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RESUMO 

O uso de vedação monolítica de concreto na construção de habitação de interesse social 
no Brasil tem sido questionado, devido o seu comportamento térmico. Nesse artigo, é 
apresentado um estudo que objetiva comparar o comportamento desse material com 
outras opções monolíticas para vedação, em situações com diferenças nas amplitudes 
térmicas diárias. Os experimentos foram realizados em câmara térmica (laboratório), a partir 
da execução de amostras (mini paredes) com três tipos diferentes de blocos maciços 
(espessuras, 14 cm): concreto convencional; concreto leve (bloco EVA) e solo cimento 
(bloco BTC). Com cada amostra, uma de suas superfícies foi submetida a ciclos de 
aquecimento e resfriamento, simulando uma maior e uma menor amplitude térmica, 
representativa de duas cidades (sertão e litoral) do nordeste brasileiro, respectivamente 
com climas quente/seco e quente/úmido. A coleta dos dados foi proporcionada pelo uso 
de termopares instalados em cada face das amostras, que representam as faces externa e 
interna de uma parede de um ambiente. Os resultados obtidos confirmam que o uso de 
concreto maciço nas mini paredes nas condições simuladas no ensaio, frente aos outros 
materiais comparados, possui o pior comportamento com menor atraso térmico e menor 
amortecimento entre as temperaturas superficiais da amostra. 

Palavras-chave: Amplitude térmica. Concreto. EVA. BTC.  

ABSTRACT 
The use of concrete monolithic seal on the construction of social housing in Brazil has been 

questioned due to its thermal behavior. In this article, a study is presented which aims to 

compare the behavior of this material with other monolithic options for sealing in different 

daily temperature range situations. The experiments were performed in a thermal chamber 

(Lab) from the running samples (mini walls) by three different types of solid blocks (thickness 

14 cm): conventional concrete; lightweight concrete (EVA block) and soil cement (BTC 

block). In each sample, one of its surfaces was subjected to heating and cooling cycles, 

simulating a larger and a smaller temperature range, representing two cities (the outback 

and the coast) from northeastern Brazil, respectively with hot/dry and hot/humid climates. 

Data collection was provided by thermocouples installed on each side of the samples 

                                                 
1 FERREIRA, P. R. L.; HENRIQUES, V. M.; DE MELO, A. B.; GOMES, E. G. S. Avaliação do comportamento 
térmico de paredes monolíticas executadas com diferentes materiais em condições variáveis de 
oscilações de temperaturas superficiais. In: XVI ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE 

CONSTRUÍDO, 2016, São Paulo. Anais ANTAC, 2016. 
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representing the outer and inner sides of the wall of a room. The results confirm that the use 

mini walls on massive concrete in the conditions simulated in the test, compared to other 

materials analyzed, has the worst performance with less delay and lower thermal buffer 

between the surface temperatures of the sample. 

Keywords: Thermal amplitude. Concrete. EVA. BTC.  

1 INTRODUÇÃO 

O uso da tecnologia de vedações monolíticas em concreto armado na 
construção de edifícios de até 4 pavimentos, financiados pelo Programa 
Minha Casa Minha Vida despertou para a problemática relacionada ao 
comportamento térmico desse tipo de vedação em construções inseridas 
em climas diferentes, tais como, quente/seco e quente/úmido, regiões do 
sertão e litoral do Nordeste brasileiro, respectivamente, que têm diferenças 
significativas nas amplitudes térmicas diárias. 

Logo se questiona a validade da utilização dessa tecnologia, que 
proporciona maior velocidade de produção, sem considerar que esse tipo 
de vedação, dentre outros fatores como cor, coberta, piso, clima local, etc., 
pode ser responsável pelo desconforto térmico interno, nesses edifícios 
inseridos em condições variáveis de oscilações de temperaturas superficiais. 
Nesse sentido, interessa neste artigo comparar o comportamento térmico 
desse material com outras opções monolíticas, tais como paredes em 
concreto leve e em terra crua. Especificamente, interessa comparar com os 
materiais alternativos desenvolvidos em pesquisas recentes, como os blocos 
EVA, compostos com resíduos da indústria de calçados (BEZERRA, 2002; 
POLARI FILHO, 2005; DE MELO & LIMA FILHO 2009; ROCHA et al., 2013; DE 
MELO & SILVA, 2013) e os blocos de terra crua comprimida e estabilizada 
com cimento (BARBOSA & MATTONE, 2002; MELO et al., 2011), que possuem 
potencial para execução de paredes. 

