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AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DAS FIBRAS 
DE EUCALIPTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Fabricação de Telhas Fibrocimento  

_____________________________________ 
RESUMO 

O trabalho tem como foco proporcionar maior conforto térmico a 
partir da redução da temperatura ambiente por meio da 
fabricação de telhas de fibrocimento sustentáveis. Ao elaborar 
uma telha à base de fibras naturais, busca-se que essa seja tão 
eficiente quanto uma telha normal. Desta forma, questiona-se, 
“Como amenizar a temperatura ambiente a fim de proporcionar 
conforto térmico a partir da modificação ecológica da matéria 
prima de telhas de fibrocimento?”. O levantamento bibliográfico 
possibilitou compreender que as telhas atualmente 
comercializadas possuem fibras sintéticas obtidas a partir de 
produtos químicos. Ao contrário das fibras naturais, que se 
configuram uma opção sustentável, deste modo, analisaram-se 
fibras vegetais as quais poderiam ser agregadas a massa 
cimenteira considerando o objetivo estabelecido. Como resultado 
do trabalho tem-se a placa da telha fibrocimento feita com fibras 
de eucalipto, que por se apresentarem mais curtas e duras, 
evitam fissuras e garantem resistência à telha. 
 
Palavras-chave: Conforto Térmico; Telhas Fibrocimento; Fibras 
Naturais. 
 

_____________________________________ 
ABSTRACT 

This paper focuses on providing greater thermal comfort from the 
reduction of ambient temperature through the manufacture of 
sustainable fiber cement tiles. When making a tile based on 
natural fibers, it is sought that this is as efficient as a normal tile. 
In this way, we ask ourselves, "How to soften the ambient 
temperature in order to provide thermal comfort from the 
ecological modification of the raw material of asbestos cement 
tiles?". The bibliographic survey made it possible to understand 
that the tiles currently commercialized have synthetic fibers and 
are obtained from chemical products. Unlike natural fibers, which 
are a sustainable option, in this way, vegetable fibers were 
analyzed, which could be added to the cement mass considering 
the established objective. As a result of the work we have the 
fibrocement tile made of eucalyptus fibers, which, because they 
are shorter and harder, it is possible to avoid cracks and 
guarantee resistance to the tile. 
 
Keywords: Thermal comfort; Fiber Cement Tiles; Natural Fibers. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este projeto consiste na modificação da 

produção de telhas de fibrocimento considerando 

a substituição de fibras sintéticas por naturais, ou 

a inclusão deste material na fabricação da telha, 

com o objetivo de produzir uma telha sustentável 

que proporcione ao ambiente uma temperatura 

amena, o que é favorável para a saúde humana 

(SAMPAIO et al, 2009). A proposta de trabalho, 

que se justifica, ponderando a utilização de fibras 

naturais e a possível redução dos gastos com 

energia elétrica, relacionados ao uso de 

reguladores de temperatura. Fatores defendidos 

pelo grupo de pesquisadores, que trabalham com o 

eixo de sustentabilidade. 

Considerando o objeto de estudo da 

pesquisa, foram elencados conceitos importantes 

para o desenvolvimento do trabalho. Primeiro a 

compreensão da telha fibrocimento, depois 

possíveis modificações as quais podem ser feitas, 

isto embasados nos levantamentos bibliográficos 

realizados. 

Fibrocimento é uma mistura de fibras 

(sintéticas ou minerais) com cimento e outros 

aditivos, portanto, telhas de fibrocimento são 

telhas constituídas por cimento e fibras sintéticas 

(MEHTA; MONTEIRO, 1994). 

Destaca-se que as fibras sintéticas utilizadas 

na fabricação de telhas de fibrocimento são 

produzidas, em processos industriais, por meio do 

beneficiamento do petróleo e de diferentes 

minerais.  Devido aos materiais utilizados na sua 

fabricação, ao sofrer desgaste, pode gerar 

prejuízos à saúde, e ao meio ambiente, pois o 

material sintético não é biodegradável. 

O fibrocimento substituiu a fibra de 

amianto, que é tóxica e responsável por cerca de 

100 mil mortes por ano. Carri (2013) destaca que 

doenças como câncer podem ser provocadas em 

portadores de objetos fabricados com amianto. 

Este tipo de fibra mineral possui uma fina camada 

externa que devido ao processo de desgaste, há 

liberação de fibras no ambiente com o tempo, a 

inalação deste material é nociva à saúde (LEE, 

2000). 

