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ENGENHARIA DE CUSTOS APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 
PREDIAL 
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Mercis4 
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RESUMO 
 
O presente trabalho é apresentado com o objetivo de aplicar a engenharia de custos 
no setor da construção civil, descrevendo a elaboração e desenvolvimento de um 
orçamento referente a uma situação específica por meio de estudo aplicado em uma 
edificação predial. A pesquisa se justifica pela possibilidade de realizar a associação 
de práticas e técnicas concretas e relacioná-las com as disciplinas da engenharia de 
custos, no setor dinâmico da construção civil e tendo por finalidade um fator 
fundamental na indústria que é a elaboração e estudo de orçamentos. Esta pesquisa 
apresenta-se como um estudo exploratório que, por meio do aprofundamento 
bibliográfico realizou a apresentação teórica e um estudo de caso aplicando a 
fundamentação contextualizada. A partir do método adotado foi possível demonstrar 
por meio de um estudo de caso o desenvolvimento de planilhas orçamentárias 
referentes à reforma de uma edificação, confirmando a eficiência das técnicas e 
práticas comuns da engenharia de custos para a construção civil predial. 
Palavras-chave: Orçamento; materiais de construção; planilhas de custo. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The present work is presented with the objective of applying cost engineering in the 
construction sector, describing the elaboration and development of a budget for a 
specific situation through a study applied in a building. The research is justified by the 
possibility of associating concrete practices and techniques and relating them to the 
disciplines of cost engineering, in the dynamic sector of construction and having as 
its objective a fundamental factor in the industry, which is the elaboration and study 
of budgets. . This research presents itself as an exploratory study that, through the 
bibliographical deepening, made the theoretical presentation and a case study 
applying the contextualized foundation. From the adopted method it was possible to 
demonstrate through a case study the development of budget worksheets for the 
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renovation of a building, confirming the efficiency of common cost engineering 
techniques and practices for building construction. 
Key-words: Budget; construction materials; cost spreadsheets. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

 Com a evolução tecnológica, a busca pelo uso da combinação de vários 
sistemas que fazem parte da composição de uma edificação é constante, no intuito 
de aprimorar as informações relacionadas a um projeto como os insumos gastos e 
assim elencar os custos obtidos com a obra. É com base neste contexto que a 
engenharia de custos pode ser aplicada como uma ferramenta fundamental no setor 
da construção civil, tendo suas técnicas praticadas sobre os projetos desta área. 
 É de conhecimento geral atualmente que o setor da construção civil, apresenta 
projetos e obras superfaturadas, esse fator demonstra uma instabilidade que ocorre 
normalmente com os levantamentos e orçamentos dos custos realizados, devido a 
esse entre os aspectos relacionados à variação dos custos na construção civil que o 
presente trabalho apresentará uma forma sólida no levantamento prático da 
utilização das técnicas e disciplinas da engenharia de custos no desenvolvimento e 
elaboração de um orçamento de um projeto de uma edificação predial. 
 De acordo com Dias (2004) é de responsabilidade do profissional a realização 
correta de um orçamento, tendo em vista que quanto mais competitivo é o setor da 
construção civil, mais importante é a aplicação responsável dos conceitos e técnicas 
da engenharia de custo, sendo necessário não apenas elaborar um orçamento e 
sim, desenvolve-lo em um curto período, conseguindo um custo mínimo e 
compatível com a realidade do mercado. 
 Segundo Mayr (2000), a sobrevivência do projeto depende inicialmente da 
consistência dos custos e, em seguida, da conformidade da obra. Tanto a 
inconsistência dos custos, ou falhas de projeto, quanto o distanciamento da obra em 
relação ao projeto, ou erros de execução, leva a estados de não conformidade. 
É com base no desenvolvimento correto do orçamento que o gestor consegue 
otimizar os processos de custo de um projeto, além de diminuir os riscos de gastos 
futuros que não foram previstos incialmente (DIAS, 2004). 
 Neste aspecto, o objetivo geral deste trabalho foi demonstrar a utilização da 
engenharia de custos e as vantagens obtidas por meio da correta realização e do 
uso de suas ferramentas em uma edificação predial. Com base na contextualização 
realizada, o trabalho vem apresentar a engenharia de custos como um fator 
fundamental no desenvolvimento do empreendimento de uma empresa, onde o 
controle dos custos deve ser minuciosamente detalhado e realizado com práticas 
otimizadas. 
 
 
2. METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho foi realizado e divido em diversas etapas para atingir os 
objetivos e determinar a conclusão sobre o assunto, as fases de realização e 
desenvolvimento do trabalho são apresentadas a seguir: definição do problema; 
levantamento exploratório da bibliografia; coleta de dados; análise dos dados; 
apresentação do estudo de caso; considerações finais. 
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 Como demonstrado, os processos foram realizados para a determinação dos 
objetivos e a partir do mesmo realizou-se os meios e métodos de busca para atingir 
os propósitos e questionamentos levantados pelo trabalho. 
 
2.1. Levantamento exploratório 
 
 A pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um tema com base em 
referências teóricas publicadas em livros, revistas, periódicos e outros. Busca 
também conhecer e analisar conteúdos científicos sobre determinado tema 
(MARTINS, 2001). Pode-se agregar ao acervo consultas realizadas a base de 
dados, periódicos e artigos referenciados com a finalidade de desenvolver a 
pesquisa. 
 Marconi e Lakatos (2002) confirmam que a revisão bibliográfica engloba todo o 
conteúdo baseado na literatura com relação ao tema analisado. Entende-se por esse 
conteúdo como: publicações; artigos; livros; monografias; jornais; revistas; 
dissertações. Portanto, esta foi uma das abordagens adotadas neste trabalho. 
 
2.2. Coleta e obtenção dos dados 
 
 A coleta de dados tem como objetivo, a realização de pesquisar, aglomerar 
documentos e provas, buscar dados e informações sobre um assunto ou conjunto de 
informações de modo a agrupá-las para facilitar a análise posterior (CRESSWELL, 
2007). Para a realização da metodologia são necessárias as ações que determinem 
a coleta de dados, como as apresentadas a seguir: entrevista; questionário; 
formulários; observação; amostragem. 
 Este trabalho possui o propósito de discriminar detalhadamente a execução do 
orçamento de uma reforma de uma edificação, dessa forma foi realizada a 
combinação das ferramentas de coleta de dados para poder obter as informações da 
obra, isso foi necessário devido à complexidade e variação de informações que 
possui um projeto da construção civil, fazendo com que haja a necessidade de 
combinar as mais diversas áreas, para fazer com que se chegue ao objetivo final da 
pesquisa. 
 Mesmo assim, os documentos obtidos na obra como as planilhas eletrônicas e 
documentos com as informações de planejamento em conjunto com o 
acompanhamento da execução da obra apresentada, foram o que fundamentaram 
os resultados obtidos referentes ao estudo de caso. 
 
2.3. Análise dos dados 
 
 A análise dos dados tem por intuito determinar a transformação do grupo de 
dados coletados, em uma verificação para realizar a sua racionalização de forma 
analítica e sistêmica, realizando assim a sua interpretação com base no objetivo 
proposto (ROESCH, 2005). 
 A análise possui diversas formas, abordagens e técnicas, na qual varia da área 
de estudo ao propósito da pesquisa realizada. E como determina Gil (2002), os tipos 
de dados influenciam na análise, como: dados quantitativos, como números, 
quantidades, estatísticas; dados categóricos, como termos estratos, categorias, 
classificações; dados qualitativos, características, propriedades, parâmetros. 
 Por ser um projeto da construção civil, sua análise foi dividida de acordo com 
as fases e etapas de realização da reforma, detalhando a elaboração do orçamento, 
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até realizar a sua forma final, ilustrando os dados e documentos para algumas 
dessas realizações. 
 
2.4. Estudo de caso 
 
 Com o intuito de apresentar de forma prática o conteúdo teórico ilustrado na 
presente pesquisa será demonstrado à realização da elaboração de dois 
orçamentos para a reforma de uma obra, um referente a um serviço de execução do 
piso da garagem e o outro dos materiais utilizados no térreo para a reforma, o 
conteúdo apresentado é pertencente à Construtora e Companhia que disponibilizou 
os dados na reforma realizada em 2015 sobre esta edificação. O método de 
desenvolvimento orçamentário é o analítico, onde por meio das composições de 
custos específicos detalhadas, determinou-se o custo a fim de obter o menor custo 
possível na realização da reforma, quando fosse necessário contatar os 
fornecedores e empresas para a execução do serviço. 
 Nesta primeira etapa para levantar as informações necessárias para o 
orçamento foi realizada a análise do projeto, o cálculo das áreas e volume e 
verificado o memorial descritivo, para identificar o máximo de informação possível 
sobre a edificação e assim determinar o quantitativo dos materiais, elementos e 
processos que foram utilizados na construção original, para poder implementar a 
reforma de acordo com as premissas originais do projeto como demandava. 
 Como considerado por Mattos (2014), o levantamento quantitativo, é um 
processo que deve sempre ser deixado em um memorial de cálculo para fácil 
manipulação, pois as contas podem ser conferidas e verificadas por outro 
profissional, caso ocorra mudanças no projeto ou nos elementos empregados na 
obra, não necessitando de um levantamento total realizado novamente, 
necessitando desta forma, realiza-lo detalhadamente. 
 Na sequência realizou o cálculo e apresentação dos custos, sendo os diretos, 
que foram determinados para a mão de obra, materiais e equipamentos relacionados 
ou não ao produto. A composição dos custos unitários e a montagem de cada 
serviço a ser realiza por uma unidade é necessária para se conseguir realizar o 
orçamento do custo total de uma obra com assertividade, para isso considerou-se os 
índices de produtividade de mão de obra para os serviços realizando a sua 
adequação necessária para cada atividade realizada. 
 Desta forma, com base no contexto apresentado foi realizado então o cálculo 
do custo direto dos serviços, levando em consideração a mão de obra necessária 
para realizar o serviço indicado, que segundo a construtora, seria necessário um 
pedreiro e um ajudante de pedreiro para cada serviço diferente, sendo os serviços 
identificados à execução do porcelanato Portinari e o piso da escada em granito 
preto. 
 Por ser uma atividade realizada em um curto período, os profissionais serão 
contratados com base no custo hora cobrado e não no salário base, portanto, 
considerando o custo hora do ajudante e do pedreiro mais o encargo. 
 Com a mão de obra definida é possível então calcular os custos dos insumos 
utilizados para a pesquisa referida, a primeira determinação é realizar o 
levantamento dos preços dos materiais e então multiplicar pela unidade referida. O 
levantamento dos custos apresentados teve como base a utilização da TCPO da 
PINI, utilizada pela construtora e fazendo uso da com a quantificação levantada foi 
possível realizar a determinação dos custos necessários para realizar o serviço e a 
elaboração final do orçamento da reforma. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 
 Desta forma, serão apresentados a seguir os resultados obtidos e 
determinados na elaboração dos orçamentos a partir das informações obtidas e 
levantamentos realizados com relação à base de dados necessária. A partir da 
realização deste processo foi realizada a quantificação dos materiais necessários, 
para poder realizar o levantamento dos serviços e custos da reforma. Com base no 
levantamento realizado então, a quantificação dos materiais necessários é 
apresentada na Tabela 1. 
 
Tabela 1 – Levantamento quantitativo. 

CONSTRUÇÃO E COMPANHIA 

Cód. Orçamento 04 

ORÇAMENTO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA 

LOCAL: SÃO PAULO - SP 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

04.00 PISO TÉRREO 

04.01 
Porcelanato Portinari Hightway ACT 

120 x 120 cm 
m² 165,99 - - 

04.02 
Piso da escada em granito preto 

Aracruz bruto 
m² 34 - - 

04.03 
Piso em ladrilho hidráulico 20 x 20 
cm assentado sobre argamassa de 

cimento colante (Passeio) 
m² 336,49 - - 

04.04 
Piso em ladrilho hidráulico 20 x 20 
cm assentado sobre argamassa de 

cimento colante (Piso) 
m² 4,07 - - 

04.05 

Alvenaria de blocos de concreto 
estrutural 19x19x39 cm, espessura 
19 cm, assentados com argamassa 
de cimento e areia traço 1:6 (Guarda 

corpo) 

m² 11,93 - - 

04.06 
Chapisco traço 1:3 (cimento e areia 

média), espessura 0,5 cm 
m² 26,71 - - 

04.07 
Revestimento em tijolo Palimanan 

Autum 
m² 26,71 - - 
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04.08 
Soleiras em granito preto Aracruz 

polido 
m² 2,8 - - 

04.09 
Banco em concreto e madeira 

cumaru 
m² 1,44 - - 

04.10 Corrimão em alumínio h = 1,10 m ml 14 - - 

04.11 
Guarda corpo em alumínio e vidro 

temperado 8 mm 
ml 12 - - 

04.12 
Vaso de cerâmica vitrificado 

turquesa 
unid. 2 - - 

04.13 Dracena unid. 2 - - 

04.14 
Mastro para bandeira em alumínio 

diâmetro 100 mm, h = 7,00 m 
unid. 4 - - 

Subtotal - 

  
Total Piso Térreo - 

Fonte: SILVA (2019). 

 
 Com os materiais necessários determinados para a execução das atividades 
pretendidas é possível apresentar os custos necessários para a execução, sendo os 
custos diretos e indiretos, incluindo os encargos determinados pela legislação. 
 
3.1. Custos da reforma 
 

Como apresentado anteriormente os custos que constituem um orçamento 
pode ser classificado em dois tipos, sendo eles diretamente relacionados ao produto 
e equipamentos do serviço, e os custos relacionados ao volume da produção que 
estão indiretamente ligados aos insumos utilizados. 

Considerando a TCPO da PINI, a hora-base do pedreiro é R$ 5,17 e do 
servente R$ 3,66, tendo os encargos no valor de 158,53% é possível determinar os 
custos da mão de obra por hora da mão de obra para os serviços levantados. 
 

                                       

                                       

 
Lembrando que os encargos sociais variam de acordo com as atividades 

trabalhistas, a Tabela 2 demonstra um resumo e o quadro utilizado como referência, 
para a determinação dos encargos para a presente pesquisa. 
 
Tabela 2 – Tabela de encargos sociais. 

Grupo I 

INSS 0,00% 

FGTS 8,00% 

Salário Educação 2,50% 
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SESI 1,50% 

SENAI 1,00% 

SEBRAE 0,60% 

INCRA 0,20% 

Seguro Acidente 3,00% 

SECONCI 1,00% 

Total Grupo I 17,80% 

Grupo II - encargos com incidência do Grupo I 

Repouso semanal remunerado 17,75% 

Férias + bonificação de 1/3 14,79% 

Feriados 4,07% 

Auxilio enfermidade e faltas justificadas 1,85% 

Acidente de trabalho 0,13% 

Licença Paternidade 0,02% 

13º Salário 11,09% 

Adicional noturno 0,41% 

Total Grupo II 50,10% 

Incidência do GRUPO I sobre o GRUPO II  8,92% 

Grupo III 

Aviso prévio 18,15% 

Demissão sem justa causa 5,06% 

Indenização adicional 1,44% 

Incidência do GRUPO I no aviso prévio (sem FGTS e SECONCI)  1,60% 

Total Grupo III 26,24% 

Grupo IV 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 2,77% 

Seguro de vida 0,67% 

Vale transporte 5,35% 

Vale compras 25,01% 

Café da manhã 6,01% 

Total Grupo IV 39,81% 

SUBTOTAL 142,87% 

Grupo V 

ISS e COFINS 8,70% 

Total Grupo V 8,70% 

TOTAL 158,53% 

Fonte: Adaptado de TISAKA (2011). 

 
 A partir da determinação dos custos dos serviços do piso e dos materiais 
necessários para a reforma, calcularam-se os custos indiretos da reforma, esses 
custos foram inclusos no BDI, a composição do BDI, contém os seguintes itens: 

 Lucro – 10%; 

 Despesas financeiras – 1,35%; 

 ISS – 5%; 

 COFINS – 3%; 
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 PIS – 0,65%; 

 INSS – 2%; 

 Administração central – 6,4%; 

 Seguros/imprevistos – 1%. 
 
 O BDI é calculado pela seguinte fórmula: 
 

                                
 
 Onde X é a soma da administração com o seguro/imprevistos, Y é o custo 
financeiro, Z é o lucro e L é a soma dos impostas, com o cálculo destes percentuais 
é possível determinar os Benefícios e Despesas Indiretas. 
Realizando o cálculo do BDI, tem-se um total de 34,01% com base no total 
levantado pelos dois orçamentos. 
  
3.2. Planilhas orçamentárias 
 
 Portanto, desta forma é possível apresentar as planilhas orçamentárias, 
primeiro foi realizado o cálculo das atividades com a requisição da mão de obra que 
foi o piso da garagem da escada e a colocação do porcelanato que teve como 
resultado os dados apresentados na Tabela 3. 
 
Tabela 3 – Custos dos serviços do piso da garagem com inclusão da mão de obra. 

CONSTRUÇÃO E COMPANHIA 

Cód. Orçamento 04 

ORÇAMENTO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA 

LOCAL: SÃO PAULO – SP 

ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

04.00 PISO TÉRREO 

04.01 
Porcelanato Portinari Hightway 

ACT 120 x 120 cm 
Serv. m² 165,99 

R$ 
450,98 

R$ 
74.858,17 

4750 Pedreiro M.O. h 1,2 R$ 8,19 R$ 9,83 

6127 Ajudante de Pedreiro M.O. h 1,2 R$ 2,87 R$ 3,44 

1381 
Argamassa ou cimento colante 
em pó para fixação de peças 

cerâmicas 
Mat. kg 5,5 R$ 0,31 

 

1463 Rejunte Porcelanato/Granito cotação kg 0,33 R$ 5,70 R$ 1,88 

659 
Porcelanato Portinari Hightway 

ACT 120 x 120 cm 
cotação m² 1,05 

R$ 
400,00 

R$ 420,00 

 
R$ 435,15 
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04.02 
Piso da escada em granito 

preto Aracruz bruto 
Serv. m² 34 

R$ 
156,98 

R$ 5.337,32 

4750 Pedreiro M.O. h 1,2 R$ 8,19 R$ 9,83 

6127 Ajudante de Pedreiro M.O. h 1,2 R$ 2,87 R$ 3,44 

1381 
Argamassa ou cimento colante 
em pó para fixação de peças 

cerâmicas 
Mat. kg 5,5 R$ 0,31 R$ 1,71 

1463 Rejunte Porcelanato/Granito cotação kg 0,33 R$ 5,70 R$ 1,88 

987 Granito preto Aracruz bruto cotação m² 1,05 
R$ 

120,00 
R$ 126,00 

 
R$ 142,86 

Subtotal 
R$ 

81.351,51 

BDI: 34,01% 
R$ 

27.667,65 

Total Piso Garagem 
R$ 

109.019,16 
Fonte: SILVA (2019). 

 
 Além dos serviços realizados no piso da garagem, os materiais foram 
levantados e determinados os custos dos mesmos utilizados na reforma, os 
resultados obtidos a partir deste procedimento são apresentados na Tabela 4. 
 
Tabela 4 – Custos dos materiais utilizados na reforma. 

CONSTRUÇÃO E COMPANHIA 

Cód. Orçamento 04 

ORÇAMENTO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA 

LOCAL: SÃO PAULO – SP 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 

(R$) 
PREÇO 

TOTAL (R$) 

04.00 PISO TÉRREO 

04.01 
Porcelanato Portinari Hightway 

ACT 120 x 120 cm 
m² 165,99 

R$ 
450,98 

R$ 
74.858,17 

04.02 
Piso da escada em granito preto 

Aracruz bruto 
m² 34 

R$ 
156,98 

R$ 5.337,32 

04.03 

Piso em ladrilho hidráulico 20 x 
20 cm assentado sobre 

argamassa de cimento colante 
(Passeio) 

m² 336,49 R$ 44,86 
R$ 

15.094,94 

04.04 
Piso em ladrilho hidráulico 20 x 

20 cm assentado sobre 
m² 4,07 R$ 45,44 R$ 184,94 
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argamassa de cimento colante 
(Piso) 

04.05 

Alvenaria de blocos de concreto 
estrutural 19x19x39cm, 

espessura 19 cm, assentados 
com argamassa de cimento e 
areia traço 1:6 (Guarda corpo) 

m² 11,93 R$ 48,44 R$ 577,89 

04.06 
Chapisco traço 1:3 (cimento e 

areia média), espessura 0,5 cm 
m² 26,71 R$ 4,17 R$ 111,38 

04.07 
Revestimento em tijolo 

Palimanan Autum 
m² 26,71 

R$ 
325,89 

R$ 8.704,52 

04.08 
Soleiras em granito preto Aracruz 

polido 
m² 2,8 

R$ 
149,79 

R$ 419,41 

04.09 
Banco em concreto e madeira 

cumaru 
m² 1,44 

R$ 
764,58 

R$ 1.101,00 

04.10 Corrimão em alumínio h = 1,10 m ml 14 
R$ 

265,00 
R$ 3.710,00 

04.11 
Guarda corpo em alumínio e 

vidro temperado 8 mm 
ml 12 

R$ 
565,00 

R$ 6.780,00 

04.12 
Vaso de cerâmica vitrificado 

turquesa 
unid. 2 

R$ 
400,00 

R$ 800,00 

04.13 Dracena unid. 2 R$ 29,42 R$ 58,84 

04.14 
Mastro para bandeira em 

alumínio diâmetro 100 mm, h = 
7,00 m 

unid. 4 
R$ 

1.103,39 
R$ 4.413,56 

Subtotal 
R$ 

122.151,97 

BDI: 34,01% 
R$ 

41.543,89 

Total Piso Térreo 
R$ 

163.695,86 
Fonte: SILVA (2019). 

 
 Sendo assim, a partir da elaboração dos orçamentos com base no referencial 
teórico, foi possível encontrar os custos necessários para a reforma da garagem e 
dos materiais utilizados no térreo da edificação, para a garagem o custo total da 
reforma será de R$ 109.019,16 e o custo total dos materiais e elementos utilizados 
no térreo da edificação é de R$ 163.695,86. Com o orçamento analítico realizado é 
possível ter uma base segura para poder contatar os fornecedores e empresas com 
os custos levantados para obter os materiais ou realizar o serviço necessário. 
 
 
4. CONCLUSÃO 

   
 Com base no método analítico de orçamento, com o qual foi desenvolvido o 
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estudo de caso, a pesquisa demonstrou a elaboração de dois orçamentos referentes 
à reforma de uma edificação no pavimento térreo, o primeiro orçamento referente ao 
serviço de execução de reforma da garagem e o outro aos materiais utilizados no 
restante da reforma.  
 Foi possível apresentar por meio do estudo, a prática de todos os elementos 
determinados na engenharia de custos para a criação das planilhas orçamentárias, 
seguindo primeiramente a análise das informações para se levantar os materiais 
necessários, bem como suas quantidades, seguindo para os cálculos dos custos 
diretos sendo a mão de obra e os materiais utilizados considerando os encargos, e 
por fim encontrando os custos indiretos implementados no BDI. 
 Como contextualizado, portanto, a engenharia de custos é a área que quando 
associada à construção civil consegue dar o suporte necessário para que seja 
possível, elaborar, desenvolver e controlar os custos, tendo em vista a dinâmica que 
é o setor da construção. Assim, foi possível confirmar a eficiência das técnicas e 
práticas comuns da engenharia de custos para a construção civil predial. 
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RESUMO 
Este artigo tem por finalidade abordar estudos sobre o concreto armado exposto a 
ação do tempo somado a exposição ao cloreto, tendo desta forma o fenômeno da 
corrosão em sua estrutura de ferro, abordando temas didáticos estudados. As 
informações coletadas e disponibilizadas para a formulação deste artigo baseiam-se 
em dados experimentais e bibliográficos, a experiência se deu por expor ao tempo 
uma barra de ferro de 20 cm em uma solução de água e cloreto de sódio 
acompanhando desta maneira a ação da corrosão em sua estrutura, buscando com 
esses resultados mensurar o tempo necessário para que a solução inicia-se o 
processo de corrosão no ferro. A corrosão no concreto armado tem parâmetros 
intervenientes na termodinâmica e na cinética das reações, desta forma sendo 
apresentado resultados de pesquisas realizadas e formas indicadas como corretas 
para a preparação e execução das estruturas tendo como finalidade a prevenção e 
aumento da vida útil das estruturas de concreto armado, aumentando sua eficiência e 
qualidade, diminuindo desta maneira a agressão ao meio ambiente. 

Palavras-chave: Concreto armado; Ferro; Corrosão. 
 

ABSTRACT 
 

This article aims to address studies on reinforced concrete exposed to the action of 
time added to the exposure to chloride, thus having the phenomenon of corrosion in its 
iron structure, addressing didactics themes studied. The information collected and 
made available for the formulation of this article is based on experimental and 
bibliographic data, the experiment was to expose to the time an iron bar of 20 cm in a 
solution of water and sodium chloride thus following the action of the corrosion in its 
structure, seeking with these results to measure the time required for the solution to 
start the corrosion process in iron. The corrosion in the structure of reinforced concrete 
has intervening parameters in thermodynamics and kinetics of the  reactions, thus the 
results of research carried out and forms indicated as correct for the preparation and 
execution of the structures with purpose of preventing and 
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increasing the useful life of reinforced concrete, increasing its efficiency and quality, 
thus decreasing the aggression to the environment 
Key-words: Reinforced concrete; Iron; Corrosion. 

 
1. INTRODUÇÃO 

       Toda construção, independentemente do sistema construtivo adotado, precisa de 
cuidados para garantir uma proteção perante as agressões do meio ambiente, a 
durabilidade de um concreto é um dos principais fatores influentes em qualquer obra a 
ser executada. O conceito de que o concreto armado é um material de grande 
durabilidade e resistência é bastante questionado devido ao surgimento de um 
número cada vez maior de deteriorações prematuras. Entretanto, a durabilidade 
passou a ser uma prioridade mais que a resistência. De acordo com (ALVES) 2010, 
os ataques mais comuns ao concreto são o CO2 e os íons de cloretos. 
       Para que se faça uma proteção adequada da estrutura da armação de ferro 
situada dentro do concreto, é necessário que se conheça o sistema e quais fatores 
poderão levar a corrosão definindo-se a agressividade do meio ambiente externo e 
interno da estrutura pode-se achar uma solução. 
       O reator de eletrólise que está situado acima do concreto armado, pode produzir 
tanto gás hidrogênio, gás cloro ou também oxigênio, dependendo da solução que irá 
comportar em seu interior, a solução que se usou foi a de NaCl (cloreto de sódio). No 
caso da bacia de contenção da solução, o ar, água e o íon cloro não poderão chegar 
no concreto e nem na armação de ferro dentro do concreto. Para a proteção do 
concreto é imprescindível determinar de qual o produto que será protegido a 
estrutura, no caso em questão o cloreto de sódio. 
       O cloreto de sódio pode ser prejudicial ao concreto e ao ferro, por suas 
combinações químicas que podem ocorrer na estrutura molecular do concreto e do 
ferro, que podem ocorrer já que o protótipo em questão usa o concreto como bacia de 
proteção, no concreto ele pode ser combinado e se transformar em ácido clorídrico 
abaixando o pH do concreto, causando a deterioração e chegando na estrutura da 
armação de ferro e ocorrendo a transformação do ferro em hidróxido de ferro 
causando corrosões localizadas.(METHA, MONTEIRO) 
       Segundo Alves (2010) penetração dos cloretos na camada de cobrimento se dá 
através dos mecanismos de penetração da água e transporte de íons. Os quatro 
mecanismos de penetração tradicionalmente referidos na literatura são os seguintes: 
A absorção capilar em geral é o primeiro passo de penetração de íons cloreto na 
superfície do concreto. Neste caso, quanto menor forem os poros do concreto maior 
será a ação capilar, devido à ação da tensão superficial das substâncias líquidas 
contaminadas. Este processo é intensificado pela afinidade dos poros do concreto 
com a água (hidrofílico), ou seja, “a molhabilidade” do poro. Concretos com poros 
mais delgados, apesar de apresentarem forças de sucção mais intensas, apresentam 
absorção total de massa menor. (CASCUDO, 1997) 
       O objetivo é realizar um experimento para analisar a velocidade do processo de 
corrosão por meio da ação do cloro no concreto e no ferro, usado na construção civil. 
 

2. METODOLOGIA 
       Os problemas afetados no processo de corrosão no concreto armado 
desencadeiam problemas que geram uma preocupação para construções que usam 
reagentes químicos sob o ferro e o concreto armado. 
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       Iniciou-se por meio de pesquisas, alternativas para compreender sobre a 
corrosão no concreto armado causado pelos íons de cloreto, que por processo de 
oxidação e redução reagem no concreto armado fazendo com que afete a sua 
estrutura molecular. Buscou-se soluções para solucionar os problemas apresentados 
pela corrosão. Fez-se medições de pH e condutividade da solução de NaCl em 
laboratório e determinou-se os padrões da solução a serem analisados. 

Para esta etapa foram utilizados: 
● Phmetro digital (GEHAKA) 
● Condutivímetro (LUTRON) 
● Balança analítica (TOLEDO) 
● Vidro relógio 
● Becker 250 ml 
● Barra de ferro 

       Realizou-se um experimento de uma barra de ferro mergulhada em solução de 
NaCl conforme figura 02 e 03 para analisar o tempo de início da corrosão. 
 
Figura 01: Barra de ferro em solução NaCl 
 

Fonte: O autor (2019) 

 

Figura 02: Barra de ferro em solução de NaCl 

Fonte: O autor (2019) 
 

       Segundo Pedro (2017), a ação dos íons cloretos nas estruturas de concreto além 
de severo, provoca a despassivação do aço muito mais rápida, bem como a corrosão 
localizada, com surgimento de trincas e desplacamento do concreto. Conforme os 
estudos as reações do cloreto no concreto, vão se desfazendo as placas e formando 
trincas nas placas de concreto, causando danificação em qualquer tipo de placas de 
concreto deixando perigoso. 
       Buscou-se exemplos de corrosão em obras antigas na região e avaliou-se a 
causa raiz do problema e observou-se principalmente a espessura do concreto ou a 
distância da armação de ferro em relação a área externa do concreto. Essa obra 
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antiga indica a despassivação das armações ou da contaminação de íons de Cl-. 
Onde a corrosão já está em estado avançado. 

Figura 03: Desplacamento do concreto 

 

Fonte: O autor (2019) 
 

Figura 04: Armação de ferro exposto 

Fonte: O autor (2019) 

 

Figura 05: Desplacamento da corrosão do concreto 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

3. DESENVOLVIMENTO 
 

3.1 Temperatura e umidade relativa do ar 
       Segundo ABRACO (associação brasileira de corrosão), a corrosão consiste na 
deterioração dos materiais pela ação química ou eletroquímica do meio, podendo estar 
ou não associado a esforços mecânicos. 
       A atmosfera onde está situado o produto em questão é muito importante para 
determinar o qual tipo de corrosão irá sofrer, a atmosfera tem sua ação dependente da 
composição química, o que vai depender dos fatores do ambiente, como direção do 
vento, variação da temperatura, umidade relativa do ar, exposto ou não a produtos 
químicos como áreas industriais e a proteção que o concreto foi submetido. 
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       Na cidade onde estudo está sendo feito um dos fatores é a umidade relativa do ar 
e a variação de temperatura, conforme a figura 1, onde a umidade relativa do ar pode 
chegar a 100% em determinadas horas do dia e a alta variação da temperatura, são 
dois agravantes e facilitadores de corrosão da região onde está situado o sistema. 

 
Figura 06- Temperatura e Umidade Relativa do Ar 

 
Fonte: Simepar (2019) 

 

A umidade relativa do ar quando próximo ou a 100% pode influenciar na cura do 
concreto, a evaporação da água do concreto quando não adequada pode influenciar na 
formação de fissuras no concreto. 
 

