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RESUMO 

 

Neste estudo, o desempenho térmico dos geopolímeros foi comparado com o 

desempenho térmico do concreto de cimento Portland (PCC). A capacidade de isolamento 

térmico dos geopolímeros e do PCC, a economia de energia com sistemas de climatização 

para manter a temperatura interna constante foram calculados numericamente. O modelo 

numérico foi implementado usando o método de diferenças finitas implícitas a partir do 

balanço de energia, empregando como ferramenta de cálculo o software MATLAB 

(Mathworks Inc., EUA). Para validação do modelo proposto e da implementação 

computacional foram feitas comparações com dados da literatura. A condutividade térmica, a 

capacidade específica de calor, a densidade dos diferentes geopolímeros e do PCC foram 

usadas como parâmetros de entrada para a solução numérica. Os geopolímeros apresentaram 

melhor desempenho térmico que o concreto de cimento Portland (PCC), e constatou-se 

também que sua utilização reduz o consumo de energia com sistemas de climatização para 

garantir o conforto térmico e reduz as flutuações de temperatura interna. 

 

Palavras-chave: Geopolímeros, Isolamento Térmico, Economia de Energia, Modelo 

Numérico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Thermal performance of geopolymers was compared with the thermal performance of 

Portland cement concrete (PCC). The thermal insulation capacity of the geopolymers and the 

PCC, the energy savings with HVAC systems to keep the internal temperature constant were 

calculated numerically. The numerical model is based on the implicit finite difference method 

using an energy balance, implemented on MATLAB software (Mathworks Inc., USA) as a 

calculation tool. For the validation of the proposed model and the computational 

implementation, comparisons with data from the literature were made. The thermal 

conductivity, the specific heat capacity, the density of the different geopolymers and the PCC 

were used as input parameters for the numerical solution. Geopolymers showed better thermal 

performance than Portland cement concrete (PCC), these materials could be reduce energy 

consumption with HVAC systems to ensure thermal comfort and reduces internal temperature 

fluctuations. 

 

Keywords: Geopolymer, Thermal Insulation, Energy Saving, Numerical Model. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cimento Portland é atualmente o mais consumido e o principal material estrutural 

utilizado, tendo papel de destaque na construção civil desde a sua descoberta, no fim do 

século XIX. A produção de cimento Portland pertence à indústria de alto consumo de energia, 

recursos e carga ambiental (ZHANG et al., 2018). Estima-se que durante a produção de 

cimento, cerca de 920 kg de CO2 são liberados para cada tonelada de clínquer produzida 

(KOMNITSAS, 2011). No Brasil, a indústria de cimento foi responsável por 29,7% das 

emissões de CO2 de processos industriais em 2012 (CARVALHO; MESQUITA; MELO, 

2015). Além disso, a fabricação do cimento Portland consume grande quantidade de energia 

para fabricação do clínquer, principal componente do cimento Portland. Durante esse 

processo o forno é aquecido a uma temperatura de cerca de 1300-1450°C (ABCP, 2019). 

Aproximadamente 1100-1400 kcal/g de energia é consumida nesse processo 

(RAMACHANDRAN et al., 2002), equivalente a cerca de 1278-1627 kWh/kg. 

Uma alternativa ecológica ao cimento Portland é o uso de geopolímeros (ROSSI et al., 

2018). O aglutinante geopolimérico é sintetizado por ativação alcalina de materiais 

aluminossilicatos, que são produzidos a partir de materiais residuais industriais, como cinzas 

volantes (CAO et al., 2019; CAO et al.; ROSSI, 2018; CAO et al., 2017; SHADNIA; 

ZHANG; LI, 2015), escória granulada de alto forno (CAO et al., 2019; CAO et al., 2018; 

CAO et al., 2017; WANG et al.; RASHAD, 2016), metacaulim (SORE et al.; ROSSI, 2018; 

RASHAD, 2016; MEDRI et al., 2015), agregado (CAO et al., 2019; CAO et al., 2018; CAO 

et al., 2017; SHADNIA; ZHANG; LI, 2015), argila (SORE et al, 2018; WANG et al., 2016), 

lama vermelha (AFOLABI et al., 2019; KASTIUKAS; ZHOU; CASTRO-GOMES, 2016), pó 

de vidro moído (KASTIUKAS; ZHOU; CASTRO-GOMES, 2016), pó de alumínio (FONT et 

al., 2017), casca de óleo de palma (LIU et al., 2014) e cinza da casca de arroz (ARENAS et 

al., 2017; STURM et al., 2016). 

Substituir o cimento Portland por geopolímero como ligante principal do concreto pode 

reduzir significativamente as emissões de CO2 da indústria cimentícia (CAO et al., 2018). 

Análises de ciclo de vida demonstraram que a utilização do geopolímero no lugar no cimento 

Portland poderia reduzir aproximadamente 44 a 64% (MCLELLAN et al., 2011) as emissões 

de gases de efeito estufa. Além disso, a cura da pasta geopolimérica ocorre, na maioria dos 

casos, rapidamente em temperatura ambiente, se necessário, a temperaturas de até 80ºC por 1 

ou 2 dias (KOMNITSAS, 2011). 
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Em relação as propriedades térmicas do concreto geopolimérico (GPC), segundo Cao et 

al. (2017), quando comparado ao concreto de cimento Portland (PCC), apresenta 

condutividade térmica menor e, também, menor consumo de energia necessário para manter 

uma temperatura interna simulada de 23°C, nas mesmas condições. A condutividade térmica 

do geopolímero varia de aproximadamente 0,09 W/mºC (MADDALENA et al., 2018) a 1,35 

W/mºC (CAO et al., 2018), dependendo da sua composição. Enquanto para o PCC, a 

condutividade térmica varia de aproximadamente 0,72 W/mºC (LOUDON, 1979) a 1,37 

W/mºC (CAO et al., 2017). 

A casca de arroz é um subproduto agrícola obtido a partir do beneficiamento do arroz e 

corresponde, em média, a 22% do volume de arroz em casca (NITZKE, 2019). Durante a 

queima da casca de arroz cerca de 20% do peso inicial é convertido em cinzas (ANWAR; 

MIYAGAWA; GAWEESH, 2000). A cinza da casca da casca de arroz (CCA) é composta 

principalmente por sílica, cerca de 90% (ARENAS et al., 2017) em peso. E têm sido 

amplamente utilizada como aglutinante geopolimérico (WEN et al, 2019; GERALDO; 

FERNANDES; CAMARINI; KAMSEU et al, 2017; MEJÍA; GUTIÉRREZ; MONTES, 2016; 

MEJÍA; GUTIÉRREZ; PUERTAS; HE et al., 2013; BERNAL et al.; HEO et al., 2012). 

Além disso, recentemente, há esforços consideráveis em todo o mundo para a 

reutilização de resíduos cerâmicos, em sua maioria, para aplicação como agregado na 

produção de concreto e argamassa (KESHAVARZ; MOSTOFINEJAD; 

MOHAMMADHOSSEINI et al.; ZAREEI et al.; SIDDIQUE et al., 2019; NEPOMUCENO; 

ISIDORO; CATARINO; AWOYERA et al., 2018; RASHID et al., 2017; ANDERSON; 

SMITH; AU, 2016; ALVES et al, 2014; PACHECO-TORGAL; JALALI, 2011; BRITO; 

PEREIRA; CORREIA, 2005). Uma vez que a indústria cerâmica desperdiça cerca de 30% da 

produção diariamente (SENTHAMARAI; MANOHARAN, 2005). 

O objetivo do presente trabalho é analisar as propriedades térmicas e mecanicas dos 

geopolímeros como alternativa para substituição do cimento Portland, a fim de avaliar o 

isolamento térmico e a economia de energia com sistemas de climatização para garantir o 

conforto térmico aos usuários das edificações. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as propriedades térmicas e mecânicas dos geopolímeros como alternativa para 

substituição do cimento Portland, a fim de avaliar o isolamento térmico e a economia de 

energia com sistemas de climatização para manter a temperatura interna dos ambientes 

constante. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Produzir amostras de geopolímero a base de cinza da casca de arroz (CCA) e resíduo 

cerâmico (RC). 

• Caracterizar a composição química por espectroscopia de infravermelho das amostras 

geopoliméricas. 

• Avaliar a resistência à compressão das amostras geopoliméricas. 

• Modelar e simular numericamente a transferência de calor transiente através de uma 

parede plana usando o método de diferenças finitas implícitas a partir do balanço de 

energia, utilizando como ferramenta de cálculo o software Matlab (Mathworks Inc., 

EUA).  

• Validar o modelo proposto e a implementação computacional no Matlab a partir de 

dados da literatura. 

• Comparar o comportamento térmico de geopolímeros com o comportamento térmico 

do cimento Portland. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

 

3.1 Cimento Portland 

 

O cimento Portland comum é um ligante hidráulico obtido pela moagem de clínquer 

Portland, ao qual se adiciona, durante a fabricação, a quantidade necessária de uma ou mais 

formas de sulfato de cálcio e adições minerais nos teores estabelecidos, segundo a norma 

ABNT NBR 16697 (2018). 