Arantes (2009) afirma que as paredes de concreto possuem baixo 
desempenho térmico e acústico e, para um clima com grande amplitude 
térmica diária, essas vedações podem potencializar o desconforto interno 
das edificações, esquentando o ambiente no verão e/ou durante o dia e 
esfriando no inverno e/ou durante a noite. 

Segundo Frota & Schiffer, o ganho de calor de uma edificação está 
relacionado com a intensidade de radiação solar que nela incide e as 
propriedades térmicas dos materiais utilizados na confecção de sua 
envoltória. Esta afirmação é compartilhada com Ruas (1999), quando o 
autor aponta para a influência das propriedades dos materiais utilizados nas 
paredes na condução do calor para o ambiente interno. 

Portanto, o objetivo é comparar em ambiente controlado o comportamento 
térmico de diferentes paredes monolíticas, com uso de três materiais 
diferentes, para caracterizar o grau de comprometimento que poderá 
ocorrer na situação problematizada. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

No estudo experimental procurou-se avaliar o desempenho térmico de mini 
paredes (1,2 m²) em ensaios realizados no interior de uma câmara térmica, 
composta por dois ambientes separados por uma divisória onde a amostra 
avaliada é inserida. A divisória é executada em gesso acartonado e 
preenchida com lã de rocha. Desse modo, durante os ensaios foram 
simulados ciclos térmicos, com aquecimento e resfriamento da mesma 
superfície da mini parede (aquela que representa a face externa da 
vedação do edifício) em momentos diferentes, sendo tais ciclos definidos 
com base na simulação de duas amplitudes térmicas (maior e menor), 
baseando-se em identificações de casos reais para os climas de interesse na 
análise.  

Os procedimentos metodológicos adotados na preparação das amostras 
estão de acordo com os estudos feitos por Silva et al. (2013). Todas as mini 
paredes foram executadas com pré-moldados, procurando preservar as 
características de parede maciça. Nesse caso, foram utilizados sempre pré-
moldados maciços e com a mesma espessura (14 cm), sendo eles blocos de 
solo cimento, blocos de concreto convencional ou blocos EVA. O bloco de 
solo cimento (BTC), do tipo Mattone, já tem sua geometria maciça. Os 
blocos de concreto e os blocos EVA, por possuírem vazios em suas 
geometrias, tiveram que ser preenchidos com o mesmo material 
correspondente a cada composição, para tornar as mini paredes também 
maciças. Tais mini paredes não receberam argamassa de revestimento, mas 
foram pintadas na cor branca com cal. Uma vez que o aquecimento das 
superfícies das amostras durante os ciclos térmicos na câmara é realizado 
por um painel radiante de calor (12 lâmpadas incandescentes, totalizando 
1.800W de potência), a decisão tomada procura igualar as condições de 
absorção de calor pelas superfícies, que têm a mesma cor. 

Para definir os ciclos térmicos adotados nas análises realizaram-se alguns 
levantamentos de dados, objetivando determinar a maior e a menor 
amplitude térmica (referente à temperatura do ar), identificadas com as 
respectivas situações climáticas. Com base nos dados disponíveis no INMET, 
foi possível identificar nos registros da série histórica de 20 anos, pequenas 
variações na temperatura do ar diária (apenas 6 ºC), para uma cidade do 
litoral do nordeste (7°9’58’’S; 34°48’58’’W), com clima característico quente e 
úmido. Para identificar o ciclo térmico referente à temperatura superficial 
foram coletados dados em campo numa parede da fachada oeste de uma 
edificação. Nessas medições (02-12-2014), constatou-se que, num ciclo de 24 
horas, 8 horas correspondem a aquecimento (temperatura máxima 
superficial entre 36,9°C e 39,1°C) e 16 horas a resfriamento (temperatura 
mínima superficial entre 26,9°C e 27,5°C), o que define uma razão de 1:2, 
entre o tempo de aquecimento e de resfriamento da temperatura da 
superfície da parede oeste, que nesse estudo passou a representar a 
situação com menor amplitude térmica (10 ºC). 
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Para viabilizar a realização dos ensaios mais curtos, considerando-se as 
dimensões dos ambientes da câmara térmica, as temperaturas superficiais, 
máxima e mínima a simular nas mini paredes e as condições de operação 
dos equipamentos (fontes de calor e resfriamento artificiais), decidiu-se 
compactar o ciclo térmico, obedecendo essa mesma razão (1:2).  

