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RESUMO 

 
Esse projeto tem como objetivo desenvolver um produto inovador, de material polimérico, que possa substituir 
revestimentos cerâmicos e que consiga abranger sustentabilidade, segurança e propriedades de resistências 
químicas e físicas necessárias para que seu uso seja vantajoso, observado que existem casos em que o 
material cerâmico apresenta grande desvantagem quando exposto a reagentes químicos, propiciando assim 
a corrosão do piso, e fatores físicos como radiação solar, mudanças de temperaturas e exposição da água, 
degradando o material e podendo gerar riscos a quem está submetido ao seu uso, além de fator de custo e 
possíveis transtornos causados pelas manutenções imprescindíveis. Na pesquisa, a coleta de dados deve 
ocorrer análises laboratoriais dos materiais a serem utilizados, realizando testes em amostras de polímeros 
para a determinação de resistências quando expostos a fatores químicos e físicos, com pesquisas 
bibliográficas e visitas técnicas em empresas que convivem com o problema de degradação de revestimentos, 
e a exploração de formas de assentamento de materiais poliméricos na argamassa e estudos de adaptações 
necessárias na matriz da argamassa para que o produto seja eficaz e seguro. Com a coleta de dados dos 
materiais realizada, poderá analisar e comparar entre os materiais poliméricos, e definir o material com maior 
rentabilidade de uso, assim, conseguirá avaliar se o produto será benéfico para a finalidade proposta. O 
resultado esperado é de um produto atenda a problemática em indústrias, fábricas, abatedouros, frigoríficos 
e outras empresas que apresente ataque químico em na degradação de revestimentos cerâmicos. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Na atualidade, em nosso país, o material cerâmico é o componente de maior 
utilização, em relação a revestimento de piso, possuindo participação nas exportações dos 
produtos manufaturados, ocupando a quadragésima sexta colocação no ano de 2018, 
segundo o Ministério da Economia, porém, existem casos que a utilização da cerâmica não 
é a mais adequada devido a fatores do ambiente em que ele é exposto, como baixas 
temperaturas e agentes químicos. 

Empresas que sofrem com casos rachadura e corrosão, procuram em meio de fugir 
dessa problemática, utilizando métodos não tão eficazes quando envolvemos tempo e 
dinheiro, isso ocorre por falta de soluções e pesquisas sobre esse problema, e por falta de 
materiais substitutos quando o assunto é revestimento de pisos. 

De acordo com Calister (1997, p.452) a maioria das cerâmicas são compostos de 
materiais metálicos e não metálicos. O termo cerâmica vem da palavra grega keramikos 
que significa “material queimado” indicando que as propriedades desse material são 
normalmente adquiridas através de uma alta temperatura. 

Um material que está ganhando grande ênfase em diversas áreas são os 
polietilenos, que são polímeros, e possuem diversos tipos dependendo de sua cadeia 
estrutural e de como é fabricado. Ele possui inúmeras aplicabilidades na construção civil, 
como utilidade em revestimento de estruturas, servindo como proteção devido as suas 
propriedades poliméricas, podendo substituir materiais que são conhecidos e utilizados 
desde os primórdios. Segundo Coutinho e Mello (2002) em sua tese, afirma que o 
polietileno de alta densidade (PEAD) em temperaturas ambientes: “[...], PEAD não é solúvel 
em nenhum solvente conhecido, apesar de muitos solventes, como xileno, por exemplo, 
causarem um efeito de inchamento”, isso possibilita inúmeras aplicações no cotidiano. 

mailto:fabioyudiyam@gmail.com


 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

O propósito dessa pesquisa é encontrar soluções para os questionamentos: É 
possível desenvolver um material alternativo para pisos, que possua propriedades de 
resistências químicas e físicas, além de abranger as características relevantes de um piso 
cerâmico? Se for possível é rentável a fabricação desse produto? Para obtenção das 
respostas de tais questionamentos, deverá ser feitos estudos a fundo dos materiais 
poliméricos e cerâmicos e suas propriedades, além de diversos testes em laboratório feitos 
em amostras desses materiais. Com os dados coletados, é possível desenvolver um 
produto que possa contribuir com uma inovação tecnológica, podendo abrir uma nova área 
de pesquisa, assim contribuindo para a ciência e sociedade. 