O cimento Portland é composto de clínquer e de adições. O clínquer é o principal 

componente do cimento Portland, presente em todos os tipos de cimento. E tem como 

matérias-primas o calcário, obtido da rocha calcária, e a argila. Essa mistura é triturada, moída 

e colocada em um forno rotativo e aquecida a uma temperatura de cerca de 1300-1450°C 

(ABCP, 2019). Aproximadamente 1100-1400 kcal/g de energia é consumida nesse processo 

(RAMACHANDRAN et al., 2002). As adições são matérias-primas como gesso, escórias de 

alto-forno, materiais pozolânicos e materiais carbonáticos que, misturados ao clínquer na fase 

de moagem, permitem a fabricação dos diversos tipos de cimento Portland.  

Em 2012, o Brasil foi o quinto maior produtor e o quarto maior consumidor de cimento 

Portland do mundo em níveis absolutos, atrás apenas de China, Índia e Estados Unidos 

(SNIC, 2014). O mercado do cimento no Brasil é atualmente composto por 24 grupos 

cimenteiros, nacionais e estrangeiros, com 100 plantas produzindo, espalhadas por todas as 

regiões brasileiras, com capacidade instalada superior a 100 milhões de toneladas por ano 

(SNIC, 2016). 

 

3.2 Geopolímero 

 

O termo geopolímero foi introduzido primeiramente no final do século XX, referindo-se 

aos polímeros inorgânicos sintetizados a partir de materiais aluminossilicatos (ZHANG et al., 

2018). Geopolímeros são materiais amorfos tridimensionais de aluminosilicato com 

propriedades semelhantes à cerâmica que são produzidos e endurecidos à temperatura 

ambiente (KOMNITSAS, 2011). 

Qualquer fonte de sílica e alumina que possa se dissolver em uma solução alcalina pode 

atuar como precursor do geopolímero e geopolimerizar (KOMNITSAS, 2011).Os materiais 

residuais mais utilizados são cinzas volantes, escória granulada de alto forno e metacaulim. 
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A polimerização ocorre, sob condições altamente alcalinas, na presença de solução de 

hidróxido alcalino e silicato, quando os aluminossilicatos reativos são rapidamente 

dissolvidos e as unidades tetraédricas [SiO4] e [AlO4] livres são liberadas em solução 

(KOMNITSAS, 2011). As unidades tetraédricas são alternativamente ligadas a precursores 

poliméricos através da partilha de átomos de oxigénio formando assim geopolímeros amorfos. 

As seguintes reações ocorrem durante a geopolimerização (MA; AWANG; OMAR, 

2018):  

 

 (𝑆𝑖2𝑂5𝐴𝑙2𝑂2)𝑛 + 𝐻2𝑂 + 𝑂𝐻−  →   𝑆𝑖(𝑂𝐻)4 + 𝐴𝑙(𝑂𝐻)4− (1) 

   

 𝑆𝑖(𝑂𝐻)4 + 𝐴𝑙(𝑂𝐻)4−  →   [
|

𝑆𝑖
|

− 𝑂 −
|

𝐴𝑙
|

− 𝑂)𝑛 + 4𝐻2𝑂 (2) 

 

 

Vários resíduos, incluindo os oriundos da mineração, metalurgia, construção e 

demolição são produzidos hoje em grandes quantidades em todos os países, e possuem 

propriedades para serem utilizados para a produção de materiais geopoliméricos, como 

concreto, componentes de construção, revestimentos resistentes ao fogo e isoladores 

(KOMNITSAS, 2011). 

Segundo Tang et al. (2019), nos últimos anos, os materiais multifuncionais ativados por 

álcalis encontraram uma ampla gama de aplicações nos projetos de infraestrutura, como 

exemplos: o Aeroporto Brisbane West Wellcamp construído a partir de concreto 

geopolimérico desenvolvido pela empresa Wagners, na Austrália (GLASBY et al., 2015); o 

prédio de quatro andares no Campus de Santa Lúcia na Universidade de Queensland na 

Austrália, primeira aplicação mundial de concreto de geopolímero moderno na estrutura de 

um edifício de vários andares (WAGNER, 2019); base estrutural para silos de grãos a partir 

de concreto a base de escória e cinzas volantes, na Austrália (WAGNERS, 2019); edifício de 

escritório a partir de concreto a base de escória de alto forno, na China (YANG et al., 2018). 

Além disso, segundo Geopolymer Institute (2019), várias empresas pelo mundo já fabricam e 

ou vendem cimento geopolimérico, como a WAGNERS na Austrália, KIRAN GLOBAL na 

Índia, AMEC FOSTER WHEELER e LUCIDEON Ltd no Reino Unido, UNIVERSAL 

ENTERPRISE na Índia, SCHLUMBERGER na França e nos EUA e RENCA na Itália. 

Recentemente, estudos têm sido focados no emprego do geopolímero para isolamento 

térmico de edificações, como estudos das propriedades térmicas do geopolímero (SHADNIA; 

ZHANG; LI, 2015), incluindo capacidade de armazenamento térmico e condutividade 
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térmica. Além disso, estudos têm sido realizados para avaliar a redução do consumo de 

energia para sistemas de climatização e o impacto nas temperaturas da superfície interna e 

externa das edificações (CAO et al., 2019; CAO et al., 2018; CAO et al., 2017).  

Outras aplicações potenciais dos geopolímeros incluem estabilização/imobilização de 

resíduos perigosos, nivelamento de superfície e estabilização de depósitos de lixo, construção 

de revestimentos de baixa permeabilidade em aterros, estruturas de controle de água e 

construção de blocos de lixiviação (KOMNITSAS, 2011). 

 

 

3.2.1 Materiais residuais para produção de geopolímero 

 

A cinza da casca de arroz e o resíduo cerâmico apresentam alto potencial para aplicação 

na síntese de geopolímeros. 

 

3.2.1.1 Cinza da casca de arroz (CCA) 

 

A produção mundial de arroz em 2017 foi de aproximadamente 760 milhões de 

toneladas, segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO). A casca de arroz representa o maior volume entre os subprodutos obtidos durante o 

beneficiamento do arroz, chegando, em média, a 22% (NITZKE, 2019). Assim, cerca de 160 

milhões de toneladas de casca de arroz são produzidas anualmente no mundo. O Brasil, 

considerado um dos nove maiores produtores de arroz do mundo, segundo FAO (2017), 

produziu em 2018 cerca de 11,7 milhões de toneladas de arroz em casca (IBGE, 2018). 

A principal aplicação da casca de arroz é atualmente a geração de energia 

(SUSASTRIAWAN; SAPTOADI; PURNOMO; GAO, 2019; ZHANG et al., 2018; YOON et 

al., 2012), devido ao seu elevado poder calorífico, que é de aproximadamente 15,84 MJ/kg 

(JENKINS, 1998). Como resultado desse processo grande quantidade de cinza é produzida, 

cerca de 20% em peso de cascas (ANWAR; MIYAGAWA; GAWEESH, 2000), e, se 

descartada de forma inadequada, pode gerar grandes riscos ambientais.  

Segundo Arenas et al. (2017), a cinza de casca de arroz (CCA) é composta 

principalmente por sílica (SiO2), superior a 90% em peso. Essa característica agregada a alta 

área superficial conferem a CCA excelentes propriedades pozolânicas (UMASABOR; 

OKOVIDO, 2018).  
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A CCA tem sido empregada para substituir parcialmente o cimento Portland 

(UMASABOR; OKOVIDO, 2018; HE; LI; DU, 2017; REGO et al., 2015; SAFIUDDIN; 

WEST; SOUDKI, 2012) e para síntese de geopolímeros (WEN et al., 2019; GERALDO; 

FERNANDES; CAMARINI; KAMSEU et al., 2017; MEJÍA; GUTIÉRREZ; MONTES, 

2016; HE et al., 2013). Segundo Sturm et al. (2016), a CCA é altamente reativa e é capaz de 

formar um gel geopolimérico típico com maior resistência à compressão do que é geralmente 

observado para geopolímeros de uma parte. Onde os geopolímeros de uma parte são aqueles 

sintetizados pela ativação de matérias primas sólidas de aluminossilicato com líquidos 

altamente alcalinos. 

 

3.2.1.2 Resíduo cerâmico (RC) 

 

A indústria de revestimentos cerâmicos, inserida no ramo de minerais não-metálicos, 

tem como atividade a produção de pisos, azulejos, cerâmica estrutural vermelha (tijolos, 

telhas e outros refratários), louças e vidro.  

Segundo a ANFACER (2016), o Brasil é o segundo maior produtor e consumidor de 

revestimentos cerâmicos do mundo, com uma produção anual estimada de 792 milhões de 

metros quadrados. Os principais pólos estão localizados nas Regiões Sul e Sudeste: Criciúma, 

em Santa Catarina, responsável por 23% da produção brasileira, e Mogi Guaçu e Santa 

Gertrudes, em São Paulo, responsáveis por 59,5% da produção brasileira (BNDES, 2006). 

 De acordo com Senthamarai e Manoharan (2005), estima-se que cerca de 30% da 

produção diária na indústria cerâmica seja desperdiçada, e que estes resíduos não são 

reciclados e são depositados em aterros sanitários. Diante disso, inúmeros estudos têm sido 

realizados para a reutilização e o aproveitamento destes resíduos, principalmente, sobre a 

incorporação como agregados no concreto (MOHAMMADHOSSEINI et al.; SIDDIQUE et 

al.; ZAREEI et al.; KESHAVARZ; MOSTOFINEJAD, 2019; NEPOMUCENO; ISIDORO; 

CATARINO; AWOYERA et al., 2018; ALVES et al., 2014).  