Na sequência, foi necessário também recorrer aos dados da calibração 
dessa câmara térmica, realizada por Gomes (2015), para determinar a 
quantidade de horas necessárias para atingir a temperatura máxima 
superficial entre 36,9°C e 39,1°C na mini parede. Nesse caso, para o ensaio 
simulando a menor amplitude térmica (10ºC) ficou estabelecida 2 horas para 
aquecimento e 4 horas para resfriamento, o que resultou numa 
compactação do período de análise, de 24 horas para apenas 6 horas. 

A partir de nova consulta aos dados do INMET, verificou-se que numa série 
histórica de 20 anos, houve um evento extremo (26 de novembro de 2011) 
que caracterizou a maior amplitude térmica (20,6 °C), referente à 
temperatura do ar, numa cidade na região do sertão nordestino (07º01'28"S; 
37º16'48"W), que tem clima quente e seco. Nesse caso, para definir o ciclo 
que simularia a maior amplitude térmica, relativa à variação da temperatura 
superficial, também se recorreu a uma coleta de dados em campo (27 de 
março de 2015) numa parede oeste de uma edificação na mesma cidade 
do sertão nordestino. Para isso, foi utilizado um termômetro digital 
infravermelho portátil para realizar medições na fachada oeste da 
edificação, cuja parede havia sido executada com tijolos cerâmicos e 
pintada na cor branca sobre o reboco. Com os registros realizados em 
horários pré-definidos foi possível identificar que às 7:00 horas e 16:00 horas, 
foram registradas a menor (23,5 ºC) e a maior (38,5 ºC) temperatura 
superficial, respectivamente, o que indicou uma amplitude térmica igual a 
15 °C. 

Com essas informações, necessitou-se estimar a amplitude térmica relativa à 
temperatura superficial correspondente ao caso do evento extremo quando 
teve a maior amplitude térmica (20,6 °C) relativa à temperatura do ar, uma 
vez que o objetivo era testar essa condição no ciclo térmico simulado em 
cada amostra na câmara térmica. Para isso, decidiu-se aplicar a regra de 
três simples, admitindo-se a hipótese de uma possível correlação entre as 
amplitudes térmicas (AT) para os registros de temperatura em datas 
diferentes, da seguinte forma: 1 - considerando as temperaturas do ar (ATar = 
12,8ºC) e da superfície externa da parede oeste (ATs = 15,0ºC), ambos os 
registros para o mesmo dia (27 de março de 2015) e local, em que se fez a 
medição na parede oeste da edificação; 2 - considerando as temperaturas 
do ar (ATar = 20,6ºC) e da superfície externa da parede oeste (ATs = “X”) 
para o dia (26 de novembro de 2011) do registro da maior amplitude térmica 
identificada na série histórica para a cidade em análise. Dessa forma, pode-
se encontrar o valor de “X” na equação 01. 
 
1) ATar=12,8ºC está para ATs=15,0 ºC                 (01) 
2) ATar=20,6 ºC está para ATs=X ºC; 
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Donde: 
X = 24,1ºC (maior amplitude térmica, relativa à temperatura superficial na 

parede da fachada oeste da edificação na referida cidade). 
 

Nesse caso, para os ciclos térmicos representando a maior amplitude 
térmica (24,1 ºC), durante o ensaio em câmara, adotou-se o valor de 
temperatura máxima superficial na mini parede igual a 49°C, com 4 horas de 
aquecimento e 8 horas de resfriamento (ciclo total de 12 horas).  

Vale lembrar que os dois ciclos definidos repetiram-se igualmente em todas 
as mini paredes, o que valida as comparações entre as amostras. Nos 
experimentos, procurou-se simular cada ciclo de aquecimento e 
resfriamento, de modo que, tais variações foram induzidas apenas em um 
dos ambientes internos da câmara térmica. A Figura 1 apresenta desenho 
esquemático da câmara térmica utilizada nesta pesquisa, detalhando os 
dois ambientes isolados, a localização da mini parede e das fontes de calor 
e de frio, bem como o posicionamento dos termopares, que estão 
conectados ao sistema de aquisição/computador. 