3.2 Reações químicas de corrosão do concreto e ferro 
       De acordo com (ABRACO) a corrosão consiste na deterioração dos materiais pela 
ação química ou eletroquímica do meio, podendo estar ou não associado a esforços 
mecânicos, dependendo o meio onde está situado o concreto ou o ferro a corrosão 
podem ser classificados em dois grupos: corrosão eletroquímica e corrosão química. 
       A (ABRACO) diz que os casos mais importantes no estudo da corrosão, são 
aqueles em que há liberação de H2 no entorno do cátodo ou do O2 no entorno do 
ânodo. A liberação de H2 no entorno do cátodo é denominada polarização catódica e 
assume particular importância como fator de controle dos processos corrosivos. Em 
eletrólitos pouco aerados o H2 liberado e adsorvido na área catódica provoca uma 
sobre tensão ou sobre voltagem do hidrogênio capaz de reduzir sensivelmente a 
agressividade do meio. Podendo-se considerar por este fato a corrosão do aço 
desprezível na presença de água doce ou salgada, totalmente desareada. 

  Principal reação geradora da ferrugem: 

 
4Fe + 3O2 + 6H2O → 4Fe (OH)3 

 
Sendo: 
Fe= Ferro 
O2 = Oxigênio 
H2O= Água 
4Fe (OH)3 = Hidróxido de Sódio 
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       Alguns fatores podem acelerar o processo de corrosão, principalmente porque 
atuam nos fenômenos de polarização e passivação. 
 

3.2 Análise dos dados 
       Realizado um experimento com a concentração de NaCl dissolvido em H2O, para 
analisar os dados sobre efeito da corrosão sobre a ferragem. O pH da solução salina 
medido através de um pHmetro (GEHAKA) e o valor obtido de 5,24 e a condutividade 
de 77,7 m/S, mostrou-se que a diferença de pH entre a solução e o concreto foi de 
8,76, onde o concreto é alcalino e a solução é ácida agredindo o concreto e afetando a 
sua estrutura permite que a solução chegue no ferro ocasionando a corrosão. 
Realizado um experimento depositando uma barra de ferro de construção civil na 
solução de Nacl com o objetivo de saber qual o tempo de início da reação de corrosão 
conforme figura 13, 14 e 15, e o resultado foi que a corrosão iniciou após 41 horas 
após o início do experimento. 
 
Figura 07: Início da corrosão 

Fonte: O autor (2019) 

 
Figura 08: Início da corrosão 

Fonte: O autor (2019) 

       Em uma construção onde há agentes contaminantes como o cloro, a exposição 
da armação pode ser altamente prejudicial à estrutura, podendo causar prejuízos 
financeiros, onde a reparação da estrutura é extremamente complicada. 
 

3.3 Método de prevenção utilizado 
       Pesquisas didáticas realizadas nortearam e justificaram a escolha do material a 
ser utilizada com a finalidade de prevenção e aumento da vida útil da estrutura de 
concreto utilizada no projeto, a resina epóxi mostrou-se adequada para atingir os 
resultados esperados, para o caso de recuperação estrutural os polímeros do tipo 
epóxi apresentam-se mais vantajosos para ambientes externos ou internos, por ser um 
polímero do tipo termorrígido cuja polimerização dá-se pela reação de dois 
componentes, a resina e um endurecedor. Esta reação aumenta a viscosidade e é 
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exotérmica. As características principais da resina epóxi, são: 
● Excelentes qualidades adesivas. Aderem a quase todos os materiais de 

construção; 

● Altamente resistentes ao ataque dos ácidos, óleos, álcalis e solventes; 
● Apresentam baixa retração, rápido endurecimento e alto grau de 

impermeabilização. 
       As propriedades podem ser modificadas por uma infinidade de agentes, a fim de 
melhorar o sistema, como: diluentes, aceleradores ou retardadores do endurecimento, 
cargas para redução da retração e da fluência, pigmentos, etc. 
       Portanto o material epóxi utilizado no âmbito da construção civil não está em sua 
condição físico-química natural, esse material possuem aditivos e adições que o 
modificam para tornar mais eficiente seu uso e aumentar sua trabalhabilidade. 
       Para evitar o desencadeamento do processo corrosivo, a armadura deve estar 
protegida dentro do componente estrutural. Existem dois tipos de proteção, a física e 
a química. A proteção química é fornecida pela formação de um ambiente alcalino, 
nas primeiras idades, pela reação de hidratação do cimento, e como envelhecimento 
essas características recaem principalmente sobre o hidróxido de sódio (NaOH) e o 
hidróxido de potássio (KOH) originários dos álcalis do cimento (CASCUDO, 1997, p. 
39). 
       Várias trincas e fissuras são fáceis de resolver, o processo é preencher as 
aberturas com selantes acrílico, após realizar o acabamento em seguidas. Há caso 
muito avançado, expondo a armadura da estrutura, gerando mais etapas de trabalho 
para conclusão do problema. Hoje em dia é usualmente aceito que, ao projetarem-se 
estruturas, as características de durabilidade dos materiais em questão devam ser 
avaliadas com o mesmo cuidado que outros aspectos, tais como propriedades 
mecânicas e custo inicial (MEHTA; MONTEIRO, 2014, p. 125). 
       O resultado do produto acabado com qualidade e atendendo todos os aspectos 
de durabilidade é de suma importância no ponto de vista financeiro e de segurança. 
 
Tabela 1 - Comparação entre sistemas de reparação 

 
Fonte: Allen et al (1987) 

 

Figura 09: Patologia estrutural-corrosão 
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Fonte: Ferreira, A. L. (2017) 

Figura 10: Célula de corrosão eletroquímica em concreto armado 
 

 

Fonte: Catálogos SIKA (2006) 

 

Figura 11: Concreto em ambientes agressivos 
 

Fonte: Mundo concreto (2013) 
 

4. CONCLUSÃO 
       Pretendeu-se neste trabalho apresentar e proporcionar de forma sucinta o 
processo de corrosão do concreto e do ferro por meio da ação do cloro e da água, 
levando em consideração a resistência e durabilidade do mesmo. 
       O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise dos problemas 
enfrentados com a aceleração do processo de corrosão do concreto e do ferro, onde 
foi possível identificar alguns fatores que aceleram esse processo, como as variações 
do vento, da temperatura, da umidade do ar, ou mesmo a exposição a produtos 
químicos. Com base nas pesquisas realizadas sobre a ação do NaCl, sendo esse o 
principal fator que o protótipo está exposto, pode-se observar as características 
específicas desse caso. 
       Verificou-se através de pesquisas que quanto maior a condutividade e menor o pH 
da solução mais rápido será o processo de corrosão, mostrou que os objetivos 
apresentados foram realmente alcançados, que com as condições ideias o processo 
de corrosão iniciou a partir de 41 horas, mostrando que em uma construção, a 
corrosão pode ser altamente destrutiva. 
       Foi evidenciado que a maioria das construções está exposta a tal problema, 
todavia, existe uma solução para amenizar e prolongar o desenvolvimento da corrosão 
fica evidente que a tinta epóxi é uma das opções que profissionais que enfrentam tais 
dificuldades possam estar utilizando e encontrando satisfação nos resultados, a 
mesma torna-se viável por agir de forma rápida e eficaz e, estar à 
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disposição de todos. 
       Com base no que foi apresentado, pode-se observar que a utilização da tinta 
epóxi como vedante da umidade causada pelo NaCl ao concreto e ao ferro, permite 
atender as necessidades de forma mais rápida e eficiente. 
       A maneira mais simples e financeiramente vantajosa para evitar a ação dos íons 
de cloro, foi a pintura do concreto através da tinta epóxi. A tinta epóxi a base de 
solvente tem como sua vantagem a alta resistência a ataques de produtos químicos e 
penetração de umidade e também a sua aderência a diversos tipos de superfícies 
onde a superfície da base do protótipo é áspera e defeituosa por causa do concreto, 
por meio da tinta epóxi também foi possível obter uma boa aparência e fácil 
escoamento da solução de cloreto de sódio para o dreno da bacia de contenção. 
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PARA LAVACAR  

 
Kelvin Almeida1, Gabriel Rodella2, Ingrid Bastiani3, Juliane Gabriel3 e Vanessa M. R. 

Ransolin4 
 
 

RESUMO 
 

Efluentes gerados em lava car liberados nas redes de esgoto podem trazer danos ao 
meio ambiente, principalmente se forem escoados sem nenhum tratamento para 
amenizar a química contida. Neste trabalho foi estudada a eficiência do reuso de 
água de lavagem de veículos, a partir do sistema de tratamento por gradeamento, 
decantação, coagulação e floculação, sedimentação e desinfecção, o qual, tem 
como propósito economizar nos gastos com água para o processo de lavagem de 
veículos, com custos baixos para construção do sistema e garantir uma prática 
sustentável do ponto de vista do meio ambiente. Para a construção protótipo do 
sistema de tratamento de efluentes, foram utilizados potes plásticos, tubo e curvas 
para água 20 mm, todos conectados num nível uniforme para que o efluente passe 
de um tanque ao outro corretamente. Inicialmente foi partiu-se para a caracterização 
do efluente para, em seguida, otimizar-se as condições experimentais por meio de 
um planejamento, seguindo um fluxograma. Foi utilizado para os testes de 
otimização de dosagem como coagulante, para uma das etapas do processo, o 
sulfato ferroso, sendo que, na sequencia foi testado o sulfato de alumínio. Já, para a 
etapa da floculação foi manipulado o reagente bentonita sódica e para a etapa final o 
efluente receberá dosagem de hipoclorito de sódio  para a destruição dos 
organismos patogênicos, sendo assim, a água estará pronta para ser reutilizada. 
Palavras Chaves: Efluente, tratamento, lavagem de veículos. 
 

ABSTRACT 
 

Car wash effluents released into sewage systems can cause damage to the 
environment, especially if they are drained without any treatment to soften the 
contained chemistry. In this work we studied the efficiency of vehicle wash water 
reuse, from the grating, decanting, coagulation and flocculation, sedimentation and 
disinfection treatment system, which aims to save on water expenses for the washing 
process. vehicles, with low costs to build the system. For the construction of the 
system where the effluent will be treated, plastic pots, tubes and 20 mm water curves 
were used, all connected at a uniform level so that the effluent could pass from one 
tank to another correctly. First the effluent was characterized. Then, the experimental 
conditions were optimized through planning. It was used for dosage optimization 
tests, as coagulant, for one of the process steps ferrous sulfate and will still be tested 
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aluminum sulfate, for the flocculation step was manipulated sodium bentonite reagent  
and for the final stage the effluent will receive dosage of sodium hypochlorite for the 
destruction of pathogenic organisms, so the water will be ready for reuse. 
 Keywords: Effluent, treatment, vehicle wash. 
 
Key-words:Effluent, Treatment, Vehicle Vash 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, promover ações e buscar soluções para preservar o meio 
ambiente devem ser prioridades não só para a população em geral, mas 
também para empresas que presam pela responsabilidae ambiental, 
buscando constantemente práticas sustentáveis.  

Sendo assim, procurou-se desenvolver um protótipo de ETE (Sistema 
de Tratamento de Efluentes), específico para o tratamento de efluentes 
originados  na lavagem de automóveis em lava car para reuso no próprio 
estabelecimento, evitando seu descarte incorreto direto na rede de esgoto ou 
direto ao solo.  

Sabe-se que seu descarte pode contaminar não só o solo, mas 
também o lençol freático, trazendo sérios prejuizos aos aquíferos 
subterrâneos que saturam rochas.  

O desenvolvimento desta ETE é de grande relevância, pois irá 
proporcionar uma grande redução no consumo de água (e consequente 
economia para o dono do estabelecimento), além da minimização da 
descarga nos corpos receptores e redução da carga de poluentes tóxicos na 
rede de esgotos. 

Os riscos de contaminação ocorrem em função da existência de 
componentes químicos como flúor, nitratos e chumbo, entre outros produtos 
que podem provocar intoxicações como fluorose, metemoglobina e 
saturnismo. Durante o processo de lavagem dos automóveis podem existir 
ainda resíduos como restos de poeira, fuligem, graxa, gasolina e todo tipo de 
resíduo produzido pelos automóveis.  

Segundo BORN (2014), o sistema de tratamento a ser implantado para 
viabilizar a reutilização da água de lavagem de carros deve atender às 
seguintes premissas:- eliminar os riscos à saúde dos usuários e operadores;-
evitar danos aos veículos;-minimizar a necessidade de diluição dos efluentes 
tratados; e-minimizar, seu lançamento na rede de esgotos, em águas 
superficiais ou em fossas. 

Diante desse contexto o principal objetivo deste trabalho é propor um 
sistema de tratamento para uso próprio, gerando uma economia de água ao 
proprietário, e também evitando o descarte da água contaminada na rede de 
esgoto ou no solo.  
 

 
 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-anteriores/23150-sob-pressao-da-industria-projeto-de-residuos-solidos-poupa-eletroeletronicos
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2. METODOLOGIA 

 

Para o presente trabalho, foram realizadas revisões bibliográficas acerca do 
tema, utilizando-se livros, revistas e sites de busca especializados na temática 
abordada. Paralelamente foi desenvolvido um protótipo, para buscar evidencias 
concretas pesquisados no referencial teórico apresentado no presente artigo.  

Dessa forma, pode-se classificar o trabalho como uma pesquisa aplicada 
tendo como finalidade solucionar problemas característicos e assim poder 
estabelecer conhecimento para a aplicação prática em campo. 

A pertinência e importância do desenvimento do trabalho partiu de estudos 
de verificação do grupo, que obervou a inexistência de sistemas de tratamento de 
efluentes na maioria das empresas de lavagem de veículos, surgindo assim, a ideia 
de se propor um sistema de captação e tratamento da água, simples, eficiente e 
barato, considerando que essas empresas tem um reduzido capital de investimento.  

Questões técnicas e a funcionabilidade foram estudados, chegando à ideia 
onde propor a essas empresas a viabilidade economica da implantação desse 
sistema, com benefícios também para o meio ambiente.  

Levantamentos de dados e estudos feitos, o grupo então começou a 
pesquisa dos materiais necessários a serem utilizados para o desenvolvimento do 
projeto. Foi realizado dimensionamento e orçamentos detalhados dos materiais e 
itens que serão usados para a montagem do sistema ETE (Estação de Tratamento 
de Efluentes), para fazer os testes em laboratório. Optamos por materiais simples e 
baratos para construção do mesmo, assim, conseguimos um baixo custo. Foram 
utilizados potes plásticos de 2,3L, tubos de PVC ½ para água, curvas cotovelo ½ e 
uma base de madeira para suporte e fixação dos materiais. 

O sistema ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) foi realizado por seis 
processos: Gradeamento, Decantação, Coagulação, Floculação, Sedimentação, 
Desinfecção. 

A primeira etapa no desenvolvimento laboratorial foi a otimização da 
concentração do coagulante e do polímero que são utilizados nas etapas de 
coagulação e floculação, bem como o tempo e velocidade de agitação. Em seguida, 
foi realizado o dimensionamento das unidades da ETE, partindo-se para a 
montagem da mesma. Na sequencia partiu-se para a caracterização do efluente 
antes e após o tratamento, analisando a viabilidade do reuso da água para fins 
urbanos.  

Após essas estapas, os resultados esperados foram significativos, sendo 
eles: menor impacto no meio ambiente,  redução de custos no processo de 
lavagem, atendimento à lei ambinetal, nos padrões exigidos pelo IAP (Instituto 
Ambiental do Paraná), conscientização da importância do reaproveitamento da 
água, e do impacto negativo causado pela falta de tratamento adequado. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Referencial teórico 
 

3.1.1 Aspectos gerais  
 
A água é um recurso natural extremamente importante, sendo seu uso 

imprescindível em quase todas as atividades humanas, como agricultura, 
recreação, consumo e indústrias. O volume total de água estimado no planeta é de 
1,34 bilhões de km³, mas apenas 2,7 desse total correspondem à água doce, sendo 
que destes 2,7 %, grande parte encontra-se nas geleiras ou em depósitos 
subterrâneos. A água potável utilizada nas atividades humanas provém de rios, 
lagos, riachos e córregos, representando apenas cerca de 0,01% da disponibilidade 
total de água (PEREIRA; FREIRE, 2005).       
 O rápido crescimento populacional, e o consequente aumento da demanda 
industrial para atender às necessidades humanas complicam o quadro de 
disponibilidade de água. Parcialmente devido ao uso excessivo dos recursos 
hídricos, mas também devido à poluição dos mesmos.  

A água é um bem da humanidade sendo utilizada para o consumo humano, 
na agricultura, na indústria e na prestação de serviços como a lavagem de 
automóveis por exemplo, que precisam seguir uma legislação abiental para ter sua 
atividade liberada.  

No caso específico dos postos de abastecimento,que possuem instalações e 
sistemas de armazenamento dederivados de petróleo e outros combustíveis,em 
virtude do potencial de contaminação de corpos d’água subterrâneos, superficiais, 
aresolo, instituiu-se o licenciamento ambiental obrigatório, em âmbito nacional, 
através da Resolução CONAMA 273, de 29/11/2000. (BOHN, 2014). 

Diante deste cenário nota-se a importância do desenvolvimento de sistemas 
de tratamento de efluentes que possibilitem não só o descarte correto dos mesmos 
nos corpos hídricos, mas também o reuso dos mesmos. 

Os   métodos   de   tratamento   podem   serdivididos   em   quatro:   físicos,   
químicos,   físico-químicos   e   biológicos. (BRAILE e CAVALCANTI, 1993), os 
quais são descritos a seguir: 

Métodos físicos: são aqueles empregados para a remoção de sólidos 
flutuantesde grandes dimensões e de sólidos em suspensão, areias, óleos e 
gorduras. Paraessa   finalidade,   utilizam-se   grades,   peneiras,   caixas   de   
areia,   decantadores,caixas separadoras de água e óleo, e filtros de areia. 

Métodos químicos: são aqueles utilizados para remover material coloidal, 
cor,turbidez, odor, metais pesados e óleos. Além disso, reagentes químicos 
tambémsão   utilizados   para   neutralizar   ácidos   ou   álcalis.   A   neutralização   
pode   sernecessária, não só para se evitar o lançamento de águas ácidas ou 
alcalinas no corpo   de   água   receptor,   bem   como   medida   necessária   para   
a   proteção   detratamentos a jusante, tal como a depuração por métodos 
biológicos. 

Métodos biológicos: são processos que dependem da ação de micro-
organismos.Os principais processos biológicos de tratamento são divididos em 
aeróbios eanaeróbios. Nos aeróbios, a degradação dos efluentes é realizada por 
micro-organismos   aeróbios   e   facultativos.   Já   nos   processos   anaeróbios,   
os   micro-organismos responsáveis são os facultativos e anaeróbios.  
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3.1.2 Características do Efluente  
 

O efluente gerado em atividades de limpeza de automóveis contém 
principalmente óleos e graxas, sólidos em suspensão, metais pesados, surfactantes 
e substancias orgânicas (TEIXEIRA, 2003).  

Segundo BOHR (2014), a Resolução n°357/2005 define em seu artigo 34 o 
padrão de lançamento de 20mg/L para óleos minerais, e 50mg/L para óleos vegetais 
e gorduras animais. 

De acordo com MORELLI (2005) o tratamento de efluente contendo 
detergentes é um grande problema da engenharia sanitária. Segundo os autores, 
estes compostos contem nutrientes como fosfato e nitrogênio, além de compostos 
fenólicos, que afetam as propriedades organolépticas da água e após o seu 
lançamento podem provocar a formação de espumas disformes nos corpos 
hídricos, facilitando o transporte de uma série de microrganismos. Sendo assim, é 
de extrema importância o tratamento adequado destes efluentes antes do descarte 
nos corpos hídricos. 

A Resolução CONAMAnº357/2005 não estabelece um padrão de lançamento 
para surfactantes. Estare solução apenas estabelece o limite máximo permissível 
de concentração em um corpo hídrico, em função de sua classe. 
 
Fig 01: Limite de concentração máxima de surfactantes de acordo com 
aResoluçãoCONAMA357/2005. 
 

 

Fonte: BOHRN, 2014.  

Ja o limite de lançamento para Materiais Sedimentáveis estabelecido na 
Resolução CONAMAnº357/2005éde1mL/L. Para o lançamento em lagos e lagoas, 
cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis 
deverão estar virtualmente ausentes. Este padrão é seguido nas legislações 
ambientais dos diferentes estados brasileiros. (BOHRN, 2019).  

 A escolha do tratamento adequado depende de diversos fatores, tais como 
as características físico-químicas do efluente, o grau de tratamento necessário, os 
custos operacionais, entre outros (KURITZA, 2012). Levando em consideração 
esses fatores propôs-se um sistema cujas principais etapas são 
coagulação/floculação para o tratamento do efluente em questão, objetivando não 
só o descarte correto, mas sim o reuso do efluente no próprio lava car. 

 
 

3.1.3 Coagulação e Floculação 
 

A coagulação consiste em reações e mecanismos responsáveis pela 
desestabilização química das partículas. Esse processo acontece em questão de 
segundos. Em seguida ocorre a formação de partículas maiores por meio da 
floculação, o que exige um tempo superior. (QUARTAROLI, 2012).  
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A coagulação é o processo em que pequenas partículas coloidais e sólidos 
emsuspensão (como turbidez, bactérias, plâncton, emulsões, ferro e manganês 
oxidados) ealgumas substâncias que se encontram dissolvidas (como sais de cálcio 
e magnésio,ferro e manganês não oxidados) aglutinam-se em pequenas massas, 
chamadas de flocos,com peso específico superior ao da água (FREITAS, 2013). 

Para que ocorra o processo de desestabilização das partículas é necessária 
a adição de agentes coagulantes ao meio. Quando adicionados esses compostos, o 
nível de agitação (gradiente de velocidade) deve ser de elevada intensidade na 
coagulação para que o mesmo seja disperso por todo o efluente. (QUARTAROLI, 
2012). 

 A floculação é a segunda etapa do processo, onde as partículas já 
desestabilizadas são colocadas em contato para a formação dos flocos. O grau de 
agitação deve ser suficiente para que ocorra a colisão entre as partículas e a 
formação do floco, porém controlada para não romper os flocos já formados. 

A   adequada   coagulação   permite   economizar   produtos   químicos   e  
tempo   deagitação   para   a   floculação   da   água   em   tratamento   (VIANNA,   
1992).   Os   agentes empregados  para  os  processos  de  coagulação   são  
geralmente  classificados  em três categorias: Coagulantes: compostos geralmente 
de ferro ou alumínio. Capazes deproduzir hidróxidos gelatinosos insolúveis e 
englobar as impurezas; Alcalinizantes:   capazes   de   conferir   a   alcalinidade   
necessária   à coagulação (cal viva - óxido de cálcio; hidróxido de cálcio; hidróxido 
de sódio –soda cáustica; carbonato de sódio – barrilha); Coadjuvantes:   capazes   
de   formar   partículas   mais   densas   e   tornar   osflocos mais lastrados (argila, 
sílica ativa, polieletrólitos). (FREITAS, 2013).  

 
 

3.2 Viabilidade de implantação do protótipo 
 

A primeira etapa deste trabalho foi avaliar a viabilidade técnica da aplicação 
deste protótipo em lava car. As principais restrições técnicas a serem consideradas 
neste projeto foram a área ocupada, uma vez que esta ETE deve ser compacta, 
pois deve-se levar em consideração que não haverá uma área específica destinada 
à mesma, sendo provavelmente instalada em algum local onde já funciona 
equipamentos de lavagem; a geração de odores, sendo que a mesmo deve 
comtemplar a o controle de odores gerados pela proliferação de microrganismos 
nas águas armazenadas; o custo de implantação, que é um fator de grande 
relevância no que diz respeito à aceitação da ideia pelos proprietários dos 
estabelecimentos, pois deve ser o mínimo possível, sendo competitivo com o custo 
da água, recuperando-se o investimento em curto prazo e por fim, operação e 
manutenção, no que diz respeito à operação e manutenção, a simplicidade é um 
fator de extrema importância, pois sistemas muito complexos inviabilizam tanto 
economicamente como operacionalmente para os proprietários de lava – rápidos 
optarem por implantar esta tecnologia no estabelecimento.  

        
3.3 Construção do Protótipo 
 

Uma vez verificada a viabilidade de implantação e operação desse sistema 
em lava-car, o próximo passo foi a definição dos materiais utilizados na construção 
deste protótipo, o dimensionamento e a construção dos sistemas da ETE. Visando a 
redução dos custos, uma vez que o custo final do sistema é uma restrição técnica 
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bastante importante no sucesso da implementação deste protótipo, optou-se por 
materiais simples e baratos para a construção do mesmo. Sendo assim, utilizou-se 
basicamente potes plásticos, tubos de água de PVC ½”, curvas cotovelo de PVC ½” 
e uma base de madeira  

O sistema conta com seis unidades de tratamento de acordo com o 
fluxograma a seguir: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Optou-se por seis baldes plásticos de 2,3 L como unidades de tratamento. Os 
baldes foram posicionados e fixados em uma base, conectados por tubos de água 
½” e curvas cotovelo ½” para a passagem do efluente de um para o outro mantendo 
o mesmo nível, considerando uma altura exata para ligamento de todos os baldes 
para que a vazão fosse proporcional.       
  Foi utilizado aproximadamente 10 cm do tubo para ligar os baldes, a 
curva ficou no interior com a boca para baixo para que o efluente mantenha o nível, 
assim ao encher o balde automaticamente o efluente passou para a próxima etapa 
de tratamento. 

As duas primeiras etapas no processo foi de decantação, responsável pela 
separação do óleo e terra do efluente. Em seguida, a coagulação, na qual é 
adicionado um coagulante(ou polímero) ao meio. Na etapa de coagulação além da 
adição do coagulante, houve a desestabilização química das partículas, que ocorreu 
em questão de segundos, após uma forte agitação, ou seja, elevado gradiente de 
velocidade, fazendo com que o reagente fosse disperso por todo o efluente. 

Para obter essa agitação, adaptou-se um motor 12 V de ventilador 
automotivo. Foi escolhido esse motor por ter uma potência adequada para o 
sistema e não apresentar nenhuma dificuldade de movimentar a água dentro dos 
tanques. As pás foram soldadas em aço inox. 

A terceira etapa é a floculação, caraterizada por uma agitação mais lenta, 
onde as partículas já desestabilizadas são colocadas em contato para formação de 
flocos. Nesta etapa também houve adição de reagente (agente floculante) e 
agitação, porém com gradiente de velocidade menor. O sistema foi adaptado de 
maneira semelhante ao anterior, utilizando-se do mesmo motor e das mesmas pás, 
apenas adaptando o gradiente de velocidade. 

Em seguida, ocorreu novamente o processo de decantação, onde a parte 
sobrenadante corresponde ao efluente tratado foi eliminada, restando somente a 
última etapa, de desinfecção.  

Essa etapa é de grande importância pois o efluente tratado recebeu a 
dosagem necessária de hipoclorito de sódio para a destruição de microrganismos 

DESINFECÇÃO DECANTAÇÃO FLOCULAÇÃO 

COAGULAÇÃO DECANTAÇÃO DECANTAÇÃO 
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patogênicos. Para facilitar esse processo, adaptou-se um conta gotas hospitalar que 
verte a dosagem necessária no tanque. 

 
3.4 Otimização das dosagens dos reagentes utilizados no tratamento 
 

Na sequência foi feita a otimização das dosagens dos reagentes utilizados no 
tratamento do efluente. Primeiramente otimizou-se a dosagem do coagulante a ser 
usado no tratamento. A princípio foram realizados testes utilizando o sulfato ferroso 
(FeSO4) pois o mesmo tem uma faixa de pH de trabalho entre 8 e 12, não sendo 
necessário corrigir o pH do efluente.        
 As condições utilizadas no jartest foram 120 RPM durante 1 minuto, 
utilizando-se 2 L de efluente em cada jarro.As concentrações testadas inicialmente 
foram bastante elevadas, sendo1 g.L-1, 10 g.L-1e100 g.L-1, porém não houveram 
resultados satisfatórios, pois segundo Quartaroli (2012), o processo de coagulação 
foi consumado em questão de segundos, e com essas concentrações avaliadas, 
nenhuma mudança foi observada nas condições estudadas.   
 Esse resultado pode ser justificado considerando-se que essa alta dosagem 
de coagulante reestabilizou a carga de partículas por saturar a superfície, 
prejudicando a formação dos flocos e aumentando a concentração de material 
particulado no efluente (QUARTAROLI, 2012). Testou-se então novamente em 
concentrações mais baixas, de 0,1g.L-1 e 0.5g.L-1 e ainda assim, nenhuma mudança 
foi observada. 

Novos testes foram realizados com diferentes concentrações deste 
coagulante, avaliando-se concentrações mais baixas do mesmo, evitando saturar o 
meio. Ainda, o tempo de decantação do efluente antes da coagulação foi estendido 
nos próximos testes. Também foi avaliada a coagulação nas mesmas condições 
com outro polímero, o sulfato de alumínio (Al2(SO4)3). 

Em seguida otimizou-se a dosagem do floculante utilizado. Para este estudo, 
optou-se pela bentonita como floculante, e a concentração testadafoi de 10 g.L-1. As 
condições utilizadas no jartest foram 40 RPM durante 1 minuto, utilizando-se 2 L de 
efluente em cada jarro. Nessas condições, não verificou-se formação de floco. Isso 
pode ser justificado pelo excesso de sólido presente no meio devido à alta dosagem 
de polímero, o que, segundo Quartaroli (2012) reestabiliza as partículas e prejudica 
a formação dos flocos. Foram realizados ainda novos testes avaliando diferentes 
concentrações do floculante a fim de se encontrar a dosagem ideal para este 
processo. 

A eficiência do tratamento pode ser avaliada comparando-se alguns 
parâmetros do efluente antes e depois de tratado. Para tanto, selecionou-se os mais 
relevantes para monitoramento, sendo eles pH, turbidez, cor aparente e 
sólidossuspensos totais.  
 
4. CONCLUSÃO 

O tratamento de efluentes em lava car é recomendável, tanto do ponto de 
vista econômico como ambietntal, pois possibilita a redução no consumo de água 
devido à reutilização desse efluente após seu tratamento, formando o fechamento 
do circuito.  

Observou-se que nos testes preliminares, que o equipamento testado  
mostrou eficiente para avaliação de produtos químicos de coagulação e floculação 
de efluente, após a realização de uma simulação do que acontece durante o 
processo, auxiliando também no dimensionamento quanto à utilização e dosagem 
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de químicos. Esse equipamento continuará sendo utilizado para ajustes de 
dosagens tendo a turbidez e a cor como variável para a avaliação da performance 
do tratamento. 

Quanto os testes de produtos químicos, concluiu-se que o sulfato ferroso 
pode ser utilizado para a coagulação do efluente gerado em lava car, sendo um dos 
mais indicados pela faixa de pH altamente alcalina desse efluente, e para isso deve 
ser realizada uma curva de dosagem buscando o ponto ótimo, pois durantes os 
testes, observou-se que em dosagens com concentrações muito baixas ou muito 
elevadas ele não se mostra muito eficiente. 

Sobre as oportunidades de melhorias, foi observado que a coagulação pode 
ser mais efetiva se antes for realizada uma etapa de decantação primária para 
remoção de areia e outros resíduos maiores, sendo verificada ainda a hipótese da 
utilização de outros coagulantes, tais como coagulantes orgânicos ou sulfato de 
alumínio, os quais devem ser avaliados quanto a custo e, se viável, devem ser 
realizados testes de desempenho. 