O agregado cerâmico no concreto provoca um refinamento do sistema de poros, reduz o 

volume de macroporos e aumenta o número de poros capilares, estes fatores contribuem para 

o aumento da resistência mecânica, juntamente com a durabilidade em termos de resistência 

contra agentes ambientais, químicos e físicos (RASHID et al., 2017). O referido pesquisador, 

a partir de estudos experimentais, concluiu que a resistência à compressão do concreto é 

aumentada com o incremento do teor de resíduos cerâmicos. Segundo Anderson et al. (2016), 
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o uso de agregados cerâmicos reciclados como substituto do agregado graúdo no concreto é 

certamente viável. 

 

3.3 Conforto térmico em edificações 

 

 O conforto térmico é uma condição da mente humana que expressa satisfação com o 

ambiente térmico, a insatisfação pode ser causada pela sensação de desconforto quando o 

balanço térmico não é estável (LAMBERTS, 2016). As condições térmicas que satisfazem o 

conforto térmico são diferentes para cada indivíduo, e isso acontece porque a sensação 

térmica depende de vários fatores, incluindo variações fisiológicas e psicológicas. Esses 

fatores abrangem nível de atividade, vestuário, expectativas dos ocupantes, temperatura do ar, 

temperatura radiante, umidade e velocidade do ar (MCDOWALL, 2007).  

 O conforto térmico é controlado principalmente pelos sistemas de aquecimento, 

ventilação e ar condicionado (MCDOWALL, 2007). Dessa forma, o conforto térmico está 

diretamente relacionado com o consumo de energia elétrica nas edificações. Segundo Nota 

Técnica da EPE (2016), o consumo de energia elétrica no setor residencial para climatização é 

de 45,2%, sendo que o setor residencial representa 25,2% do consumo total de eletricidade no 

Brasil. Onde o sistema de climatização compreende serviços energéticos relacionados à 

manutenção de condições adequadas de conforto térmico, por exemplo, equipamentos de ar 

condicionado, ventiladores e aquecedores. 

 Além disso, o conforto térmico é um fator importante e influencia diretamente na 

saúde, bem-estar e rendimento dos ocupantes em suas tarefas diárias. Em um estudo, Cui et al. 

(2013) observou que o processo de aprendizagem e a motivação das pessoas é grandemente 

influenciada pela temperatura do ambiente onde estão inseridas. 

  

3.3.1 Isolamento térmico em edificações 

 

Diante da necessidade de prover ao usuário da edificação conforto térmico e 

considerando o alto consumo energético de equipamentos de ar-condicionado, sugere-se a 

utilização de estratégias de isolamento térmico nos ambientes para reduzir a necessidade de 

climatização artificial. 

Antigamente, em torno de 1940, já eram aplicadas as técnicas de isolamento térmico, 

principalmente nos países onde o inverno é rigoroso. As técnicas eram utilizadas com o 

objetivo de sobrevivência ou onde os custos com aquecimento eram muito altos. Em seguida, 
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por volta de 1970 e 1980, com o aumento considerável do petróleo criou-se a necessidade de 

reduzir o consumo de energia. Com isso, o isolamento térmico passou a ter importância 

também nos países quentes, onde os gastos com sistemas de climatização eram bastante 

grandes. A estratégia de isolamento era utilizada para obtenção do conforto térmico sem o 

uso, ou minimamente, de sistemas de refrigeração e aquecimento. 

 No Brasil, em meados de 1980, as primeiras estratégias construtivas de isolamento 

térmico surgiram com as telhas sanduíche em aplicações industriais. Décadas depois a ideia 

de isolar termicamente as coberturas e paredes já se tornou uma preocupação em projetos de 

edificações, visando o conforto térmico ou a redução de gastos com climatização. O 

isolamento térmico bem projetado pode proporcionar conforto ambiental a edificações de 

quase todo o País, tornando desnecessários os sistemas de climatização (JAIN; PATHAK, 

2018).  

Os sistemas de isolamento térmico tratam de técnicas de conservação passiva de 

energia, que consistem em dificultar a dissipação de calor entre ambientes utilizando materiais 

com baixa condutividade térmica.  

Os materiais de isolamento térmico atuais no mercado da construção são geralmente 

materiais inorgânicos, por exemplo, poliestireno extrudido (BABOTA; IERNUTAN, 2019; 

GONZALEZ et al., 2015), poliestireno expandido (ZHOU et al.; MISKINIS et al., 2018), 

poliisocianurato (KANCHANAPIYA; BISWAS et al., 2018) e espuma de poliuretano (CHEN 

et al., 2019; WANG et al., 2018). Esses materiais têm um alto desempenho na resistência à 

transferência de calor, mas o impacto ambiental de seus processos de produção é alto. Nesse 

contexto, o uso de materiais residuais para aplicação como isolamento térmico é um aspecto 

importante no aproveitamento de rejeitos industriais e redução de custos, colaborando para o 

desenvolvimento sustentável e eficiência energética. 

Para cada tipo de clima há sistemas construtivos mais adequados para garantir 

condições confortáveis aos ocupantes das edificações e reduzir o consumo de energia elétrica 

com sistemas de ventilação, refrigeração ou calefação. De modo geral, o desempenho térmico 

de uma edificação pode reduzir o dimensionamento desses equipamentos ou até mesmo torná-

los dispensáveis, e pode ser alcançado utilizando estratégias construtivas, distintas para cada 

local e clima. De acordo com a norma NBR 15220 que define o Desempenho Térmico de 

Edificações, o estado de Santa Catarina em quase toda sua extensão está localizado na zona 

bioclimática 2. A norma recomenda para a zona bioclimática 2 estratégias de 

condicionamento térmico passivo, incluindo a necessidade de ventilação cruzada no verão, 

vedações internas pesadas (inércia térmica) e aquecimento solar no inverno (ABNT, 2008). 
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3.4 Propriedades térmicas da matéria 

 

As propriedades térmicas da matéria são fundamentais para entender a resposta do 

material à aplicação de calor e como ocorre o processo de transferência de calor. A 

condutividade térmica e a capacidade específica de calor são os parâmetros termofísicos mais 

importantes dos materiais para a descrição das propriedades de transporte de calor de um 

material ou componente. 

 

3.4.1 Condutividade térmica 

 

A condutividade térmica de um material pode ser definida como a taxa de 

transferência de calor por meio de uma unidade de comprimento de um material por unidade 

de área por unidade de diferença de temperatura, e representa a capacidade do material de 

conduzir calor. 

A condutividade térmica dos materiais é determinada por:  

 

 𝑘 =
𝜑𝑑

∆𝑇
 (3) 

 

onde 𝜑 é o fluxo de calor através do material, 𝑑 é a espessura da amostra e ∆𝑇 é a diferença 

de temperatura entre as superfícies da amostra (CAO et al., 2018; INCROPERA, 2008). 

 

3.4.2 Capacidade térmica específica ou calor específico 

 

O calor específico é a quantidade de energia necessária para elevar um grau uma 

unidade de massa de matéria, e representa a capacidade de armazenamento de calor de um 

material. O calor específico caracteriza a inércia térmica do material, e é definido como: 

 

 𝐶𝑝(𝑇) =
𝐴𝜑(𝑇)

𝑚
𝑑𝑇
𝑑𝑡

 (4) 

 

onde  𝐴 é a área da amostra, 𝜑(𝑇) é o fluxo de calor através da amostra, 𝑚 é a massa da 

amostra e 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 é gradiente de temperatura nas superfícies da amostra (CAO et al., 2018). 
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 A tabela 1 apresenta as propriedades térmicas de alguns geopolímeros e do concreto 

de cimento Portland, encontrados na literatura. 

 

Tabela 1 - Propriedades térmicas de geopolímeros e do concreto de cimento Portland (PCC). 

Material 
Densidade 

[kg/m³] 

Condutividade 

térmica 

[W/mºC] 

 Calor 

específico 

[J/kgK] 

Referência 

Concreto de cimento Portland (PCC) 2330 1,38 1000 
(CAO et al., 

2017) 

Metacaulim (GPC1) 1020 0,14 - 
(MADDALENA 

et al., 2018) 

Cinza volante, escória de alto forno, 

areia e agregados (GPC2) 
2199 1,35 891 

(CAO et al., 

2018) 

Cinza volante, metacaulim e resíduos 

de construção (GPC3) 
1710 0,44 - 

(ROSSI et al., 

2018) 

Cinza volante, metacaulim, resíduos 

de construção e H2O2 (GPC4) 
1000 0,19 - 

(ROSSI et al., 

2018) 

Cinzas de óleo de palma, cinzas leves 

de baixo cálcio, casca de dendê e 

areia de mineração (GPC5) 

1791 0,58 - 
(LIU et al., 

2014) 

Fonte: Autor (2019). 

 

3.5 Resistência à compressão 

 

A resistência à compressão é uma propriedade mecânica importante, utilizada na 

análise de materiais estruturais como o concreto. Nesse caso, a resistência está relacionada 

com a tensão máxima necessária para causar a ruptura, que ocorre quando o corpo não suporta 

mais nenhuma carga. 