Figura 1 - Arranjo/desenho esquemático em planta baixa do experimento no interior 
da câmara térmica 

 
Fonte: Os autores 

Para execução do ensaio, em cada mini parede foram instalados três 
termopares (tipo T) em cada face (exposta/externa e oposta/interna). O 
resultado final para cada face da amostra foi obtido a partir da média 
aritmética por hora dos registros coletados a cada segundo pelo sistema de 
aquisição de dados. Esses sensores foram posicionados no centro dos blocos 
(evitando-se as juntas) e foram cobertos por uma pequena placa de isopor, 
para evitar que a radiação da fonte de calor ou do frio atingisse 
diretamente o termopar, o que poderia alterar negativamente as leituras 
que se tem interesse, nesse caso, somente a variação da temperatura na 
superfície da mini parede.  
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Adotou-se como regra a manutenção da câmara térmica fechada por 24 
horas com a mini parede já instalada, tempo suficiente para equilibrar as 
temperaturas internas antes do início dos ensaios, que acontecia a partir do 
acionamento da fonte de calor sobre uma das faces da mini parede em 
teste, aqui denominada face externa ou exposta à variação de temperatura 
induzida (a face oposta é denominada de face interna). Então, o ciclo 
térmico adotado para cada caso de amplitude térmica simulado foi 
definido com um período de aquecimento (fonte de calor acionada), até 
atingir-se a temperatura máxima, e um período de resfriamento (fonte de 
calor desligada e ar condicionado acionado), até atingir-se a temperatura 
mínima. Esta última etapa do ensaio simula, de modo compactada, aquele 
período do dia quando a radiação solar diminui na fachada oeste e a 
temperatura superficial nessa parede tende a baixar (entardecer, noite e 
madrugada). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Ciclos térmicos simulando a menor amplitude térmica 

Na Figura 2, observa-se que a temperatura máxima superficial alcançada na 
face externa, após o regime de aquecimento (2 horas), é maior para a mini 
parede maciça com blocos EVA, seguida daquela com blocos de concreto 
e, por último, aquela com blocos BTC. Exatamente a mesma sequência 
ocorre em relação à temperatura máxima superficial alcançada na face 
interna. Após o regime de resfriamento, até completar o ciclo de 6 horas, a 
menor diferença nas temperaturas superficiais entre as duas faces (externa e 
interna) foi para a mini parede maciça com blocos BTC. 

Figura 2 - Variação da temperatura superficial das mini paredes maciças (faces 
externa e interna) submetidas a ciclos térmicos com menor amplitude térmica 

 
Fonte: Os autores 

Na Tabela 1, identifica-se mais claramente outras diferenças e semelhanças 
entre tais amostras. Considerando a amplitude térmica (até a 6ª hora de 
ensaio) registrada para a face externa das mini paredes maciças, verifica-se 
que enquanto aquela com os blocos BTC teve o menor valor (7,0ºC), com os 
blocos EVA teve o maior valor (8,7ºC). Essa mesma comparação para a face 
interna das mini paredes maciças, a maior amplitude térmica passa a ser 
para aquela executada com blocos de concreto (1,7ºC), enquanto o menor 
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valor (1,3ºC) é para aquela com blocos EVA, que inclusive foi a amostra que 
obteve a maior diferença entre as temperaturas máximas superficiais entre 
as faces externa e interna (4,5ºC). Ou seja, com os blocos EVA obteve-se o 
maior amortecimento da temperatura entre os registros externos e internos. 
Observa-se ainda que os atrasos térmicos relativas as temperaturas máximas 
superficiais das mini paredes maciças com blocos EVA e com blocos BTC são 
iguais (2 horas) e é o dobro em relação à mini parede maciça com blocos 
de concreto (1 hora). Então, como esperado, o resultado confirma o 
comportamento do concreto maciço apresentando-se com menor barreira 
térmica. 

Tabela 1 – Variação de temperaturas superficiais, em ensaio em câmara térmica, 
simulando a menor amplitude térmica. 