O uso de fibras naturais na construção civil 

tem aumentado gradativamente, segundo Tonoli 

(2009). Destaca-se que devido ao banimento do 

amianto, a solução encontrada para continuar a 

produção do fibrocimento foi a  

adaptação do principal processo 

produtivo, Hatschek – processo de 

fabricação de telhas de cimento-amianto 

mais utilizado mundialmente, patenteado 

em 1900 por Ludwig Hatschek, 

incorporando polpas celulósicas e/ou 

fibras poliméricas (TONOLI, 2009, p. 

33). 

O uso de telhas fibrocimento sem amianto 

se mantém devido a constantes aperfeiçoamentos 

das matérias-primas e processos produtivos, 

apesar da modificação com relação ao custo de 

fabricação do modelo banido no país que possuía 

amianto. Segundo Savastano (2000), as novas 

tecnologias para produção de fibrocimento sem 

amianto requerem altos investimentos, algumas 

vezes impraticáveis na realidade de países como o 

Brasil. 

O fato de existir a necessidade de busca por 

fibras alternativas, e considerando o interesse por 

um custo menor com uma eficiência similar, 

geram elementos de pesquisa, como a apresentada 

neste relato.  Neste sentido, a proposta de 

introduzir uma matéria prima natural, uma fibra, 

na fabricação da telha fibrocimento se justifica, 

amparando-se principalmente em dois aspectos: 

um deles a questão da substituição da fibra 

sintética ou a de amianto, que atualmente é um 

componente proibido na composição das telhas; 

outro fator se deve ao conforto térmico que pode 

ser proporcionado pela inclusão de componentes 

vegetais a infraestrutura e acabamento na 

construção civil (AGOPYAN, 1991). 

Considerando a revisão de trabalhos 

acadêmicos, cujo objeto de estudo é a relação da 

temperatura ambiente em espaços cobertos por 

telhas fibrocimento, apresentam dados referentes à 

mensuração feitas em termômetros, considerando 

experimentos de precisão, com resultados de 

temperaturas superiores a 40ºC, além da relação 

de sensação térmica mais quente em locais que 

utilizam a cobertura por telhas fibrocimento sem 

adição de fibras vegetais.  

Atrelados a isto, a busca por sensação 

térmica mais agradável pode acarretar, por 

exemplo, um gasto maior de energia, relacionado 

ao consumo com aparelhos de controle térmico. 

De acordo com Fedrigo, Ghisi e Lamberts 

(2009), em pesquisa relacionada ao uso final de 

energia elétrica no setor residencial no Brasil, os 

dados da região sudeste retratam um consumo de 

energia elétrica com aparelhos de controle de 

temperatura, no verão de aproximadamente 52%, 

e no inverno 21%. O consumo mensal médio por 

residência (kWh/mês) de ar condicionado, nessa 

mesma região do Brasil, durante o verão é 

aproximadamente 7,39kWh, e no inverno 

0,03kWh. 

O corpo humano não aguenta muitas 

variações de temperatura interna, sendo que a 

partir dos 42ºC o metabolismo e o funcionamento 
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dos órgãos estariam comprometidos. Por volta dos 

20ºC os batimentos do coração e atividade 

cerebral ficariam comprometidos. Esses níveis são 

influenciados pela temperatura externa, pela 

umidade, pelo vento, pelo tempo de exposição ao 

meio ambiente, dentre outros fatores. Com relação 

a temperatura de um ambiente, ela é considerada 

ideal para o conforto humano estando entre 22ºC 

ou 25°C (BRASIL, 2017). 

A temperatura interna de um ambiente 

também está relacionada com a temperatura 

externa. A relação baseia-se na variação de ambas 

as temperaturas, de forma diretamente 

proporcional, ou seja, uma irá influenciar a outra. 

Por exemplo, se a temperatura externa estiver 

elevada por consequência a temperatura interna 

também se elevará (BRASIL, 2017). 

Por isso a intensa utilização de ar 

condicionado em regiões onde o predomínio 

climático é quente, ou na utilização de materiais 

que retém o calor em regiões com um clima frio. 

A região em que os testes da pesquisa foram 

realizados, possui um clima na maior parte do ano 

quente. Considerando a adequação do material à 

locais de clima quente, um dos objetivos do 

trabalho será produzir um tipo de telha que não 

retenha muito calor. 