Os concretos para fins estruturais são classificados pela ABNT NBR 8953 (2015) nos 

grupos I e II, conforme a resistência à compressão, como mostrado na tabela 2. Sendo 

explicitada a permissão de especificação de valores intermediários. De acordo com item 4.2 

da norma NBR 8953 (2015), os concretos com classe de resistência inferior a C20 não são 

estruturais e, caso sejam utilizados, devem ter seu desempenho atendido conforme ABNT 

NBR 6118 e ABNT NBR 12655. 
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Tabela 2 - Classes de resistência à compressão do concreto para fins estruturais. 

Classe de 

resistência 

Grupo I 

Resistência à 

compressão 

 [MPa] 

 Classe de 

resistência 

Grupo II 

Resistência à 

compressão  

[MPa] 

C20 20 
 

C55 55 

C25 25 
 

C60 60 

C30 30 
 

C70 70 

C35 35 
 

C80 80 

C40 40 
 

C90 90 

C45 45 
 

C100 100 

C50 50 
 

Fonte: Adaptado da NBR 8953 (2015). 

 

A tabela 3 apresenta os valores de resistência à compressão de geopolímeros e do 

concreto de cimento Portland encontrados na literatura.  

 

Tabela 3 - Resistência à compressão de geopolímeros e do concreto de cimento Portland (PCC). 

Material 

Resistência à  

compressão  

[MPa] 

Referência 

Concreto de cimento Portland (PCC) 60 
(CAO et al., 

2017) 

Metacaulim (GPC1) 5,2 
(MADDALEN

A et al., 2018) 

Cinza volante, escória de alto forno, areia e 

agregados (GPC2) 
75 

(CAO et al., 

2018) 

Cinza volante, metacaulim e resíduos de construção 

(GPC3) 
11,9 

(ROSSI et al., 

2018) 

Cinza volante, metacaulim, resíduos de construção e 

H2O2 (GPC4) 
3,6 

(ROSSI et al., 

2018) 

Cinzas de óleo de palma, cinzas leves de baixo 

cálcio, casca de dendê e areia de mineração (GPC5) 
30,1 

(LIU et al., 

2014) 

Fonte: Autor (2019). 
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3.6 Método de diferenças finitas  

 

Soluções analíticas para problemas transientes estão restritas a geometrias e condições 

de contorno simples. E a maioria dos problemas encontrados na prática implicam geometrias 

complicadas e condições de contorno complexa e ou propriedades variáveis, inviáveis de 

serem resolvidas analiticamente. Em alguns casos há a possibilidade de utilizar a solução 

analítica para resolver problemas, no entanto, o trabalho desprendido seria desvantajoso. 

Segundo Zhang e Chauhan (2018), os métodos numéricos comumente utilizados são o 

método dos elementos finitos (DUDA, 2016), método das diferenças finitas (CAO et al., 

2019; CAO et al., 2018; RAMAKRISHNAN, 2017; CHOW et al., 2015; SHEN; SHIH; 

XIAO, 2011) método dos volumes finitos (SUN; ZHANG, 2018; SUN; ZHANG, 2016), 

método dos elementos de contorno (SIMOES et al., 2012; WEN; KHONSARI, 2009) e 

métodos sem malha (XIAO, 2017). 

Os métodos numéricos usados para resolver equações diferenciais baseiam-se na 

substituição das equações diferenciais por equações algébricas. No caso do método das 

diferenças finitas, isso é feito por meio da substituição das derivadas pelas diferenças finitas e 

suficientemente pequenas. Quanto menor for essas diferenças, mais precisa será a solução, no 

entanto, isso exigirá mais recurso computacional e a simulação levará mais tempo. Dessa 

forma, deve-se encontrar um valor ideal de diferenças finitas, que convirjam a resultados 

precisos sem consumir muito tempo computacional, tornando a solução viável.   

Em problemas transientes, as temperaturas nodais mudam com o passar do tempo, e a 

solução por diferenças finitas requer a discretização no tempo e no espaço. Para resolver esse 

tipo de problema são utilizadas duas abordagens diferentes, o método de diferenças finitas 

explícito (SHEN; SHIH; XIAO, 2011) e o método de diferenças finitas implícito (CAO et al., 

2018). 

No método de diferenças finitas explícito, a temperatura em qualquer nó em 𝑡 + ∆𝑡 

pode ser calculada a partir do conhecimento das temperaturas no próprio nó e nos nós 

vizinhos no instante anterior 𝑡. Assim, a determinação de uma temperatura nodal em algum 

tempo é independente das temperaturas nos outros nós naquele mesmo instante. Embora o 

método ofereça vantagens computacionais, ele apresenta limitações na seleção do ∆𝑡. Para um 

dado incremento no espaço, o incremento no tempo deve ser compatível com as exigências de 

estabilidade. Com frequência, isso obriga a utilização de valores de ∆𝑡 extremamente 

pequenos, e um número muito grande de intervalos de tempo pode ser necessário na obtenção 

de uma solução.   
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Uma redução no tempo computacional pode frequentemente ser obtida com o emprego 

do método de diferenças finitas implícito, no lugar do método explícito, não havendo 

restrições no passo ∆𝑥 e ∆𝑡. Na forma implícita da equação de diferenças finitas as 

temperaturas nodais são determinadas no novo instante 𝑡 + ∆𝑡, em vez de no tempo anterior 𝑡.  

Ou seja, a nova temperatura nodal depende das novas temperaturas dos seus nós adjacentes, 

que são, em geral, desconhecidas. Assim, para determinar as temperaturas nodais 

desconhecidas em 𝑡 + ∆𝑡, as equações nodais correspondentes devem ser resolvidas 

simultaneamente.  

As duas abordagens anteriormente descritas são expressas na forma geral como: 

 

 𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜: ∑ �̇�𝑡 + �̇�𝑔𝑒𝑟
𝑡 = 𝜌𝑉

𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠
𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑐𝑝

𝑇𝑚
𝑡+∆𝑡 − 𝑇𝑚

𝑡

∆𝑡
 (5) 

 

 𝑀é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜: ∑ �̇�𝑡+∆𝑡 + �̇�𝑔𝑒𝑟
𝑡+∆𝑡 = 𝜌𝑉

𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠
𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑐𝑝

𝑇𝑚
𝑡+∆𝑡 − 𝑇𝑚

𝑡

∆𝑡
 (6) 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Materiais 

 

 Para a produção do geopolímero foram empregados cinza da casca de arroz (CCA), 

fornecida pela empresa Fumacense Alimentos, localizada no município de Morro da Fumaça 

Santa Catarina, Brasil, e resíduo cerâmico (RC), fornecido pela empresa Cerâmica Angelgres, 

localizada no município de Criciúma, Santa Catarina, Brasil. Os dois materiais residuais 

foram moídos em um moinho de bolas antes de sua utilização para a síntese do geopolímero. 

O tamanho de partículas foi medido por Colella (2018), e o tamanho médio para CCA e 

resíduo cerâmico foram de 0,227 μm e 0,591 μm, respectivamente.  

 A tabela 4 apresenta a composição química dos materiais, determinada por Collela et 

al. (2017), a partir de fluorescência de raios X Panalytical Axios.  

 

Tabela 4 - Composição química da cinza da casca de arroz (CCA) e do resíduo cerâmico (RC). 

 Óxidos (% em massa) 

 Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 PPI 

CCA 0,13 0,44 0,16 0,76 0,38 0,09 0,07 0,7 70,75 <0,05 26,47 

RC 10,87 9,2 0,8 2,09 3,76 <0,05 2,89 0,29 57,91 0,42 11,7 

*PPI: perdas por ignição 

Fonte: Adaptado de (COLELLA et al., 2017). 

 

Uma solução de hidróxido de sódio, de 9 M, obtida pela dissolução de lentilhas de 

NaOH em água destilada foi usada como solução ativadora alcalina. As lentilhas de NaOH 

utilizadas são da marca Neon Comercial Ltda. 

 

4.2 Produção das amostras geopoliméricas  

 

A proporção mássica de CCA e RC utilizada foi de 1:1, e a proporção sólido/líquido 

igual a 1,2 g/mL. Inicialmente, uma solução alcalina de hidróxido de sódio foi preparada 

através da diluição de lentilhas de NaOH em água destilada, com concentração igual a 9 M. 

Primeiramente foram misturados os sólidos durante um minuto, na sequência o líquido foi 

adicionado durante um minuto e, por fim, a pasta geopolimérica foi rigorosamente misturada 
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durante oito minutos em uma batedeira convencional. Depois disso, as amostras foram 

conformadas e levadas ao forno à 80ºC durante dois dias, seguidamente, foram desmoldadas e 

colocadas novamente no forno à 80ºC por cinco dias e, por fim, permaneceram à temperatura 

ambiente até completar os 14 dias de cura. 

Para a conformação das amostras geopoliméricas foram utilizadas formas quadradas 

com dimensões de 15 cm x 15 cm x 1 cm. E, para o teste de resistência a compressão, foram 

utilizados moldes cilíndricos com 20 mm de diâmetro e 40 mm de altura. 

 

4.3 Caracterização e teste de resistência à compressão 

 

A composição química das amostras geopoliméricas foi caracterizada após 14 dias de 

cura por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), usando o 

equipamento IRprestiage-21 (Shimadzu). As amostras analisadas foram misturadas com 

brometo de potássio (KBr) e prensadas na forma de pastilhas. 