Quanto ao protótipo, obeservou-se que o projeto desenhado, é viável do 
ponto de vista operacional e do ponto de vista economico, ja que utiliza materiais de 
baixo custo, já disponíveis no mercado, como bombas e motores de agitação. 
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PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DE UMA 
EDIFICAÇÂO COMERCIAL E RESIDENCIAL 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo relatar sobre prevenções e combates a incêndios em 
edificações em geral.Os seres humanos sempre estão desenvolvendo atividades de 
permanência ou não em edificações,e independente da qual atividade será 
desenvolvida e o tempo,a importância da segurança para o usuário do edifício é 
obrigatória chamada inclusive de “o plano de prevenção contra incêndio” (PPCI) ele é 
demandado e exigido por órgãos públicos,também é obrigatório em construções e 
reformas.Com esse plano evita-se um início de incêndio que pode ser fatal,podendo 
os usuários perder seus bens materiais e o mais importante perder suas vidas.Será 
destacado as características do fogo,as fases e classes de um incêndio,as 
sinalizações de emergências,e entender mais sobre os extintores,a ferramenta mais 
importante dos incêndios ,discutindo também formas de melhorar a segurança contra 
incêndios para os seres humanos. 
Palavras-chave: projeto; segurança; incêndios 
 
 

ABSTRACT 

This work aims to report on preventive and fire fighting in buildings in general. Human 
beings are always developing activities of permanence or not in buildings, and 
regardless of which activity will be developed and time, the importance of security for 
the building user is mandatory called including "the prevention plan Fire "(PPCI) it is 
demanded and demanded by public agencies, is also mandatory in constructions and 
reforms. With this plan avoids a fire start that can be fatal, and users may lose their 
material possessions and most importantly lose their lives. It will highlight the 
characteristics of fire, the phases and classes of a fire, the emergency signaling, and 
to understand more about the extinguishers, the most important tool of fires, also 
discussing ways to improve fire safety for Humans. 
Key-words:  project; safety; fires 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

A história do combate a incêndio surgiu quando o homem começou a usar o 
fogo para usos diversos como:aquecer,preparação de alimentos etc (GOMES, 
2014, P 14). 

 O fogo faz diversos préstimos ao homem,porém quando chega a um certo nível 
fica fora de controle,chegando a uma fase imensa de destruição chamado “incêndio” 
essa tragédia chega a ter perdas de bens materiais e também humanas.A população 
muitas vezes esta exposta a situações erradas,sem ter um mínimo de conhecimento 
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da segurança. 
Foi preciso acontecer diversas mortes para que as legislações de prevenção 

contra incêndio funcionasse realmente, e mesmo depois disso outras modiicações 
foram necessárias para que fosse totalmente cumpridas. 

Uma das tragédias mais marcantes do Brasil foi o incêndio da boate Kiss,em 
Santa Maria,destruiu o local,e tirou a vida de muitos jovens universitários.Esta 
fatalidade é um exemplo da falta de segurança,seja pelos proprietários ou 
irresponsabilidade dos órgãos públicos.O incêndio deu início no interior do galpão 
segundo um relatório técnico apresentado pelo Conselho Regional de Engenharia do 
Rio Grande do Sul (CREA/RS2013) 

.Essa mudança arquitetônica não levou em consideração os vários riscos,e os 
investimentos de segurança foram fracos.”Incêndio se apaga no projeto!” pois nesta 
prevenção o projetista tem uma grande parte de responsabilidade. 

Vale ressaltar que todos os cidadões devem ter consciência da importância da 
prevenção de incêndios,não apenas aos profissionais da área ,como os 
arquitetos,engenheiros,bombeiros e os profissionais da área da saúde,como por 
exemplo ter conhecimentos básicos (os riscos do fogo,perigo de brincadeiras com 
fogos,riscos elétricos,produtos químicos domésticos,entre outros) e é bom um 
treinamento básico (uso de extintores,mangotinhos,procedimentos de 
emergência,rotas de fuga etc).O incêndio existe onde a prevenção 
falha”(FERIGOLO,1977,p.7). 

Neste Contexto, o presente trabalho consiste em uma revisão da literatura dos 
principais aspectos relacionados ao projeto de prevenção de incêndios que permitirá, 
por sua vez, dar o embasamento teórico necessário para realizar um estudo de caso, 
em uma edificação comercial e residencial situada na cidade de Telêmaco Borba – 
PR. 
 
2. METODOLOGIA 

2.1 ESTUDO 

 O presente trabalho tem como objetivo aprofundar-se em conhecimentos de 
segurança,um tema indispensável na engenharia civil,dando ênfase a importância do 
Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI).A pesquisa foi inspirada em uma 
edificação residencial e comercial,envolvendo o estudo do mesmo para se ter um bom 
conhecimento.Foram feitas várias revisões bibliográficas de norma,legislações e 
diversos artigos,monografias com o tema proposto. 
 
2.2 OBJETO EM ESTUDO 

O objeto de estudo é uma edificação comercial e residencial na cidade de 
Telêmaco Borba-PR, lote de terreno urbano nº9 da quadra nº7, do loteamento 
denominado Parque Limeira, Área 2,com frente para a rua Barro Preto.Essa 
edificação encontra-se em construção e não possui um PPCI,sendo assim de extrema 
importância sua utilização. 

A edificação do trabalho possui uma área de 420,00 m²,sendo dividida em 2 
pavimentos no térreo uma sala comercial e no piso superior residencial,contendo 3 
apartamentos.No térreo contem 1 sala comercial e dois banheiros,e fora contem 1 
garagem,no piso superior dentro desses 3 apartamentos contem 2 quartos em cada 
apartamento,1 sala de jantar,1 cozinha,1 sala,1 lavanderia,1 banheiro,e 2 sacadas em 
dois dos apartamentos,o outro contém apenas 1 sacada. 
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Fonte:Autor 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

O projeto de prevenção a incêndio tem como benefícios fornecer soluções úteis 
e eficazes para a proteção contra a ocorrência de incêndios,e válido também ao 
incêndio que já ocorre. 

Visa em minimizar os prejuízos,pois a elaboração e execução do projeto são 
feitos por profissionais habilitados pelo Corpo de Bombeiros e pelo CREA 
regional,pode-se dizer que uma boa empresa faz um ótimo acompanhamento prático 
e teórico com o cliente,tendo essa medida terá mais eficácia o serviço. 

Pode ser colocado em diversos tipos de contruções e segmentos como por 
exemplo:residências,comércios,indústrias e shopping centers,vale ressaltar que a 
importância desse projeto em locais com alta circulação de pessoas e depósitos é 
extrema.Um bom motivo para contratar uma empresa só é que o cliente não terá 
problemas com inúmeros prestadores diferentes, economizando seus gastos. 

 
3.1 ABNT 

NBRs criadas para a  prevenção de incêndio são: 
 

• NBR 5667 - Sistema de hidrantes; 
• NBR 9077 - Saídas de Emergência em Edificações; 
• NBR 10897 - Proteção contra Incêndio por Chuveiro Automático; 
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• NBR 10898 - Sistemas de Iluminação de Emergência; 
• NBR 11715 - Extintores de incêndio com carga de água; 
• NBR 11742 - Portas corta-fogo para saída de emergência; 
• NBR 12615 - Sistema de Combate a Incêndio por Espuma; 
• NBR 12692 - Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio; 
• NBR 12693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; 
• NBR 13434 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico; 
• NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio; 
• NBR 14276 - Brigada de incêndio; 
• NBR 17240 - Sistema de detecção e alarme automáticos de incêndio. 

 
4. CONCLUSÃO 

Pode-se constatar que a prevenção e combate a incêndio em edificações não 
se deve a responsabilização apenas dos “engenheiros” e “arquitetos”,é fundamental 
ter o comprometimento constante dos órgãos públicos de fiscalização e 
normatização,tendo o interesse de preservar vidas.É de extrema importância também 
que a sociedade tenha um conhecimento básico das características do 
fogo,comportamento do mesmo e saber o uso básico dos equipamentos de 
segurança. 
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RESUMO 
 
As treliças tridimensionais são estruturas muito utilizadas nas construções civis, mas 
apresentam algumas dificuldades na determinação dos esforços internos aplicados, 
devido ao grande número de barras e ao alto grau de indeterminação estática, por 
conta disso faz-se necessário o uso de métodos numéricos através dos softwares 
computacionais em sua análise estrutural. A fim de analisar treliças tridimensionais 
este trabalho tem como objetivo a elaboração de um código fundamentado pelo 
Método dos Elementos Finitos (MEF), que se baseia na divisão da estrutura em 
diversos elementos possibilitando sua análise, e a implementação desse código no 
software gratuito Octave, a validação do código será desenvolvida utilizando a versão 
estudantil do software ANSYS APDL, também será realizado um estudo de caso para 
treliças bidimensionais e tridimensionais e ainda a comparação das análises 
realizadas. 
Palavras-chave: Treliças tridimensionais; Método dos Elementos Finitos; Octave. 
 

ABSTRACT 
 
Three-dimensional trusses are structures that are widely used in civil constructions, 
but they present some difficulties in determining the internal strength applied, due to 
the large number of bars and the high degree of static indetermination, because of this 
it is necessary to use numerical methods through computational software in its 
structural analysis. In order to analyze three-dimensional trusses this paper the 
objective of elaborating a code based on the Finite Element Method (FEM), which is 
based on the division of the structure in several elements allowing its analysis, and the 
implementation of this code in the free software Octave, the code validation will be 
develope using the student version of the ANSYS APDL software, a case study will 
also be carried out for two-dimensional and three-dimensional trusses and comparing 
the analyzes performed. 
Key-words: Theree-dimensional trusses; Finite Element Method; Structural analysis; 
Numerical methods.  
 
1. INTRODUÇÃO 
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Atualmente, o uso dos computadores é essencial em diversas áreas, 
principalmente no ramo das engenharias, especialmente na engenharia estrutural. A 
necessidade de projetar estruturas mais leves e esbeltas tem exigido a realização de 
análises mais complexas para a obtenção de resultados mais realistas e para isso é 
necessário o uso de softwares computacionais. 

 Na Engenharia Civil, uma das estruturas mais utilizadas são as treliças que 
podem ser planas ou espaciais. As treliças espaciais apresentam uma maior 
dificuldade na determinação de seus esforços internos e deslocamentos por causa 
do grande número de barras e pelo seu alto grau de indeterminação estática. 

O auxílio de computadores, através dos métodos numéricos como o Método 
dos Elementos Finitos (MEF), na análise estrutural facilita o processo de 
dimensionamento de uma estrutura, obtendo de forma rápida e certeira, os 
deslocamentos e as solicitações internas sofridas por ela. O uso dos softwares tem 
como objetivo simplificar muitos cálculos que exigem tempo e trabalho, permitindo a 
elaboração de projetos precisos e corretos mais facilmente. 

 
2. METODOLOGIA 

Para este trabalho será desenvolvido um código computacional baseado no 
Método dos Elementos Finitos para a análise de treliças bidimensionais e 
tridimensionais, determinando os deslocamentos locais e globais, a matriz de rigidez 
e as tensões nos elementos.  

A proposta deste trabalho será realizar uma análise por meio do software 
Octave, baseando no Método dos Elementos Finitos, em uma treliça bidimensional e 
em uma tridimensional ilustrada na Figura 1. A validação do cálculo será feita pela 
versão estudantil software comercial ANSYS APDL. O software ANSYS é um 
conjunto de sistemas computacionais cujo método de análise e cálculo é baseado no 
Método dos Elementos Finitos.  
 
Figura 1 - Estudo de Caso: Treliça Tridimensional. 

 
Fonte: KIM; SANKAR (2009). 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 TRELIÇAS BIDIMENSIONAIS 
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Treliças Bidimensionais são barras orientadas em sistemas cartesianos 
bidimensionais. A transformação de bases coordenadas é necessária para traduzir 
as matrizes de elementos locais (matriz de rigidez, vetor de força) para o sistema de 
coordenadas estrutural (global). As treliças suportam apenas forças de tração e 
compressão, assim como as barras, e todas essas forças são aplicadas sobre os nós. 
Na Figura 2, considera-se uma treliça bidimensional em plano x y . O sistema local 

de coordenadas 
' 'x y  define os deslocamentos locais 

'

1u , 
'

2u  . O elemento possui dois 
graus de liberdade no ambiente local, 

 
' ' '

1 2

Tu u u     
(1) 

 
Figura 2 - Elementos de Treliças Bidimensionais: graus de liberdade locais e globais. 

 
Fonte: FERREIRA (2009). 

Enquanto que no sistema de coordenadas global, o elemento é definido por 
quatro graus de liberdade 

 

 1 2 3 4

Tu u u u u
 

(2) 

 
A relação entre os deslocamentos locais e globais é dada por 
 

   '

1 1 2cos sinu u u  
 

(3) 
 

   '

2 3 4cos sinu u u  
 

(4) 

 

Onde   é o ângulo entre o eixo 
'x  local e o eixo x  global, ou demonstrado na 

forma de matriz como 
'u Lu  

(5) 

 

Sendo a matriz L  definida como 
 

0 0

0 0

l m
L

l m

 
  
   

(6) 

 

Os elementos l , m  da matriz L  podem ser definidos pelas coordenadas 
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nodais como 

2 1

e

x x
I

L




; 

2 1

e

y y
m

L




 

(7) 

 

Sendo eL , o comprimento do elemento, 
 

   
2 2

2 1 2 1eL x x y y   
 

(8) 

 
3.1.1 Matriz de Rigidez 

 
No sistema de coordenadas local, a matriz de rigidez do elemento da treliça 

tridimensional é dada pela rigidez da barra, como 

'
1 1

1 1
e

EA
K

L

 
  

   

(1) 

 
No sistema de coordenadas local, a energia de deformação deste elemento é 

dada por 

' ' '1

2

T

eU u K u
 

(2) 

 

Substituindo 
'u Lu  na equação (2) obtêm-se 

 

'1

2

T T

eU u L K L u   
 

(3) 

 
É possível expressar a matriz de rigidez global como 

'TK L K L  
(4) 

 
Ou 

2 2

2 2

2 2

2 2

e

l lm l lm

lm m lm mEA
K

L l lm l lm

lm lm lm m

  
 

  
  
 
    

(5) 

 
3.1.2 Tensões nos Elementos 
 

No sistema de coordenadas local, as tensões são definidas como E  . 
Considerando a definição de tensão na barra, obtêm-se 

 

   
'' '

'12 1

'

2

1 1 1 1
e e e

uu u E E
E u

L L Lu


 
     

   

(1) 
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Transformando coordenadas locais em globais, se obtêm tensões em função 
dos deslocamentos como 

   1 1
e e

E E
Lu l m l m u

L L
     

 

(2) 

 
3.2 TRELIÇAS TRIDIMENSIONAIS 
 

A matriz de rigidez nas coordenadas locais é dada por 
 

2 2

2 2

2 2

2

2

2

x x y x z x x y x z

y y z x y y y z

z x z y z y

x x y x y

y y z

z

C C C C C C C C C C

C C C C C C C C

C C C C C CEA
K

L C C C C C

C C C

simetria C

   
 

   
    

   
   

 
 
    

(1) 

 
Onde os cossenos são obtidos como 

2 1
x

x x
C

L




; 

2 1
y

y y
C

L




; 

2 1
z

z z
C

L




 

(2) 

 
Em seguida, realiza-se uma transformação de base para obter a matriz de 

rigidez global e o vetor global de forças nodais equivalente, como feitos para as 
treliças bidimensionais. 
 
4. CONCLUSÃO 

Um dos limitantes da utilização dos elementos finitos é o alto custo dos 
softwares comerciais disponíveis no mercado, como por exemplo ANSYS e MatLab, 
nesse sentido esse trabalho visa elaborar um código computacional que deverá 
realizar os cálculos relativos às tarefas solicitadas de modo a fornecer um resultado 
apropriado e condizente com um sistema real, formulado em uma linguagem aberta 
gratuita e de fácil entendimento que facilita o aprendizado podendo ser utilizado para 
fins didático e de pesquisa. 
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RESUMO 

A agilidade no processo de criação de projetos se torna primordial na conquista de 
clientes. Nesse cenário, necessita-se de projetos bem elaborados que contenham 
todas as informações para a execução adequada dos espaços projetados, pois, o 
projeto é considerado como fundamento inicial da construção e que, engenheiros 
civis estão aptos para realizar este trabalho. Atualmente, existem disponíveis no 
mercado programas computacionais que facilitam o desenho de projetos, como o 
AutoCAD e o SketchUp, tendo a mesma finalidade, porém, com desempenho e 
funções diferentes. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é elaborar um projeto 
arquitetônico de uma residência utilizando os dois softwares bem como realizar um 
comparativo de produtividade entre eles. 
Palavras-chave: Projeto arquitetônico; AutoCAD; SketchUp. 

 
 

ABSTRACT 

The agility in the process of creating projects becomes paramount in winning 
customers .In this scenary, we need well-designed projects that contain all the 
information needed to properly execute the projected spaces. The project is 
considered as the initial foundation for construction where civil engineers are able to 
carry out this work. Nowadays, computer programs are available that facilitate the 
design of projects, such as AutoCAD and SketchUp software, both aspects of the 
same system, but with different performance and functions. In this sense, the 
objective of this work is to elaborate an architectural design of a house using both 
softwares as well as to perform a comparative of productivity between them.  
 
1. INTRODUÇÃO 

Compreende-se projeto na área da construção civil, como atividade ou serviço 
integrante do processo de construção, responsável pelo desenvolvimento, 
organização, registro e transmissão das características físicas e tecnológicas 
especificadas para uma obra, a serem consideradas na fase de execução 
(MELHADO, 1994). Através do projeto arquitetônico é possível estudar a melhor 
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maneira para atender as necessidades do usuário e a forma de resolver os 
problemas envolvidos durante o desenvolvimento desse processo.  

O projeto constitui uma das primeiras etapas do processo de produção de 
uma edificação e deste modo exerce uma função fundamental na aquisição da 
qualidade de sua construção, surgindo a necessidade de projetos bem elaborados. 
Trata-se de um processo de criação de um produto, onde a imaginação encontra 
vida (SEJIMA & NISHIZAWA, 2010). 

O exercício de projetar requer otimização de tempo, e programas 
computacionais podem auxiliar na atividade de projeção arquitetônica, como o 
AutoCAD e o SketchUp. Sendo assim, busca-se profissionais que tenham domínio 
dos programas, proporcionando rapidez no processo. 

Levando em consideração sua formação acadêmica, os engenheiros civis 
devidamente habilitados, possuem competência e atribuições legais para se 
responsabilizarem tecnicamente pelas atividades de Projeto Arquitetônico, com a 
devida emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) que segundo a Lei 
nº 5.194/66 regula esse exercício à profissão (CONFEA, 1966). 
 
2. METODOLOGIA 

O presente trabalho possui a finalidade de analisar a produtividade dos 
softwares AutoCAD (versão 2015) e SketchUp (versão 2016), sendo mensurado o 
tempo que cada um levará para produzir o projeto arquitetônico residencial.  

Inicialmente será elaborado um plano de necessidades, ou seja, um 
documento contendo anotações básicas, informações e requisitos dos ambientes e 
espaços para dar início ao projeto.  

Ainda nesse plano, serão incluídos os cálculos que compõem o quadro de 
estatísticas do projeto, contendo a taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, área 
útil e coeficiente de aproveitamento. Esses cálculos são realizados para que o 
projeto e posteriormente a construção estejam adequados à legislação municipal. 
Cada taxa é calculada como: 

 
Área útil: soma das áreas internas dos ambientes. 

Coeficiente de aproveitamento (  ): serve para verificar se o 
tamanho da edificação atinge os limites, máximo ou mínimo do terreno. Pode ser 
obtido pela equação: 

   
         

               
 

 

Taxa de ocupação (  ): percentual utilizado pela edificação em 
relação à área total do lote, desconsiderando a altura. Pode ser calculado como: 

           

 

Taxa de permeabilidade (  ): é a relação entre a área penetrável 
pela água da chuva e a área do terreno.  É obtida através da equação: 
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A partir dos parâmetros delimitados no plano de necessidades, será 
elaborado a planta baixa da casa em 2D, no AutoCAD. Em seguida, será desenhado 
a casa em formato tridimensional no SketchUp para obter uma primeira visualização 
da casa. Com a aprovação do cliente, inicia-se o desenho do projeto arquitetônico 
primeiro no AutoCAD e depois de finalizado desenha-se no SketchUp, em 2D. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

O processo de produção arquitetônica pode ser considerado como o conjunto 
de etapas necessárias para a obtenção de um resultado final: a produção de um 
objeto arquitetônico. Desse modo, podem denominar-se processo de produção, 
todas as etapas do processo de projeto. Ao se falar de processo criativo, a 
referência é a essência do trabalho do projetista, pois desenhar projetos significa 
saber transmitir os aspectos da forma e dimensões de partes e do todo, de objetos a 
serem construídos (RIBEIRO, 2001). 

Projetos associados à engenharia frequentemente utilizam do desenho 
técnico para melhor visualização do projeto, seja este aplicado à construção civil ou 
em projetos variados. O software AutoCAD é o mais utilizado para estas funções por 
possuir recursos de visualização em diversos formatos e ângulos, tornando-se o 
software mais utilizado no mundo (SOUZA, 2015).  

Os arquivos CAD são constituídos por informações geométricas básicas e 
genéricas, que competem ao projetista interpretar e atribuir significado às linhas e 
demais elementos (AYRES et. al., 2007). Sendo assim, o AutoCAD é a 
representação gráfica bidimensional de uma edificação para auxiliar em projetos de 
engenharia.  

Entretanto, os modelos 3D permitem que a compreensão do projeto seja 
acessível a um público maior e isto facilita o entendimento do cliente que pode 
ajudar na formulação de soluções alinhadas às suas necessidades. Nesse sentido, 
encontra-se o software Sketchup, simples e prático que possibilita a criação e edição 
de objetos 3D de forma rápida e fácil (DOMINGOS, 2002). Sendo um aplicativo onde 
se pode fazer criações completamente novas com as ferramentas básicas 
disponíveis ou usar elementos da internet para comporem a produção como 3D 
Warehouse - armazém 3D (SOUZA, 2009) que é uma página da internet composto 
por variedades de mobiliário de casa. 

Desenvolvido para designers, arquitetos, engenheiros e outros profissionais 
relacionados, o SketchUp é considerado um software utilizado para conceber uma 
ideia, como uma ferramenta de venda ou para iniciar e finalizar seus projetos 
(STEFANI, 2013). Por possuir a característica de esboçar rapidamente modelos 
volumétricos, muitos estudantes e profissionais da área utilizam o SketchUp na fase 
inicial de seus trabalhos.  

Em uma pesquisa de mercado, com o objetivo de comparar o valor dos dois 
programas, a licença para obter o AutoCAD custa aproximadamente R$ 1.500,00 
anual, no entanto o AutoCAD conta com mais duas versões, sendo a primeira versão 
de avaliação, válido por 30 dias e a outra versão que a Autodesk disponibiliza, é 
a versão de estudante. Esta versão é válida geralmente por 03 anos. Precisa fazer 
um cadastro e indicar a instituição de ensino que está em contato ou matriculado 
(STEFANI, 2018).  

A licença definitiva do SketchUp no qual é possível realizar os desenhos 
técnicos, cortes, variedades de ferramentas entre outros, custa em torno de R$ 
3.600, 00, porém, o mesmo possui uma versão gratuita completa, sendo possível 
desenhar os modelos em 3D sem restrições (BLOG HOMETEKA, 2015). 

http://www.render.com.br/cursos/sketchup
https://www.autodesk.com.br/
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3.1 ETAPAS DE UM PROJETO  

O planejamento é a estruturação básica de qualquer projeto arquitetônico e 
serve para definir o início e o fim do projeto, sendo essencial para evitar retrabalhos. 
Dessa forma, o profissional deve conhecer e elaborar antes de uma obra o projeto 
arquitetônico seguindo algumas etapas, tais como (BRITO, 2018): 

 Levantamento de dados: Inicialmente o profissional realiza um levantamento 
de dados com o intuito de descobrir as necessidades e os gostos do cliente, 
criando uma espécie de entrevista, para identificar questões como qual o tipo 
de construção, o que não pode faltar, quais as exigências a serem seguidas, 
se o contratante possui alguma referência ou conta apenas com a autonomia 
do profissional. Nesta etapa também inclui visita a campo, ou seja, o local 
onde será a construção, para colher informações básicas como dimensão do 
terreno, topografia, infraestrutura da região, zoneamento em que o terreno 
pertence para atender as normas do município, etc. 

 Anteprojeto: Também considerado como pré-projeto, nesta etapa é feita a 
busca por referências conceituais para atender o que foi solicitado, realizando 
o esboço do projeto com objetivo de expandir e visualizar as ideias de forma 
mais clara. Serve como uma prévia para o cliente, fornecendo uma perspectiva 
da dimensão do trabalho, e, mediante aprovação do cliente, esse croqui é 
transferido para os programas computacionais, geralmente AutoCAD, tomando 
forma de desenho técnico. 

 Projeto legal: O desenho do projeto deve estar de acordo com a legislação do 
município, como por exemplo, identificar qual zoneamento o terreno pertence 
bem como a metragem mínima de recuo, testada, taxa de permeabilidade, 
taxa de ocupação e aproveitamento do terreno, entre outros. O projeto então é 
encaminhado para a prefeitura para análise, e se aprovado, recebe os 
documentos denominados viabilidade técnica e alvará de construção, para a 
execução do projeto. 

 Projeto Executivo: Fase em que o projeto arquitetônico é finalizado, contendo 
em prancha, o detalhamento de como a edificação deve ser construída 
juntamente com os projetos complementares e demais documentos para dar 
início à execução. 

 
4. CONCLUSÃO 

Considerando o exercício de projetar e os programas computacionais 
AutoCAD e SketchUp, observa-se que o AutoCAD (2D) é o software mais utilizado 
para a realização de projeto arquitetônico, visto que a legislação municipal requer o 
projeto arquitetônico em formato bidimensional (2D).  Porém, o SketchUp também 
possui uma versão 2D, sendo possível desenhar o projeto nele, além do desenho 
tridimensional (3D).  

Em relação ao custo benefício dos dois softwares, observou-se que ambos 
possuem suas versões estudantis gratuitas, entretanto, para o projetista seria 
adequado obter a versão profissional de cada programa. 

 Sendo assim, para identificar o software mais vantajoso em relação ao tempo 
para produzir e compreensão da visualização do projeto arquitetônico para o 
engenheiro e o cliente, deve ser feito um comparativo prático entre eles. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo, tratar sobre a compatibilização de projetos, dentro 

da construção civil, utilizando a metodologia BIM. O termo BIM, vem do inglês 

“Building Modeling Information”, que em português, significa modelagem a informação 

para construção civil.  A tecnologia BIM, consiste em gerar modelos de projetos, com 

informações e, unindo diversos projetos de uma única edificação. É comum, que haja 

falta de colaboração, dentro dos diversos projetos executados em uma obra. 

Decorrentes a isso, alguns problemas muito comuns acabam aparecendo na mesmax. 

O objetivo desse trabalho é tratar diretamente a compatibilização dos projetos e, 

informações necessárias, para uma boa qualidade de execução, no decorrer da obra, 

visando menos conflitos entre disciplinas de projeto e, mais produtividade das frentes 

de serviço. 

Palavras-chave: Projetos; Compatibilização de projetos; BIM; Modelagem da 

informação para a construção civil; Interferências entre projetos. 

 

ABSTRACT 

This paper aims, handle on the compatibility of projects within the construction, using 

the BIM methodology. The term BIM, comes from the English "Building Information 

Modeling", which in Portuguese means information modeling for construction. The BIM 

technology is to generate project templates with information and uniting various 

projects in a single building. It is common that there is a lack of collaboration within the 

various projects executed in a work. Arising out of this, some very common problems 

end up appearing in mesmax. The aim of this study is to address directly the 

compatibility of projects and information necessary for a good quality of execution, in 
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the course of the work, aiming less conflict between design disciplines and more 

productivity of the work fronts. 

Keywords: Projects; Project compatibility; BIM; Information modeling for 

construction; Interference between projects. 

1. INTRODUÇÃO 

 

Todo empreendimento, para seu perfeito funcionamento, requer quatro projetos 
essenciais. Para que a edificação possa estar em condições mínimas, para suprir as 
necessidades das pessoas, que farão seu uso, elas são divididas em disciplinas, 
sendo elas: arquitetura; hidráulica; elétrica e estruturas.  

 A abordagem do assunto compatibilização de projetos, se dá, pela grande 
quantidade de retrabalhos em construções, devido à falta de colaboração das 
disciplinas de projetos, dentro de uma obra.   

 Atualmente, a metodologia de realização de projetos, é feita em modelos 
separados para cada disciplina, os quais, são sobrepostos manualmente. A 
sobreposição é feita dentro de projetos desenvolvidos em sistemas, como o 
“Computer Aided Design”, descrição para sigla CAD, ao qual, é muito superficial em 
termos de informações e, não tem precisão necessária para evitar interferências, entre 
as disciplinas, por isso, a importância de novos sistemas.  

 De contramão, o sistema de tecnologia BIM, traz diversas características e 
vantagens. Seu sistema de informações permite a softwares específicos, a 
possibilidade de realizar a compatibilização de projetos, de forma que possam ser 
verificadas as futuras interferências, entre as disciplinas distintas, através de 
simulações construtivas. 

Diante deste contexto apresenta-se a problemática que direciona este estudo: 
Qual a importância da compatibilização de projetos através da metodologia BIM? Para 
responder a esta pergunta foi estabelecido como objetivo geral: Demonstrar 
sucintamente a abordagem da tecnologia nas fases do projeto, ressaltando sua 
relevante precisão, nos quesitos de informação em projetos distintos e como objetivos 
específicos: (a) realizar um levantamento teórico sobre a tecnologia BIM (b) Destacar 
a importância da compatibilização de projetos (c) listar as vantagens da implantação 
da tecnologia BIM.  

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Classificação da pesquisa 

 O procedimento de pesquisa utilizado é o levantamento bibliográfico, baseado 
em literatura especializada, textos selecionados, a pesquisa bibliográfica constitui por 
excelência um pré-requisito indispensável para elaboração de um projeto 
(KAHLMEYER-MERTENS 2007). 

 Esta pesquisa se caracteriza como de natureza teórica em relação ao tema 
abordado. Quanto aos seus procedimentos técnicos, enquadra-se como um estudo 
bibliográfico, pois tratará de dados e verificações provindas diretamente de trabalhos 
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já realizados do assunto pesquisado. Do ponto de vista dos objetivos, classifica-se 
como exploratória e descritiva, pois buscará informações específicas e características 
do que está sendo estudado (SILVA, 2005). 

 

2.2 Organização da pesquisa 

Este artigo está estruturado em quatro tópicos. No primeiro foi realizada a 
introdução e levantamento da pergunta de pesquisa que direciona este estudo. No 
segundo tópico foi apresentada a metodologia adotada neste trabalho. O terceiro 
tópico denomina-se como Desenvolvimento e corresponde à revisão de literatura e no 
quarto tópico são apresentadas as conclusões deste estudo. 

2.3 Metodologia empregada 

 Foi realizada uma revisão de literatura estruturada pesquisando em artigos 
científicos indexados, livros e sites sobre a implantação das ferramentas de gestão da 
qualidade. No tratamento dos dados obtidos foram consideradas mais relevantes as 
publicações que apresentaram resultados efetivos nos contextos de implantação. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

 A elaboração de projetos é realizada por meio de desenhos técnicos, 
manualmente, ou pelo auxílio de computadores, através de softwares, em sistemas 
CAD, BIM, entre outros. No desenho técnico, se expressa situações reais, através de 
traços e linhas, com espessuras e cores diferentes, que busca,  ilustrar situações 
projetadas e pensadas, de maneira gráfica, visando o mais próximo possível, da 
realidade.  

O desenho técnico possibilita, portanto, através de um conjunto de linhas, 
números e representações escritas, emitir dados sobre a função, formato dimensional, 
forma de trabalho e material de um dado objeto, que poderá ser construído sem o 
contato direto entre o desenhista ou projetista e o executante. (SPECK H.J., 2005). 

O BIM pode ser entendido de várias formas, de acordo com a visão de 
diferentes pessoas, seja baseado em experiências prévias, ou percepção pessoal. 
Alguns vêm à tecnologia, como modelagem orientada a objetos, outros como a 
possibilidade de criar modelos “IFC”. (FREITAS G F.C, 2017). Com isso, a 
metodologia BIM define modelos de detalhamento para os projetos, sendo que, de 
forma inicial, todo modelo de projeto, deve ser no mínimo, 3D.  