Deste modo este é um dos fatores de 

análise, realizado por meio de testes em 

laboratório, controlando-se a temperatura 

ambiente, considerando o comparativo entre as 

telhas convencionais e o produto em 

desenvolvimento. 

Neste sentido, a partir das argumentações 

expostas, observam-se fatores que endossam a 

realização da proposta de pesquisa, que será 

orientada na busca da resposta da questão: “Como 

proporcionar conforto térmico em ambientes 

cobertos por telhas fibrocimentos a partir da 

modificação ecológica da telha?”. Com o objetivo 

de produzir uma telha de fibrocimento que 

possibilite a redução da temperatura ambiente em 

construções, de modo a proporcionar conforto 

térmico, por meio da modificação da matéria 

prima utilizada, incluindo fibras naturais na 

mistura. 

Dentre os aspectos necessários para a 

compreensão do trabalho, por meio da leitura de 

estudos, buscou-se entender os seguintes tópicos: 

telha fibrocimento; tipos de fibras existentes, 

composição das telhas; modelos de telhas; 

sistemas de impermeabilização, problemas a 

serem evitados, como, por exemplo, a fissão; a 

compreensão das propriedades e resistência da 

matéria. Este processo foi realizado ao longo de 

todo o tempo de pesquisa, e foi ajustado segundo 

as dificuldades. O material da análise de artigos e 

testes realizados possibilitou a elaboração do 

diário de bordo do estudo e a confecção do 

relatório da pesquisa. Em decorrência da limitação 

de páginas do presente artigo optou-se por 

apresentar apenas parte da revisão e dos dados 

obtidos com a realização do estudo. 

2. TELHAS DE FIBROCIMENTO 

Existem vários tipos de telhas, como as de 

barro, cerâmica e fibrocimento. O fibrocimento é 

uma mistura de fibras com o cimento e outros 

aditivos, apresentando uma densidade relativa 

menor que os materiais cerâmicos e maior 

resistência ao impacto. 

As telhas de fibrocimento, encontradas no 

mercado, são telhas constituídas por cimento e 

fibras sintéticas, dentre essas destacam-se a 

presença das fibras químicas: o acrílico, o náilon, 

o poliéster, o polipropileno e a fibra elastomérica. 

2.1 Fibrocimento 

“Fibrocimento é um material à base de 

cimento, com adições minerais, sem agregados e 

com fibras de reforço distribuídas (ARTIGAS, p. 

2, 2013)”. A matéria prima consiste em 

aglomerantes, cargas minerais, e fibras. O 

principal componente na formação desse tipo de 

telha é o cimento Portland. 

2.1.1 Cimento 

O cimento é um dos materiais de 

construção civis mais utilizados, tendo sua 

descoberta a mais de mil anos antes de Cristo. 

O cimento é constituído por uma mistura de 

gesso calcinado, resultante de calcinação. Esse, é 

o processo de queima de substâncias variadas, 

reação química de decomposição térmica, usada 

para transformar o calcário (CaCO3) em cal 

virgem (CaO). Neste caso, entende-se 

decomposição térmica como a reação química 

onde uma substância se decompõe em pelo menos 

duas substâncias, quando submetida ao 

aquecimento. 

Considerando a compreensão dos 

componentes de uma telha fibrocimento 

convencional, buscou-se analisar as diferentes 

fibras buscando a definição da que mais se 

adequaria a massa cimenteira. 

3. FIBRAS 

Segundo Savastano (2000), as fibras são 

estruturas filamentosas presentes nos tecidos 
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animais; vegetais; em algumas substâncias 

minerais, podem ser artificiais ou sintéticas, 

portanto, existem diferentes tipos de fibras: 

naturais, não naturais, inorgânicas, funcionais, 

nanofibras e multicomponentes. 

3.1 Fibras Naturais  

As fibras naturais são aquelas que não são 

produzidas artificialmente e são encontradas 

''prontas'' na natureza. As fibras naturais podem 

ser de origem vegetal, animal ou mineral. Dentre 

os tipos de fibras apresentados, elencamos as 

fibras naturais porque são biodegradáveis. 

Dentre os tipos de fibras optou-se pelos 

vegetais, salientando que as mesmas apresentam 

extrações mais simples e melhores resultados em 

relação a custo, resistência e menor interferência 

na saúde humana, como alguns compostos 

minerais (AGOPYAN, 1991). Como destacado 

por Tonoli (2009), as fibras naturais apresentam 

diversas vantagens como conservações da energia, 

baixo custo, não são prejudiciais à saúde e são 

biodegradáveis.  