O teste de resistência à compressão foi realizado após 14 dias de cura, onde quatro 

amostras cilíndricas foram testadas mecanicamente usando uma máquina de compressão 

(Instron 5561) com taxa de carregamento igual a 1 mm/min e célula de carga de 10 kN. 

 

4.4 Modelo numérico  

 

Um modelo numérico foi implementado para comparar o comportamento térmico de 

geopolímeros com o cimento Portland na transferência de calor através de uma parede 

simplificada e não isolada. A temperatura da superfície interna, o consumo de energia e a 

economia com sistemas de climatização foram calculados para manter a temperatura interna 

constante. 

As seguintes considerações em relação as propriedades dos materiais e condições 

ambientais foram feitas para simplificar o modelo:  

• O processo de transferência de calor através da parede foi considerado 

unidimensional. 

• As amostras de concreto de cimento Portland e geopolímero foram 

consideradas homogêneas e isotrópicas. 

• Foi considerado que não há geração de calor no interior das amostras. 

• Os coeficientes de convecção interna e externa foram considerados constantes. 
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• O efeito da radiação não foi considerado. 

 

Para condições de propriedades termofísicas constantes, sem geração de calor, simetria 

térmica em torno do plano central, temperatura inicial uniforme e coeficiente de convecção 

constante, o problema de condução de calor transiente unidimensional no domínio 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿 

da parede pode ser expresso como: 

 

 𝑘
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
= 𝜌𝐶𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 (7) 

 

onde 𝑘 é a condutividade térmica da parede,  𝐶𝑝 a capacidade específica de calor e 𝜌 a 

densidade.  

 

4.4.1 Solução numérica por diferenças finitas 

 

O método de diferenças finitas foi empregado para resolver o modelo numérico, 

devido a sua flexibilidade de lidar com diferentes condições de contorno (SHEN; SHIH; 

XIAO, 2011). A figura 1 mostra o desenho esquemático do método implícito de diferenças 

finitas usando a abordagem do balanço de energia aplicado a parede. A parede é discretizada 

em 𝑁 nós, igualmente espaçados a uma distância de ∆𝑥. O balanço de energia é aplicado nos 

elementos de volume sobre os nós para determinar a temperatura em cada um dos nós.  

 

Figura 1 - Representação esquemática da parede simplificada e a aplicação do método de diferenças finitas usando a 

abordagem de balanço de energia com as respectivas condições de contorno. 

 

Fonte: Adaptado de (Cao et al., 2018). 
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 As diferenças finitas aplicadas ao balanço de energia nos nós das extremidades e no 

interior da parede resultam em: 

• Nó da superfície exterior, 𝑖 = 1: 

 

 ℎ𝑒∆𝑥2(𝑇𝑒
𝑡+∆𝑡 − 𝑇1

𝑡+∆𝑡) − 𝑘∆𝑥(𝑇1
𝑡+∆𝑡 − 𝑇2

𝑡+∆𝑡) = 𝜌
(∆𝑥)3

2
𝐶𝑝

(𝑇1
𝑡+∆𝑡 − 𝑇1

𝑡)

∆𝑡
 (8) 

 

 𝑇1
𝑡 = (1 + 2𝐹𝑜 + 2𝐹𝑜𝐵𝑖𝑒)𝑇1

𝑡+∆𝑡 − 2𝐹𝑜𝑇2
𝑡+∆𝑡 − 2𝐹𝑜𝐵𝑖𝑒𝑇𝑒

𝑡+∆𝑡 (9) 

   

• Nós internos, 2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 − 1: 

 

 𝑘∆𝑥(𝑇𝑚−1
𝑡+∆𝑡 − 𝑇𝑚

𝑡+∆𝑡) − 𝑘∆𝑥(𝑇𝑚
𝑡+∆𝑡 − 𝑇𝑚+1

𝑡+∆𝑡) = 𝜌(∆𝑥)3𝐶𝑝

(𝑇𝑚
𝑡+∆𝑡 − 𝑇𝑚

𝑡 )

∆𝑡
 (10) 

 

 𝑇𝑚
𝑡 = −𝐹𝑜𝑇𝑚−1

𝑡+∆𝑡 + (1 + 2𝐹𝑜)𝑇𝑚
𝑡+∆𝑡 − 𝐹𝑜𝑇𝑚+1

𝑡+∆𝑡 (11) 

 

• Nó da superfície interna, 𝑖 = 𝑁: 

 

 𝑘∆𝑥(𝑇𝑁−1
𝑡+∆𝑡 − 𝑇𝑁

𝑡+∆𝑡) − ℎ𝑖∆𝑥2(𝑇𝑁
𝑡+∆𝑡 − 𝑇𝑖

𝑡+∆𝑡) = 𝜌
(∆𝑥)3

2
𝐶𝑝

(𝑇𝑁
𝑡+∆𝑡 − 𝑇𝑁

𝑡 )

∆𝑡
 (12) 

 

 𝑇𝑁
𝑡 = −2𝐹𝑜𝑇𝑁−1

𝑡+∆𝑡 + (1 + 2𝐹𝑜 + 2𝐹𝑜𝐵𝑖𝑖)𝑇𝑁
𝑡+∆𝑡 − 2𝐹𝑜𝐵𝑖𝑖𝑇𝑖

𝑡+∆𝑡 (13) 

 

onde 𝐵𝑖𝑒 e 𝐵𝑖𝑖 são os números de Biot no ambiente externo e no ambiente interno, 

respectivamente. No qual ℎ𝑒 e ℎ𝑖 são os coeficientes de convecção externa e interna, 

respectivamente: 

 

 
𝐵𝑖𝑒 =

ℎ𝑒∆𝑥

𝑘
 (14) 

 

 
𝐵𝑖𝑖 =

ℎ𝑖∆𝑥

𝑘
 (15) 

 

𝐹𝑜 é o número de Fourier, definido como: 
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𝐹𝑜 =

𝑘∆𝑡

𝜌(∆𝑥)2𝐶𝑝
 (16) 

 

𝑇𝑚
𝑡 ,  𝑇𝑚

𝑡+∆𝑡 são as temperaturas do nó 𝑚 no tempo 𝑡 e no tempo (𝑡 + ∆𝑡), respectivamente. E, 

𝑇𝑒 e 𝑇𝑖 são as temperaturas dos ambientes externo e interno, respectivamente. 

 

4.4.2 Dados de entrada  

 

A condutividade térmica (𝑘, em 𝑊/𝑚𝐾), a capacidade especifica de calor (𝐶𝑝, em 

𝐽/𝑘𝑔𝐾) e a densidade (𝜌, em 𝑘𝑔/𝑚³) foram usadas como dados de entrada no cálculo 

numérico, onde os valores foram aqueles reportados pela literatura (tabela 1). 

 

4.4.3 Condições de contorno 

 

 Como utilizado nos trabalhos de Cao et al. (2019), os coeficientes de calor por 

convecção externa e interna foram considerados iguais a 20  W/m2K e 8  W/m2K, 

respectivamente, de acordo com recomendações de ASHRAE (2013). A variação de 

temperatura do ambiente externo, 𝑇𝑒, foi estabelecida de acordo com os dados climáticos da 

cidade de Araranguá obtidos da Estação Meteorológica de Observação de Superfície 

Automática do INMET (2019) para o dia 10/07/2019. 

A temperatura do ambiente interno foi considerada constante e igual a 23ºC. Além 

disso, a temperatura inicial do sistema em cada um dos nós, em 𝑡 = 0, foi ajustada para 23ºC. 

 

4.4.4 Espessura da parede, passo de espaço e de tempo 

 

 A espessura da parede foi considerada igual a 20 cm. O passo de tempo, ∆𝑡, utilizado 

foi igual a 3600 segundos (60 min) e a diferença finita ao longo da espessura, ∆𝑥, igual a 

0,0125 m.   

 

4.4.5 Consumo de energia equivalente ao uso de sistemas de climatização 

 

 O fluxo de calor na superfície interna, 𝜑𝑖(𝑡) em 𝑊/𝑚², foi calculado a cada passo de 

tempo de acordo com a equação (17). 
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 𝜑𝑖(𝑡) = ℎ𝑖(𝑇𝑁
𝑡 − 𝑇𝑖

𝑡) (17) 

 

 Por conseguinte, a energia mínima necessária para sistemas de climatização para 

manter a temperatura interna constante, 𝑃 em 𝑘𝑊ℎ/𝑚², foi determinada a partir da equação 

(18). 

 

 
𝑃 =

∫ |𝜑𝑖(𝑡)|
24

0
𝑑𝑡

3600.103
 (18) 

 

4.4.6 Economia de energia com sistemas de climatização 

 

 A economia de energia ou redução de potência, 𝑅𝑃, foi determinada segundo a 

equação (19). Onde 𝑃𝑃𝐶𝐶 e 𝑃𝐺𝑃𝐶  são o consumo de energia equivalente ao uso de sistemas de 

climatização para manter a temperatura do ambiente interno constante durante 24 h para o 

concreto de cimento Portland e para os diferentes geopolímeros relatados na literatura, 

respectivamente. 

 

 
𝑅𝑃 =

𝑃𝑃𝐶𝐶 − 𝑃𝐺𝑃𝐶

𝑃𝑃𝐶𝐶
. 100% (19) 

 

4.5 Comparação do comportamento térmico dos GPC com o PCC 

 

 A comparação do comportamento térmico dos geopolímeros com o cimento Portland 

foi realizada a partir do modelo numérico implementado no Matlab, com os dados de entrada 

de condutividade térmica, capacidade específica de calor e densidade dos diferentes 

geopolímeros relatados na literatura e do concreto de cimento Portland, expostos na tabela 1. 