Os modelos computacionais, ou virtuais, são desenvolvidos com os mesmos 
objetivos dos físicos, servindo para simulação, complementação e/ou validação de 
cálculos matemáticos. Aos modelos computacionais, voltados à construção civil deu-
se o nome de “Modelo Integrado ou Modelo BIM”. (CAMPESTRINI et al 2015, p. 31.) 

Para se compreender tais conceitos, devemos compreender a compatibilização 
de projetos, que é a junção de todos esses materiais da obra, antes de ser levada à 
mesma, com intuito de prever interferências, entre as disciplinas de projetos, não 
deixando com que, essas interferências venham a causar problemas, no momento da 
execução da mesma, como explica, Graziano (2003).  
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Segundo Esteman, et al (2014),  “Modelagem da informação da Construção”,  
em inglês, “BuildingInformationmodeling”, é um dos mais promissores 
desenvolvimentos da indústria relacionada à engenharia e arquitetura e por fim, a 
engenharia e construção.  

Com a tecnologia BIM, um modelo virtual preciso de uma edificação, é 
construindo de forma digital. Quando completo, o modelo gerado computacionalmente 
contém a geometria exata e os dados relevantes, necessários para dar suporte à 
construção, fabricação e ao fornecimento de insumos necessários, para a realização 
da construção.   

O impacto da metodologia BIM, vem através das informações dentro do 
modelo. Por esse motivo, seu nível de abrangência prático do projeto, é maior como 
um todo, abrangendo todas as etapas e, não somente a representação gráfica, 
enquanto em CAD, temos apenas linhas de representação gráfica.  

Para um maior entendimento, dos níveis de detalhamentos de projetos BIM, 
pode-se dividi - lá em modelos. Resumidamente, Campestrini et al (2015, p.31), 
descreve que, com relação às dimensões de um modelo, as mesmas, se referem a 
como ele está programado e, consequentemente, aos tipos de informação que serão 
dele retiradas.  

 

4. CONCLUSÃO 
 

Foi possível constatar com este trabalho que a compatibilização de projetos é 
o caminho para prevenção de possíveis problemas em obra. Sendo a metodologia 
BIM, um assunto que é tratado cada vez com maior frequência no cotidiano da 
indústria e na construção civil. 

Tendo em vista a preocupação com obras superfaturadas por desperdício de  
mão de obra e material, por conta de erros de projeto e mau planejamento, a precisão 
e o acompanhamento dos projetos em BIM chegaram para fornecer em seus modelos 
uma nova tendência nas construções e assim obter melhores rendimentos, diminuir 
gastos com retrabalhos e com desperdícios não previstos. 

Este trabalho atingiu seus objetivos, uma vez que foi realizado um 
levantamento teórico sobre a metodologia BIM, foi pontuada a importância da 
compatibilização de projetos e por fim foram listadas as vantagens da implantação da 
tecnologia BIM. 
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RESUMO 

O processo de urbanização, intensificado no Brasil a partir de 1950 aumentou a 
demanda por áreas urbanizadas, para moradia ou para fins comerciais e industriais. 
Essas áreas devem conter uma infraestrutura que garanta a mobilidade urbana, o 
acesso à informação, a acessibilidade, o saneamento básico e principalmente a 
qualidade de vida, com um mínimo impacto ambiental. Porém, no Brasil há uma 
deficiência na infraestrutura urbana, pois a implantação de tais redes nem sempre 
acompanha o crescimento urbano, e como consequência, os serviços não são 
capazes de atender a população, trazendo transtornos futuros. Dentro desta 
questão, o trabalho tem por objetivo analisar o loteamento Jardim Primavera no 
município de Imbaú-PR que está com a infraestrutura incompleta, faltando 
pavimentação e redes de drenagem pluvial e esgotamento sanitário, e propor 
adequações para sua completa urbanização, conforme o descrito no plano diretor 
municipal e na lei de uso e ocupação do solo. 
Palavras-chave: Infraestrutura urbana, urbanização, loteamento. 

 
 

ABSTRACT 

The urbanization process, intensified in Brazil from 1950 to increasing the demand 
for urbanized areas, for housing or for commercial and industrial purposes. These 
areas should contain an infrastructure that guarantees urban mobility, access to 
information, accessibility, basic sanitation and especially quality of life, with minimal 
environmental impact. However, in Brazil there is a deficiency in urban infrastructure, 
since the implantation of such networks does not always accompany urban growth, 
and as a consequence, the services are not able to meet the population, bringing 
future disorders. Within this issue, the objective of this work is to analyze the 
allotment Jardim Primavera in the municipality of Imbaú-PR, which has incomplete 
infrastructure, lacking paving and rainwater drainage networks and sanitary sewage, 
and proposes adjustments for its Complete urbanization, as described in the 
municipal master plan and in the land use and occupation law. 
Keywords: Urban infrastructure, urbanization, allotment. 

                                            
1
Acadêmico do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: 

<eliabebatistamendes@ymail.com>. 
²Professor do departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Telêmaco Borba e professor colaborador do 
departamento de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Ponta Grossa – e-mail: Sandaka-
guilherme@hotmail.com. 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

1. INTRODUÇÃO 

O fenômeno de urbanização que vem ocorrendo no mundo provoca uma 
densificação nas cidades, o que em alguns casos se transforma em diversos 
problemas causados pela falta de planejamento urbano. No Brasil, este fenômeno se 
intensificou com o êxodo rural, que segundo Alves, Souza e Marra (2011) entre 1950 
e 1980, cerca de 30% da população rural migrou para os centros urbanos, e como 
mostra o censo demográfico do IBGE (2010), em 2010 a população urbana atingiu 
84,35 %. 

Este elevado índice de crescimento urbano causou uma densificação nas 
cidades, aumentando a demanda por áreas urbanizadas, para diversos fins. Tais 
áreas devem contar com infraestrutura urbana adequada, contendo redes de 
saneamento básico, sistema viário, redes de informações, energias e os demais 
equipamentos urbanos coletivos. Porém, o crescimento acelerado somado a falta de 
planejamento acaba trazendo problemas relacionados a infraestrutura, pois em 
muitos casos sua implantação pode não acompanhar o crescimento urbano, e por 
fim, não atender à população com serviços básicos. 

Partindo deste princípio, quando a infraestrutura urbana apresenta problemas, 
o cotidiano da cidade, a qualidade de vida da população e o bem-estar social são 
afetados, o que pode gerar uma indignação e uma enorme cobrança por melhorias 
junto aos órgãos públicos. Outro ponto que pode ser tratado como consequência é a 
questão do desenvolvimento local, que pode sofrer atrasos ao logo do seu processo 
de formação socioespacial, que segundo IPEA (2010), as ausências ou deficiências 
na infraestrutura podem restringir a possibilidade de desenvolvimento em algumas 
áreas, e neste princípio, um dos pilares do processo de desenvolvimento é a 
condição da infraestrutura local. 

Felizmente no Brasil há muitos investimentos na área, e como mostra alguns 
dados do BNDES (2018) em 2017 foram realizados investimentos de 3,2 bilhões de 
reais em mobilidade urbana, 11,4 bilhões em saneamento e 128,8 bilhões em 
infraestrutura. No entanto são necessários grandes investimentos na área, a fim de 
elevar o nível da nossa infraestrutura, melhorando a qualidade dos serviços 
prestados, e por fim, garantir um melhor funcionamento das nossas cidades, 
melhorando a qualidade de vida da população. 
 
2. METODOLOGIA 

O trabalho será realizado no loteamento Jardim Primavera, município de 
Imbaú-PR, que foi entregue a população sem a infraestrutura urbana adequada. O 
loteamento em questão é de propriedade do município, onde foram construídas 
quarenta casas em convênio com a COHAPAR Companhia de Habitação 
paranaense, entregues aos moradores em março de 2016.  

Em visita ao local, foi constatado algumas divergências com o projeto 
fornecido pela prefeitura, com as normas de acessibilidade (NBR 9050) e com as leis 
municipais 533/2016 e 536/2016, que se referem ao plano diretor municipal e a lei 
de uso e ocupação do solo, respectivamente. 

Ao analisar o projeto e comparar com a situação do bairro construído, é 
possível observar que o loteamento está incompleto, faltando algumas quadras, 
ruas, praça e área verde, como mostra a Figura 1, onde o lado esquerdo é o layout 
do loteamento, baseado no projeto fornecido pela prefeitura e o lado direito é uma 
vista aérea, onde as linhas amarelas representam uma locação aproximada das ruas 
e quadras que constam no projeto. 
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Figura 1: Layout e vista aérea do loteamento. 
 

 
Fonte: Prefeitura municipal de Imbaú – PR (2017), Adaptado; Google Earth (2018), Adaptado. 
 

Outra divergência entre loteamento e projeto é a construção de residências na 
área institucional mostrada na figura 1 e a construção de uma pequena casa na área 
de preservação permanente. Já no âmbito das legislações e normas, o loteamento 
também possui algumas divergências, como a falta de passeios adequados exigidos 
pela NBR 9050, e a falta de pavimentação, drenagem urbana e esgotamento 
sanitário, exigidos pela lei 536/2016.  

Para a adequação do loteamento serão necessárias algumas medidas que 
proporcionarão melhorias aos moradores. Estas medidas são:  

 Concluir a construção das ruas e quadras do loteamento; 

 transferir a área institucional para outra quadra; 

 Realocar a família moradora da área de preservação permanente para 
outra residência; 

 Construir passeios com inclinação longitudinal e transversal adequadas, 
além de rampas de acessibilidade nos cruzamentos, conforme o item 6.1 e 
6.10 da NBR 9050 e o artigo 12° da lei 536/2016.; 

 Pavimentar as ruas conforme o descrito no quadro 12 do artigo 11° da lei 
536/2016. 

 Sinalizar as vias, conforme o padrão exigido pela prefeitura, especificados 
na lei 533/2016; 

 Construir uma rede de drenagem pluvial exigida no quadro 7 do artigo 2° 
da lei 6766/2016; 

 Construir as redes de esgotamentos sanitários, exigidos no quadro 7 do 
artigo 2° da lei 6766/2016. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

Num conceito básico, cidade é uma aglomeração humana em uma 
determinada área geográfica que tem inúmeras edificações próximas umas das 
outras, destinadas à moradia e/ou a atividades culturais, mercantis, industriais, 
financeiras e a outras não relacionadas com a exploração direta do solo. Sendo 
definida por Andrade (2010) como uma construção humana bastante antiga, a 
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concepção básica de uma cidade pode ser demonstrada pela aglomeração de 
pessoas, equipamentos, edificações e suas atividades num determinado local.  

A cidade é formada pelo seu traçado, que é definido pelo chamado tecido 
urbano, onde segundo Rego e Meneguetti (2011), é configurado pelo sistema viário, 
pelo padrão do parcelamento do solo, pela aglomeração e pelo isolamento das 
edificações assim como pelos espaços livres. Ou seja, o tecido da cidade é dado 
pelas edificações, ruas, quadras e lotes, parques, praças e monumentos, nos seus 
mais variados arranjos. 

O principal componente para o funcionamento de uma cidade é infraestrutura 
urbana, pois constituem os suportes para o seu funcionamento, garantindo a 
prestação de serviços básicos a população, como saneamento, energia elétrica, 
acessibilidade, mobilidade urbana e outros serviços, tendo como objetivo garantir a 
qualidade de vida. Segundo Freire (2017), a infraestrutura urbana influencia 
diretamente o cotidiano das cidades, pois permite a otimização de processos e 
recursos presentes nas mesmas.  

Tal infraestrutura, é conceituada por Zmitrowicz e Angelis Neto (1997), como 
um sistema técnico de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento 
das funções urbanas, podendo estas funções ser vistas sob os aspectos social, 
econômico e institucional, e é dividido por Mascaró e Yoshinaga (2005) em seis 
subsistemas básicos, que são: 

a) Sistema viário: Composto pelas redes de circulação e planejado conforme 
as condições topográficas locais, em função da demanda para cada região, 
oferecendo condições técnicas para a implantação dos outros subsistemas. 
Segundo Simões e Simões (2014), o sistema viário deve ser planejado 
para que o trânsito ocorra de maneira segura e confortável, e que os 
deslocamentos sejam fáceis e rápidos; 

b)  sistema de drenagem urbana: Composto pelas galerias de águas pluviais, 
poços de visita, boca de lobo e sarjetas, tem a função de retirar a água do 
meio urbano, prevenindo inundações; 

c)  sistema de abastecimento de água: composto pelas etapas de captação, 
adução, tratamento e distribuição, este elemento visa garantir a população 
o acesso a água potável, promovendo qualidade de vida e auxiliando no 
combate a doenças veiculadas por meio hídrico; 

d) sistema de esgotamento sanitário: constituído das atividades e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados 
das águas residuais. Tendo como função coletar e tratar as águas 
residuais, evitando assim a contaminação dos mananciais e auxiliando na 
prevenção de doenças; 

e) sistema energético: Composto pelos sistemas de abastecimento de energia 
elétrica e gás combustível, o mesmo tem como função abastecer a 
população com as energias citadas. 

f) sistema de comunicações: Composto pelas redes de telefonia, TV a cabo e 
internet, o mesmo garante a população o acesso a informação. 

 
4. CONCLUSÃO 

Além de afetar o desenvolvimento local, a deficiência na infraestrutura urbana 
afeta a qualidade de vida da população em geral, como é o caso do loteamento 
estudado, onde a acessibilidade é dificultada pela falta de pavimentação e passeio 
nas ruas. A realização das mudanças sugeridas proporcionará melhores condições 
aos moradores locais e trará melhorias em vários aspectos. No entanto, cabe a 
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prefeitura realizar as devidas melhorias, proporcionando um ambiente urbanizado a 
todos que residem no local. 
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RESUMO 
 
O presente estudo tem como objetivo avaliar a viabilidade da adição dos compostos 
dregs e grits como agregado miúdo no concreto para confecção de Paver. O potencial 
de aproveitamento desses resíduos, gerado pela indústria de celulose, em produtos 
para construção civil. O aproveitamento deste composto pode ser uma solução 
econômica e ambientalmente viável, necessitando de estudos que garantam a 
qualidade do produto.  
 
Palavras-chave: aproveitamento de resíduos, Construção civil, dregs, grits, 
agregado miúdo. 
 

ABSTRACT 
 
The present study aims to evaluate the feasibility of adding the dregs and grits 
compounds as a small aggregate in the concrete for the preparation of Paver. The 
potential for the use of these residues, generated by the pulp industry, in products for 
civil construction. The use of this compound can be an economical and environmentally 
viable solution, requiring studies that guarantee the quality of the product. 
 
Key-words: waste management, construction, dregs, grits, small aggregate. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

As Constantes buscas por fontes alternativas, visando-se incansavelmente à 
preservação de recursos naturais, juntamente com as necessidades dos 
gerenciamentos dos resíduos gerados nos processos industriais de forma sustentável 
que hoje é objetivo de várias pesquisas. Essas buscas se juntam em um único sentido 
reciclar e ao mesmo tempo encontrar uma fonte alternativa para preservação dos 
recursos naturais. 
        A degradação ambiental e a diminuição dos recursos naturais causadas pelo 
gerenciamento inadequado de resíduos das atividades humanas no meio ambiente, 
bem como alternativas para reverter este processo, tem sido alvo de inúmeros estudos 
e pesquisas desenvolvidas por instituições de ensino e empresas. O gerenciamento 
de resíduos é um dos principais problemas enfrentados pelas empresas, o 
licenciamento ambiental tem papel tão importante quanto à qualidade dos produtos, 

                                                 
1 Acadêmico do curso de Engenharia Civil da Fateb – email <gabrielcelulose@gmail.com 
2 Engenheiro Civil, Professor da FATEB – email <Pedro-fneto@hotmail.com> 
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tendo de assegurar impactos mínimos ao meio ambiente. Para ter algumas 
certificações como as ISSO, as empresas devem priorizar a redução na geração de 
resíduos e fazer tratamento, reciclagem ou aproveitamento dos resíduos gerados. 
         Segundo Instituto Brasileiro de Árvores (IBA 2017), o Brasil ocupa o segundo 
lugar no ranking dos maiores produtores de celulose, sendo um setor com grande 
potencial de crescimento. O processo de polpação da celulose (Kraft), adotado pela 
maioria das empresas do ramo papeleiro, geram grandes quantidades de resíduos, 
podendo-se citar os dregs e grits. 
            Para atender as exigências legais e minimizar os impactos ambientais, as 
empresas necessitam abrir mão de um alto investimento, buscando alternativas 
economicamente viáveis para o reaproveitamento desses resíduos, várias pesquisas 
vêm sendo desenvolvidas para avaliar o potencial de aplicação na indústria da 
construção civil, que é um dos setores que mais absorve resíduos industriais. Para 
atender as normas brasileiras sem perda de qualidade e atender os padrões de 
mercado, são necessários estudos que avaliem a adição desses resíduos como 
componentes de produtos para construção civil. 
          Este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade da adição dos 
compostos dregs e grits como agregado miúdo no concreto para confecção de Paver. 
Comparar resultados dos ensaios, de resistência à compressão e tração, do paver 
com dregs e grits com o paver padrão que é composto por areia, pó de pedra, 
pedrisco, água e cimento. 
 

2. METODOLOGIA 
    

Na Figura 1 é apresentado o fluxograma da metodologia que será usada para 
adição do composto dregs e grits em substituição a determinadas percentagens de 
agregado miúdo, para a confecção de paver, o esquema abrange desde a coleta do 
resíduo na indústria Klabin MA, até o estudo das propriedades mecânicas do paver. 
Diferente de algumas pesquisas anteriores, este trabalho, realizou os ensaios 
utilizando os compostos dregs e grits separadamente com o objetivo de avaliar suas 
características de forma individual. 

 
                   Figura 1 – Fluxograma da metodologia deste trabalho 

  

 Fonte: O autor 
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           Todos os ensaios foram realizados no laboratório de Engenharia Civil da Fateb. 
Os resíduos dregs e grits são gerados separadamente na indústria, os dregs 

são depositados em grandes pilhas para posterior descarte no aterro industrial, será 
realizada a amostragem diretamente na pilha de material, sendo coletadas porções 
de vários pontos da pilha para melhor representatividade. O grits é descartado 
diretamente em caçambas, a amostragem será feita diretamente na caçamba sendo 
coletadas porções de vários pontos para melhor representatividade. Ambos os 
materiais serão acondicionados em sacos plásticos lacrados, as amostras e 
encaminhas para o laboratório de Engenharia Civil da Faculdade de Telêmaco Borba 
(Fateb), para realização dos ensaios. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 
 
3.1 Processo de cozimento dos cavacos 
 
          O processo de cozimento para obtenção de celulose conhecido como processo 
Kraft, tem como característica a grande resistência a qualidade da celulose que 
conferem resistência ao papel. Neste processo, a madeira vem do preparo de madeira 
em forma de cavacos selecionados de tamanho padrão, sendo esses cozidos em 
vasos de pressão, conhecidos como digestores, a principal função deste processo e 
a remoção da lignina (elemento que une as fibras da madeira), para isso e utilizado 
soda cáustica e sulfeto de sódio, essa mistura e denominada licor branco, o processo 
ocorre em temperaturas entre 160 e 170 °C, o rendimento médio e de 50 a 60 %, 
sendo empregado na produção de papéis de embalagens e escrever etc.., que 
necessitam de resistência elevada (PIOTTO, 2003). 
         Segundo Gullichen e Fogelholn (2000) o licor branco é uma solução alcalina com 
pH 14, seus componentes ativos são hidróxido de sódio (NaOH) e o sulfeto de sódio 
(Na2S). Durante a polpação, as fibras são separadas através da dissolução da lignina 
e de parte das hemiceluloses no licor de cozimento, que se transforma em licor negro.  
O processo de recuperação de subprodutos e constituído por várias etapas de 
evaporação, combustão e caustificação. 
 
3.1 Geração de dregs e grits 
 
           No Processo de Caustificação é produzido licor branco a partir do licor verde. 
Esse processo consome cal viva, CaO e produz lodo de cal, principalmente CaCO3, 
como subproduto. O objetivo da planta de cal recuperada é converter o CaCO3 
novamente em CaO para ser reutilizado no processo de caustificação. 
             Para efetuar a caustificação, é necessária cerca de 250 Kg de cal viva por 
tonelada de celulose, quantidade que representa um custo considerável. Isso, unido 
ao crescimento do tamanho médio das indústrias de pasta Kraft, estabelece um sério 
problema de abastecimento de matéria-prima, além da dificuldade que implica o 
armazenamento dos lodos de cal. 
           A lama de cal contém partículas muito finas de CaCO3 pricipitado com pequena 
quantidade variável de dregs não precipitada, arrastada do clarificador de licor verde. 
Esse material é extraído com aproximadamente 25 % de sólidos no fluxo inferior do 
clarificador de licor branco (SENAI, 2009). 

Segundo RIBEIRO (2010) o dregs é gerado na ordem de 10 kg/t de celulose e 
grits na ordem de 3 kg/t de celulose. Com base nesses dados e a produção brasileira 
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de celulose de 18,8 milhões de toneladas em 2016 (IBA, 2016) estima-se que o Brasil 
gerou aproximadamente 180 mil toneladas de dregs neste período. 
 O grits é gerado após a clarificação do licor verde, no processo de adição de 
cal viva (CaO) ao licor, proveniente dos fornos de cal, no apagador de cal, ocorrendo 
a seguinte reação química: 
           CaO + H2O = Ca(OH)2 
           Ocorrendo ao mesmo tempo a reação de caustificação do carbonato de sódio, 
onde é recuperada a soda cáustica necessária ao processo de cozimento 
Kraft, pela reação: 
            Ca(OH)2 + Na2CO3 = 2NaOH + CaCO3 
            A solução é bombeado com a ajuda de permutadores para o apagador de cal, 
onde é aquecido com vapor. Durante o processo de hidratação da cal ocorre a 
desidratação do licor, aumentando a superfície sólida disponível para a reação e 
libertação de inertes para posterior remoção (MODOLO, 2006). 

A cal mais é a obtida a temperaturas de calcinação levemente baixa e durante 
um período de tempo mínimo. O produto obtido é poroso, de tamanho de partícula 
uniforme e livre de aglomerados. Uma calcinação excessiva, uma elevação de 
temperatura muito rápida, tempos e temperaturas de calcinação variáveis e muito 
altos produzem uma cal mais densa, menos porosa, que apaga lentamente e produz 
calor apenas gradualmente com uma menor elevação de temperatura. Quando 
ocorrem condições oscilantes, amplas variações na temperatura de calcinação, o 
produto resultante oscila entre as qualidades de muito queimadas e pouco queimadas. 
A Primeira dá lugar a uma maior quantidade de partículas chamadas (grits) com as 
quais ocorre maior perda de cal e, geralmente, menor conteúdo em CaO ativo; a 
segunda apresentará mais material não calcinado, especialmente no centro dos 
aglomerados (SENAI, 2009). 
 

4. CONCLUSÃO 
             
 Em vista dos argumentos apresentados conclui-se que parte dos objetivos foi 
concluído com sucesso, foi proposto uma metodologia para a realização das análises 
feito um estudo bibliográfico sobre o assunto do trabalho buscado informações que 
ajudassem a complementar o trabalho. A próxima etapa será para coletar as 
amostras e levar para laboratório para realização dos testes para obtenção dos 
resultados e discussões dos mesmos. 
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RESUMO   

   

A água sendo o bem mais precioso para o seu consumo humano necessita passar por 
um tratamento, começando na captação da água, passando pelo processo de 
coagulação, floculação, decantação e por fim são realizadas filtragens, utilizando um 
filtro composto por carvão e areia. A realização da desinfecção e fluoretação vem logo 
depois, somente então é feita a distribuição para a população. Esse processo é 
realizado em uma Estação de Tratamento de Água, onde é gerado um resíduo sólido 
(lodo) propício do tratamento realizado na água coletada do rio. O lodo por ser um 
resíduo não pode ser descartado sem o tratamento adequado para não agredir o meio 
ambiente o mesmo passa deve passar pela Estação de Tratamento de Resíduos, onde 
recebe o tratamento devido para ser descartado de forma correta. Este trabalho 
propõe um meio de desenvolvimento sustentável, utilizando o lodo que seria 
descartado como matéria prima para a construção civil, por meio de fabricação de 
blocos de vedação solo-cimento, usando o lodo como material substituto ou 
complementar ao solo. Para avaliar a viabilidade desta ideia serão realizados testes 
de absorção de água e teste compressão simples de acordo com as normas 
NBR10832, para a possível utilização em obras na construção civil.    
Palavras-chave: Tratamento da água; lodo; blocos de vedação; construção civil.   

   

ABSTRACT   

   

Water being the most precious commodity for human consumption needs to undergo 
a treatment, starting with the capture of water, through the process of coagulation, 
flocculation, decantation and finally filtrations are performed using a filter composed 
of coal and sand. The disinfection and fluoridation is performed soon after, only then 
is the distribution made to the population. This process is carried out at a Water 
Treatment Plant, where a solid residue (sludge) is generated, which is conducive to 
the treatment performed in the water collected from the river. Because the sludge is a 
waste can not be disposed of without proper treatment to not harm the environment it 
must pass through the Waste Treatment Station, where it receives the treatment due 
to be disposed of correctly. This work proposes a sustainable development medium, 
using sludge that would be discarded as raw material for civil construction, through 
the manufacture of soil-cement sealing blocks, using sludge as a substitute or 
complementary material to the soil. To evaluate the feasibility of this idea will be 
performed water absorption tests and simple compression test according to 
NBR10832 standards, for possible use in construction works.  

Key-words: Water treatment; sludge; sealing blocks; construction.   
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1. INTRODUÇÃO   

A Terra contém a maioria do seu território coberto de água, sendo 

extremamente importante e necessária para a vida de qualquer ser vivo presente no 

planeta. A água é usada como meio de atender necessidades pessoais, econômicas 

e sociais.  Porém, com o passar do tempo o ser humano deixou de se preocupar com 

o meio ambiente e começou a se preocupar apenas com a si próprio, gerando 

resíduos pelo uso inadequado de seus recursos.  Nem todos os resíduos gerados são 

descartados de forma apropriada, assim são gerados prejuízos ao meio ambiente 

como a alteração do estado natural de rios, bacias, lagoas e etc. (SOUZA et al., 2014, 

p. 27).   

Segundo a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CESAN), 2019 

o tratamento da água coletada de rios e afluentes é feito a partir de uma Estação de 

Tratamento de Água, onde são realizados diversos procedimentos como mostra 

Figura 1. Enfim tornar-se água potável e ser distribuída para os habitantes locais.   

   

Figura 1: Classificação das tecnologias de tratamento de água   

  
Fonte: DI BERNARDO, 1995.   
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Durante o processo de tratamento da água nas ETA’s é originado um resíduo 

chamado lodo, que nada mais é do que a junção dos elementos que não passam pelo 

processo de filtragem. Esse resíduo se descartado de forma inapropriada pode causar 

diversos impactos à natureza, podendo chegar a poluir os rios e alterar seus ciclos. 

Tal forma de descarte em encostas é proibido de acordo com a Lei 9.605/98.    

O desenvolvimento sustentável recém trabalhado é a utilização do lodo para a 

confecção de tijolos cerâmicos, utilizando como base a mistura solo-cimento para ser 

fabricado. Dentro deste contexto esse estudo propõe-se a confeccionar tijolos 

utilizando o lodo em sua composição, analisando suas propriedades através de 

avaliação mecânica para verificar se é viável utilizar este material na confecção de 

blocos solo-cimento para uso como alvenaria de vedação. Dessa forma o estudo 

avalia a possibilidade de agregar a esse resíduo um meio de utilização viável para o 

ramo da construção civil.   

Tendo leis que devem ser seguidas a todo custo tratando-se sobre o descarte 

de desse resíduo sólido. A principal lei que aborda esse assunto é a Lei 12.305/2010, 

tratando da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Onde especifica como crime o 

descarte inadequado de qualquer tipo de resíduo sólido. (MACHADO, 2012).   

Com o presente trabalho tem-se o objetivo contribuir com a sustentabilidade, 

introduzindo um resíduo sólido como matéria prima inserida ao meio da construção 

civil reduzindo possíveis impactos ambientais gerados por este lodo proveniente de 

estações de tratamento água.  

   

  

2. METODOLOGIA   

O lodo tem a sua formação nas etapas de coagulação, floculação e filtragem 

do processo de tratamento da água. Onde segundo Batezti et al. (2015) são 

qualificados como resíduos que devem ser tratados e descartados de formar elas não 

prejudiquem o meio ambiente. Após sair da estação de tratamento de água o lodo 

tem em sua formação 90% de água, onde ele passa por um processo de 

desidratação, aumentando a sua concentração sólida em até 65%. Esse processo é 

realizado na ETR (Estação de Tratamento de Resíduos), onde esse resíduo 

desidratado é atribuído a incineração, agricultura, aterros sanitários de lixo urbanos, 

etc. (apud OLIVEIRA, 2004)   

O tratamento de água e esgoto tem-se como finalidade de limitar a poluição 

presente nos rios, assim garantindo uma melhora na saúde pública. Porém segundo 

Bottiol e Camargo, 2006 não tem se a atenção do destino final do resíduo gerados 

por essas estações de tratamento. Tendo em vista o desenvolvimento de 

possibilidades seguras para a confecção do descarte.   

Inicialmente foi estipulado 3 traços distintos para a confecção do mesmo, como 

mostra a Tabela 1:    

  

Tabela1 – Composição dos traços  

  
Traços a serem utilizados para confecção dos tijolos   

Convencional   100% solo, areia, cimento Portland e água   

Com adição de 50% lodo   50% solo e 50% lodo, areia, cimento Portland e água   

Utilização de 100% lodo   100% lodo, areia, cimento Portland e água   

Fonte: Autor 2019  
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Tendo em pauta os traços a serem confeccionados é feita a mistura dos 

elementos solo-cimento, podendo ser feita tanto manualmente quando mecânica, 

adicionando cimento ao solo após ser destorroado e peneirado, passando pelas 

peneiras de 4,8mm e 0,075mm, assim como é orientado pela NBR 10832. Por fim, 

adicionar água gradativamente até atingir uma umidade aceitável para o solo usado. 

Após a confecção das misturas, as mesmas são armazenadas em moldes em 

uma prensa manual, onde são compactados para ficarem no formato desejado. 

Sendo levados a um espaço onde os tijolos moldados passarão pela etapa de cura, 

mantendo-os úmidos de 6 horas após o processo de moldagem até os dias onde 

serão feitos os ensaios de absorção de água e de compressão. Estipulando os 

períodos de 7, 14 e 28 dias para os ensaios. Sendo mostrado na Figura 2 o tijolo 

confeccionado com o traço convencional de solo cimento.   

  

Figura 2: Tijolo solo-cimento  

  
   

Fonte: Leroy Merlin, 2019.   

     

3. DESENVOLVIMENTO   

É feita a escolha dos traços que serão realizados, necessário a confecção do 

mesmo, preparando misturas homogêneas. Após a confecção das misturas, as 

mesmas são armazenadas em moldes em uma prensa manual, onde são 

compactados para ficarem no formato desejado. Depois de serem prensados e 

tomarem seus formatos, devem ser retirados da prensa e empilhados na sombra 

sobre uma superfície plana até uma altura de 1,5m. 

Com os moldes no processo de cura, seguindo o modelo da NBR 10832 

devese manter os moldes úmidos para garantir que o processo seja eficiente. 

Mantendoos úmidos de 6 horas após o processo de moldagem até os dias onde serão 

feitos os ensaios de absorção de água e de compressão. Estipulando os períodos de 

7, 14, e  

28 dias para os ensaios.   

Para o ensaio serão necessários um balança com 10kg de capacidade, uma 

estufa capas de chegar a temperaturas de 105°C e 110°C e um taque de imersão 

com água em temperatura ambiente, onde serão colocados os moldes. 