Como desvantagens das fibras naturais, 

podemos citar a baixa durabilidade e o 

enfraquecimento da adesão na matriz do composto 

quando adicionadas em seu estado natural. Tal 

fato tem grande impacto, pois procurou-se algo 

natural e sustentável, que seja resistente às ações 

do tempo, considerando o intuito de uma telha, 

deste modo, buscou-se analisar diferentes tipos de 

fibras, de modo a identificar uma que apresentasse 

maior potencial a ser utilizada no material 

confeccionado, agregando fatores positivos, com 

o menor impacto. Por apresentarem desvantagens 

em seu estado natural, determinou-se uma forma 

de conservação dessas fibras de modo a torná-las 

tão eficientes quanto às sintéticas. 

3.1.1 Fibras Vegetais 

Fibras vegetais são estruturas alongadas, de 

secção transversal arredondada, que podem ser 

classificadas, de acordo com a sua origem, em: 

fibras da semente, fibras do caule, fibras das 

folhas e fibras dos frutos (TONOLI, 2009). 

As fibras naturais são utilizadas para 

conferir ductilidade, propriedade física da matéria, 

que possibilita que a mesma possa ser moldada, 

em forma de fios, uma capacidade dos materiais 

de se deformarem sem se romperem. 

O banimento do amianto como matéria 

prima das telhas fibrocimento, possibilitou uma 

movimentação em relação as pesquisas, para 

inclusão de uma fibra que possibilitasse um 

produto competitivo no mercado. As fibras 

vegetais são materiais que podem suprir essa 

demanda, apesar de ainda exigirem alguns 

cuidados quanto a sua durabilidade em condições 

extremas, portanto, o desafio foi resolver esse 

problema. Dentre as fibras analisadas destaca-se: 

sisal, eucalipto, juta, coco, pinus e banana. 

Considerando o intuito desta pesquisa, foram 

realizadas análises de desempenho, optando por 

um destes materiais, o eucalipto. 

Em geral, polpas de madeiras coníferas, 

principalmente pinus, têm sido utilizadas em 

produtos de fibrocimento (TONOLI, 2009). 

Dentre as principais fibras as quais consideramos 

possíveis para utilização, destacamos a fibra de 

pinus e eucalipto. Segundo Tonoli (2009), temos 

que as fibras de pinus: são claras; longas; possuem 

aspecto “macio”; ao serem extraídas desgastam 

pouco o corte da ferramenta utilizada; precisam de 

acabamento em processo de pintura para 

conservação. Já as fibras de eucalipto: apresentam 

aspecto mais escuro; são mais curtas; destacam-se 

por serem mais “duras”; ao serem extraídas 

desgastam consideravelmente o corte da 

ferramenta utilizada; e necessitam de acabamento 

em processo de pintura. 

Considerando estes aspectos optou-se pela 

fibra de eucalipto. Os fatores que mais 

influenciaram a escolha foram o fato dela ser curta 

agregando com mais facilidade na massa 

cimenteira e por ser “dura” favorecendo a 

confecção de um material mais resistente. 

Destaca-se também a relação de custo e pelo 

tempo de desenvolvimento deste tipo de árvore. 

3.1.1.1 Fibras de Eucalipto 

Por apresentar inúmeras vantagens em 

comparação às fibras de pinus, considera-se que 

as fibras de eucalipto seriam as mais viáveis 

tecnicamente, considerando o material a ser 

confeccionado.  

 

Figura 1: Fibras de Pinus e Eucalipto. 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.mfrural.com.br/detalhe/maravalha-po-de-

serra-po-de-mdf-fibra-de-eucalipto-216766.aspx>. 

Acesso em junho de 2019. 
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O eucalipto que será utilizado é o da 

espécie, Eucalyptus Regnans, classificado como 

uma madeira dura sendo que suas fibras 

apresentam grandes diferenças em relação a 

madeiras moles. Suas fibras são muito mais 

curtas, apresentam parede celular mais espessa, 

uma maior quantidade de vasos de parede fina e 

menor diferença entre madeiras mais jovens e 

velhas (TONOLI, 2009). As fibras curtas 

permitem um reforço efetivo da matriz frágil, 

diminuindo a propagação das fissuras, o que 

contribuiu para o melhor desempenho mecânico 

dos compósitos após envelhecimento. 