Os valores de capacidade específica não descritos na literatura foram considerados iguais a 

891 J/kgK (CAO et al., 2018). A estabilidade térmica (fluxo de calor interno e temperatura da 

superfície interna) e o consumo de energia mínimo necessário para manter a temperatura 

interna constante com sistemas de climatização foram avaliados. Ressalta-se que o consumo 

de energia para sistemas de climatização foi calculado com base no fluxo de energia na 

superfície interna e não leva em consideração a eficiência e a potência dos equipamentos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Produção das amostras geopoliméricas 

 

As amostras geopoliméricas produzidas apresentaram várias fissuras e alto índice de 

retração, já a partir do segundo dia de cura, como mostrado na figura 2. A espessura das 

amostras foi aumentada de 5 mm para 10 mm para avaliar a influência da espessura no 

aparecimento de fissuras e a temperatura de cura foi alternada entre 30 e 80ºC nos primeiros 

dois dias. Nestas condições verificou-se uma diminuição na curvatura de retração das 

amostras e no número de fissuras, entretanto, as amostras ainda apresentaram trincas, como 

pode-se observar na figura 3.   

 

Figura 2 – Fissuras das amostras geopoliméricas com 5 mm de espessura após 2 dias de cura à 80ºC. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 3 – Fissuras das amostras geopoliméricas com 10 mm de espessura após 2 dias de cura à temperatura alternada entre 

30ºC e 80ºC a cada 12 horas. 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Durante a cura das amostras, a perda de água ocorre rapidamente por exsudação e, como 

consequência, há uma redução no volume gerando o aparecimento de tensões que podem 

causar rachaduras e fissuras, esse processo é chamado de retração plástica. No entanto, 

existem outros eventos nos materiais cimentícios que podem influenciar no aparecimento de 

fissuras, como por exemplo: o inchamento, devido a uma eventual absorção de água pelos 

poros, efeito inverso ao da secagem; e a retração térmica, provocada pelo calor liberado na 

reação de hidratação, onde o calor liberado expande o concreto e, posteriormente, durante o 

resfriamento, ocorre uma redução de volume, resultando em retração e tensões. A fissura 

ocorre quando a tensão originada pela retração atinge um nível superior a resistência à tração 

do material (TANGO, 2004). 

Outro fator que influencia na fissuração do concreto é a heterogeneidade, resultante do 

uso associado de diferentes materiais, nesse caso o uso de CCA e RC, com propriedades 

distintas de resistência mecânica, módulo de deformação longitudinal e transversal, entre 

outros. Além disso, outros fatores podem intervir no comportamento mecânico das amostras, 

como a geometria, a porosidade, o índice de retração, o poder de aderência e a espessura da 

amostra, como foi visto nas figuras 2 e 3. 

 Pesquisas já alertam que tratando-se de concreto geopolimérico ou cimentício, é 

comum o aparecimento de fissuras e trincas (KHALILPOUR; BANIASAD; DEHESTANI; 

MARUYAMA; LURA, 2019; COMBRINCK; STEYL; BOSHOFF; ALBITAR; ALI; 

VISINTIN, 2018; SCHACKOW, 2016), assim, são utilizadas algumas estratégias para 

controlar a perda de umidade durante a cura e evitar o aparecimento das tensões causadoras. 

Por exemplo, a utilização de inibidores de retração (ADITIBRAS; CONSTRUQUÍMICA, 

2019), que reduz a retração por secagem, a utilização de expansores (BAUCHEMIE; 

DIPROTEC, 2019), que têm a função de aumentar o volume e, assim, equilibrar a redução 

provocada pela retração, o uso de matérias-primas adicionais como por exemplo, areia, 

agregados e escória de alto forno, capazes de conferir ao cimento e materiais geopoliméricos 

maior durabilidade, maior impermeabilidade e mais trabalhabilidade, e o uso de materiais 

fibrosos para reduzir o encolhimento térmico, como relatado por Vickers et al. (2014) em 

geopolímeros a base de cinzas volantes. 

 Em razão do aparecimento das rachaduras nas placas geopoliméricas, a avaliação das 

propriedades térmicas do geopolímero à base de CCA e RC e a realização do teste a céu 

aberto para comparar com o modelo numérico foi impraticável. Assim, como sugestões para 

estudos futuros, pode-se verificar a influência da incorporação de novos agregados e areia na 

argamassa geopolimérica à base de CCA e RC no índice de retração e, se necessário, a 
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utilização de inibidores de retração e expansores para melhorar o processo de perda de 

umidade e evitar a formação de fissuras, dando continuidade ao presente trabalho. 

 

5.2 Espectroscopia de FT-IR das amostras geopoliméricas 

 

A fim de caracterizar a composição química do geopolímero à base de CCA e RC, os 

espectros FT-IR foram obtidos entre os comprimentos de onda de 400 e 4000 cm-1 e são 

mostrados na figura 4. 

 

Figura 4 - Espectro FT-IR da amostra geopolimérica a base de cinza da casca de arroz (CCA) e resíduo cerâmico (RC). 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

 Os picos apresentados no espectro FT-IR são característicos dos geopolímeros e são 

muito bem relatados na literatura (YU et al., 2019; KARA et al., 2018; ARENAS et al., GE et 

al., 2017). Onde o pico por volta de 454 cm-1 foi atribuído às vibrações de flexão Si-O-Si e as 

bandas entre 500 e 800 cm-1 foram atribuídas às vibrações de Al-O-Si. A banda a cerca de 

1029 cm-1 foi atribuída às vibrações de alongamento assimétricas de Si-O-T, onde T = Si ou T 

= Al. A banda larga entre 3250 e 3750 cm-1 e o pico acentuado em torno de 1600 cm-1 foram 

atribuídos às vibrações de alongamento OH.  

 

5.3 Resistência à compressão das amostras geopoliméricas  

 

 A resistência à compressão das amostras geopoliméricas aos 14 dias de cura são 

apresentadas na tabela 5. Assim, a resistência mecânica do geopolímero baseado em CCA e 

RC é aproximadamente 21 MPa, superior aos geopolímeros à base de metacaulim 
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(MADDALENA et al., 2018), cinza volante, metacaulim e resíduos de construção (ROSSI et 

al., 2018), cinza volante, metacaulim, resíduos de construção e H2O2 (ROSSI et al., 2018), 

como mostrado na figura 5. Além disso, se enquadra na classe C20 de resistência à 

compressão dos concretos estruturais, descrita no item 3.6. 

 

Tabela 5 - Resistência à compressão das amostras geopoliméricas à base de cinza da casca de arroz (CCA) e resíduo 

cerâmico (RC). 

Amostras 
Resistência à compressão 

[MPa] 

1 38,71 

2 18,53 

3 13,47 

4 13,21 

Média 21 ± 10 

Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 5 - Resistência à compressão do geopolímero à base de CCA e RC em comparação com outros concretos. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

De acordo com estudos feitos por Lee et al. (2019), a resistência à compressão de 

concretos geopoliméricos a base de escória granulada de alto forno (GGBS) e cinza volante 

(FA) com adição de microfibras de wollastonita natural (Wo) aumenta constantemente de 

20,4 MPa para 58,6 MPa, à medida que o período de cura aumenta de 14 para 270 dias. Da 

mesma forma, sugere-se que estudos futuros poderiam investigar o efeito do tempo de cura 
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prolongado e a incorporação de adições no ganho de resistência mecânica do geopolímero à 

base de CCA e RC. 

 

5.4 Validação do modelo numérico implementado 

 

Os resultados obtidos com a utilização do modelo numérico implementado foram muito 

semelhantes aos encontrados por Cao et al. (2018) e são mostrados na tabela 6. Cao et al. 

(2018) comparou numericamente o desempenho térmico do geopolímero sem e com a adição 

de materiais de mudança de fase microencapsulados (MPCM) e, para validação do modelo, 

comparou com os dados obtidos experimentalmente. O modelo numérico, baseado no método 

das diferenças finitas implícitas usando a abordagem de balanço de energia, pode ser utilizado 

para prever teoricamente o desempenho térmico de materiais de construção contendo 

materiais de mudança de fase microencapsulados. Segundo Cao et al. (2018), embora, existam 

pequenas diferenças entre os dados experimentais obtidos e os dados numéricos, eles exibem 

as mesmas tendências. 

Assim, para validação, o modelo numérico foi implementado para resolver o problema 

proposto por Cao et al. (2018), com as mesmas condições de contorno e considerações feitas 

por ele, inclusive, a implementação da curva de capacidade especifica variável para o GPC 

contendo MPCM. O modelo foi usado para calcular o consumo de energia equivalente ao uso 

de sistemas de climatização usando o GPC sem adições (anexo A) e o GPC com adição de 

MF/PCM24 (anexo B). Os resultados obtidos convergem com os encontrados por Cao et al. 

(2018). Acredita-se que as pequenas diferenças se dão pelo fato de ter utilizado um passo de 

tempo ligeiramente maior, Cao et al. (2018) utilizou 𝑑𝑡 = 1 𝑚𝑖𝑛, enquanto no modelo, o 

passo de tempo implementado foi 𝑑𝑡 = 15 𝑚𝑖𝑛. Sendo inviável a utilização do passo de 

tempo menor que  15 𝑚𝑖𝑛 com os recursos existentes, devido ao tempo computacional muito 

longo para completar a simulação. 