A elaboração do ensaio compressão será necessária uma máquina de 

compressão, podendo ser de qualquer tipo, mas obedecendo a distribuição de carga 

uniforme no corpo de prova para que os esforços sejam de forma feitos 

gradativamente e sem nenhum choque. Devendo possuir dispositivos de controle de 

velocidade na aplicação da carga sobre o molde. Segundo a norma NBR 8492 deve 

permitir a leitura das cargas aplicadas com sensibilidade de 100 N (10 kgf). 
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4. CONCLUSÃO   

 Tem-se como finalidade avaliar diferentes composições verificando se a 
presença do lodo é capaz de produzir blocos que atendam as especificações mínimas 
estabelecidas pela NBR 8491 e 8492 e como a presença deste material na 
composição influência no grau de absorção de água, trabalhabilidade durante o 
processamento e resistência a compressão.   
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RESUMO 
 
O setor da construção civil e um dos setores que mais utilizam matérias primas 
naturais, com a crescente evolução no setor há uma busca para tentar amenizar o 
consumo de matérias primas, nesse quesito busca soluções de reaproveitamentos 
de materiais, na forma de reciclagem desta forma atenderia as questões econômicas 
e ambientais, tornado um material descartado em uma matéria prima. Visando os 
fatores ambientais e econômico, a utilização de a borracha de pneus como agregado 
no concreto atenderia aos fatores citados, tendo como base a borracha de pneus ser 
fácil de ser encontrada e sendo descartadas em larga escala, muitas vezes de forma 
incorreta, gerando inúmeros prejuízos tanto econômico por ser um material perdido, 
e também socioambiental, acarretando inúmeras fatores prejudiciais se tornando, 
fonte de proliferação de mosquitos e roedores. Com essa finalidade este trabalho 
tem como objetivo um estudo do concreto, o estudo da borracha de pneus e a 
utilização da borracha como agregado no concreto. 
Palavras-chave: Concreto, Borracha de Pneus. 
 
 

ABSTRACT 
 
The construction sector and one of the sectors that most use natural raw materials, 
with the growing evolution in the sector there is a search to try to soften the 
consumption of raw materials, in this regard seeks solutions of materials reuse, in the 
form of recycling in this way would meet. economic and environmental issues, made 
a discarded material into a raw material. Aiming at environmental and economic 
factors, the use of tire rubber as an aggregate in concrete would meet the above 
factors, based on tire rubber being easy to find and being discarded on a large scale, 
often incorrectly, generating numerous damage both economically for being a lost 
material, and also socio-environmental, causing numerous harmful factors becoming 
a source of proliferation of mosquitoes and rodents. For this purpose this work has as 
its objective a study of concrete, the study of tire rubber and the use of rubber as an 
aggregate in concrete 
Key-words: Concrete, Tire Rubber. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na construção civil o concreto é o material mais usado, destacando 
basicamente como a mistura de agregados inertes sendo estes miúdo e graúdo 
com a junção de um aglomerante como exemplo o cimento Portland (DURAN, 
2011). 

Tais demandas por esse material sendo cada vez mais alta, ocorre a 
necessidade de buscar alternativas que minimizem os custos e os impactos 
ambientais, causados pela extração das matérias primas para a sua confecção. 
Devido a isso ocorre há a necessidade de uma forma de substituir tais matérias 
primas por materiais similares que tenha as mesmas características ou similares  
sem agredir o meio ambiente, devido a isso uma forma boa seria utilizar materiais já 
descartados fazendo assim que ocorra um ciclo sustentável (JÚNIOR, 2016). 

A viabilidade de usar a borracha de pneus como agregado juntamente com 
um aglomerante (cimento Portland), vem sendo muito estudada, devido a 
abundância de tal material e a questão do descarte incorreto, que gera inúmeros 
problemas como proliferação de redores e insetos, focos de mosquitos da dengue  
e febre amarela e até mesmo enchentes (CRUZ, 2002). 

A adição da borracha de pneus como agregado vem sendo muito estudada 
devido a questão da reutilização de um material antes perdido e as características 
novas que traz ao concreto. Tais melhorias podem ser notadas na questão do poder 
da borracha isolar energia térmica e acústica, a redução do peso específico e outro 
fator importante devido a se poder construir estruturas mais leves, outro pondo 
benéfico que a adição de borracha traz ao concreto e a questão de aumentar o 
poder de absorção de choque mecânicos isso se deve ao poder da borracha se 
deformar sem se romper, entretanto  com a dição de borracha o concreto perde um 
pouco da sua resistência a compressão devido a isso esse tipo de concreto e mais 
indicado para estruturas onde não haja a necessidade estruturais 
(ALBURQUERQUE, 2008).  

A melhoria de algumas propriedades importantes no materiais utilizado na 
construção civil, atrai muitas pesquisas, na tentativa de determinar o seu melhor 
emprego, a questão de determinar as características para determinar seu melhor 
emprego, levando a se levantar pontos importantes, como a quantidade ideal de 
adição e também a melhor granulometria possibilitando se ter parâmetros. Cruz cita 
a possibilidade da melhora na tenacidade do material um importante fator que 
possibilita determinar o coeficiente k de tensão, e também a propriedade de 
plasticidade, ainda segundo ele a resistência a compressão e tração dependem da 
aderência dos materiais. Outros pontos que ele levanta e questão das melhoras na 
questão da resistência mecânica e peso específico fator muito importante que 
possibilita a realização de estruturas cada vez mais leves (CRUZ, 2002) 

2. METODOLOGIA 

Para o presente trabalho foi realizado, uma pesquisa de natureza 
bibliográfica, a fim de levantar-se um estudo sobre o concreto com adição de 
borracha de pneus, levantando dados sobre suas características suas propriedades 
e seus comportamentos.  

 
3. DESENVOLVIMENTO 
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3.1 CONCRETO 

O concreto e definido basicamente como a união de materiais um 
aglutinante (cimento Portland), agregado graúdo (argila expandida, brita, 
cascalhos), miúdo (pó de pedra areia), e água, quando necessário e acrescido 
algum aditivo Figura 3 (GIUGLIANI, 2014). 

Segundo Bastos 2006, para um material ser considerado bom, ele deve 
conter características básicas, este deve ser resistente e durável, o concreto 
apresenta resistência e boa durabilidade quando comparamos com a madeira que 
contém boa resistência, mas apresenta pouca durabilidade o concreto se destaca.  

3.2 PNEUS  

O uso da borracha pelo homem tem seu início pelos latinos americanos por 
volta de 1500 onde utilizavam a borracha natural extraídas de arvores as 
popularmente conhecidas hoje como seringueiras figura 12, o seu uso era no feitio 
de bolas para brincadeiras. Foi só em 1839 que o americano Charles Goodyear que 
derrubou acidentalmente enxofre a uma mistura de borracha ao fogo, até então a 
borracha quando aquecida tinha propriedades pegajosas, descobrindo então o 
processo de vulcanização no qual aumenta as propriedades de resistência e 
elasticidade da borracha (MARTINS, 2005). 

3.3 CONCRETO COM ADIÇÃ DE BORRACHA DE PNEUS  

A adição de borracha de pneus em concreto tem grande número de 
pesquisas no que se diz respeito ao concreto sem função estrutural, no qual se 
mostra promissor, no entanto no quesito estrutural ainda se sabe pouco, até que 
pontos suas propriedades são alteradas devido ao concreto convencional ter alta 
rigidez sendo um material frágil e a borracha de pneu ser um material com grade 
elasticidade, não tendo um medição das caraterísticas dos dois materiais juntos 
(FAZZAN, 2016). 

Segundo Fazzan (2016), o concreto com adição de borracha de pneu tem 
resistência mecânica menor comparado com o concreto convencional, nesta 
questão pode ser citada a baixa aderência da borracha ao concreto, no qual pode 
se citar que para suprir essa deficiência deve ser necessário aumentar a dosagem 
de cimento. quando feito uma comparação com concreto de 24 a 28 Mpa pode se 
obter diminuição da resistência a compressão e modulo elástico, mas na questão da 
flexão pode se ver uma melhora que se mostra promissora já que com maior 
ductibilidade e possível uma maior absorção de energia.  

Quando o quesito e adição de borracha de pneus muitos pesquisadores 
optam por substituição de agregados ou apenas como adição, no que se refere ao 
concreto com adição de borracha de pneus podemos notar as inúmeras aplicações, 
entre elas se destacam as peças de concreto para pavimentação, concreto para 
barreiras de rodovias, concreto de alta resistência e  o concreto compactados a rolo 
(Giacobbe, 2008). 

Segundo Giacobbe 2008, o concreto fresco de aproximadamente 40% do 
volume do agregado, gera um abatimento do cone de zero tornando-o não 
trabalhável, necessitando de um vibrador mecânico com isso 20 % seria o máximo 
de adição sem comprometer a trabalhabilidade essa diminuição na trabalhabilidade 
está relacionada a diminuição da massa específica devido a incorporação da 
borracha. 
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Figura 1: Slump Test de Concreto com mais de 50% de Borracha. 

 

Fonte: Adaptado de Moreira, 2014. 

Um ponto importante o peso específico, sendo um fator muito importante 
devido a necessidade de se ter estruturas mais leves, o concreto com adição da 
borracha de pneus se mostra promissor devido a borracha ter peso especifico 
menor, sendo em media 4 vezes menor que o da areia por exemplo (Pinaffi, 2013) 

4. CONCLUSÃO 

 No presente trabalho foi possível, identificar as principais características 
dos concreto, através de embasamento literário, e as características do mesmo 
quando acrescentado a borracha de pneus, com isso pode se constatar que o a 
adição desse material altera as principal característica do concreto sua resistência a 
compressão sendo possível notar uma diminuição neste quesito, entretanto alguns 
autores traze características novas a esse material como uma maior resistência a 
impacto, maior deformação sem se romper e um peso especifico mais leve quesito 
muito importante na engenharia. 
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RESUMO 
 
Um loteamento deve oferecer uma infraestrutura capaz de suprir as necessidades de 
seus usuários, sejam elas econômicas sociais ou culturais. O planejamento de um 
loteamento traz inúmeros benefícios para a cidade, como crescimento urbano e 
econômico. Esse estudo tem o objetivo de apresentar os processos necessários 
para a implantação de um loteamento, denominado Monte Carmelo, com 
aproximadamente 220 lotes, que será inserido na malha urbana do município de 
Ortigueira, Estado do Paraná. Mesmo que o referido estudo contemple apenas um 
município e sua legislação, os processos são basicamente os mesmos em qualquer 
região do território nacional, com algumas alterações entre municípios. O projeto do 
loteamento permitirá o acesso aos serviços básicos de fornecimento de água, 
energia e esgoto.  
Palavras-chave: planejamento; parcelamento do solo; lotes. 
 
 

ABSTRACT 
 
An allotment must provide an infrastructure capable of meeting the needs of its 
users, whether economic, social or cultural. Planning an allotment brings numerous 
benefits to the city, such as urban and economic growth. This study aims to present 
the necessary processes for the implementation of an allotment, called Monte 
Carmelo, with approximately 220 lots, which will be inserted in the urban network of 
Ortigueira, Paraná State. Even though the study covers only one municipality and its 
legislation, the processes are basically the same in any region of the national 
territory, with some changes between municipalities. The allotment project will allow 
access to basic water, energy and sewage services. 
Key-words: planning; land parceling; lots. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 O processo de urbanização no Brasil teve início durante as décadas de 1930 e 
1940, logo após a Revolução Industrial (século XVIII e XIX), quando ainda algumas 
regiões se povoavam de forma acelerada e desorganizada, logo a população 
brasileira passou a ser predominantemente urbana. Hoje o país está entre os mais 
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urbanizados do mundo, com mais de 80% dos habitantes morando nas mais de 5,5 
mil cidades brasileiras. 
 Logo, a concepção de loteamentos é subentendida como um processo de 
alteração intencional da realidade urbana, onde se analisa criticamente a realidade 
do espaço de vida, de forma a estabelecer parâmetros aceitáveis de mudança. 
(CARVALHO e ARANTES, 1985). 
 Um loteamento pode ser rural ou urbano, sendo distinguidos por sua finalidade 
e não por sua localização. Os parcelamentos de solo urbanos são regidos pela Lei 
6.766/79 e pela legislação municipal pertinente. Além de atender a legislação 
federal e o Plano Diretor do município o loteamento urbano está sujeito ao 
licenciamento ambiental (GONÇALVES, 2002). 
 Os loteamentos no Brasil são regulamentados pela Lei Federal n° 6.766/79 
onde constam os processos para realização de um loteamento ou 
desmembramento (BRASIL, 2014). A forma como o solo é adquirido para uso 
particular no campo ou nas cidades, é através do parcelamento dos mesmos em 
lotes. Este parcelamento denomina-se loteamento. Os lotes variam de dimensão de 
acordo com as leis municipais, e também de acordo com o bairro. 
 No desenvolvimento de um projeto de loteamento deve-se fazer o estudo 
preliminar indicando os principais aspectos legais, diretrizes dos órgãos públicos 
competentes, aspectos topográficos, geotécnicos e sanitários, características do 
solo, aspectos econômicos da região, as tendências de mercado e aspectos 
financeiros. Com esse conjunto de dados, laudos e documentos, é possível ter uma 
análise preliminar das possibilidades do novo empreendimento, conforme descrito 
por ZIBETTI e BEDIN (2017). 
 O objetivo do trabalho é elaborar um estudo de projeto de um loteamento 
residencial na cidade de Ortigueira – PR. Verificando a documentação necessária 
para elaboração do loteamento (licenças ambientais, documentos para aprovação 
na prefeitura, certidões, registros, contratos). Serão levantadas as etapas para 
implantação da infraestrutura (rede elétrica, galerias de águas pluviais, 
terraplenagem, rede de esgoto, asfalto, etc.). 
 Devido ao aumento populacional e consequentemente a expansão de 
loteamentos residenciais nos últimos anos, este trabalho poderá auxiliar 
empreendedores que querem investir na região, bem como profissionais da área, 
apontando os principais processos a serem considerados para implantação de um 
loteamento. 

 
2. METODOLOGIA 

 O método de pesquisa utilizado na fase inicial consistiu em uma revisão 
bibliográfica do tema escolhido, coletando dados existentes sobre o assunto, além 
de consultas a normas, artigos, dissertações, monografias, sites, teses, livros e 
normas municipais vigentes. Realizou-se um levantamento referente aos 
procedimentos e documentação preliminar necessária para a aprovação do 
loteamento, certidões de anuência municipal, licença prévia (LP) e licença de 
instalação (LI). 
 O município de Ortigueira localiza-se na região dos Campos Gerais 
paranaense, sob a latitude 24°12'18"S e longitude 50°56'56"O. Sua sede municipal 
encontra-se a 760 m de altitude, conforme informações disponibilizadas pela 
Prefeitura Municipal de Ortigueira (2019).  
 O loteamento Monte Carmelo possui área de 9,8 ha e insere-se na malha 
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urbana do município de Ortigueira, situado a 2,0 km do centro urbano da cidade. Os 
limites da gleba foram delimitados sobre a imagem aérea do local, conforme 
ilustrado na Figura 1.  

 

Figura 1 – Localização do loteamento em Ortigueira, Paraná. 

  

Fonte: adaptado do Google Earth (2019). Fonte: arquivo próprio. 

 

 No projeto de loteamento serão usados parâmetros estabelecidos de acordo 
com as leis vigentes no âmbito federal e municipal. Sendo elas a Lei Federal 6766 
(BRASIL, 1979) – Parcelamento do Solo Urbano, Lei Federal 12651 (BRASIL, 2012) 
– Código Florestal, Resolução CONAMA 004 (BRASIL, 1994), e Plano Diretor de 
Ortigueira e Lei Municipal 1429/2016.  

 
3. DESENVOLVIMENTO 

 Os principais levantamentos realizados e apontados com relação ao processo 
de implantação do loteamento Monte Carmelo, foram os seguintes até o momento: 
a) Procedimentos e documentação preliminar: por meio de uma cópia atualizada 
da matrícula do terreno retirada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca do 
Município, comprova-se a legitimidade do atual proprietário, bem como se existe 
alguma negativa que impeça o imóvel de ser loteado e/ou subdividido. 
b) Certidões de anuência municipal: após análise da matricula do imóvel e CPF 
do proprietário, é necessário realizar o levantamento topográfico para elaboração de 
uma prévia do projeto. Feito isso, o proprietário deverá requerer junto à Prefeitura 
Municipal uma carta de anuência prévia, sendo este requerimento direcionado ao 
órgão competente na área de uso e ocupação do solo, geralmente a Secretaria de 
Planejamento, Obras e Secretaria de Meio Ambiente que após análise dará o seu 
parecer através de uma Certidão de Anuência Municipal, deferindo ou indeferindo 
quanto às leis de uso e ocupação do solo. 
c) Licença prévia (LP) e Licença de instalação (LI): a partir do momento em que 
a prefeitura fornece a carta de anuência favorável ao empreendimento, o requerente 
poderá solicitar a LP junto ao órgão fiscalizador ambiental, que no estado do Paraná 
é o IAP (Instituto Ambiental do Paraná). Na abertura da solicitação, o proprietário 
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deverá juntar os demais documentos referentes ao empreendimento, conforme 
exigido no checklist de pedido de LP. Estando com a documentação completa o 
requerimento poderá ser concluído. Nessa licença estão contidas todas as 
exigências do IAP sobre a escolha da área de Reserva Técnica, cursos d’água e 
vegetação nativa. Quando todas as exigências estiverem atendidas, o IAP emite a 
Licença de Instalação, ou seja, do ponto de vista ambiental o loteamento está 
aprovado. 
 Após o deferimento do IAP e fornecimento da LP o proprietário entrará com 
uma nova solicitação, neste momento a licença solicitada será a Licença de 
Instalação. O proprietário deverá juntar toda a documentação exigida no checklist e 
também a documentação exigida nas condicionantes da LP já fornecida. Assim com 
na LP, a LI depois de protocolada, é analisada, podendo ser deferida ou o IAP 
poderá solicitar documentação complementar. No caso de deferimento, o 
proprietário/loteador deverá dar andamento para execução das obras, registro do 
loteamento e conclusão do empreendimento dentro dos prazos, padrões e normas 
estabelecidas nas licenças ambientais concedidas. 
 
3.1. Projeto de loteamento do município  
 
 De acordo com Art. 44 do Diário Oficial do Município de Ortigueira, o projeto 
de loteamento deve conter desenhos, memorial descritivo, denominação do 
arruamento, projeto detalhado do arruamento, projeto detalhado da rede de 
escoamento das águas pluviais, projeto de água potável, projeto de rede de 
distribuição de energia elétrica e iluminação pública, projeto da rede de coleta de 
esgoto, entre outros. O cronograma de execução das obras com duração máxima 
de quatro anos. 
 A hierarquização viária é fundamental para basear projetos de circulação viária 
e de pedestres, sinalização, geometria, polos geradores de tráfego, entre outros. A 
Prefeitura de Ortigueira, através das Diretrizes de Projeto de Vias Urbanas, 
estabelece a apresentação e Aprovação de Projetos Geométricos Viários Urbanos, 
classificando as vias urbanas da cidade em 05 classes, sendo elas: 

 Vias Regionais: São destinadas a ligações regionais e interurbanas, 
utilizadas para transporte de passageiros e cargas. 

 Vias Estruturantes: Vias de acesso destinado a estruturar a ocupação das 
áreas de expansão urbana; 

 Vias de Penetração: Via destinada a estruturar a ocupação das áreas de 
expansão urbana; 

 Vias Coletoras: fazem a coleta e a distribuição de tráfego interno aos bairros, 
alimentando o sistema arterial. O controle de acesso deve ser baixo.  

 Vias Locais: Todas as ruas utilizadas para o acesso direto às residências, 
comércio ou indústrias, com tráfego exclusivamente local. 

 O Diário Oficial, determina que a pista de rolamento projetada deve ter largura 
constante em toda sua extensão, seguindo o alinhamento previsto no Projeto 
Aprovado de Alinhamento (PAA) da via em questão, seja existente ou projetada. O 
raio mínimo de concordância dos meios-fios deverá ser de 6,0 m, para vias locais a 
caixa da via deve ter 12,0 m, pista de rolamento 8,0 m, e os demais raios projetados 
subsequentes deverão variar a cada 0,50 m. 
 O desenvolvimento de um projeto de loteamento inicia-se com a concepção e 
elaboração de um projeto urbanístico, determinação do traçado das vias e o 
posicionamento das quadras e lotes que serão gerados pelo empreendimento. A 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

partir da elaboração do projeto é possível desenvolver o quadro de áreas do 
empreendimento, informam-se as áreas utilizadas para cada uso (lotes, vias de 
circulação, áreas verdes, áreas institucionais, áreas de lazer) e as quantidades de 
lotes gerados de acordo com suas classificações, podendo ser comerciais, 
residenciais ou industriais (GUERINI, 2013). 
 A implantação do loteamento Monte Carlo conta com 220 lotes distribuídos 
em 14 quadras, de tamanhos diferenciados, porém a maior parte apresenta 10,0 m 
x 20,0 m de forma regular, no âmbito econômico, é recomendado que os lotes 
tenham a maior profundidade possível, para diminuir seu custo de urbanização. Na 
Tabela 1 constam as dimensões das áreas conforme divisão do loteamento. 
 

Tabela 1 – Divisão da área do loteamento em Ortigueira, Paraná. 

Gleba Hectare (ha) % 

Área Institucional 1,0100 10,65 
Arruamento 2,3900 25,16 

Áreas de Lotes 4,8899 51,55 
Área Doada (APP’S) 1,2000 12,64 

Área total 9,8449 100 

 

 O loteamento apresenta áreas destinadas à implantação de equipamentos 
comunitários que formam áreas institucionais; áreas verdes e área residencial 
composta por residências térreas unifamiliares. As áreas institucionais são exigidas 
pelo Plano Diretor do Município de Ortigueira. Isso corresponde à soma das áreas 
destinadas a parques e praças, equipamentos comunitários e vias de acesso, a 
creches, escolas, habitação de interesse social, entre outros, contemplando famílias 
carentes. 
 Quanto à rede de drenagem pluvial, será feita através de sarjetas 
retangulares e rasas que permitam o escoamento sem interferência com a 
circulação normal da via. Referente a rede de água, o abastecimento será fornecido 
pela concessionária e atenderá todas as residências. A rede de esgoto sanitário 
adotará um sistema de tratamento disposto individualizado no próprio lote, após o 
tratamento lançando os efluentes na rede pública de esgoto, sendo encaminhada 
para a estação de tratamento municipal. 
 Referente a rede elétrica, o projeto utiliza dois tipos de iluminação de acordo 
com o uso a que se propõe. Nas áreas verdes são utilizadas luminárias que 
potencializem os encontros, viabilizando o uso noturno. Nas vias contempla-se uma 
iluminação para os veículos e outra para os pedestres. 

 
4. CONCLUSÃO 

 Após o estudo verificou-se as principais etapas e aspectos que devem ser 
levados em conta para elaboração de um loteamento residencial, as condicionantes 
técnicas para elaboração dos projetos, documentações necessárias para a 
construção e liberação do loteamento, sempre respeitando as normas e legislação 
ambiental, sem grandes impactos ambientais e promovendo uma boa qualidade de 
vida para os futuros moradores do município de Ortigueira, Paraná. 
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RESUMO 
 
As estruturas para telhados podem ser construídas de diversos materiais diferentes. 
O material mais utilizado no Brasil é a madeira, ela já é usada há muitos anos, 
tornando se quase como uma cultura no meio brasileiro, gerando receio na 
aceitação do uso de notas técnicas de construção, podendo ser encontrada com 
facilidade em qualquer parte no mundo com um valor relativamente baixo. Mas outro 
método de construção denominado Steel Frame, que consiste em perfis de aço 
galvanizado, já utilizado em larga escalar em vários países ao redor no mundo, 
chega ao Brasil como um novo método inovador para as estruturas, ele tem uma 
vida útil muito maior que a da madeira, o uso dos perfis de aço, reduzem o tempo 
gasto nas construções e a quantidade de resíduos gerados, devido ao fato de ser 
100% reutilizado. Telhas Shingle são telhas com visual americano, elas são 
conhecidas em algumas partes do país como telhas asfálticas, devido ao fato de seu 
baixo peso ela gera uma carga melhor sobre a estrutura e fornece inúmeras 
vantagens para a obra como alta resistência, possibilidade de inclinação de até 90° 
e pouca manutenção.   
Palavras-chave: Telhado; Madeira; Aço. 
 
 

ABSTRACT 
 
Roof structures can be constructed of several different materials. The most used 
material in Brazil is wood, it has been used for many years, becoming almost like a 
culture in the Brazilian environment, generating fear in the acceptance of the use of 
technical notes of construction, being able to be found easily anywhere in the world 
with a relatively low value. But another method of construction called Steel Frame, 
which consists of galvanized steel profiles, already used in wide scale in several 
countries around the world, arrives in Brazil as a new innovative method for 
structures, it has a much longer service life that of wood, the use of steel profiles, 
reduce the time spent on constructions and the amount of waste generated, due to 
the fact that it is 100% reused. Shingle shingles are American-looking shingles; they 
are known in some parts of the country as asphalt shingles, due to the fact that their 
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low weight creates a better load on the structure and provides innumerable 
advantages to the work such as high strength, up to 90 ° and little maintenance. 
Key-words: roof; wood; steel frame; shingle 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 Toda e qualquer cálculo de estrutura em uma obra de construção civil se inicia 
a partir de seu telhado até chegar a sua devida fundação, a partir daí se dá a 
grande importância de escolher o material mais adequando para o telhado e sua 
devida estrutura, a escolha indevida de tais materiais ou o superdimensionamento 
do mesmo poderá gerar uma carga maior e desnecessária sobre as vigas e pilares, 
isto implicara diretamente no custo final da obra gerando prejuízo, devido ao fato do 
telhado ser a primeira etapa a ser calculado, mesmo sendo quase a última etapa a 
ser executada. 
 Pode ser denominado como cobertura a parte superior da obra que a protege 
das intempéries. A cobertura pode ser formada por telhas de cerâmica, fibrocimento 
e metálicas, sua estrutura de suporte denominada armação, e pelas treliças que são 
conhecidas no ramo da construção civil como tesoura. Todo o conjunto que formam 
a cobertura também é chamado de telhado, diversas vezes sendo confundido com o 
coletivo de telhas, porém podendo ser utilizado nos dois casos. 
 As estruturas utilizando perfis de aço galvanizado, ou Steel Frame surgem 
como uma nova proposta em substituição as estruturas em madeira normalmente 
utilizadas no Brasil, isto se dá devido as inúmeras vantagens na sua utilização. 
 Pretende-se, através deste trabalho apresentar as diferentes características 
entre os dois materiais. Além destes, pretende-se apresentar um novo conceito em 
telhas que chega ao Brasil, denominado telhas Shingles, sendo considerada por 
muitos como inovadoras, mesmo já sendo usada há vários anos em diferentes 
países. As telhas Shingle são uma saída para aqueles que buscam em um só 
material, alta resistência, durabilidade, confiabilidade, pouca manutenção e um 
visual ousado e ao mesmo tempo moderno.  
 
2. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento metodológico a pesquisa foi baseada em uma 
análise exploratória, fora utilizado como meio principal de coleta de dados a 
pesquisa bibliográfica, artigos, normas e revistas que abortam o tema proposto. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 ESTRUTURA EM MADEIRA 
 
 Para construção civil a madeira é utilizada desde a antiguidade, devido à 
grande abundancia podendo ser encontrada com facilidade em todas as partes do 
mundo.  
 Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada 
Mecanicamente (2004, p. 1), o setor florestal tem na construção civil o principal 
mercado para seus produtos, no entanto esta participação está concentrada nos 
produtos de acabamento, esquadrias, molduras, pisos e estruturas de telhado. No 
caso de habitações a participação é irrisória quando comparada com países 
europeus e norte-americanos. Esta limitação é em decorrência da cultura brasileira 
e do conceito que casas de madeira não são de boa qualidade. Como 
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consequência, observa-se que a madeira não é utilizada pela construção civil como 
um elemento de engenharia, mas sim como um produto de acabamento. 
 As madeiras que são empregadas para uso na para construção de estruturas 
do telhado devem por natureza resistir não só ao apodrecimento com o passar do 
tempo, mas também a insetos que podem comprometer a sua resistência e vida útil, 
ou a madeira utilizada deve ser tratadas para evitar tais danificações, para a peça 
de madeira que ficara exposta a intemperes pode ser usado impermeabilizante e 
outros materiais (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, 
1988, p. 5). 
 As estruturas convencionais em madeira são eficazes para obras residenciais 
e comerciais, pois em tais obras não ocorre à necessidade de vencer grandes vãos. 
A madeira sendo conhecida mundialmente é facilmente aceita em vários projetos, 
pois até leigos em projetos estruturais conhecem seus benefícios, outra vantagem 
do uso da madeira é sua leveza e flexibilidade de adequação em projetos, erros 
podendo ser corrigido no ato de sua montagem na obra, a madeira detém baixo 
custo se comparado a outros materiais usados na construção de estruturas para 
telhados sendo encontrado facilmente. Porém em conta partida para a execução da 
estrutura é necessário grande conhecimento e qualificação, pois erros de execução 
têm impacto direto tanto na sua resistência quanto em sua aparência, e tal mão de 
mão com o passar dos anos está ficando escassa. A vida útil da madeira é menor 
devido a sua facilidade para contrair fungos e insetos que podem levar a estrutura 
há colapsar (Flach, 2012, p. 73). 
 
 
3.2 ESTRUTURA EM STEEL FRAME 
 
 Para se modernizar tecnologicamente a construção civil, em seu âmbito 
mundial, vem buscando cada vez mais o uso de sistemas totais ou parcialmente 
pré-fabricados, tais sistemas são capazes de ampliar o processo de racionalização 
na construção. A pré-fabricação foi um dos meios encontrados, por países 
industrializados, de atender uma grande demanda de construções com maior 
produtividade e gerando um menor custo de mão de obra (CAMPOS, 2006, p__).  
 Segundo Klein e Marozeni (apud SANTIAGO, 2012) o sistema Light Steel 
Frame é formado por uma estrutura constituída de perfis de aço galvanizados que 
são moldados a frio. Tais perfis são empregados para composição de quadros 
estruturais e não estruturais, vigas de piso, lajes, vigas secundárias, tesouras de 
telhados e demais componentes. Dizem ainda que o sistema é bastante empregado 
em países em que a construção civil é predominante industrializada, mas no Brasil, 
é pouco conhecido e utilizado devido aos métodos artesanais que são utilizados. 
 O Steel Frame é um dos métodos de construção mais seguro existem em todo 
mundo, devido aos perfis de aço não propagarem o fogo e sua alta resistência a 
corrosão geram uma maior estabilidade dimensional (Rodrigues, 2006, p.__).  
 O sistema de construção Steel Frame por utilizar de materiais denominados 
“secos”, oferece diversas vantagens tanto para elaboração do projeto, tanto na 
execução do mesmo (CBCA, 2015) apud (Gorgolewski, 2006, p.230). 
 