Mini paredes 

Diferenças entre 
temperaturas superficiais 

máximas 
Atrasos 
Térmicos 

Diferenças entre 
temperaturas 

superficiais finais 
Amplitudes 
Térmicas (ºC) 

(Tmáx. ext. – Tmáx. int.) (T6h int. – T6h ext.) 

 
(ºC) (h) (ºC) 

Face 
Externa 

Face 
Interna 

CONC_14JP 4,0 1 1,9 7,6 1,7 

EVA60%_14JP 4,5 2 2,9 8,7 1,3 

BTC_14JP 4,1 2 1,4 7,0 1,5 

Fonte: Os autores 

Outra análise dos resultados procurou comparar as temperaturas superficiais 
finais, correspondente a 6ª hora (Tabela 1), quando ficou caracterizado que 
a mini parede maciça com blocos BTC tem a menor diferença (1,4ºC) entre 
as temperaturas superficiais, interna e externa, enquanto aquela com blocos 
EVA teve a maior diferença (2,9ºC). 

Os cálculos apresentados na Tabela 2 indicam que todas as mini paredes, 
nas suas faces externas, aquecem praticamente com a mesma taxa. Essa 
mesma análise para a face interna indica que a mini parede maciça com 
blocos de concreto aquece mais rápido (1,0ºC/h) do que as demais. 
Durante o resfriamento percebe que a menor taxa, considerando a face 
interna, é para aquela com blocos de concreto (0,6ºC/h – resfria mais 
lentamente). 

Tabela 2 – Taxa de aquecimento e resfriamento superficial das mini paredes (ciclo 
com menor amplitude térmica) 

Mini paredes taxa aquecimento taxa resfriamento 

face ext. (0h-2h) face int. (0h-2h) face ext.(2h-6h) face int.(2h-6h) 

ºC/h ºC/h ºC/h ºC/h 
CONC_14JP 3,5 1,0 1,9 0,6 

EVA60%_14JP 3,6 0,7 2,2 0,7 

BTC_14JP 3,5 0,6 1,7 0,8 

Fonte: Os autores 
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3.2 Ciclos térmicos simulando a maior amplitude térmica 

Como visto na Figura 2, pode-se observar que a temperatura máxima 
superficial alcançada na face externa, após o regime de aquecimento (4 
horas), agora é maior para a mini parede maciça com blocos de concreto, 
seguida com blocos EVA e, por último, aquela com blocos BTC. Então, 
comparado ao caso anterior (ciclo para menor amplitude térmica) há uma 
inversão entre as posições das duas mini paredes maciças com blocos 
cimentícios (concreto e EVA), mas ambas mantendo uma distância em 
relação àquela com blocos BTC, que continua com temperatura máxima 
inferior. 

Figura 2 – Variação da temperatura superficial das mini paredes maciças (faces 
externa e interna) submetidas a ciclos térmicos com maior amplitude térmica. 

 
Fonte: Os autores 

Na Figura 2, observa-se ainda que as temperaturas máximas superficiais na 
face interna de todas as mini paredes maciças ficaram entre 35ºC e 36ºC, 
com o maior valor para aquela executada com blocos de concreto. Após o 
regime de resfriamento, até completar o ciclo de 12 horas, a diferença entre 
as temperaturas superficiais para as duas faces (externa e interna) é 
praticamente a mesma para todas as mini paredes maciças, com todas 
apresentando cerca de 25ºC como a temperatura superficial externa e 
cerca de 28ºC como temperatura superficial interna. Na Tabela 3, podem ser 
identificadas as outras diferenças e semelhanças entre tais amostras. 

Tabela 3 – Variação de temperaturas superficiais, em ensaio em câmara térmica, 
simulando a maior amplitude térmica. 

Mini paredes 

Diferenças entre 
temperaturas superficiais 

máximas 
Atrasos 
Térmicos 

Diferenças entre 
temperaturas 

superficiais finais 
Amplitudes 
Térmicas (ºC) 

(Tmáx. ext. – Tmáx. int.) (T12h int. – T12h ext.) 