 

Tabela 6 - Validação do modelo numérico de acordo com o problema proposto por Cao et al. (2018). 

  
Modelo numérico do 

presente trabalho 

Modelo numérico de 

Cao et al. (2018) 

PGPC 0,67 kWh/m² 0,66 kWh/m² 

PGPC-MF/PCM24 0,55 kWh/m² 0,54 kWh/m² 

RP 18,40% 18,46% 

Fonte: Autor (2019). 
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5.5 Comparação do comportamento térmico dos GPC com o PCC 

 

Para comparar o desempenho térmico dos geopolímeros com o desempenho térmico 

do concreto de cimento Portland (PCC) foram realizadas simulações numéricas durante 24 h 

(86400 segundos) com passo de tempo igual a 60 min (3600 segundos) para cada um dos 

materiais. Nas simulações, a superfície externa da parede de concreto foi submetida a uma 

variação de temperatura externa de acordo com os dados climáticos da cidade de Araranguá 

em um dia típico do inverno (INMET, 2019), e a temperatura interna foi mantida à 23ºC. A 

espessura da parede foi estabelecida para 20 cm. O modelo numérico implementado é 

apresentado no anexo C. 

 

5.5.1 Estabilidade térmica  

 

 O fluxo de calor da parede interna e a temperatura da superfície interna dentro do 

período de 24 h para os diferentes geopolímeros e para o PCC é mostrado nas figuras 6 e 7, 

respectivamente. O fluxo de calor com o GPC2 para manter a temperatura interna constante é 

ligeiramente maior do que com o PCC. Por outro lado, com o GPC5, GPC3, GPC4 e GPC1 o 

fluxo de calor é consideravelmente menor do que com o PCC. Do mesmo modo, o uso dos 

geopolímeros GPC5, GPC3, GPC4 e GPC1 reduz os efeitos das variações da temperatura 

externa na temperatura da superfície interna, principalmente com o GPC1 e GPC4, onde a 

temperatura da superfície interna se mantém próxima de 23ºC. Isso se deve à menor 

condutividade térmica dos geopolímeros e a baixa densidade em relação ao PCC, como 

observado por Cao et al. (2018) com GPC incorporado com materiais de mudança de fase 

microencapsulados (MPCM).   

A baixa densidade, baixa condutividade térmica e baixa resistência mecânica do GPC1, 

GPC3 e GPC4 revelam a existências de poros em suas matrizes geopoliméricas, no caso do 

GPC4 isso se dá pela presença de um agente formador de poros (peróxido de hidrogênio). De 

acordo com Liu et al. (2014), o efeito da porosidade pode ser visto na resistência à 

compressão reduzida e na diminuição da condutividade térmica do concreto geopolimérico. O 

ar tem baixíssima condutividade térmica em comparação com o concreto devido à sua 

estrutura molecular, assim, a sua incorporação na matriz geopolimérica diminuí 

consideravelmente a transferência de calor através da parede. Portanto, devido à alta 

porosidade, a capacidade de isolamento térmico dos geopolímeros é maior que a do PCC. 
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Figura 6 – Comparação do fluxo de calor na superfície interna dos diferentes geopolímeros (GPC) relatados na literatura com 

o concreto de cimento Portland (PCC). 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 7 – Temperatura da superfície interna das diferentes paredes geopoliméricas (GPC) e da parede de concreto de 

cimento Portland (PCC) em relação a temperatura externa em Araranguá no dia 10/07/2019 (INMET, 2019). 

 

Fonte: Autor (2019). 
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No entanto, a porosidade elevada confere aos geopolímeros baixa resistência mecânica. 

Em razão disso, os geopolímeros GPC1, GPC3 e GPC4 não se enquadram em nenhuma das 

classes de concreto estruturais, descritas na tabela 2. Já o GPC5, além de apresentar baixa 

condutividade térmica e boa capacidade de isolamento, apresenta resistência à compressão de 

cerca de 30 MPa e se enquadra na classe C30 de resistência à compressão de concreto para 

fins estruturais. A sua baixa condutividade térmica comparada ao GPC2 e ao PCC pode ser 

explicada pela presença da casca de dendê (OPS) como agregado leve grosseiro, já que o 

mesmo possui baixa densidade, cerca de 589 kg/m³, e um grande número de micro poros de 

diversos tamanhos na faixa de 16 a 24  μm, capazes de aprisionar o ar, como descrito por Liu 

et al. (2014). 

 No caso do GPC2, por apresentar condutividade térmica semelhante ao PCC e 

capacidade de armazenamento térmico inferior, teve um desempenho pior no isolamento 

térmico que o concreto de cimento Portland e os demais geopolímeros. Por outro lado, 

apresenta alta resistência mecânica, cerca de 75 MPa, superior ao PCC. Assim, recomenda-se 

o emprego do GPC2 como concreto de alta resistência mecânica, porém, não sugere a sua 

utilização para fins de isolamento térmico.    

 

5.5.2 Economia de energia com sistemas de climatização 

 

  Para manter a temperatura interna constante, os sistemas de climatização devem 

compensar a transferência de calor total na superfície interna, ganho de calor quando 𝑇𝑁 > 𝑇𝑖 

e perdas quando 𝑇𝑁 < 𝑇𝑖. Assim, a energia mínima necessária para o sistema de climatização 

pode ser calculada pela integração do fluxo de calor interno, conforme a equação (19). 

A figura 8 mostra o consumo de energia mínimo necessário com sistemas de 

climatização para manter a temperatura do ambiente interno à 23°C durante 24 h para os 

diferentes geopolímeros e para o PCC. Os resultados apontam que o uso dos geopolímeros 

melhora significativamente o desempenho térmico do concreto em termos de economia de 

energia, com exceção do GPC2, devido a sua matriz densa e menos porosa. O consumo de 

energia com sistemas de climatização para manter a temperatura interna constante pode ser 

reduzido em até 84,9% para o GPC1, 76,5% para o GPC4, 52,8% para o GPC3 e 39,6% para 

o GPC5, como apresentado na figura 9. Cao et al. (2018) relatou uma redução com dados 

experimentais de até 34,8% com o uso de GPC contendo 5,2% em peso de MPCM.  

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/micropore
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Figura 8 - Consumo de energia mínimo necessário com sistemas de climatização para os diferentes geopolímeros relatados na 

literatura e para o concreto de cimento Portland (PCC), a fim de manter a temperatura interna constante. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 
Figura 9 – Economia de energia com sistemas de climatização para os diferentes geopolímeros relatados na literatura em 

relação ao concreto de cimento Portland (PCC). 

 

Fonte: Autor (2019). 
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condutividade térmica desempenha um papel importante no mecanismo de economia de 

energia. As propriedades térmicas melhoradas dos geopolímeros em comparação com o PCC 
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poros de ar fornecem um efeito de isolamento térmico aprimorado (CAO et al., 2017).  
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revelaram economia de energia, que pode ser considerado para fins estruturais. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os geopolímeros apresentam desempenho térmico melhor que o concreto de cimento 

Portland (PCC), e podem ser utilizados para isolamento térmico em edificações para reduzir o 

consumo de energia com sistemas de climatização afim de manter a temperatura do ambiente 

constante. A baixa condutividade térmica e característica porosa dos geopolímeros dificulta a 

transferência de calor através da parede de concreto e reduz os efeitos de variações de 

temperatura externa.  

O estudo indica que os geopolímeros GPC1, GPC3, GPC4 e GPC5 podem ser utilizados 

para isolamento térmico de edificações, pois possuem condutividades térmicas de 0,14-0,58 

W/mºC, apontando uma economia de energia de cerca de 39,6% a 84,9% em relação ao uso 

do PCC. No entanto, destaca-se que apenas o GPC5 pode ser utilizado para fins estruturais. O 

GPC2 apresentou desempenho térmico inferior ao PCC, devido sua matriz densa e pouco 

porosa. Porém, a sua alta resistência à compressão, aproximadamente 75 MPa, sugere o seu 

uso como concreto de alta resistência.   

Assim, embora os geopolímeros não possuam propriedades que permitam substituir o 

cimento Portland em todas as aplicações, eles oferecem uma alternativa ambientalmente 

sustentável para diversas aplicações, e podem contribuir potencialmente para a 

descarbonização da indústria cimenteira. 

O geopolímero à base de cinza da casca de arroz e resíduo cerâmico apresenta 

resistência à compressão de, aproximadamente, 21 MPa e integra a classe de concretos 

estruturais.  