3.3 TELHAS SHINGLES 
 
 Na construção da grande maioria das casas brasileiras ainda é utilizada a 
alvenaria e telhas cerâmicas, o arquiteto Felipe Bender comenta: 
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“Há muitos produtos bons e tradicionais nessa área, mas as novas 
tecnologias de construção e a cobertura com a Shingle podem conferir 
melhor conforto térmico e acústico, a Shingle é feita para regiões com 
situações de clima extremo e funciona muito bem em Curitiba, pois aqui 
também tempos períodos de muito frio”. (GAZETA DO POVO, 2013, p.__) 

 Para fixação das telhas Shingle é necessário o uso de uma sub-base de apoio, 
para tal sub-base o material frequentemente mais usado é o OSB (Freitas e Crasto, 
2006, p. 68). 
 O OSB consiste em painéis com tiras de madeira orientadas em uma direção, 
as tiras de madeira são unidas utilizando a resina e prensadas a uma alta 
temperatura, proporcionando resistência mecânica, rigidez e estabilidade, o uso do 
OSB é mais frequente para revestimentos estruturais, um dos seus diferenciais 
pode ser dado como um produto totalmente reciclável, além de cerca de 90% do 
tronco da árvore poder ser transformado em placas OSB, tornando-o uma excelente 
saída na área da sustentabilidade (HOMETEKA, 2019, p__). 
 Segundo Metalica (2019, p.__), as telhas singles possuem uma ótima 
resistência a diversos tipos de cargas, tais como estáticas, dinâmicas, normal e 
efeitos de cisalhamento, assim as telhas dificilmente iram se quebrar. Devido a sua 
resistência a fungos, as telhas com o passar do tempo não alteram a sua 
tonalidade. As manutenções com as telhas Shingles são praticamente zero, isso 
ocorre devido a sua alta resistência mecânica, tal modelo de telhas não absorvem 
umidade. Devido a sua inclinação diferenciada resistem à força do vento com 
excelência, mesmo com ventos de até 240 Km/h, ao contrário das telhas 
convencionais de cerâmica. A Metalica ainda ressalta o peso das telhas, pois são 
mais leves que as telhas convencionais de cerâmica, proporcionando uma carga 
menor sobre a estrutura, assim acarreta certa diminuição com os gastos em 
fundações, gerando economia em todas as etapas do projeto. As telhas Shingles 
possuem alta maleabilidade e excelente encaixe, não deixando vãos entre elas, 
proporcionando mais segurança contra infiltrações além de permitir ângulos de 15 a 
90° que proporcionam aos arquitetos ousarem nos projetos com diversos estilos 
diferentes. Com durabilidade superior a 20 anos as telhas Shingles é uma nova 
proposta para os brasileiros.  
 
4. CONCLUSÃO 

 Para a melhor escolha do material que será utilizado, deve ser realizado um 
estudo prévio do projeto inicial, buscando qual melhor se adequa, menor custo, 
manutenção e sustentabilidade. O mercado está sempre trazendo novas ideias, 
basta estar aberto para acolheras. 
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RESUMO 
 

Com o crescimento de sistemas construtivos utilizando o aço carbono como 
componente principal da estrutura surgem também variadas técnicas em relação a 
utilização do aço, tanto em sua tipologia quanto em sua aplicação. Atualmente dentre 
as técnicas desenvolvidas, a que vem sendo mais utilizada é a junção dos perfis de 
aço galvanizado a frio com perfis de aço laminado. Os perfis galvanizados perfilados 
a frio constituem painéis estruturais, vigas, pilares e elementos de cobertura 
compondo o sistema principal da estrutura, o Light Steel Framing (LSF). Os perfis 
laminados têm a função de ser um elemento de complemento estrutural em certas 
composições. A técnica foi gerada sobretudo devido a limitação do LSF em atender 
certas especificações principalmente relacionadas ao dimensionamento das 
estruturas, com isso o aço laminado por ser versátil, ter variadas especificações de 
resistência, geometrias e bitolas, acaba oferecendo possibilidades quais os perfis de 
aço galvanizado produzidos atualmente ainda não seriam capazes de atender. Apesar 
das diversas vantagens na utilização da técnica podem haver problemas a estrutura, 
em um período de curto ou longo prazo. Entre os possíveis problemas existe a 
diferença de potencial de corrosão, onde pode ocorrer um acoplamento galvânico, e 
consequentemente uma corrosão galvânica. Essa e outras técnicas formando 
estruturas mistas empregando o aço tem sido utilizada sem normativas específicas. 
Desta forma, este trabalho apresenta a utilização do aço laminado aplicado no sistema 
construtivo LSF, caracterizar a tipologia do aço galvanizado a frio e o aço laminado, 
apresentar possíveis causas que podem ocorrer entre os materiais e avaliar 
metodologias para evita-los.  
Palavras-chave: estruturas; aço laminado; aço galvanizado perfilado a frio. 

 
 

ABSTRACT 
 
With the growth of construction systems using carbon steel as the main component of 
the structure, there are also various techniques regarding the use of steel, both in its 
typology and its application. Currently among the developed techniques, the one that 
has been used the most is the joining of cold galvanized steel profiles with rolled steel 
profiles. The cold profiled galvanized profiles are structural panels, beams, pillars and 
roofing elements making up the main structure system, the LSF. Rolled profiles have 
the function of being a structural complement element in certain compositions. The 
technique was generated mainly due to the limitation of Steel Framing to meet certain 
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specifications mainly related to the sizing of the structures, so the rolled steel being 
versatile, having varied strength specifications, geometries and gauges, ends up 
offering possibilities which galvanized steel profiles. currently produced would still not 
be able to meet. Despite the various advantages of using the technique there may be 
problems with the structure in the short or long term. Possible problems include the 
difference in corrosion potential, where galvanic coupling may occur, and consequently 
galvanic corrosion. This and other techniques forming mixed structures employing 
steel have been used without specific regulations. This paper presents the use of rolled 
steel applied in the LSF construction system, characterizes the typology of cold 
galvanized steel and rolled steel, presents possible causes that may occur between 
materials and evaluates methodologies to avoid them. 
Keywords: structures; laminated steel; cold profiled galvanized steel. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 O Light Steel Framing (LSF) é um sistema consolidado em vários países do 
mundo e vem ganhando espaço no mercado brasileiro por diversos motivos como 
sustentabilidade, alta durabilidade e resistência, fidelidade orçamentária, menor 
prazo de execução, personalização e vários outros. Com isso diversas empresas do 
setor vêm investindo no sistema, desenvolvendo variadas técnicas e métodos 
construtivos utilizando o Steel Framing como estrutura principal.  
 Conforme o CBCA (2014), o aço laminado é aplicado de diversas formas dentro 
da construção civil. Quando aplicado ao sistema Steel Framing, na maioria das vezes 
são utilizados os perfis estruturais da linha American Society for Testing and Materials 
(ASTM) A36. 
 Em relação ao uso do aço laminado em junção ao sistema abordado, há 
variadas questões determinantes na escolha da utilização do material, além da 
principal delas que são as variadas especificações que o aço laminado atende em 
relação ao dimensionamento da estrutura, existe a facilidade na aplicação e execução 
na interface dentre os elementos. 
 Na maioria das vezes a utilização do aço laminado são em pontos onde os perfis 
galvanizados não conseguem atender a especificações de dimensionamentos 
estruturais, como por exemplo na execução de pórticos, pé direito duplo, vãos 
maiores, ou até mesmo definições de arranjo arquitetônico.  
 Durante a execução, a conexão entre os materiais é uma fase de extrema 
importância por se tratar de materiais distintos em relação ao seu teor de carbono, 
fabricação e tratamento final. A possível causa mais preocupante em relação a essa 
interface é a corrosão galvânica ou bimetálica, causada pelo acoplamento de metais 
com diferentes potenciais de corrosão em contato elétrico em um mesmo eletrólito, 
nesse caso pode ocorrer que o aço laminado como metal mais nobre tenha seu 
potencial de corrosão diminuído e o aço galvanizado a frio como metal menos nobre 
tenha seu potencial de corrosão aumentado, nesse caso a corrosão do aço 
galvanizado tem mais possibilidade de ocorrer perto da junção ou entre a fixação com 
o mais nobre.  

De acordo com Fakury (2007), em relação a normas que contemplam o aço 
laminado e galvanizado são utilizadas: “ABNT NBR 8800:2008 Projeto de estruturas 
mistas de aço e concreto de edifícios” para o aço laminado e “ABNT NBR 15253:2014 

Perfis de aço formados a frio com revestimento metálico para painéis estruturais 
reticulados em edificações” para o aço galvanizado a frio.  
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 É importante ressaltar que nenhuma dessas normas contém metodologias em 
relação a utilização de aços distintos, mesmo com o crescimento de sistemas 
construtivos utilizando apenas o aço.  
 O objetivo deste trabalho é apresentar e analisar a utilização do aço laminado 
aplicado ao sistema LSF e avaliar o comportamento da estrutura em situações de 
corrosão galvânica, servindo como subsidio para realização de futuros trabalhos no 
âmbito acadêmico e corporativo.   
 
2. METODOLOGIA 
 

 Este trabalho é baseado na utilização do método qualitativo de pesquisa. O meio 
principal pelo qual a pesquisa é realizada é de pouco conhecimento sistematizado, o 
texto se baseia na análise dos materiais utilizados, aplicação dos materiais e 
possíveis causas. 
 O objetivo geral a ser alcançado neste trabalho é a análise dos dados da 
pesquisa servindo como base para outras pesquisas e metodologias na área de 
estruturas metálicas e o objetivo específico é na pesquisa e estudo na junção de 
tipologias distintas de aço utilizados no sistema LSF.   
 
3. DESENVOLVIMENTO 
 

3.1 Aço LSF e Aço Laminado a Quente  
 
 Segundo o CBCA (2014) o aço é denominado uma grande família de ligas de 
ferro e carbono que contêm variedades de diferentes elementos químicos. O aço é 
produzido em grande variedade, tudo varia conforme as exigências da aplicação 
específica do material. Em relação ao aço utilizado em estruturas metálicas, são 
empregadas ligas ferro-carbono, denominadas geralmente aço-carbono de baixa liga, 
a quantidade de carbono presente no aço define sua classificação. 

O aço galvanizado utilizado no sistema LSF é fabricado a partir de bobinas de 
aço zincado de alta resistência (ZAR) com resistência ao escoamento não inferior a 
230 MPa e revestidas de zinco por imersão a quente de no mínimo 275 g/m², com 
espessura mínima de 0,80mm e máxima de 3,00mm, produzidos em perfiladeiras a 
frio com seções mínimas de 90mm à no máximo 202mm nomeados como perfil U e 
perfil U enrijecido. É considerado um aço de média resistência devido a seu limite de 
escoamento com porcentagem de carbono máxima de 0,20% 

O aço laminado aplicado é o ASTM A36, dentre os aços estruturais existentes 
atualmente ele é o mais utilizado e conhecido, este material se enquadra entre os 
materiais da chamada qualidade estrutural, aços de médio ou alta resistência 
adequados a finalidades estruturais. 

A forma de fornecimento do material é através de barras de 6 a 12 metros, entre 
150mm 610mm de altura nas formas I, H e W com porcentagem máxima de carbono 
de 0,26% e limite de escoamento mínimo de 250 MPa, diferentemente do aço 
galvanizado, o aço laminado necessita de um tratamento após o corte do material e 
antecessor a aplicação, para proteger o material contra corrosão, esse tratamento 
pode ser feito através do processo de galvanização ou pintura.  
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3.2 Formação da corrosão galvânica 
 
 As características que determinam uma corrosão galvânica são seus potenciais 
de corrosão entre tipos de metais diferentes, onde um é considerado mais nobre 
(anodo do par galvânico) e outro menos nobre (catodo do par galvânico), os metais 
são polarizados catodicamente onde seus potenciais de corrosão diminuem ou 
amentam fazendo com que a corrosão passe a acontecer em velocidades diferentes, 
isso faz com que a corrosão do metal menos nobre ocorra próximo a junção.  
 
3.3 Tratativas para impedir a corrosão galvânica  
 
 É importante o estudo entre a medida do potencial de corrosão de cada um dos 
metais, o levantamento de curvas de polarização do metal com verificação de sua 
corrente de corrosão quando polarizado no potencial do par, determinação da série 
galvânica no meio de interesse e a busca em acoplar metais que apresentem 
potencial de corrosão próximos.  
 Existem técnicas para medir a intensidade da corrosão galvânica utilizando 
gravimétrica e a medida da corrente galvânica entre os metais com auxílio de um 
amperímetro de resistência nula.  
 Em relação a formas de proteção pode ser a utilização de materiais com 
nobrezas próximas, relação favorável de áreas e o isolamento elétrico entre os metais 
e se necessário a utilização de um terceiro metal de sacrifício com nobreza relativa 
aos metais do par e por fim o mais utilizado atualmente, a aplicação de pintura do 
metal mais nobre, aplicado ao aço laminado.  
 
4. CONCLUSÃO 

Após a apresentação da técnica que utiliza o aço laminado como componente 
de complemento estrutural aplicado em junção com perfis galvanizados, foram 
analisados os dados em relação a tipologia dos aços, a aplicação dos materiais no 
Light Steel Framing como sistema principal, a possível formação de corrosão 
galvânica proveniente da diferença entre potenciais de corrosão dos materiais e por 
fim tratativas para impedimento de corrosão galvânica entre os aços.  

O resultado esperado desse trabalho é que sirva para estudos e pesquisas 
futuras relacionadas ao aço e o sistema LSF como um todo.  
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RESUMO 
 
O avanço de novas tecnologias no mundo tem levado o mercado da construção civil 
a buscar inovações em seus sistemas construtivos que possam ser incluídas nas 
edificações. Nos últimos tempos o concreto tem sido alvo da inclusão dessas novas 
tecnologias na indústria da construção civil, através do uso de materiais alternativos 
na sua produção, visando aperfeiçoar as suas propriedades e seu desempenho 
estrutural. As inovações tem sido aplicadas aos concretos por ser o material mais 
consumido no mundo, portanto, qualquer modificação ainda que seja pequena na 
sua fabricação ou modo de uso que represente um progresso positivo é válido, 
levando em consideração a importância desse material em termos globais. O 
presente trabalho tem como objetivos estudar a substituição parcial do agregado 
graúdo em concentrações de 25%, 40%, 75% e 90% por poliestireno expandido 
(EPS) no concreto para produção de blocos de concreto para alvenaria de vedação 
que atendam as normas brasileiras em vigor, e ainda, comparar os resultados dos 
blocos de concreto sem adição de EPS e com adição do mesmo, em termos de 
resistência à compressão e absorção de água. 
Palavras-chave: poliestireno expandido; concreto leve; bloco de concreto; alvenaria 
de vedação. 
 
 

ABSTRACT 
 
The advance of new technologies in the world has led the construction market to look 
for innovations in their constructive systems that can be included in buildings. In 
recent times concrete has been the target of the inclusion of these new technologies 
in the construction industry, through the use of alternative materials in its production, 
aiming to improve its properties and its structural performance. Innovations have 
been applied to concrete because it is the most consumed material in the world, 
therefore, any modification even though small in its manufacture or mode of use that 
represents a progress is valid, taking into account the importance of this material in 
global terms. The present study aims to study the substitution of the high aggregate 
in concentrations of 25%, 40%, 75% and 90% by expanded polystyrene (EPS) in 
concrete for the production of concrete blocks for masonry of fence that meet the 
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Brazilian norms in force, and still, to compare the results of concrete blocks without 
addition of EPS and witch the addition, in terms of compressive strength an water 
absorption. 
Key-words: expanded polystyrene; lightweight concrete; concrete block; masonry. 
 
1. INTRODUÇÃO 

O crescente desenvolvimento de novas tecnologias no mundo tem levado o 
mercado da construção civil a buscar inovações em seus sistemas construtivos que 
possam ser incluídas nas edificações. Nos últimos tempos essas inovações têm 
sido aplicadas ao concreto, devido ao fato de ser o material mais consumido no 
mundo, portanto, qualquer transformação ainda que seja pequena na sua 
fabricação ou modo de uso que represente um progresso positivo é válido (XU, Y. et 
al., 2012). 

A partir desse contexto, o poliestireno expandido, EPS do inglês Expanded 
Polystyrene, se apresenta como um material alternativo interessante para o uso no 
concreto. A utilização do EPS como agregado no concreto em substituição total ou 
parcial do agregado convencional, tem como principal objetivo a obtenção de um 
concreto com menor massa específica, gerando na construção de edificações 
elementos estruturais mais leves e baratos, devido a redução do peso total da 
estrutura. Além disso, outra vantagem é a facilidade de manuseio e execução 
quando este material é utilizado na fabricação de elementos pré-moldados, como 
nos blocos de concreto (CATÓIA, 2012).  

Essas vantagens fizeram com que o uso de EPS em elementos de alvenaria 
de vedação fossem alvos de diversos estudos realizados pelo mundo, como por 
exemplo, na China estudos realizados avaliaram as características mecânicas de 
blocos de concreto leve com EPS para alvenaria de vedação, na Malásia 
estudaram-se as características de blocos de concreto com EPS e cinza da casca 
de arroz e no México o estudo com esses blocos atenderam aos resultados exigidos 
pelas normas mexicanas, referentes as propriedades físicas e mecânicas dos 
blocos (XU et al., 2012; LING E TEO, 2011; HERNÁNDEZ-ZARAGOZA et. al, 
2013).  

Neste contexto o referido trabalho propõe utilizar pérolas de EPS como 
agregados em porcentagens de 25%, 40%, 75% e 90% em blocos de concreto para 
alvenaria de vedação, verificar se atendem as normas brasileiras ABNT NBR 
6136/2016 e ABNT NBR 12118/2014, caracterizar e comparar os resultados dos 
blocos de concreto sem adição de EPS e com adição do mesmo, em termos de 
resistência à compressão, absorção de água, massa específica e conforto térmico 
apontando a viabilidade de se obter esses blocos e a influência que o mesmo gera 
quando se substitui parcialmente as concentrações do agregado graúdo por EPS. 

 
2. METODOLOGIA 

2.1 Materiais 

Para produção dos blocos de concreto leve serão utilizados os materiais 
descritos a seguir: 

 Aglomerante: cimento Portland de Alta Resistência Inicial CP-V ARI, 
sendo o mais indicado para produção de blocos de concreto pois tem 
uma capacidade de secagem ultrarrápida possibilitando assim a 
desforma dos blocos em uma quantidade de tempo menor; 

 Agregado Graúdo e Miúdo: Serão utilizados a brita tipo 0 e areia; 
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 Poliestireno Expandido (EPS): Serão utilizadas pérolas de EPS com 
diâmetros entre 2 a 5 mm, segundo especificações do fabricante; 

 Cola Branca (PVA): Para melhor aderência das pérolas de EPS ao 
concreto será utilizada a cola branca de madeira extra adesivo de 
Poliacetato de vinila (PVA) que será diluído na água de amassamento. 

2.2 Métodos 

O presente trabalho possui caráter quantitativo e qualitativo sendo que seu 
desenvolvimento será realizado em três etapas distintas. 

A primeira etapa será a caracterização dos materiais, a partir do qual será 
utilizado o ensaio de granulometria para verificar a composição e as faixas 
granulométricas do agregado miúdo (areia), graúdo (brita 0) e leve (EPS), de acordo 
com a norma técnica ABNT NBR 7211/2009 e ABNT NBR NM 248/2003. 

A segunda etapa será o processamento dos blocos leves. Para a dosagem 
do concreto leve será utilizado o traço com proporções de 1:2:6 estudado por 
Ventura (2016), para atingir uma resistência a compressão de 4 MPa aos 28 dias de 
idade, para blocos de concreto de classe D – sem função estrutural. 

Posteriormente, a confecção dos blocos ocorrerá da seguinte forma, os 
materiais secos serão colocados no misturador de bancada, em primeiro lugar 
serão colocadas as pérolas de EPS, em seguida a brita e a areia, visando evitar a 
flutuação das pérolas de EPS. O misturador será ligado em velocidade média por 
cinco minutos e serão adicionados aos poucos a quantidade de água necessária na 
mistura. 

Logo após o processo de mistura, a massa será adicionada a forma de 
moldagem dos blocos com dimensões de 09 cm x 19 cm x 39 cm. Em seguida os 
blocos serão desenformados e armazenados em local livre da exposição ao sol e 
vento, onde posteriormente serão envelopados com material plástico para o 
processo de cura, por um período de 24 horas. 

A terceira etapa será a caracterização dos blocos, onde serão realizados os 
testes de resistência a compressão axial dos blocos nas idades de 7, 14 e 28 dias 
de acordo com a norma técnica ABNT NBR 12118/2014.  

O ensaio de análise dimensional será a determinação do comprimento, 
altura, largura e espessuras das paredes longitudinais e transversais dos blocos por 
meio de um paquímetro, conforme a ABNT NBR 12118/2013. 

A determinação da absorção de água ocorrerá conforme descrição da ABNT 
NRB 12118/2013, onde os blocos serão colocados em uma estufa a uma 
temperatura de 100 ºC por um período de 24 horas para o processo de secagem, 
após a obtenção do peso seco dos blocos, estes serão resfriados ao ar antes de 
serem imersos em água para iniciar o processo de saturação, por um período de 24 
horas e posteriormente serão pesados para determinação da massa saturada dos 
mesmos. 

Para determinação das propriedades térmicas serão confeccionadas duas 
caixas térmicas com 1 m², uma será formada pelos blocos de referência (sem 
adição de EPS ao concreto) e a segunda pelos blocos de concreto leve que 
obtiverem a melhor resistência. Neste processo serão obtidas as temperaturas 
externas e internas das caixas, por meio de um termômetro digital. As temperaturas 
serão anotadas nos seguintes horários 09:00 h, 12:00 h, 15:00 h e 18:00 h por um 
período de 5 dias. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

Estudos apresentam resultados positivos quanto ao uso do EPS como 
agregado em blocos de concreto de alvenaria de vedação. Quando comparado aos 
blocos de cimento comum, os estudos caracterizam a melhora do conforto termo 
acústicos dos ambientes, isto se deve ao fato de que o EPS é um material que 
apresenta propriedades térmicas e isolantes (BEZERRA, 2003). 

De acordo com a NBR 6136/2016 e NBR 12118/2014, as exigências para 
blocos de concretos de alvenaria de vedação devem atender os seguintes 
requisitos: 

 Resistência a compressão axial ≥ 3,0 MPa; 

 Umidade: os blocos não deverão apresentar umidade superior a 40% 
da quantidade de água fixada como absorção máxima; 

 Absorção média de 16% e absorção individual de 13%. 
Os estudos relacionados aos blocos de concreto leve com EPS ainda são 

muito recentes, sendo apresentados estudos referentes à compressão axial e a 
dosagem ideal desse polímero. Os principais estudos analisam a resistência a 
compressão obtendo-se resultados entre 3,1 e 3,4 MPa, fatores como volume de 
EPS, fator água/cimento (a/c) e teor de cimentos, sendo estes os aspectos que 
influenciam diretamente a propriedade de densidade dos blocos. Outras condições 
estudadas nesses blocos é o aumento na absorção do som, a isolação térmica e o 
baixo peso específico atribuídos a presença do poliestireno expandido na mistura 
seca (REFIN, 2016; XU et al., 2012).  

Estudos atuais apresentam os tipos de fraturas nestes blocos ocasionados 
pelos esforços de compressão e tração que ocasionalmente os resultados eram 
iguais aos dos blocos convencionais e com resistência a compressão com valores 
de 2.195 e 1.632 MPa (HERNÁNDEZ-ZARAGOZA et al., 2013). 

Outros autores estudaram além das propriedades dos blocos as 
caraterísticas que estes teriam com substituições de porcentagens diferentes dos 
agregados, utilizando 20% e 30% na substituição da brita por poliestireno expandido 
e constatando redução nos custos de fabricação desses blocos em 5,5% 
(MOREIRA et. al., 2017). 

As vantagens e desvantagens conferidas aos blocos de concreto leve com 
EPS são (PEDRA, 2011; ABNT, 2014; BEZERRA, 2003): 

Variedades de aplicações e formas dos blocos, gerando economia na obra, 
proporciona agilidade para as instalações elétricas e hidráulicas, maior controle no 
padrão de qualidade na alvenaria já que a produção pode ser feita no local da 
construção, melhor distribuição das cargas nas fundações, se o bloco for para 
alvenaria estrutural e estes blocos atendem as normas de resistência mecânica 
exigidas pelas normas NBR 6136/2016 e NBR 12118/2014, para blocos utilizados 
em alvenaria de vedação. 

As principais desvantagens dos blocos de concreto com EPS são (PEDRA, 
2011): 

Quando os blocos produzidos não atendem as dimensões exigidas ou são 
muito pesados em comparação aos tijolos de alvenaria comuns acabam gerando 
improdutividade na obra e a utilização de blocos de concreto leve com EPS para 
alvenaria estrutural não permite a derrubada dessas paredes para eventuais 
mudanças no projeto. 
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4. CONCLUSÃO 

Pode-se concluir por meio do exposto neste artigo, que o EPS se mostra um 
agregado leve de grande potencial para ser empregado na produção de blocos de 
concreto leve.  

Deste modo, espera-se atingir os resultados de cada objetivo proposto de 
acordo com os dados apresentados na fundamentação teórica desta pesquisa, 
assim como estar dentro dos padrões exigidos pelas normativas brasileira ABNT 
NBR 6136/2016, ABNT NBR 12118/2014 e ABNT NBR NM 248/2003. 
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ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DO ENTULHO COMO AGREGADO PARA 
CONFECÇÃO DO CONCRETO 

 
Lauriane de Melo Pedroso1 e Jony Mercis da Silva2  

 

RESUMO  
 
A construção civil é a uma das indústrias que mais alavancam o crescimento de um 
país, proporcionando planejamentos de cidades, moradias e auxiliando a 
empregabilidade e melhoria social. No entanto, é um ramo que causa grandes 
impactos ambientais, principalmente através da geração de grandes. A degradação 
do meio ambiente e a insuficiência de recursos naturais têm levado parte de todos 
os segmentos da sociedade à busca por alternativas de um desenvolvimento mais 
sustentável proveniente da indústria da construção civil, visto que o setor é 
responsável pelo alto consumo desses recursos e por grande parte dos impactos 
ambientais, procedentes de suas atividades. Em função disto, novas tecnologias 
estão sendo desenvolvidas, incluindo a reciclagem dos entulhos provenientes das 
construções e demolições, e a sua utilização como matéria prima para o 
desenvolvimento de materiais alternativos. Nesse contexto, o presente trabalho tem 
como objetivo apresentar o estudo da utilização do entulho como agregado na 
fabricação de concretos, fundamenta-se na adoção da prática de reutilização e 
reuso desse resíduo, afim de minimizar os impactos diversos provocados no meio. 
Palavras-chaves: construção civil, meio ambiente, entulho, agregado, concreto. 

  

ABSTRACT  
 
Building construction is one of the industries that most leverage a country's growth, 
providing planning for cities, housing and aiding employability and social 
improvement. However, it is a branch that causes major environmental impacts, 
mainly through the generation of large ones. Environmental degradation and 
insufficient natural resources have led part of all segments of society to seek 
alternatives for more sustainable development from the construction industry, as the 
sector is responsible for the high consumption of these resources and for the large 
part of the environmental impacts from their activities. As a result, new technologies 
are being developed, including the recycling of debris from buildings. And 
demolitions, and their use as raw material for the development of alternative 
materials. In this context, this paper aims to present the study of the use of rubble as 
an aggregate in the manufacture of concrete, based on the adoption of the practice 
of reuse and reuse of this waste, in order to minimize the various impacts caused on 
the environment. 

Keywords: building construction, environment, rubble, aggregate, concrete.  
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1. INTRODUÇÃO  
 

 No Brasil, há uma condição deficitária de gerenciamento de resíduos sólidos, 
ocasionada pela ausência de áreas adequadas para a destinação do lixo e pelo 
elevado nível de geração de resíduos.  

A degradação ambiental acelerada e a grande demanda de geração de 
resíduos e subprodutos produzidos por determinadas atividades provocaram 
alterações rápidas e bruscas nos ecossistemas e no meio ambiente como um todo 
(SANTOS et al.,2002). Isto ocorre devido ao fato de que o homem tem buscado o 
seu bem-estar, aumentando seu consumo e gerando, por consequência, resíduos de 
forma desenfreada.  

A urbanização é um fenômeno que vem se destacando no Brasil há muitos 
anos, onde tem se observado uma grande permuta dos domicílios rurais para 
domicílios urbanos. Obviamente, relacionada ao crescimento urbano, está a indústria 
da construção civil, pois para acomodar mais pessoas dentro da urbis, faz-se 
necessária a construção de novas residências, ou pelo menos a reforma daquelas já 
existentes.  

A construção civil é uma atividade executada com o propósito de suprir as 
necessidades básicas de moradia, realizar instalações para o desenvolvimento de 
atividades produtivas e a implantação de equipamentos públicos para diferentes 
camadas sociais, no entanto como destacado por CARNEIRO et al (2001), a 
construção civil é considerada uma das atividades que mais geram resíduos e 
alteram o meio ambiente, em todas as suas fases, desde a extração de matérias-
primas, até o final da vida útil da edificação.  

FILHO et al (2007), comenta que apesar dos resíduos da construção e 
demolição (RCD) serem de baixa periculosidade, geram um grave problema de 
acúmulo no país, devido ao grande volume produzido e depositado de forma 
inadequada. Ressalta-se que a indústria da construção civil ainda provoca impactos 
ambientais negativos por substituir o solo e a vegetação por edificações, tendo como 
matéria-prima, materiais esgotáveis como os agregados, principalmente as areias e 
britas; aglomerantes a exemplo de cal e gesso, retirados diretamente da natureza; e 
também, aglomerantes tais como os cimentos que podem ser produzidos por meio 
do calcário e de rochas como mármore e granito. Além de minérios que são retirados 
de jazidas, produzindo erosão e outros danos ao ambiente. Como também, a 
madeira que é utilizada na construção civil provocando o desmatamento florestal.  

Dessa forma, a construção civil tem sido alvo de muitas críticas em relação a 
desperdícios de materiais, entretanto o desenvolvimento de novas tecnologias 
possibilita a reutilização e reciclagem desses resíduos como matéria prima.  

 
2. METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento deste trabalho a metodologia aplicada fundamentou-
se na investigação dos aspectos teóricos relacionados com a geração quantitativa 
dos resíduos e sua utilização como matéria prima para fabricação de concretos.  

3. DESENVOLVIMENTO  

Os procedimentos de pesquisa serão divididos em quatro principais etapas. A 
primeira etapa é a chegada dos resíduos até a usina, chamada de triagem, onde é 
realizada uma separação dos mesmos e colocados em montes. A segunda etapa 
corresponde a reciclagem desse material já separado. Na terceira esses materiais 
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são colocados em máquinas que trituram esse resíduo e passam por uma peneira 
onde são classificados de acordo com a sua granulometria. E por fim, são separados 
onde os mesmos viram: areia reciclada de 1 a 4mm, pedra brita de 4 a 9mm ou bica 
corrida reciclada com material de 40 a 8mm. 

4. CONCLUSÃO  

Após a análise inicial do tema abordado, pode-se concluir que a indústria da 
construção civil tem voltado seus estudos para o desenvolvimento de novas 
tecnologias construtivas, visando a sustentabilidade e a redução do desequilíbrio 
ambiental, visando que as empresas da construção e aos restantes intervenientes 
do setor deverão assumir os desafios ambientais não apenas como uma obrigação, 
mas também como uma estratégia para mercado da construção cada vez mais 
competitivo.  
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RESUMO 
 
O presente estudo tem como problema de pesquisa analisar as formas de utilização 
dos resíduos da construção civil como agregado graúdo, destinados a reparos no 
pavimento flexível, em virtude de que a construção civil é o setor que mais gera 
resíduos sólidos atualmente, com isso, surge uma necessidade de reciclagem do 
material, pois muitas vezes sua destinação não é efetuada de forma correta, 
causando assim grandes impactos ambientais. 
Palavras-chave: construção civil; resíduos; reciclagem; pavimentação. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present study has as research problem to analyze the ways of use of the 
construction residues as coarse aggregate, destined for the repairs in the flexible 
pavement, because the civil construction is the sector that generates more solid 
residues nowadays, with this, arises There is a need to recycle the material, as it is 
often not properly disposed of, thus causing major environmental impacts. 
Key-words: construction; waste; recycling; paving. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

  

 A indústria da construção civil é um setor que vem desenvolvendo muito nas 
últimas décadas. Com muitas construções, reformas, de grande e pequeno porte 
acontecendo no nosso cotidiano, a construção civil acaba sendo um dos principais 
setores que mais gera resíduos sólidos, causando assim, impactos ambientais. 
Com isso, impondo necessidades de procurar soluções para reaproveitamento dos 
mesmos.  

 A produção excessiva de resíduos de construção civil é um dos principais 
problemas enfrentados nas áreas urbanas. Nos países europeus, por exemplo, o 
volume de resíduo produzido é o dobro do lixo sólido urbano. 

 De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), “existe 
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uma amplitude de designação para os resíduos e os mesmos são separados por 
classes” (RESOLUÇÃO n°307, 2002, p. 95-96). Uma das alternativas para 
reutilização dos resíduos da Classe A, que são os resíduos sólidos da construção 
civil, é no reparo de pavimentos. 