 
(ºC) (h) (ºC) 

Face 
Externa 

Face 
Interna 

CONC_14PT 7,8 1 2,4 18,6 8,4 

EVA60%_14PT 9,1 2 2,7 18,8 6,9 

BTC_14PT 7,9 2 2,3 17,0 6,7 

Fonte: Os autores 
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Considerando a amplitude térmica registrada para a face externa das mini 
paredes maciças, verifica-se que enquanto aquela com blocos BTC teve o 
menor valor (17,0ºC), a mini parede com blocos EVA teve o maior valor 
(18,8ºC). Essa mesma comparação para a face interna das mini paredes 
maciças, mais uma vez, a maior amplitude térmica foi para aquela 
executada com blocos de concreto (8,4ºC), enquanto os menores valores - 
6,9ºC e 6,7ºC - são para aquelas com blocos EVA e com blocos BTC, 
respectivamente. Destaca-se ainda que a mini parede com blocos EVA foi a 
amostra que obteve a maior diferença nas temperaturas máximas 
superficiais entre as faces externa e interna (9,1ºC), ou seja, novamente 
significou o maior amortecimento da temperatura através dela.  

Confirma-se também que os atrasos térmicos para as mini paredes maciças 
com blocos EVA e com blocos BTC são iguais (2 horas) e é o dobro em 
relação àquela com blocos de concreto (1 hora). Então, aqui há a 
combinação de dois fatores: menor diferença entre as temperaturas 
superficiais máximas registradas nas faces externa e interna (7,8ºC) e; menor 
atraso térmico (1 hora); a confirmar que a mini parede maciça com blocos 
de concreto tem comportamento térmico inferior às demais, sendo maior a 
sua capacidade de condução do calor do exterior para o espaço interno. 

Para a taxa de variação de temperatura (ºC/h), durante o aquecimento, os 
cálculos (Tabela 4) indicam que as mini paredes maciças com blocos 
cimentícios, concreto e EVA, nas suas faces externas, aquecem mais 
rapidamente, 4,3ºC/h e 4,4ºC/h, respectivamente. Pode-se constatar ainda 
que para a mini parede maciça com blocos de concreto, considerando a 
face interna, durante o aquecimento, a taxa é maior (1,8ºC/h), indicando 
que essa mini parede se aquece mais rápido internamente do que as 
demais, na condição de ciclo com maior amplitude térmica. 

Tabela 4 - Taxa de aquecimento e resfriamento superficial das mini paredes, 
considerando o ciclo com maior amplitude térmica. 

Mini paredes taxa aquecimento taxa resfriamento 

face ext. (0h-4h) face int. (0h-4h) face ext.(4h-12h) face int.(4h-12h) 

ºC/h ºC/h ºC/h ºC/h 

CONC_14PT 4,3 1,8 2,3 1,2 

EVA60%_14PT 4,4 1,4 2,3 1,2 

BTC_14PT 4,1 1,4 2,1 1,1 

Fonte: Os autores 

4 CONCLUSÃO 

Os procedimentos adotados para simulação, em câmara térmica, de ciclos 
representativos de duas diferentes (menor e maior) amplitudes térmicas, 
ocorridas na região do nordeste brasileiro se mostraram válidos. Tal estudo se 
revelou interessante para analisar comparativamente o comportamento dos 
diferentes materiais de vedação. 
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Para as duas condições de amplitudes térmicas testadas – a menor (10 ºC) e 
a maior (25,4 ºC) - como esperado, confirmou-se que a amostra com blocos 
de concreto teve o pior desempenho térmico. Por sua vez, a mini parede 
com blocos EVA apresentou melhora significativa no comportamento 
térmico, sendo esta relacionada à presença dos agregados de EVA, 
materiais leves obtidos dos resíduos da indústria de calçados, que substituem 
os agregados naturais. Por outro lado, a mini parede com blocos BTC 
apresentou o comportamento mais regular dentre as três ensaiadas, 
confirmando a característica desse material na redução entre as 
temperaturas superficiais e as amplitudes térmicas.  

Os resultados obtidos no presente estudo podem contribuir na discussão 
sobre a problemática do uso de paredes maciças de concreto nas 
edificações do programa Minha Casa Minha Vida, em situações climáticas 
com as amplitudes térmicas estudadas, relativas às temperaturas superficiais 
dos planos verticais. Assim, a principal contribuição é que a mini parede de 
concreto maciço nas condições simuladas nos ensaios aqui realizados 
obteve o pior comportamento, com menor atraso térmico e menor 
amortecimento entre as temperaturas superficiais, frente às opções de 
materiais não convencionais aqui comparados (blocos EVA e blocos BTC). 
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