Para estudos futuros recomenda-se incorporar ao geopolímero de CCA e RC areia e 

agregados, buscando diminuir a retração plástica e o aparecimento de fissuras durante a cura 

e, ainda, aumentar a resistência mecânica. Além disso, poderiam analisar a condutividade 

térmica do geopolímero à base de CCA e RC e, utilizando o método numérico proposto, 

verificar a economia de energia equivalente em relação ao uso do PCC e dos outros 

geopolímeros relatados.  
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ANEXO A - ALGORITMO PARA TESTE DE VALIDADE DO MODELO 

NUMÉRICO COM CP CONSTANTE 
 

 

 

clear all; 

clc; 

  

%DADOS DE ENTRADA: 

%PROPRIEDADES DOS MATERIAIS  

k =1.35; 

ro=2200; 

Cp=1000; 

  

%VALORES OBTIDOS DA LITERATURA CONSTANTES 

hi=8; 

he=8; 

Ti=23; 

  

%TEMPERATURA EXTERNA - Te 

Tmax=40; 

Tmin=10; 

  

%PARÂMETROS FIXOS 

L = 0.05; 

N = 11; 

dt = input('dt: '); 

dx = L/(N-1); 

  

%Número de Fourier 

Fo = (k*dt)/(ro*(dx^2)*Cp); 

  

%Número de Biot externo e interno 

Bie = (he*dx)/k; 

Bii = (hi*dx)/k; 

  

%VETOR TEMPERATURA INICIAL DO SISTEMA: 

Tt = linspace(23,23,N); 

  

%DEFINIÇÃO DA 'MATRIZ A' E DO 'VETOR B' 

A = zeros(N,N); 

B = sym ('b', [N 1]); 

 

%SOLUÇÃO DO SISTEMA DE EQUAÇÕES - TRANSIENTE 0<t<24 horas 

j=1; 

Qi = sym ('Qi', [((86400/dt)+1) 1]); 

for t=0:dt:86400 

    Te = ((Tmax+Tmin)/2)+((Tmax-Tmin)/2)*(sin(pi*t/43200-2*pi/3)); 

    for i=1:N 

switch i 

    case 1 

       A(i,i)= 1 + 2*Fo + 2*Fo*Bie; 

       A(i,i+1)= -2*Fo; 

       B(i)= Tt(1)+2*Fo*Bie*Te; 

    case N 

        A(N,N)= 1 + 2*Fo + 2*Fo*Bii; 

        A(N,N-1)= -2*Fo; 

        B(i)= Tt(N)+2*Fo*Bii*Ti; 

    otherwise 

       A(i,i-1)= -Fo; 

       A(i,i)= 1 + 2*Fo; 
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       A(i,i+1)= -Fo; 

       B(i)= Tt(i); 

end  

i=i+1; 

end 

    T = A\B; 

    Qi(j)=hi*(T(N)-Ti); 

    Tt = T; 

    j=j+1; 

    display(t); 

end 

  

%FLUXO DE CALOR NA SUPERFÍCIE INTERNA 

Qi = double (Qi); 

t = [0:dt:86400]; 

Q=trapz(t,abs(Qi)) 

  

%CONSUMO DE ENERGIA PARA AQUECIMENTO/ARREFECIMENTO 

P = Q/(3600*10^3) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

ANEXO B - ALGORITMO PARA TESTE DE VALIDADE DO MODELO 

NUMÉRICO COM CP VARIÁVEL 

 

 

 
clear all; 

clc; 

  

%DADOS DE ENTRADA: 

%VALORES EXPERIMENTAIS CONSTANTES 

k=0.75; 

ro=1875; 

  

%VALORES OBTIDOS DA LITERATURA CONSTANTES 

hi=8; 

he=8; 

Ti=23; 

  

%TEMPERATURA EXTERNA - Te 

Tmax=40; 

Tmin=10; 

 

%VARIÁVEIS DE ENTRADA 

L = 0.05; 

N = 11; 

dt = input ('dt (s): '); 

dx = L/(N-1); 

  

%Número de Biot externo e interno 

Bie = (he*dx)/k; 

Bii = (hi*dx)/k; 

  

%VETOR TEMPERATURA INICIAL DO SISTEMA: 

Tt = linspace(23,23,N); 

  

%DEFINIÇÃO DA 'MATRIZ A' E DO 'VETOR B' 

A = zeros(N,N); 

B = sym ('b', [N 1]); 

  

%SOLUÇÃO DO SISTEMA DE EQUAÇÕES - TRANSIENTE 0<t<24 horas 

  

j=1; 

for t=0:dt:86400 

    Te = ((Tmax+Tmin)/2)+((Tmax-Tmin)/2)*(sin(pi*(t/43200)-2*(pi/3))); 

    for i=1:N 

        if Tt(i)<= 23.7 

            Cp(i) = 1125+851*((6.27^(2*1.44))/((6.27^2+(2^(1/1.44)-

1)*((2*Tt(i)-2*23.7)^2))^1.44)); 

        else 

            Cp(i) = 1125+851*((2.91^(2*5.25))/((2.91^2+(2^(1/5.25)-

1)*((2*Tt(i)-2*23.7)^2))^5.25)); 

        end 

        Fo(i) = (k*dt)/(ro*((dx)^2)*Cp(i)); 

        i=i+1; 

    end 

    for i=1:N 

        switch i 

            case 1 

                A(i,i)= 1 + 2*Fo(i) + 2*Bie*Fo(i); 

                A(i,i+1)= -2*Fo(i); 
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                B(i)= Tt(1)+2*Fo(i)*Bie*Te; 

            case N 

                A(i,i)= 1 + 2*Fo(i) + 2*Bii*Fo(i); 

                A(i,i-1)= -2*Fo(i); 

                B(i)= Tt(i)+2*Fo(i)*Bii*Ti; 

            otherwise 

                A(i,i-1)= -Fo(i); 

                A(i,i)= 1 + 2*Fo(i); 

                A(i,i+1)= -Fo(i); 

                B(i)= Tt(i); 

        end 

        i=i+1; 

    end 

    T = A\B; 

    Qi(j)=hi*(T(N)-Ti); 

    Tt = T; 

    j=j+1; 

    display(t); 

end 

  

%FLUXO DE CALOR NA SUPERFÍCIE INTERNA 

Qi = double (Qi); 

t = [0:dt:86400]; 

Q=trapz(t,abs(Qi)) 

  

%CONSUMO DE ENERGIA PARA AQUECIMENTO/ARREFECIMENTO 

P = Q/(3600*10^3) 
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ANEXO C - ALGORITMO DO MODELO NUMÉRICO 
 

 

 

clear all; 

clc; 

  

%DADOS DE ENTRADA: 

%PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 

display('Propriedades do material:'); 

ro=input('Densidade (kg/m²): '); 

k=input('Condutividade térmica (W/mºC): '); 

Cp=input('Calor específico (J/kgºC): '); 

  

%VALORES OBTIDOS DA LITERATURA CONSTANTES 

hi=8; 

he=20; 

Ti=23; 

  
%TEMPERATURA EXTERNA - Te 

Te = [9.4; 8.8; 8.3; 7.8; 7.5; 7.5; 7.4; 7.1; 6.6; 6.1; 7.1; 9.9; 13.0; 

15.7; 19.4; 21.9; 23.1; 21.9; 19.5; 18.1; 15.6; 14.9; 14.1; 10.7]; 

  

%PARÂMETROS FIXOS 

L = 0.2; 

N = 17; 

dt = 3600; 

dx = L/(N-1); 

  

%Número de Fourier 

Fo = (k*dt)/(ro*(dx^2)*Cp); 

  

%Número de Biot externo e interno 

Bie = (he*dx)/k; 

Bii = (hi*dx)/k; 

  

%VETOR TEMPERATURA INICIAL DO SISTEMA: 

Tt = linspace(23,23,N); 

  

%DEFINIÇÃO DA 'MATRIZ A' E DO 'VETOR B' 

A = zeros(N,N); 

B = sym ('b', [N 1]); 

  

%SOLUÇÃO DO SISTEMA DE EQUAÇÕES - TRANSIENTE 0<t<24 horas 

Qi = sym ('Qi', [(86400/dt) 1]); 

j=1; 

for t=3600:dt:86400 

    for i=1:N 

        switch i 

            case 1 

                A(i,i)= 1 + 2*Fo + 2*Fo*Bie; 

                A(i,i+1)= -2*Fo; 

                B(i)= Tt(1)+2*Fo*Bie*Te(j); 

            case N 

                A(N,N)= 1 + 2*Fo + 2*Fo*Bii; 

                A(N,N-1)= -2*Fo; 

                B(i)= Tt(N)+2*Fo*Bii*Ti; 

            otherwise 

                A(i,i-1)= -Fo; 

                A(i,i)= 1 + 2*Fo; 

                A(i,i+1)= -Fo; 
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                B(i)= Tt(i); 

        end 

        i=i+1; 

    end 

    T = A\B; 

    Qi(j)=hi*(T(N)-Ti); 

    Tt = T; 

    for i=1:N 

        TN(j)=T(N); 

    end 

    j=j+1; 

    display(t); 

end 

  

T = double(T); 

TN=double(TN); 

TN=TN'; 

t = [3600:dt:86400]; 

plot (t,Te,'r',t,TN,'b'); 

legend('Te (ºC)','TN (Cº)'); 

figure; 

  

%FLUXO DE CALOR NA SUPERFÍCIE INTERNA 

Qi=double(Qi); 

plot (t,Qi); 

legend('Fluxo de calor interno (W/m²)'); 

Q=trapz(t,abs(Qi)) 

  

%CONSUMO DE ENERGIA PARA AQUECIMENTO/ARREFECIMENTO 

P = (Q/3600*(10^3)) 

  

%EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA O EXCEL 

xlswrite('Temperatura_interna_PCC',TN) 

xlswrite('Fluxo_de_calor_interno_PCC',Qi) 

xlswrite('Potência_PCC',P) 

 

 