Espera-se que o produto a ser desenvolvido atenda as expectativas do projeto, e 
que possa ser um objeto alternativo de revestimento de piso, solucionando problemas em 
relação a despesas e tempo de diversas empresas a qual possuem essa dificuldade sem 
prejudica-las em relação a segurança. 

A utilização de polietilenos tem cada vez mais ganhado destaque no mercado, pois 
mostrou ser um produto com propriedades importantes e versáteis, ou seja, como ele 
possui diversos tipos devido suas diferentes cadeias estruturais possíveis, acarreta em 
inúmeras propriedades, isso permite com que seja um produto substituto de diferentes 
materiais, englobando o mercado de revestimentos, porém não possuímos grandes 
estudos sobre revestimentos de pisos, pois é um mercado muito forte e com uma matéria 
prima que é utilizada desde os primórdios, entretanto, existe casos em que esse material 
não é vantajoso e traz prejuízo para empresas, como perda de tempo e gastos em 
manutenções. 

O projeto tem potencial para entrar no mercado, como um produto novo podendo 
solucionar problemas de corrosão e degradação do material em pisos, o que contribuirá na 
facilidade de comercialização desse produto, que é composto de um material que não é 
comumente utilizado quando falamos em revestimentos de pisos. O produto poderá 
desencadear novas pesquisas para seu aperfeiçoamento, contribuindo assim com novos 
estudos do material. 

O objetivo geral da pesquisa é estudar a viabilidade de uso de materiais poliméricos 
como revestimentos, suas funcionalidades de uso, vantagens e desvantagens possíveis 
quando aplicadas. Para conseguir atingir o objetivo geral da pesquisa é necessário realizar 
estudos minuciosos de cada material e suas propriedades para a determinação de suas 
respectivas características, destacando suas vantagens e desvantagens de cada um, 
assim, podendo determinar se é possível realizar um revestimento de piso com um material 
alternativo, verificando se é exequível a execução de todos procedimentos de um 
revestimento comum de piso (recorte, assentamento, processo de secagem). Deverá ser 
realizado testes laboratoriais de resistências mecânicas e químicas, vida útil e comparação 
de acabamento, para definir o material a ser utilizado, descartando opções de polietilenos 
que não serão vantajosos na situação estudada, para determinação do material. 

 
2 METODOLOGIA 
 

A metodologia de para desenvolvimento da pesquisa delineia-se através da pesquisa 
sobre os tipos de polietilenos (PEAD, PEBD, PEBDL), levantamento bibliográfico e 
pesquisa com profissionais que trabalham com o material estudado (comerciantes, 
revendedores, indústrias), visitação de empresas com a problemática e levantamento das 
principais causas. Deverá ser feito um protótipo inicial aonde será realizado testes 
mecânicos e químicos (NBR 13818:1997), verificação da viabilidade financeira por meio de 
comparação das amostras com o produto atual comumente utilizado, elaboração de corpo 
de prova para testes, realização de assentamento conforme a norma (NBR 13753:1996), 
realização de teste de arrancamento de ancoragem (NBR 16325-2:2014). Com a coleta de 
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dados dos testes realizados, é possível fazer a análise da amostra com base nos resultados 
de pesquisa. 

E com protótipo projetado em teste e avaliação em simulação real, anotando os 
resultados obtidos, ao final do período de teste, retornar ao local de aplicação para 
entrevista com os usuários sobre a percepção do uso, comparando o produto atual com o 
protótipo e demonstrando as vantagens do produto. 

 
3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

A expectativa é que, através desse projeto obtenha-se expansão dos 
conhecimentos, abrangendo grandes áreas como propriedades de materiais e métodos 
inovadores que fazem a utilização de materiais poliméricos na atualidade voltadas para 
engenharia, e que o produto final desenvolvido se torne um material alternativo, para que 
empresas que sofrem com problemas de deterioração e corrosão em revestimentos de piso, 
sendo apresentado como uma método de melhoria de economia de despesas e tempo, pois 
espera-se que seja um produto com alta durabilidade, rentabilidade e sustentabilidade 
assim apresentando um novo produto de revestimento no mercado. 
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