 Assim, o objetivo do trabalho foi à reutilização dos resíduos sólidos da 
construção civil para reparos no pavimento flexível, visando diminuir os problemas 
ambientais causados pela construção civil.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Como aspectos metodológicos a pesquisa se constitui em uma análise 
exploratória, de cunho qualitativo, desenvolvida a partir do método dedutivo. Como 
instrumentos de coletas de dados destaca-se a pesquisa bibliográfica, artigos e 
revistas correlatas à construção civil e pavimentos.  

Para conhecer a distribuição granulométrica dos resíduos sólidos da 
construção civil, será realizado o ensaio de granulometria por peneiramento para 
obter a curva granulométrica do agregado.  

 
3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 A construção civil é um setor responsável pelo projeto, execução de edifícios 
públicos e privados, e seu principal objetivo é implantar moradia, trabalho, 
educação, saúde e lazer na nação. Dentre vários pontos positivos agregados na 
construção civil, ao mesmo tempo, ela é responsável por uma grande parcela de 
consumo de recursos naturais e principalmente pela geração excessiva de resíduos 
sólidos. 

 O setor da construção civil no Brasil está cada vez mais procurando boas 
práticas de sustentabilidade, focando principalmente o meio ambiente, o social e o 
bem estar das pessoas. Diante disso é possível alcançar os melhores resultados 
econômicos para empresas e para o país. 

 O planejamento correto para o desenvolvimento sustentável é um dos 
principais meios de começar a falar em sustentabilidade. De acordo com o 
Ministério do Meio Ambiente, em 1996, a partir das diretrizes da Agenda 21 Global, 
foi desenvolvida a Agenda 21 Brasileira a qual “tem a finalidade de tornar 
compatível a conservação ambiental, a justiça social e o crescimento econômico” 
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, p__). 

 Segundo a Agenda 21 Brasileira, as principais medidas a serem tomadas pela 
indústria e pelo governo, são: redução das perdas de materiais na construção; 
Aumento da reciclagem de resíduos como materiais de construção; Eficiência 
energética nas edificações; Conservação de água; Melhoria da qualidade do ar 
interno; Durabilidade e manutenção; Redução do déficit de habitações, 
infraestrutura e saneamento; Melhoria da qualidade do processo construtivo. 
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, p__). 
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 O termo sustentabilidade está avançando muito atualmente, fazendo assim 
com que profissionais do setor da construção civil busquem alternativas para 
minimizar os impactos causados pela construção civil. 

 

3.2. PAVIMENTAÇÃO 

 

 O pavimento é um revestimento do solo sobre uma superfície, formado por 
camadas de diferentes funções destinadas a distribuir cargas sobre um plano. Sua 
principal função é ter uma resistência á abrasão, com texturas e declividades 
capazes de proporcionar segurança e conforto à circulação. 

 Segundo Balbo, sem estradas adequadas não apenas continuaremos a ser 
uma região fora do espectro das nações desenvolvidas, como também 
continuaremos a ser um País que não oferece acesso adequado de bens para sua 
população. Não nos ufanemos, portanto, de nossa infraestrutura rodoviária, ainda 
bastante arcaica, que demonstra baixa tecnologia a serviço, reflexo de nosso atraso 
como sociedade moderna.  

 O pavimento asfáltico é basicamente constituído por agregados e ligantes 
asfálticos, contendo quatro camadas principais, sendo elas: revestimento asfáltico, 
base, sub-base e reforço do subleito. Seu revestimento pode ser composto por 
camada de rolamento e por camadas intermediárias, ou ligação, conhecida como 
binder. 

 As principais camadas que constituem o pavimento asfáltico são a base, sub-
base e o reforço do subleito, pois essas camadas tem função estrutura. Segundo 
Medina, “limitar as tensões e deformações na estrutura do pavimento, por meio da 
combinação de materiais e espessuras das camadas constituintes, é o objetivo da 
mecânica dos pavimentos”. 

 

3.3. UTILIZAÇÃO DO RESÍDUO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO 

 

 Os resíduos da construção civil, conhecido também como resíduos reciclados, 
são divididos em classes e de acordo com cada classe tem sua devida reutilização. 
A NBR 15115 é a norma que esclarece as diretrizes para o uso correto do resíduo 
na pavimentação, tendo como principal objetivo: Esclarecer os critérios para 
execução de camadas de reforço de subleito, sub-base e base de pavimentos, bem 
como acamada de revestimento primário, com agregado reciclado de resíduo sólido 
da construção civil, denominado “agregado reciclado”, em obras de pavimentação. 
(NBR 15115, 2004, p__). 

 Segundo a NBR 15115, os materiais utilizados devem atender os requisitos:  

 Deve-se utilizar somente resíduos de classe “A”, conforme descrito pela 
Resolução CONAMA n° 307;  

 Os resíduos da construção civil devem apresentar uma curva granulométrica 
com coeficiente de uniformidade Cu ≥ 10 (Cu = D60 / D10);  

 O material passante na peneira de 0,42mm deve ser entre 10% e 40%;  



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

 Não são permitidos materiais que ofereçam risco a saúde do trabalhador;  

 O agregado reciclado deve ser transportado de uma forma segura, onde não 
tenha meios de contaminação; A NBR 15115 esclarece que a execução das 
camadas de pavimento, compreende as operações de mistura e pulverização, 
umedecimento ou secagem dos materiais, realizadas na pista ou em central de 
mistura, bem como o espalhamento, compactação e acabamento na pista 
devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, após 
a compactação, atingir a espessura projetada. (NBR15115, 2004, p__). 

 Quando a camada de pavimento exigir uma espessura final superior a 20 cm, 
ela deve ser dividida em camadas parciais, sendo que a espessura mínima tanto 
para base, sub-base ou reforço de subleito deve ser 10 cm após sua compactação. 
(NBR 15115). 

 Usar os resíduos da construção civil na pavimentação é uma das maneiras 
que não exige tecnologia fazendo com que o processo tenha um menor custo. 

 
4. CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que, para alcançar as práticas sustentáveis, o profissional da 
engenharia civil deve planejar sua obra do início ao fim, reutilizando os resíduos 
sólidos da construção civil de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 
Resolução n°307, 2002 do CONAMA.  
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RESUMO 

 
As estruturas de concreto mesmo quando projetadas e realizadas de forma correta 
apresentam microfissuras que possibilitam a passagem de água e agentes agressivos 
ao seu interior, desencadeando patologias que influenciam nas suas propriedades 
mecânicas e na durabilidade do material.  Estas fissuras podem ser causadas por 
processos naturais no concreto como a retração durante a sua cura e através de 
carregamentos acima do limite projetado. Desta forma é crescente a busca por 
alternativas que possibilitem reduzir custos desnecessários. Há muitos estudos 
relacionados as propriedades do concreto, porém estudos relacionados as suas 
propriedades de autocicatrização ainda são escassos, desta forma o presente estudo 
tem como finalidade compreender a propriedade de autocicatrização do concreto, com 
e sem adição de agentes cristalinos. 
Palavras-chave: Concreto, autocicatrização, aditivo cristalino. 
 
 

ABSTRACT 

 
Concrete structures, even when properly designed and built, have micro cracks that 
allow water and aggressive agents to pass inside, triggering pathologies that influence 
their mechanical properties and material durability. These cracks can be caused by 
natural processes in the concrete such as shrinkage during curing and through loading 
above the projected limit. Thus, the search for alternatives that reduce unnecessary 
costs is increasing. There are many studies related to the properties of concrete, but 
studies related to its self-healing properties are still scarce, so the present study aims 
to relate the self-healing property of concrete, with and without the addition of 
crystallizing agents. 
Key-words: Concrete, self-healing, crystalline additive. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

Atualmente o setor da construção civil tem se preocupado não só com a 
resistência de estruturas de concreto, mas também com sua durabilidade, que está 
ligada diretamente com a ação de agentes e ambientes agressivos. Desta forma um 
dos mecanismos que vem chamando atenção neste quesito é a propriedade de 
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autocicatrização do concreto, que tem como propósito aumentar a vida útil das 
estruturas, reduzindo então o custo de manutenção e o desperdício de materiais 
(EUZÉBIO et. al.,2017). 

Estruturas a base de cimento mesmo bem projetadas e bem realizadas com o 
tempo tendem a desencadear patologias como a formação de fissuras, as quais 
interferem na resistência do material, aumentando a passagem de agentes agressivos 
que afetam diretamente na durabilidade da estrutura (FERREIRA E PINHEIRO 2017). 

O termo autocicatrização do concreto (self-healing), tem como proposito tornar 
a estrutura mais durável e sustentável de forma natural através da autocicatrização, a 
qual só é possível pela presença de materiais presentes na estrutura do concreto que 
em situações específicas, como a hidratação tardia, proporciona a hidratação de grãos 
de cimento não hidratados, os quais tendem a preencher os vazios causados pelas 
fissuras. Algumas das tecnologias que buscam aprimorar esta capacidade são a 
utilização de agentes cicatrizantes, retentores de água e bactérias (VENQUIARUTO 
et. al. 2018). 

Uma das alternativas para aumentar a durabilidade do concreto e sua 
resistência é diminuindo sua permeabilidade, proporcionando a redução da passagem 
de agentes agressivos a sua estrutura e para isso é necessário melhorar a pasta de 
cimento que envolve os agregados.  Conforme descrito por Cabral et. al. (2012) e 
Lema, Moraes e Orives (2010), o sistema de formação de cristais é causado pela 
introdução de aditivos de cristalização, os quais garantem a redução da 
permeabilidade do material e consequentemente impedem a passagem de agentes 
agressivos e aumentando sua vida útil. 

Neste contexto, o uso de aditivos cristalizantes vem sendo estudados para o 
reparo de fissuras no concreto. Estes aditivos são agentes hidrofílicos que reagem 
facilmente com a água e juntamente com outros componentes, inertes no concreto, 
formando uma matriz cristalizante que realiza a vedação dos poros aumentando a 
resistência a penetração de água (FERREIRA e PINHEIRO 2017). 

 
2 METODOLOGIA 

O presente estudo será realizado através de uma pesquisa de natureza 
exploratória, mediante a revisão bibliográfica de fontes primárias e secundárias, 
acerca da propriedade de autocicatrização do concreto com adição de agente 
cristalino em relação ao concreto convencional, abordando suas principais 
características. Para isso, será caracterizado a composição do concreto e suas 
propriedades físicas e mecânicas, possibilitando o compreendimento de sua estrutura 
e seu comportamento após a adição de componentes que permitam a cristalização 
de poros e fissuras. 

 
3 DESENVOLVIMENTO 

O concreto é um dos materiais mais consumidos no mundo, por ser um material 
barato e versátil, entretanto este material apresenta uma estrutura muito complexa de 
acordo com os insumos que são utilizados, por isso é necessário conhecer suas 
características e propriedades (EUZÉBIO et. al.,2017).  

De forma geral o concreto é um compósito, produzido através de pasta 
cimentícia e agregados, sendo amplamente utilizado na construção civil. O cimento é 
denominado como uma substância ligante, com capacidade de unir materiais em um 
único corpo, compacto e resistente, através da reação com a água a qual é chamada 
de hidratação. A hidratação é o processo responsável por fazer com que os aluminatos 
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e silicatos endureçam com o tempo, aglomerando os cristais e diminuindo os vazios 
existentes, formando uma massa rígida e fornecendo resistência mecânica. As 
propriedades dos agregados que mais interferem nas características do concreto, 
como massa unitária, módulo elástico estabilidade dimensional, está relacionado mais 
a estrutura física (volume, tamanho e distribuição de poros) do que a química dos 
agregados (BERSOLIN, 2016 e EUZÉBIO et. al.,2017). 

Mesmo o concreto sendo um compósito suas características não são iguais as 
propriedades de seus componentes, um exemplo disso é o seu comportamento 
quando submetido a compressão, onde antes de romper apresenta comportamento 
inelástico, já a pasta cimentícia e os agregados quando ensaiados individualmente 
obtêm rompimento elástico. Além disso a resistência do concreto geralmente é menor 
que de seus componentes, conforme Venquiaruto (2017), este comportamento é 
justificado pela sua microestrutura, mas especificamente pela zona de transição (ZT) 
na interface entre agregado e a pasta cimentícia. 

A microestrutura do concreto é bastante complexa e heterogênea, desta forma 
é difícil obter modelos realistas da sua estrutura microscópica, contudo com o 
conhecimento das propriedades individuais de seus componentes e as suas relações 
ajudam no controle das suas propriedades. O que confere a microestrutura do 
concreto além de seus componentes é a cura necessária, tanta o seu período como o 
ambiente em que ocorre a cura. (EUZÉBIO et. al.,2017). 

Apesar do concreto aparentar ser um material sólido, ele ainda apresenta poros 
em sua estrutura de diferentes tamanhos, que podem variar de 2,5 nm e acima de 
10.000 nm. Estes poros fazem parte da matriz cimentícia, onde durante a hidratação 
do cimento os vazios da pasta são parcialmente preenchidos pelos produtos da 
hidratação tardia criando poros ainda menores (LOPES (2016) e EUZÉBIO et. 
al.,2017). 

Além dos poros o concreto ainda pode apresentar fissuras em sua estrutura, as 
quais são manifestações patológicas que ocorrem quando as tensões de tração 
excedem a capacidade do concreto, podendo ser causadas no estado fresco ou 
endurecido. A ocorrência de fissuras no concreto é inevitável já que ele apresenta 
baixa resistência a tração.  Em geral através do tipo de fissura pode ser identificado a 
causa da sua ocorrência (EUZÉBIO et. al.,2017). 

A capacidade do concreto da cicatrização autógena de fissuras, ocorre através 
dos produtos da hidratação tardia de porções anidras de cimento, pela penetração de 
água pelas fissuras nas primeiras idades do concreto, como pode ser observado na 
Figura 1. Desta forma o concreto tem a capacidade de preencher de forma natural 
apenas fissuras até 0,2 mm que são consideradas aceitáveis, já que na maioria dos 
casos não provocam nenhuma ameaça à segurança e resistência da estrutura. Neste 
contexto é crescente a busca por formas de aumentar a capacidade de cicatrização 
através de concretos especiais auto cicatrizantes que pode ser obtido pela adição de 
fibras, uso de reagentes retentores de água ou por agentes cicatrizantes (SILVA, 2016 
e EUZÉBIO et. al.,2017). 

 
Figura 1 - Etapas de autocicatrização do concreto. 
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Fonte: adaptado de Silva (2016). 

 
Onde podemos observar as seguintes etapas. 
a) Formação de carbonato de cálcio ou hidróxido de cálcio; 
b) Impurezas da água sendo depositadas ou das paredes da fissura; 
c) Hidratação tardia dos grãos anidros de cimento; 
d) Expansão da matriz cimentícia. 
 
Para aumentar a capacidade de autocicatrização do concreto vem sendo 

estudada a possibilidade de realização do self-heling, que conforme descrito por 
Ferreira e Pinheiro (2017), é a formação de estruturas cristalinas, pela carbonização 
de carbonato de cálcio, preenchendo as fissuras e consequentemente aumentando 
as propriedades mecânicas do material. 

Os aditivos cristalizantes utilizados no self-heling, são hidrofílicos, e juntamente 
com as anidras de cimento presentes nas extremidades das fissuras do concreto, 
quando em meio aquoso, reagem formando depósitos insolúveis que vedam os poros 
e fissuras de aproximadamente 0,4 mm além de aumentar a resistência do material 
(FERREIRA; PINHEIRO, 2017 e TAKAGI et. al., 2014). 

Os produtos resultantes da hidratação tardia, como o hidróxido de cálcio (CH) 
e o silicato de cálcio hidratado (C-S-H), ocupam os espaços entre a parede das 
fissuras e caso ainda tenha presença de dióxido de carbono este é responsável por 
realizar a cicatrização total com a carbonização dos álcalis formados, como pode ser 
observado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Surgimento de estrutura cristalina do processo self-healing. 

 
Fonte: adaptado Ferreira e Pinheiro (2017). 
 

4 CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo o estudo das propriedades de 
autocicatrização do concreto, a fim de melhorar sua resistência e impedir a passagem 
de agentes agressivos e consequentemente aumentar sua vida útil. Vale salientar 
que o concreto apresenta alta complexidade em sua estrutura devido à grande 
variabilidade de suas propriedades, portanto o presente estudo aponta apenas uma 
análise bibliográfica breve do tema autocicatrização com foco na cicatrização 
autógena e na incorporação de agentes cristalinos. 

Desta forma, o concreto com cicatrização autógena apresenta a capacidade 
de recuperar fissuras de até 0,2mm que são consideradas aceitáveis, já que na 
maioria dos casos não provocam nenhuma ameaça à segurança e resistência da 
estrutura, porém esta cicatrização auxilia na diminuição da permeabilidade do 
material. Este tipo de cicatrização conta com uma alta complexidade já que está 
relacionada a muitas variáveis como as propriedades do cimento, relação água 
cimento, tipo de cura e o tamanho das fissuras. 

Já a autocicatrização através de aditivo cristalino se mostra mais eficaz, visto 
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que tem a capacidade de recuperar fissuras 2 vezes maiores que cicatrização 
autógena dependendo muitas das vezes apenas de um meio aquoso para o processo 
de cura, entretanto ainda são escassos os estudos que demonstrem as propriedades 
físicas e mecânicas do material após sua recuperação, necessitando então de um 
estudo mais aprofundado sobre o tema. 

 
5 AGRADECIMENTOS 

 Para a elaboração deste resumo expandido, agradeço a todos, desde os 
colegas de faculdade que ajudaram, aos professores que cooperam para que fosse 
possível realizar tal feito, contribuindo com seus conhecimentos e recursos para a 
elaboração desse artigo, aos familiares que me apoiaram, e a todos meus sinceros 
agradecimentos. 
 

REFERÊNCIAS 

BERSOLIN, Gustavo. Influência das técnicas de cura na resistência do concreto 
e análise da incorporação de cal hidratada na técnica de cura por aspersão 
periódica de água. UNIVATES – Lageado, RS. Trabalho de Conclusão de Curso, 
2016. 

CABRAL, Antonio Eduardo Bezerra, et. al. Avaliação do uso de aditivos para 
impermeabilização por cristalização no concreto. Anais do 54° Congresso do 
Concreto, outubro/2012, Maceió – Alagoas. 

EUZÉBIO, Luíz Antônio et. al. BIOCONCRETO Estudo exploratório de concreto 
com introdução de Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, acetato de cálcio e 
ureia. Universidade Federal de Goiás. Trabalho de Conclusão de Curso, 2017. 

FERREIRA, Matheus Fonseca; PINHEIRO, Samantha Coelho. Artigo. Análise do 
desempenho mecânico com aditivo cristalizante após o self-sealing e self-
healing na resistência à compressão de argamassas. IV Exposição Cientifica, 
Tecnologica e Cultural do IFAM/CMC. Manaus-AM, 2017. 

LEMA, Domingo; MORAES, Eduardo F. S. de; ORIVES, Cláudio N. Durabilidade das 
estruturas pela impermeabilização por cristalização integral do concreto. Revista 
Concreto & Construções, Pesquisa e Desenvolvimento, pg 94-102. 

LOPES, Taís Biazão. Comparação da microestrutura do concreto auto adensável 
com o concreto convencional. Universidade Estadual de Campinas. Limeira. 
Dissertação, 2016. 

SILVA, Lucília Maria Bernardino da. Influência do carregamento precoce na 
retração por secagem do concreto. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre. Tese, 2016. 

TAKAGI, Emilio M. et. al. Pesquisa e desenvolvimento. Concretos autocicatrizantes 
com cimentos brasileiros de escória de alto forno ativados por catalisador cristalino. 
Concreto & construções. São Paulo, v. 41, n.73, p.75-79. 2014. 

VENQUIARUTO, Simone Dornelles. Influência da microfissuração causada nas 
primeiras idades na durabilidade de concretos ao longo do tempo (self-healing). 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Tese, 2017 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

ANÁLISE E CONFECÇÃO DE BLOCOS ECOLÓGICOS 
SUBSTITUINDO O SOLO POR RESÍDUOS DE PET PELETIZADA 

COMO AGREGADO  
 

Lucas Gabriel Ribeiro Oliveira1 e Marcel Andrey de Goes 2 
 
Área de Concentração: Engenharia Civil 
 
Grupo de Trabalho: Tecnologia e Desenvolvimento de Materiais de Construção 
Alternativos e Inovadores 
 

RESUMO 
 
O crescimento populacional aumenta gradativamente, e como consequência o 
consumo de bens e materiais também aumenta, causando uma alta geração de 
acúmulos de resíduos sólidos que acabam sendo descartados incorretamente no 
meio ambiente, causando grandes impactos e degradando a flora e a fauna em 
nosso planeta. Um dos resíduos que apresentam um grande volume em nosso país 
são os resíduos plásticos, especialmente o Politereftalato de Etileno, popularmente 
conhecido como PET, o uso deste material preocupa cada vez mais os 
ambientalistas, devido à grande quantidade de fabricação e consumo, por 
consequência, é preciso promover novas técnicas de reutilização desse material. 
Nas últimas décadas a indústria da construção civil tem sido objeto de estudo para 
implementação de materiais alternativos afim de aprimorar seus métodos 
construtivos convencionais. O setor construtivo está em constante mudança, onde 
vem surgindo novas técnicas, parâmetros e inovações para suprir os métodos 
antigos. Desta forma, este trabalho tem como objetivo apresentar o estudo de 
viabilidade na confecção de tijolos ecológicos (solo-cimento), substituindo o solo por 
fibras de PET reciclada, visando a comparação por realizações de testes 
laboratoriais pelas normas vigentes do bloco solo-cimento, afim de averiguar a 
resistência a compressão e absorção da água com os blocos com a substituição do 
solo pela PET reciclada. 
 
Palavras-chave: Resíduos; garrafa PET; sustentabilidade; tijolo ecológico; 
construção civil 
 

ABSTRACT 
 
Population growth gradually increases, and as a consequence the consumption of 
goods and materials also increases, causes a high generation of waste residues that 
end up being incorrectly disposed of in the environment, greatly affect and degrade 
the flora and fauna of our planet. One of the wastes that has a large volume in the 
country is plastic waste, especially Ethylene Polyerephthalate, popularly known as 
PET, or the use of this material is increasingly worrying environmentalists, due to the 
large volume of use and consumption, because, New techniques for reusing this 
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material need to be promoted. In recent decades, the construction industry has been 
studied for the implementation of alternative materials in order to improve its 
construction methods. The construction sector is constantly changing, where new 
techniques, parameters and innovations for previous old methods emerge. Thus, this 
work aims to present the feasibility study in the manufacture of ecological bricks (soil-
cement), replace the soil with recycled PET fibers, use comparisons with laboratory 
testing by the current standards of cement soil block, in order to reduce compressive 
strength and water absorption with recycled PET replacement soil blocks. 
 
Key-words: Waste; pet bottle; sustainability; ecologic brick; construction 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 A construção civil é considerada uma das atividades que mais geram resíduos 
e alteram o meio ambiente, em todas as suas fases, desde a extração de matérias-
primas, até o final da vida útil da edificação. (CAMARGO et al., 2012). 

Em busca de minimizar o grande impacto no setor construtivo, começa a se 
manifestar as construções sustentáveis, também conhecidas como ecológicas. 
Construções sustentáveis, buscam evitar impactos ambientais através do reuso de 
materiais descartados no meio ambiente, desta maneira, acabam se tornando novas 
matérias primas, suprindo os métodos convencionais. Essa técnica possui o intuito 
de preservar o meio ambiente, promovendo maior eficiência econômica e a 
minimização de impactos ambientais em todas as etapas construtivas, reutilizando e 
reciclando quaisquer materiais (CEOTTO, 2007).  

O tijolo ecológico vem ganhando espaço nos meios construtivos sustentáveis, 
pois o mesmo tem as mesmas características do tijolo convencional de cerâmica, 
porém, a sua fabricação possui menor efeito ao meio ambiente. Os tijolos ecológicos 
são chamados assim pois na sua produção não há queima, ao contrário dos tijolos 
de cerâmica que precisam ir ao forno em grandes temperaturas, sendo assim 
evitando o corte de árvores para carvão e na emissão de gases poluentes lançados 
na atmosfera (FIAIS; SOUZA, 2017). 

Os métodos construtivos nunca param, a cada ano surge novas tecnologias e 
inovações. Fica como desafio da construção civil unir a segurança e qualidade junto 
a construções sustentáveis, aprimorando os processos e diminuindo os custos. A 
utilização de novos materiais reciclados vem sendo cada vez mais empregues no 
setor construtivo.  

Um dos materiais que mais geram e degradam o meio ambiente são os 
plásticos, nesse contexto o trabalho apresenta a utilização de fibras de garrafa PET 
peletizadas como agregado na confecção de blocos de solo-cimento, onde as fibras 
irão substituir o solo nas proporções de 88% e 90%, visto que, o solo apresenta 
maiores porcentagens na fabricação de blocos ecológicos. Após isso será verificado 
se os blocos com fibras irão atender as exigências das normas brasileiras ABNT 
NBR 8491:2012 e NBR 8492:2012, comparando e caracterizando os blocos com 
solo-cimento aos blocos com fibra-cimento, em relação a testes de resistência a 
compressão, absorção da água e conforto térmico, visando a viabilidade e 
resultados a devidas propriedades mecânicas. 
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2. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desse trabalho será feita a tentativa da substituição 
do solo pela garrafa PET peletizada na fabricação do tijolo ecológico. O tijolo 
ecológico convencional é basicamente confeccionado a partir da mistura entre o 
solo, cimento e água. A partir desse material surgiu a ideia de agregar um dos 
principais problemas atualmente, o descarte de lixo, principalmente no caso dos 
materiais plásticos. Para os procedimentos experimentais será utilizado os seguintes 
materiais: Água, resíduo de garrafa PET peletizada, solo e cimento Portland CP II. 

 

 2.1 PROCESSAMENTO DAS COMPOSIÇÕES 
 

Foi estipulado a determinação de três traços distintos, cada um deles 
contendo proporções diferentes. O primeiro deles será o T1, com proporção de 1:8 
(cimento: solo), o T2 com proporção de 1:8 (cimento: garrafa PET peletizada), e por 
fim, T3 com proporção 1:10 (cimento: garrafa PET peletizada). Será realizado a 
fabricação de um tijolo solo-cimento convencional para a comparação do tijolo com a 
substituição do solo. 

 

Tabela 1 - Proporções de quantidade dos materiais para cada traço (%). 

Traço Material 

Cimento Solo Resíduo 

T1 12% 88% - 
T2 12% - 88% 
T3 10% - 90% 

Fonte: Autor, 2019. 
 

Os materiais serão divididos de acordo com o traço estipulado. Após os 
materiais receberem a suas respectivas dosagens serão colocados na betoneira, até 
que permaneçam com uma cor uniforme, afim de que o material se torne uma 
mistura homogênea, posteriormente, a água será adicionada proporcionalmente e 
gradativamente. 

Após a mistura estiver pronta, ocorre a etapa de prensagem, onde a mistura é 
colocada na prensa mecânica na qual ganhará forma do bloco. Em seguida, os 
blocos entram em processo de cura, onde devem permanecer úmidos afim de 
garantir a cura necessária. O tempo total de cura será de 28 dias, no decorrer de 7, 
14 e 28 dias serão feitos os testes de absorção da água e também os ensaios de 
compressão de acordo com a norma NBR 8492:2012, afim de averiguar se o produto 
final está hábil para uso. 
 

3. DESENVOLVIMENTO 

O bloco solo-cimento é um composto de mistura bem proporcionada entre o 
solo junto ao aglomerante hidráulico sintético denominado cimento Portland, de 
modo que haja uma ótima fixação do solo pelo cimento, aprimorando as 
propriedades da mistura (PIRES, 2004). 

Esse elemento é uma solução simples, prática e avançada que consegue 
abranger resultados admissíveis em relação a redução de custos na construção, 
sendo possível utilizar o solo da própria obra, na confecção desse material é 
dispensado o uso de maquinários ou equipamentos sofisticados e apresentam baixo 
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ou nenhum consumo de energia para sua fabricação. (KOLLING; TROGELLO; 
MODOLO, 2012). 

O tijolo ecológico, possui esse nome devido a sua fabricação ecologicamente 
correta, eliminando o processo de queima. O formato final do bloco, permite a 
passagens de tubulações hidráulicas e elétricas no seu próprio interior, o que acaba 
reduzindo a geração de resíduos (NASCIMENTO et., 2018). 

Seu método construtivo dispensa a utilização de madeiras, pregos e arames. 
Possui um sistema acústico e térmico, deixando que o ar de dentro dos furos quando 
aquecidos pelo sol saiam para cima e quando esfriados se desloquem para baixo, 
afim de manter uma temperatura interna ideal. Suas junções foram especialmente 
desenvolvidas para aumentar a resistência da estrutura em si, além de proporcionar 
a sua colocação, afim de diminuir o tempo de finalização da alvenaria. Devido os 
blocos apresentarem superfícies lisas, não há obrigação do reboco e possibilita a 
colocação de azulejos ou outros acabamentos. (PIRES, 2004). 

A alvenaria de blocos ecológicos é capaz de suportar o peso de elementos 
como coberturas, pilares, lajes pré-moldadas ou moldadas. (FIAIS; SOUZA, 2016). 

Devido ao grande acumulo de garrafas PET, foi proposto a utilização desse 
material afim de reutilizá-lo, pois o mesmo é descartado cada vez mais no meio 
ambiente, por tanto, esse material irá servir como uma das matérias primas da 
confecção de tijolos. 

Por ser um material que possui um longo processo de decomposição, ocupa 
grandes volumes e seu descarte em aterros acaba sendo cada vez mais inviável. 
Desta maneira, pensando nos impactos ambientais que o material pode causar, a 
reciclagem e a reutilização tornam-se as principais saídas para a amenização dos 
impactos no meio ambiente. A PET já está ganhando diversas tentativas de 
utilização na construção civil, já que esse material possui boa resistência a tração, 
além de proporcionar a criação de possibilidades de construção com baixo custo 
(SILA et al., 2014). 

Tijolos ecológicos são composto por solo, cimento e água. Nesse estudo o 
solo será substituído pela PET peletizada, afim de averiguar a comparação da 
qualidade e benefício dos blocos ecológicos tradicionais. O ramo do setor construtivo 
tem avançado em busca de desenvolver métodos sustentáveis, aplicando em 
aperfeiçoar a qualidade de vida humana sem ultrapassar a capacidade de recursos 
ilimitados. (QUEIROGA; MARTINS, 2014). 

Sendo assim, a ideia da criação de um novo material sustentável não irá 
colaborar somente para o ramo da construção civil, mas também ajudará ao meio 
ambiente. 

 
4. CONCLUSÃO 

O Bloco solo-cimento é um componente que está ganhando espaço devido 
sua fabricação, promovendo mínimo ou até mesmo nulo impacto ao meio ambiente, 
além de ser um elemento fácil e rápido para confecção.  