4. CONFORTO TÉRMICO EM 

CONSTRUÇÕES COBERTAS POR TELHAS 

FIBROCIMENTO 

Considerando o objeto de estudo da 

pesquisa, a modificação dos componentes, na 

fabricação de telhas do tipo fibrocimento, de 

modo a possibilitar um ambiente com 

temperaturas mais amenas, e um bem-estar 

térmico, buscou-se na literatura estudos 

comparativos sobre o conforto térmico em 

estruturas cobertas por telhas do tipo 

fibrocimento.  

Com relação a temperatura e o conforto 

térmico de ambientes que utilizam telha 

fibrocimento, foram identificados diversos 

estudos, dentre eles destaca-se o trabalho de 

Peralta (2006), Lopes (2007), Vieira (2014). 

4.1 Conforto térmico  

A temperatura, conceito correspondente ao 

estado térmico de um corpo ou sistema. No que se 

refere a conforto térmico “é alcançado quando o 

estado mental é de satisfação em determinado 

ambiente (OLIVEIRA, SOARES, SANTOS, 

2016, p. 36)”. 

As classificações dos índices de confortos 

térmicos são organizadas em biofísicos, 

fisiológicos e subjetivos. Os biofísicos 

caracterizam-se pela troca de calor entre o corpo e 

o ambiente, já os fisiológicos nas reações 

fisiológicas e por fim os subjetivos nas sensações 

subjetivas. 

4.2 Análise de Pesquisas: Temperatura de 

Telhas Fibrocimento 

Um dos aspectos de análise relacionados a 

telha listados é a temperatura, por isso compilou-

se informações em artigos que apresentaram 

dados, os quais foram utilizados como parâmetros 

de comparação. 

Os estudos analisados iniciam sua 

apresentação considerando a compreensão dos 

conceitos básicos de temperatura e conforto 

térmico, bem como, de alguns dados quantitativos 

provenientes de testes sobre a temperatura de 

telhas do tipo fibrocimento e de ambientes 

revestidos por ela, e por fim em algumas noções 

de qualidade de vida proporcionada por este tipo 

de ambiente.  

Deste modo, elencou-se a análise de 

artigos, os quais se caracterizam principalmente 

pela comparação térmica de telhados com 

fibrocimento e outros tipos de telhados, onde a 

principal é com o telhado verde.  

4.2.1 Desempenho Térmico das Edificações: 

Estudo Comparativo Entre o Telhado Verde e 

Outros Tipos De Coberturas 

A pesquisa realizada por Oliveira, Soares e 

Santos (2016), possui como objetivo principal a 

determinação de qual tipo de cobertura (o telhado 

verde, de fibrocimento e de cerâmica), seria 

melhor com relação ao desempenho: térmico, 

ambiental e econômico. 

O levantamento bibliográfico da pesquisa 

foi dividido em desempenho térmico das 

edificações, e subdividido em conforto térmico, 

noções de clima e trocas térmicas. Nesse caso, não 

foram realizados testes práticos pelos autores, 

para concluírem a pesquisa eles retiraram dados 

de outras pesquisas e os comparam. 

Segundo a avaliação realizada conclui-se 

que o telhado verde apresenta melhor desempenho 

térmico, pois proporcionou temperatura interna 

agradável no decorrer do dia. O telhado verde 

também se apresentou melhor na questão 

ambiental, e só perdeu na questão econômica para 

o telhado de fibrocimento. 

4.2.2 Comparação da Variação de Temperatura 

Interna de um Ambiente Coberto com Telhado 

Verde e Outro com Telhado 

Vieira (2014) realizou o trabalho, na 

UTFPR, o problema que motivou a pesquisa, foi a 

redução significativa de áreas verdes por causa da 

crescente ocupação territorial e concentração de 

edificações em áreas urbanas, com isso o objetivo 

consistiu na apresentação de uma comparação da 

temperatura interna de um ambiente coberto por 

telhado verde com relação a um ambiente coberto 

por fibrocimento. 

Para que fosse possível a coleta dos dados, 

os quais, seriam utilizados na comparação, foram 
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construídos dois cômodos idênticos, considerando 

as proporções e com o mesmo material. No relato 

destaca-se que o mesmo foi confeccionado com 

madeira de compensado naval. A única diferença 

das edificações, em miniaturas foi na cobertura, 

onde uma foi revestida com telhado verde e a 

outra com o fibrocimento convencional. 

Na captação das temperaturas foram 

utilizados dois termômetros, em cada cômodo, um 

colocado no centro e o outro mais próximo a 

cobertura. Os testes foram realizados entre 16 de 

abril a 17 de julho de 2014.  Os testes resultaram, 

em que a temperatura máxima atingida pela telha 

foi de 34,1°C e a mínima 13,5°C, já comparado a 

temperatura do ar dentro da estrutura, obteve-se 

uma máxima de 33,4°C e uma mínima de 14,6°C. 

Outra informação apresentada na pesquisa foi que 

a telha fibrocimento quando está sob radiação 

solar irá se aquecer muito rápido, porém, no 

período subsequente perderá o calor muito rápido. 

Deste modo observa-se que este material não seria 

um bom isolante. 

Após a fase de testes, concluiu-se que o 

telhado verde obteve menor nível de variação com 

relação ao de fibrocimento, pois o telhado verde 

manteve a temperatura mesmo com maior ou nula 

radiação solar, já a de fibrocimento oscilou a 

temperatura de acordo com a mudança dos níveis 

de radiação solar. 

4.2.3 Análise do Comportamento Térmico de uma 

Cobertura Verde Leve (CLV) e Diferentes 

Sistemas de Cobertura 

O principal objetivo da pesquisa foi analisar 

o comportamento térmico do sistema de Cobertura 

Verde Leve (CVL) e de outros sistemas de 

cobertura, como o fibrocimento, aço galvanizado 

e outros. O estudo foi realizado por meio de 

testes, realizados na Universidade de São Paulo 

(USP), contando como pesquisadora responsável 

Lopes (2007). 

Para realização dos testes foram construídas 

as células de teste (nomeadas pela autora), elas 

possuíam pisos de concreto e paredes de tijolo 

cerâmico maciço, pintados de cor branca, as 

portas e janelas foram feitas com embalagem 

longa vida reciclada. E para captação das 

temperaturas foram utilizados termômetros 

localizados dentro das células.  

Nessa pesquisa, obtiveram-se dados sobre a 

temperatura de estruturas cobertas por telhas 

fibrocimento. A estrutura apresentou uma 

temperatura interna do ar de 29,78°C. 

4.2.4 Desempenho Térmico de Telhas: Análise de 

Monitoramento e Normalização Específica 

O artigo de Peralta (2006) possuía como 

objetivo de pesquisa avaliar o desempenho 

térmico de telhas através do monitoramento de 

células-teste, comparando os resultados para 

correlacionar com as normas indicadas para o 

desempenho térmico da telha. 

Analisaram quatro células-teste, sendo 

cobertas por telha de aço, fibrocimento, cerâmica 

e de embalagens longa vida recicladas. Para isto 

foram mensuradas as temperaturas: interna das 

células-teste e da superfície da telha. Os testes se 

assemelham aos apresentados no estudo realizado 

por Lopes (2007). 

Os dados originados dos testes sobre a 

temperatura de telhas fibrocimento apresentaram 

48,99°C para temperatura máxima e 20,05°C para 

mínima. Ressalta-se que a temperatura 

atmosférica era de 34,67°C máxima, média 21º C, 

e mínima de 16°C. 

A análise desses trabalhos possibilitou a 

percepção de aspectos, como a variação de 

temperatura acelerada em ambientes cobertos com 

telhas de fibrocimento, os quais embasaram a 

justificativa da pesquisa, proporcionar conforto 

térmico. 

5. TESTES: ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Posterior a definição do modelo da telha, a 

compreensão do processo de fabricação dela, a 

análise dos materiais a serem utilizados e a 

definição da fibra, iniciou-se a etapa de testes. 

Amparando-se em dados coletados dos estudos 

apresentados anteriormente, que foram 

norteadores, definindo a etapa de experimentação. 

Tendo em vista o objetivo de produção de 

um protótipo de telha capaz de possibilitar 

conforto térmico, definiram-se etapas dos 

processos de pesquisa. Dentre esses processos, 

estão a extração de fibras de eucalipto, preparação 

do material, processamento, trituração e 

tratamento. Assim como o processamento da fibra 

in natura, que possibilitaria comparação do 

material produzido com as fibras processadas. O 

que é fundamental para a análise térmica e análise 

das propriedades físicas, considerando a 

resistência dos materiais.  

Inicialmente, realizaram-se estudos, 

levantamentos bibliográficos e revisões de 

literatura para melhor compreensão do objeto de 

estudo. Após a realização destas atividades e 

elaboração de diários de bordos, iniciaram-se os 

processos de pesquisa, nos quais se encontram a 

parte prática do projeto. 
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5.1 Extração da Fibra de Eucalipto 

As fibras de eucalipto foram extraídas de 

duas formas. Na primeira, por meio da raspagem 

do tronco da árvore. Na segunda, por meio de 

catação, pois optamos por utilizar fibras presentes 

nas folhas, isso devido à dificuldade apresentada 

para extração de fibras do tronco. Como 

apresentado no texto, a extração da fibra do tronco 

do eucalipto é complexa por fazer com que a 

ferramenta de extração perca o corte com 

facilidade. 

5.2 Preparação das Fibras 

Durante a produção do primeiro protótipo, 

optou-se por utilizar fibras provenientes de toda a 

árvore de eucalipto incineradas e trituradas, bem 

como dos galhos e casca. Com este material foi 

confeccionada a massa que compôs a placa de 

fibrocimento. Como observamos nas pesquisas de 

desenvolvimento de telhas, primeiramente é 

confeccionado placas, as quais são testadas, para 

análise de desempenho técnico, para 

posteriormente ser desenvolvido o produto, 

moldado no formato determinado. 

Considerando o estudo comparativo foram 

produzidas diferentes placas com fibras (I-casca, 

folhas e galhos; II-folhas e galhos), preparadas de 

formas diferentes, para que fosse possível 

comparar e definir o protótipo que apresenta 

melhores resultados, baseado na forma a qual a 

fibra foi preparada. Destaca-se que as fibras 

incineradas foram também trituradas para obter-se 

melhor adesão dessas à massa. As fibras do tipo II 

apresentaram melhor resultado.  

5.3 Produção do Protótipo 

Devido à dificuldade na produção de um 

protótipo no formato da telha, produziram-se 

placas. A massa cimenteira com agregado de fibra 

do protótipo é constituída por cimento Portland, 

fibras, areia e água, dentre outros materiais. 

Considerando o registro intelectual, o andamento 

da patente de pesquisa, não serão divulgadas as 

medidas utilizadas para a confecção do material. 

Após realização de diferentes experimentos, 

conclui-se que as misturas as quais obtiveram 

melhores resultados foram: Mistura 1: 50% fibra e 

50% cimento; Mistura 2: 50% cimento, 25% areia e 

25% fibra. 

Após comparação e avaliação das misturas, 

obtiveram-se os seguintes resultados:  

 

 

 

Tabela 1: Resultados das Misturas. 

Misturas Resultados  

Mistura 1 Melhor custo benefício; 

Material mais leve do que telhas de 

fibrocimento convencionais. 

Mistura 2 Maior resistência; 

Custo maior; 

Material mais leve do que telhas de 

fibrocimento convencionais. 

Fonte: Organizado pelos autores. 

 

Vale ressaltar, que ambas possuem tais 

resultados, mas não atendem todas as normativas 

de confecção e comercialização de um produto. 

Desta forma, ainda é necessário realizar testes 

oficiais para conclusão do projeto de pesquisa e 

que estão sendo realizados. Destaca-se que ele 

está sendo utilizado também na construção de 

caixas racionais, para o acondicionamento de 

abelhas em perímetros urbanos. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Amparado no estudo teórico da pesquisa, 

que consistiu na análise de diversas referências, 

definimos o modelo de telha, a fibra a qual foi 

utilizada, os testes os quais foram analisados. 

Desta forma considera-se que a fundamentação é 

uma etapa importante, independente da etapa de 

pesquisa, inclusive na parte prática. 

Deste modo, embasados na avaliação dos 

dados obtidos na parte teórica, e tendo realizado a 

parte prática (placas), conclui-se que é possível 

confeccionar uma mistura de fibrocimento, 

utilizada para produção de telhas a serem 

utilizadas na construção civil. 

Destaca-se que na mistura não há fibras 

sintéticas, pois o processo de fabricação e 

degradação deste material pode ser prejudicial ao 

ser humano e ao ambiente. Por isso optou-se pelas 

fibras naturais, as quais não oferecem riscos 

significativos e possuem propriedades favoráveis 

à telha, como custo e resistência. 

Com base no levantamento de informações 

sobre diversas fibras vegetais, definiu-se pela 

análise das fibras de eucalipto e pinus. Após 

análise delas, observa-se que as fibras de eucalipto 

são mais curtas, possibilitando melhor eficiência 

na adesão à matriz; mais duras, gerando maior 

resistência à telha; e já são utilizadas na estrutura 

e na alvenaria de construções civis. Portanto 

confirma-se a hipótese levantada no início do 

estudo que essa fibra é a melhor opção.  
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Com relação aos diferentes tipos de 

impermeabilização, optou-se pela 

impermeabilização flexível, pois a telha estará 

exposta ao sol, sendo essa a forma mais adequada, 

tendo como base a dilatação térmica, variação 

térmica e umidade. Ressalta-se a preocupação 

com a fissão que é um problema relacionado ao 

risco de rachaduras ou rompimento da telha, 

causado pela dilatação térmica, que pode ser 

minimizado ou até mesmo evitado, considerando 

a impermeabilização. 

Nas etapas de pesquisa, elencaram-se 

possíveis testes, que se basearam na extração e na 

preparação das fibras de eucalipto, produção do 

protótipo da telha, análise matemática para 

descobrir as dimensões da telha, análise da 

temperatura da construção coberta pela telha e 

análise das propriedades físicas.     

 Dentre esses testes listados, foram 

extraídas fibras de eucalipto do tronco e casca 

através de raspagem da árvore de eucalipto, um 

processo que apresentou dificuldades. Além disso, 

foram recolhidos folhas e galhos secos de 

eucalipto para utilizar as fibras presentes nesses. 

Os materiais (I, II) foram incinerados, triturados e 

peneirados. 

 Para produção do protótipo, foi necessária 

a fabricação de um molde, feito de gesso. Durante 

o processo houve problemas tais como a fixação 

do gesso na telha, mesmo impermeabilizada e a 

separação do gesso e telha convencional, devido a 

agilidade em que o gesso se tornava rígido, 

secando e fixando no material. Devido a estes 

fatos, optou-se por produzir apenas uma amostra 

da massa, em forma de placa, similar as 

encontradas em outros estudos. 

 Considerando o modelo de telha escolhida 

foi realizada a modelagem, considerando a análise 

matemática referente as dimensões da telha, que 

consistiu na aplicação de conceitos matemáticos já 

vistos, principalmente considerando o ano de 

formação dos sujeitos envolvidos. Amparados na 

Modelagem Matemática, com base principalmente 

nos conceitos de Geometria Plana, Desenhos 

Geométricos e Teorema de Pitágoras, obteve-se as 

medidas de comprimento, área e volume da telha 

fibrocimento convencional, que foram utilizados 

como parâmetros do molde. A fabricação da placa 

foi amparada na massa de material e o volume. 

Destaca-se a importância desta etapa porque a 

telha comercializada possui comprimento 

ondulado e o protótipo é retilíneo, não sendo 

possível comparação sem esta etapa.  

 Quanto aos testes que se referem a 

propriedades físicas da matéria, priorizou-se as 

questões relacionadas a instalação do material. 

Nos testes realizados, a mistura 2 apresentou 

melhores resultados, não rompendo quando 

perfurada, além de suportar uma massa maior que 

a mistura 1. Considerando a avaliação de outros 

aspectos que se referem às propriedades físicas, 

estabeleceu-se parceria com a Universidade 

Federal de Uberlândia, de modo a utilizar 

equipamentos da área de Engenharia Civil sobre a 

resistência dos materiais. 

Os dados referentes à análise da 

temperatura das construções cobertas pela telha 

fabricada ainda não foram concluídos, desta 

forma, eles não estarão presentes neste relatório 

de pesquisa. Para a temperatura, embasados nos 

estudos relatados, pretende-se construir suportes 

de madeira para a telha e a utilização de 

termômetros eletrônicos que computam as 

temperaturas em graus Celsius. 

Salienta-se que os resultados da pesquisa 

podem impactar a região a qual vem sendo 

realizado o estudo, considerando a localização que 

possui como predomínio clima seco de 

temperatura quente, fatores determinantes para o 

desenvolvimento da telha de fibrocimento 

sustentável que poderá proporcionar conforto 

térmico aos ambientes. Bem como a redução do 

gasto com energia elétrica, desencadeada do uso 

de equipamentos reguladores de temperatura. 
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