A partir de todo o processo de fabricação e estudo do bloco com a 
substituição do solo pela PET peletizada, o principal intuito do trabalho é apresentar 
um material que possa ser empregado nos ramos na construção civil, 
principalmente no uso em alvenarias, visando a qualidade, custo e benefício em 
comparação com bloco solo-cimento. Com o presente estudo será possível agregar 
uma nova utilidade para as garrafas PET uma vez que a mesma vem produzindo 
um grande acumulo devido ao seu descarte inadequado, trazendo uma nova vida 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

útil a este material. Além, de proporcionar um novo elemento que possa apresentar 
inúmeras características, sendo capaz de abranger atributos superiores as quais 
eram do bloco ecológico comum, melhorando as propriedades físicas, químicas e 
mecânicas, impactando diretamente na vida útil do material, e até mesmo 
propriedades que eram extintas ao mesmo. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como principal objetivo propor diretrizes para a elaboração 
de um projeto de uma residência unifamiliar sustentável fazendo a utilização do 
método construtivo light Steel frame, sistema  que utiliza o aço galvanizado como 
principal elemento estrutural. Esse sistema consiste em uma construção utilizando 
perfis de aço sendo uma estrutura mais leve e resistente. Diante da problemática do 
crescente aumento populacional, aliado a grande demanda de habitações, propõe-
se o uso de sistemas alternativos na construção de residências, obras que visam à 
sustentabilidade e que ao mesmo tempo diminuam os problemas causados pelos 
rejeitos das obras de engenharia. 
Palavras-chave: Construção civil; Sistemas alternativos; Light Steel Frame; 
 

ABSTRACT 
The present work has as main objective to propose guidelines for the elaboration of a 
project of a sustainable single family residence using the light steel frame 
construction method, a system that uses galvanized steel as the main structural 
element. This system consists of a construction using steel profiles being a lighter 
and stronger structure. Faced with the problem of increasing population growth, 
coupled with the high demand for housing, it is proposed to use alternative systems 
in the construction of homes, works aimed at sustainability while reducing the 
problems caused by the rejection of engineering works. 
Key-words: Construction; Alternative systems; Light Steel Frame 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

A construção civil apresenta-se dentro do cenário brasileiro como o setor 
que mais gera resíduo. Isso se deve aos métodos e sistemas construtivos manuais 
que são utilizados. É evidente que esses resíduos além de serem prejudiciais ao 
Meio ambiente, também causam problemas logísticos e prejuízos financeiros 
(Nagalli, 2014). 

Com o aumento populacional e o avanço na tecnologia, o setor da 
construção civil, procura encontrar métodos mais simples e eficazes para os seus 
projetos. A grande aposta do setor vem sendo as construções em aço. Devido à falta 
de eficiência dos métodos artesanais que por sua vez apresentam baixa 
produtividade e não conseguem atender a demanda crescente de habitação fica 
claro que o aço surge nesse contexto de modo a sanar esse déficit habitacional, 
podendo ser facilmente aplicado ao projeto. (BRASILIT, 2014) 

Nardin (2008) cita a importância das construções em aço e elenca a 
vantagem que a mesma tem se comparada a construção convencional. A estrutura 
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concebida em aço é menos prejudicial ao meio ambiente, pois o aço é um material 
reciclável, fator que contribui para que não haja desperdício de materiais utilizando 
todos os seus componentes em diversas etapas da construção.  

O objetivo deste trabalho é analisar e aplicar a utilização do sistema 
construtivo Light Steel frame na construção de residências unifamiliares.  

 
2. METODOLOGIA 

 Nesta etapa do trabalho, foi realizado um levantamento dos componentes 
empregados na concepção da estrutura, e também os materiais e os métodos 
utilizados na montagem do sistema. 

2.1 Fundação 

O Radier é o tipo mais utilizado na fundação de sistemas construtivos como 
o Steel Frame. Trata-se de uma laje de concreto que é responsável por receber e 
distribuir os esforços da estrutura para o solo, para a realização de uma edificação 
levantada a partir do sistema LSF, será feita a ancoragem química utilizando barra 
roscada com porca e arruela que vai ser inserida no concreto e após a perfuração, é 
preenchida com uma resina química de epóxi que fica responsável por fixar a 
estrutura da edificação. 

2.1.1 Painéis  

A partir disso, entram os painéis, que são montados utilizando parafusos 
ponta broca (4,8x 19) sobre cavaletes, sarrafos ou bancada. Em seguida serão 
ancorados no radier por chumbadores do tipo parabolt, evitando a movimentação da 
estrutura pela ação do vento. 

2.1.2 Revestimento 

Em seguida, as placas de OSB (Oriented stand board) são fixadas nos 
painéis com parafusos ponta broca 4,2 x 32 mm respeitando a distância nas bordas 
de 15 cm de um parafuso para o outro. No meio da placa a distância na vertical é de 
30 cm de um parafuso para o outro. Deve se deixar uma junta de dilatação de 3 mm 
entre as placas de OSB na vertical, horizontal e em toda volta de portas e janelas. 

Após o revestimento com as placas, é utilizada uma membrana hidrófuga, 
que tem o objetivo de impermeabilizar as paredes e revestimentos da umidade 
externa e também permitir o respiro interno das paredes. Essa membrana deve ser 
colocada na altura de 40 cm do chão em todo o comprimento onde será fixado o 
OSB. 

Como revestimento externo é aplicada uma placa cimentícia que deve ser 
amarradas entre si deixando uma junta de dilatação de 3 mm. Essas placas devem 
ser posicionadas de forma que não fiquem na mesma linha da emenda do OSB no 
sentido horizontal e vertical. São utilizados parafusos ponta agulha 3,2 x 32 mm. 
Para a fixação dessas placas, primeiro é necessário fazer um marcação em toda a 
placa nas bordas deve-se parafusar na linha de 1,5 cm da mesma, obedecendo a 
distância de 20 cm de um parafuso ao outro lembrando que nos cantos das placas 
deve-se colocar os parafusos 5 cm do final das placas, e no meio da placa pode ser 
20cm de um parafuso para o outro na vertical, e 40 cm de um parafuso ao outro na 
horizontal. 
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2.1.3 Isolamento térmico e acústico 
 
 A lã de vidro é utilizada em coberturas e em paredes devido ao seu alto 

desempenho térmico em variadas densidades a torna um material vantajoso, pois 
não é inflamável, evita a proliferação de ratos e insetos e também se mostra 
eficiente contra fungos e bactérias.  
 
2.1.4 Cobertura (telhado shingle) 

 
Para o dimensionamento da cobertura alguns procedimentos devem ser 

seguidos: 
 

 Montar as treliças seguindo o projeto; 

 Fixar as treliças e perfis de travamento; 

 Fixar os painéis que servirá de apoio para fixar o OSB da cobertura; 

 Colocar as calha de capitação de água do telhado, caso o telhado seja 
Embutido; 

 Colocar o OSB em painéis laterais antes de fixar as telhas; 

 Colocar o OSB sobre os painéis de cobertura; 

 Quando existir uma cumeeira, é muito importante deixar um espaço de 
4 cm para ventilação do telhado no encontro das aguas; 

 Os perfis de borda, ou perfil de acabamento de beiral, são peças de 
PVC com proteção contra raios UV são fundamentais para proteção do OSB ao 
longo do tempo, pois os protegem contra a umidade. 

 O feltro de subcobertura tem uma instalação específica para o caso de 
águas furtadas, sempre sendo colocado debaixo para cima. Usa-se transpasse de 
10 cm para telhados com inclinação acima de 30% e transpasse de 40 cm quando a 
inclinação é menor que 30% É necessário montar a primeira fileira de telhas com a 
sobreposição. Assim, a telha seguinte é colocada sobre a primeira linha de telhas. 
As outras fileiras seguem a sobreposição normal. 

Por fim, são colocadas as peças de ventilação de cumeeira Essas peças 
devem ser coladas sobre as telhas já instaladas. 

 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo LIMA (2014), o sistema Light Steel frame apresenta uma série de 
vantagens se comparado ao sistema convencional. Dentre as vantagens estão o 
baixo custo com a fundação que chega a 7% do custo total da obra. Sistema 
ecologicamente correto; visto que sua matéria prima é utilizada em toda a obra 
evitando desperdícios, isolamento térmico de baixo custo, racionamento de agua no 
processo de construção, e alta resistência ao fogo. 

 O Steel Frame é um sistema viável, o que garante a economia com os 
custos de fundação em até 75%. Isso se deve ao fato de que sua estrutura pode ser 
concebida em qualquer relevo. Se comparado á uma obra de alvenaria o tempo de 
construção de uma estrutura em Steel frame chega a ser 1/3 menor, O que contribui 
para corte de gastos com mestres de obras e outros trabalhadores (SINDUSCON-
SP, 2017).                     
Além disso, na execução das instalações hidráulicas e elétricas são mais rápidas no 
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sistema LSF. Dessa forma as paredes estão abertas, ficando aptas á receber os 
tubos hidráulicos e conduítes elétricos.  Fica claro que se comparado às instalações 
em alvenaria o Steel frame se torna muito mais viável, pois não necessita abrir 
espaços nas paredes para a instalação de seus elementos elétricos e hidráulicos 
(A.K. Santiago et al., 2010). 

 

4. CONCLUSÃO 

 
A pesquisa de levantamento bibliográfico atende a proposta de mostrar as 

vantagens do sistema construtivo Steel frame na construção de residências 
unifamiliares optando por uma edificação rápida e sustentável sem desperdícios de 
materiais e que ao mesmo tempo atenda a necessidade de qualidade e conforto 
pensando na saúde e no bem estar dos moradores. 
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RESUMO 
O presente trabalho visa o desperdício de materiais no setor da construção civil. Por conta 
disso foi preciso criar normas para dar destino correto a esse material desperdiçado, com 
a ideia de reciclar esses resíduos e reutilizá-los na própria construção civil. Para isto o 
intuito deste trabalho é reciclar o concreto triturado e reutilizá-lo como agregado graúdo na 
confecção de um novo concreto, reproduzir traços e adicionar porcentagens de agregado 
reciclado ao agregado natural na confecção de um novo concreto, após realizar ensaios 
conforme normas ABNT para testar sua eficiência no novo concreto. 

Palavras-chave: Resíduos; agregado graúdo; concreto; reciclado. 
 
 

ABSTRAT 
The present work aims at the waste of materials in the construction sector. Because 
of that it was necessary to create rules to give this material wasted the correct 
destination, with the idea of recycling these residues and use them in the building 
itself. For this the purpose of this work is recycle concrete crush it and reuse it as a 
coarse aggregate in the making of new concrete, reproduce traces and add 
percentages of recycled aggregate natural aggregate in the making of new concrete, 
after performing tests according to ABNT standards to test its efficiency on the new 
concrete.                                                                                                                                      
Keywords: Waste; coarse aggregate; concrete; recycled. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A construção civil gera muito desperdício de materiais, e os geradores 
desse desperdício não tem noção dos impactos causados só se preocupando 
quando lhes é cobrado (PINTO,1999). No Brasil ainda não há a cultura de separar 
os Resíduos da Construção Civil (RCD), a maioria desse RCD provém da 
construção e esse material vem misturado, dificultando sua classificação e destino 
(ÂNGULO; FIGUEIREDO, 2011). 
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Como 40 a 70% dos resíduos provém da construção civil, seria ideal uma 
coleta seletiva já no local da obra. Mas sem ações para evitar o desperdício desse 
material e que ele vá parar em locais impróprios, há problemas que afetam a todos, 
se pensarmos que desse material a metade poderia ser  reciclável, uma parte 
acaba indo para aterros sanitários acabando por saturá-los e outra parte acaba 
indo parar em terrenos baldios causando muitos problemas, entupimento de 
bueiros, animais peçonhentos, contaminação de rios, contaminação do lençol 
freático, trazendo doenças e prejuízos para a população (BLUMENSCHEIN, 2007). 

O tratamento de RCD é necessidade em nível mundial e nota-se um 
aumento de pesquisas para diminuir esse problema (BLUMENSCHEIN, 2004). 

Para tentar diminuir o problema causado ao meio ambiente, é necessário 
se preocupar com a sustentabilidade, idealização da obra, escolha do material, 
tentando sempre reduzir custos e desperdícios (RESENDE,2012). 

É importante reciclar o RCD, pois substitui matéria prima que sairia da 
natureza, porém o RCD não é bem aceito no setor. Pesquisas e novas tecnologias 
apontam não ser viável financeiramente, gerando desinteresse (LIMA; LIMA,2009) 

Pelo mundo o RCD é destinado a concretos e argamassas. No Brasil se 
reciclássemos todo o RCD, teríamos em 20% de todo agregado mineral extraído. 
O RCD reciclado é aceitável, mas ele apresenta alguns problemas quanto a 
aplicação das normas, sendo: a) composição e heterogeneidade; b) não há 
controle no processamento; c) sua qualificação visual é relativa, pois não há 
homogeneidade, assim não dando muita clareza do seu desempenho no concreto. 
Por isso as normas brasileiras só permitem sua utilização em concretos de baixa 
resistência (ÂNGULO; FIGUEIREDO, 2011). 

Para testar a confiabilidade de utilização do agregado reciclado em um 
novo concreto, tem-se o objetivo de realizar testes de resistência em concreto 
confeccionado somente com agregado natural e concreto confeccionado com 
porcentagens de agregado reciclado, para obter um parâmetro de comparação e 
verificação de sua resistência, e também levando em consideração os benefícios 
ambientais e econômicos (OLIVEIRA; PEREIRA, 2018). 
 

2.  METODOLOGIA 

Para desenvolvimento deste trabalho foi realizado embasamento 
bibliográfico sobre concretos com adição de agregados reciclados provenientes de 
resíduos da construção e demolição (RCD), visando reutilizar os resíduos 
reciclados como agregado graúdo em um novo concreto, desta forma é necessária 
uma pesquisa mais aprofundada referente aos resíduos de construção e demolição 
e sua caracterização, obtenção e beneficiamento.  

 
3. DESENVOLVIMENTO 

A classificação do Resíduo da Construção e demolição (RCD) se dá por 
sua coloração. O cinza (base cimentícia), usados para fins estruturais e os de cor 
vermelha (base cerâmica) usados em pavimentação (ÂNGULO et al., 2004). 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) criou normas para a 
classificação e separação dos RCD por classes, mas é preciso melhorias na 
separação por parte dos gestores das obras (MORAND, 2016). 



Segundo o CONAMA os RCD classificados como A e B são recicláveis, 
porém somente os de classificação A são os mais adequados para a reutilização 
na construção civil como agregados (BLUMENSCHEIN, 2007). 

Por isso muitas empresas partem para a construção pré-moldada por ser 
mais fácil rápida e limpa. E se respeitar as normas quanto ao gerenciamento dos 
resíduos é possível utilizá-los na própria indústria de pré-moldados (SILVA, 2014). 

Para produzir agregados reciclados é exigido um processo sistematizado 
para a garantia e qualidade dos agregados, pois as características dos agregados 
reciclados podem ser físicas ou químicas (LIMA, 1999). 

A cominuição (britagem) reduz o tamanho do material em vários tamanhos 
(NEVES,2005). Os britadores mais comuns são o de impacto (estilhaçamento) e o 
de mandíbula (quebra por clivagem) (ÂNGULO; FIGUEIREDO, 2011). 

Os britadores de impacto realizam trituração por impacto dos martelos ou 
barra macetando o material (CHAVES, 2007). Esse tipo de britagem gera 
agregados bem definidos dispensando uma segunda britagem (LIMA, 1999). 

Nos britadores de mandíbula a quebra se dá por compressão e 
cisalhamento gerando grandes quantias de finos (CHAVES, 2007). Sendo mais 
indicado para britas menores que 19mm (ÂNGULO; FIGUEIREDO,2011). 

Se desejar extrair o agregado natural da pasta endurecida do RCD é 
preciso o processo de tratamento térmico a 300°C tornando sua moagem mais fácil. 

Quanto as propriedades do material existem algumas análises que podem 
ser realizadas: Análise química, mineralógica, termogravimétrica, absorção de 
água, densidade e massa específica (ÂNGULO et al., 2004). Porém para este 
estudo faz-se necessário apenas porosidade, massa específica, absorção de água 
e resistência do agregado (JUD; TEN, 2007). 

O agregado reciclado é comum ter maior porosidade, alta absorção e baixa 
massa específica, e essas características fazem a diferenças entre concreto com 
agregado reciclado do com agregado natural (BASUCO,1999). 

A densidade é mais eficiente na classificação conforme sua porosidade 
com a densidade girando entre 2,2 e 2,3 kg/dm³ temos concreto com mesma 
resposta mecânica e absorção de água (ÂNGULO et al., 2004). Um item que pode 
variar muito a porosidade do agregado de RCD é a cerâmica vermelha, quanto 
menos poroso mais resistente será o concreto, podendo se assemelhar ao concreto 
de agregado natural (ÂNGULO, FIGUEIREDO, 2011). 

O agregado reciclado possui em sua composição muitos materiais porosos 
tem uma maior absorção de água em comparado ao agregado natural (LIMA,1999). 

A relação água-cimento (a/c) tem interferência na resistência a compressão 
(ZORDAN, 1977). Também indica-se molhar o agregado antes para não absorver 
água da pasta e obter cura satisfatória (LIMA, 1999). 

A massa específica do concreto reciclado demonstra massa específica e 
massa unitária com valores abaixo dos de agregado natural (LEITE, 2001). 

A massa específica interfere diretamente na resistência à compressão, 
tração e modulo de elasticidade dos concretos confeccionados com agregados 
reciclados, e inversamente proporcionais a absorção (LATTERZA,1998). 

 
4. CONCLUSÃO 

Por conta do tamanho do desperdício de materiais da construção civil e os 
transtornos causados ao meio ambiente, a busca para solução do problema, a 
reciclagem de resíduos da construção ou demolição mostrou-se interessante, pois 



é possível reutilizar boa parte desse resíduo na própria construção civil, porém 
esbarra em algumas questões que tornam esse reaproveitamento não muito viável 
do ponto de vista econômico. Pois o processo de triagem e moagem desse material 
ainda não é economicamente viável, havendo poucas usinas de beneficiamento. E 
dependendo do tipo de agregado resultante do RCD ele só poderá ser usado em 
concretos que não exijam responsabilidade (sem função estrutural). E também de 
uma parte dos construtores ainda não se conscientizaram da importância da 
separação de destinação adequada dos RCD. Por essas questões o agregado 
reciclado ainda não ganhou seu espaço no mercado. 
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Maria Alice Leonardi Carneiro1 Pedro Fernandes Neto2  

 
 

RESUMO 
 

Com o crescimento econômico, o mercado ficou cada vez mais competitivo, e as 
empresas estão se preocupando cada vez mais com o planejamento e controle de 
custos, sendo assim, um bom orçamento é um diferencial para a empresa. Esse 
trabalho tem como objetivo evidenciar a importância do orçamento em obras de 
Engenharia Civil, como um dos componentes que influenciam o sucesso de um 
empreendimento. Será contemplado um estudo onde a diferença entre ambas, foi à 
maneira da elaboração do orçamento, na primeira este foi feito com esmero e 
cuidado, minimizando erros, e no segundo a elaboração com deficiência de 
elementos, mostrando como isso pode influir no produto final disponibilizado para o 
mercado.  
Palavras-chave: Orçamento; Engenharia Civil; Empreendimento  

 
 

ABSTRACT 
 
With economic growth, the market has become increasingly competitive, and 
companies are increasingly concerned with planning and controlling costs, so a good 
budget is a differentiator for a company. This paper aims to demonstrate the 
importance of budgeting in Civil Engineering works, as one of the components that 
influences the success of an enterprise. It will be contemplated in a study where the 
difference between savings was the way to reduce the budget, the first was done with 
number and care, minimizing errors and without creating changes in the elements, 
showing how this can influence the final product. available to the market. 
Keywords: Budget; Civil Engineering; Venture 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A economia brasileira vem crescendo e com isso a utilização de engenharia 
de custos se tornou de vital importância para o sucesso de um empreendimento. O 
projeto executivo quando elaborado de forma não condizente aos parâmetros e 
exatidão esperado pode afetar todas as fases da obra, tornando impossível 
estabelecer metas orçamentárias e quantificar serviço e materiais causando 
prejuízos para construtora ou para incorporadora.  

A base orçamentária tem como característica principal englobar todas as 
atividades da empresa referente à obra proposta, estabelecendo relação entre os 
custos, as despesas, os investimentos, também comparando os resultados previstos 
com os efetivamente realizados.  

                                                
¹Acadêmica do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Telêmaco Borba  – e-mail<mayk-l.carneiro@hotmail.com>.  

²Engenheiro Civil Docente da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail<pedro-fneto@hotmail.com> . 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

O orçamento é uma ferramenta que auxilia a tomada de decisão, que ajuda 
aos gestores fixar objetivos. Através deste procedimento é possível envolver todos 
colaboradores para o mesmo caminho, unindo em um único objetivo. Portanto, a 
utilização desta ferramenta é imprescindível para o crescimento sustentável e 
direcionado da organização (MATTOS, 2006).  

O conceito de orçamento pode ser considerado como a relação entre 
coordenação, controle e valores, para determinar a tomada de decisão em uma 
organização (HORNGREN, 1986 apud DOMINGUES, 2002 p. 15).  

Segundo Vilela Dias (2004) É de grande responsabilidade profissional a 
preparação correta de um orçamento, uma vez que quanto mais competitiva se torna 
a área de engenharia civil, não só com a redução de mercado, como também com o 
surgimento de novas empresas, bem como, e principalmente, com a experiência que 
vem sendo obtida pelos contratantes na apropriação de custos e elaboração de suas 
bases de orçamento, mais importante se torna a aplicação consciente dos princípios 
da engenharia de custo. Pois, não basta saber elaborar o orçamento, e sim, 
desenvolvê-lo em período curto, através de métodos atuais de execução, mas, 
prioritariamente, conseguir preços melhores e trazendo maior competitividade. 

É importante ressaltar que nem sempre uma estimativa de custos feita com 
intuito de viabilizar a obra possui todos os dados necessários para sua execução. É 
recomendável que esta previsão de custos seja constantemente atualizada, visando 
à diminuição de eventuais desvios que possam ocorrer em relação à previsão inicial 
e, consequentemente, à manutenção dos resultados pretendidos pela empresa com 
o empreendimento. 

Sendo assim, é desejável que o profissional da área do projeto executivo 
possua espírito investigativo, tenha atitudes proativas e demonstre espírito 
empreendedor, para que o resultado do seu trabalho seja uma ferramenta gerencial 
segura nas tomadas de decisão pela empresa (CARDOSO, 2009). 
 
 
2. METODOLOGIA 

2.1 Classificação do estudo  

O enfoque metodológico é quali-quanti, sendo que a pesquisa parte para 
uma comparação entre obras públicas, onde serão analisados os resultados 
obtidos. 

 
2.2 Estrutura da pesquisa 

A pesquisa será dividida em duas etapas: revisão de literatura, e um estudo 
de caso. 

Na primeira etapa buscou-se levantar informações e conceitos relacionados 
com orçamento e planejamento de obras, engenharia de custos e prestação de 
serviços ao órgão público através de revisão bibliográfica. 

Na segunda etapa é realizado um estudo de caso entre duas obras. 
Neste contexto, o estudo é realizado em uma Secretaria de Planejamento, 

Economia e Gestão de uma Prefeitura. A Secretaria possui como principal atividade 
a elaboração de projetos, assim como orçamentos e planejamento da obra. 

 Para o presente trabalho será utilizado dois empreendimentos públicos que 
se referem a duas Capelas Mortuárias, onde uma se encontra no centro da cidade 
na Avenida Manoel das Dores e a outra se localiza em Caetano Mendes, distrito 
pertencente à cidade, com acabamentos conforme memorial descritivo.  
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 Revisão Bibliográfica 

O orçamento da obra é uma das primeiras informações que o empreendedor 
deseja conhecer ao estudar determinado projeto. Seja um empreendimento com fins 
lucrativos ou não, sabe-se que a construção implica gastos consideráveis e por isso 
mesmo devem ser determinados, já que, em função de seu valor, o empreendimento 
estudado será viável ou não (GOLDMAN, 2004). 

A elaboração do orçamento é tarefa de toda a organização. Cada área será 
responsável por alcançar determinadas metas, as quais deverão estar harmonizadas 
com as metas da toda a empresa. O processo orçamentário é um dos instrumentos 
que permitem acompanhar o desempenho da empresa e assegurar que os desvios 
do plano sejam analisados e adequadamente controlados. São medidas monetárias 
dos sacrifícios com os quais as organizações têm que arcar a fim de atingir seus 
objetivos. (PEREZ JUNIOR, 1995)  

O lucro irá depender de como é feito o orçamento, pois de acordo com Mattos 
(2006), um dos fatores primordiais para um resultado lucrativo e o sucesso do 
construtor é uma orçamentação eficiente. Quando o orçamento é malfeito, 
fatalmente ocorrem imperfeições e possíveis frustrações de custo e prazo. 

Conforme Tisaka (2011), a má qualidade dos orçamentos, não apresentando 
a realidade das obras, pode trazer prejuízos para o erário público, trazendo 
conseqüências indesejáveis, como baixa qualidade de serviços, aditivos contratuais, 
entre outros.  

Os aditamentos são realizados quando se altera alguns serviços, através do 
acréscimo ou decréscimos de quantitativos, ajustamento de projetos e mudanças de 
especificações.  Sendo que o limite para aditamentos em contratos públicos, 
conforme lei 8666/93 é de 25% (MATTOS, 2006).  

 
 

3.2 Estudo de caso 
As obras a serem estudadas são de uma Prefeitura, na qual se referem a 

duas Capelas Mortuárias, onde será feito uma análise comparativa entre um 
orçamento mal elaborado e um orçamento elaborado corretamente. 

Na Capela Mortuária do Distrito de Caetano Mendes, foi determinado um 
valor para dotação, na qual o orçamento ficou mais alto, sendo necessário realizar 
cortes no orçamento. Além desses cortes, outros fatores levaram ao erro tanto do 
projeto como no quantitativo para orçamentos, o que gerou problemas no 
seguimento da obra.  

A obra foi para licitação tendo uma empresa vencedora com o valor que foi 
dotado, logo após o inicio da obra observa-se que o orçamento não condiz com os 
projetos. E que durante a execução da obra foi constatado diversas falhas no 
orçamento, sendo assim necessário aditivo, e uma justificativa técnica da 
necessidade de aditivar. 

Nesse caso o aditivo será necessário por o orçamento não estar condizente 
com o quantitativo e custos, gerando prejuízos para obra tanto de tempo devido à 
burocracia de correção de planilhas, cronograma e novo contrato com os aditivos, 
como no custo, aumentando e gerando gastos não programados.  

Para a Capela Mortuária do centro da cidade, o orçamento foi feito seguindo 
os parâmetros e ficou condizente com o projeto. Na realização da obra, não foi 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

necessário aditivos, e sendo assim não obteve nenhum prejuízo e nem atrasos. 
Pode se notar esses fatores no cronograma da obra, onde segue tudo como o 
esperado, sem nenhuma falha.   

 
 

4. CONCLUSÃO 

A cada dia nota-se cada vez mais a importância do orçamento. O boom 
imobiliário vem causando mudanças, e um bom orçamento é um diferencial para 
uma empresa.   

A partir do estudo realizado com a comparação dos orçamentos e projetos foi 
possível observar que um orçamento mal elaborado pode causar muitos prejuízos 
para a obra. Também demonstra como o orçamento elaborado de forma adequada 
pode ser um instrumento determinante para ter sucesso na concorrência de um 
processo licitatório, pois apresenta os custos, tanto de matérias como de mão de 
obra e a forma de retorno de tais custos. 

Ressalta-se que um bom orçamento não é obtido sem a elaboração de um 
planejamento, calcular os custos através de informações apresentadas no edital e na 
visita técnica no local onde será executada a obra. 

Esse estudo está em andamento e será apresentado em um estudo futuro o 
orçamento total da obra após ser finalizada. 
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RESUMO 
 
A sustentabilidade está presente na construção civil e o reaproveitamento de 
resíduos é uma alternativa viável para a diminuição do consumo de materiais 
naturais e a disposição inadequada dos resíduos no meio ambiente, torna 
fundamental a implantação de projetos que envolvem a reciclagem de rejeitos 
sólidos. O pneu inservível é um material cuja a capacidade de degradação é 
altamente lenta, seu acumulo e descarte inadequado acarretam graves impactos no 
ecossistema. Visando contribuir com um melhor aproveitamento do resíduo de 
borracha de pneu gerado no processo produtivo de pneu incorporou-se o mesmo na 
produção do pavimento intertravado de concreto, denominado pavers. O resíduo 
utilizado possui o formato de pó e será incorporado no concreto substituindo o 
agregado miúdo parcialmente em porcentagens volumétricas de 10%, 20%, 30 % e 
40%. O paver será desenvolvido em uma empresa de pré-moldados localizada no 
município de Telêmaco Borba sendo finalizado em laboratório com o intuito de 
avaliar o desempenho do pavimento intertravado com a adição parcial do material 
alternativo, verificando suas propriedades mecânicas em seu estado fresco e 
endurecido de acordo com a ABNT NBR 9781:2013. 
Palavras-chave: Borracha de pneu; Pavimento intertravado; Sustentabilidade.  

 
ABSTRACT 

 
Sustainability is present in the construction industry and the reuse of waste is a viable 
alternative for reducing the consumption of natural materials and the inadequate 
disposal of waste in the environment, making it essential to implement projects 
involving the recycling of solid waste. The waste tire is a material whose degradation 
capacity is very slow, its accumulation and improper disposal cause severe impacts 
on the ecosystem. In order to contribute to a better utilization of the tire rubber 
residue generated in the tire production process, the same was incorporated in the 
production of the interlocked concrete pavement, called pavers. The waste used is 
powdery and will be incorporated into the concrete replacing the fine aggregate 
partially in volumetric percentages of 10%, 20%, 30% and 40%. The paver will be 
developed in a precast factory located in the municipality of Telêmaco Borba and will 
be finalized in the laboratory in order to evaluate the performance of the interlocking 

 
1 Acadêmica do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: 
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pavement with the partial addition of the alternative material, verifying its mechanical 
properties in its fresh and hardened state, according to ABNT NBR 9781: 2013. 
Key-words: Tire rubber; Interlocking floor; Sustainability. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Os blocos de concreto para pavimentos intertravados são elementos 
constituídos de agregados como cimento, areia, brita e água, de textura maciça e 
que permitem pavimentar uma superfície. O intertravamento é a capacidade que os 
blocos adquirem para resistir aos movimentos de deslocamento individual, seja ele 
vertical, horizontal, de rotação ou de giração em relação a suas peças vizinhas. A 
vida útil do pavimento intertravado pode ser de até 25 anos, desde que se tenham 
projetos apropriados para a sub-base, além de blocos de concreto de boa qualidade 
e que estejam muito bem assentados (PIOROTTI, 1985). 

Com o intuito de incorporar o resíduo proveniente da borracha de pneu na 
produção dos pavers, salienta-se que a reciclagem do pneu é importante para o 
meio ambiente, visto que a queima destes a céu aberto liberam carbono, dióxido de 
enxofre e outros poluentes atmosféricos e a estocagem gera riscos à saúde devido 
a facilidade de proliferação de insetos e roedores nestes locais, além de risco de 
incêndio pela ignição de elementos inflamáveis (RAMOS, 2005). 

Os agregados reciclados de borracha de pneu são bastante promissores no 
setor da construção civil, devido às características inerentes deste material sendo a 
leveza, elasticidade, absorção de energia, propriedades térmicas e acústicas 
(RODRIGUES; SANTOS, 2013).  

Diante do exposto, no qual busca-se encontrar alternativas sustentáveis, que 
conciliem a minimização dos impactos no ecossistema, causado pelos resíduos 
inservíveis, gerou-se a possibilidade do aproveitamento do resíduo da borracha de 
pneu na confecção dos pavers, considerando como uma contribuição com o meio 
ambiente juntamente com o setor da construção civil. 

 
2. METODOLOGIA 

O estudo experimental será realizado em conjunto com uma empresa de pré-
moldados e com o laboratório da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB, ambos 
localizados na cidade de Telêmaco Borba – PR.  

No processo de moldagem das misturas do concreto será necessário a 
utilização dos seguintes materiais: água, agregado miúdo, brita 0, cimento e resíduo 
industrializado de pneu. Os materiais serão coletados na empresa e posteriormente 
analisados no laboratório, exceto o resíduo industrial de borracha o qual será 
fornecido por uma empresa localizada na cidade de Ponta Grossa – PR.  

O resíduo industrial substituirá parcialmente o agregado miúdo, a substituição 
será em porcentagens de 10%, 20%, 30% e 40% (V/V) o traço base é o 1:4:4:3,6 
(cimento: agregado miúdo: brita 0: água) de acordo com a (Tabela 1), em moldes 
retangulares com dimensão de 20cmx10cmx6cm o qual se encaixa no modelo tipo I 
de acordo com a NBR 9781:2013. 
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Tabela 1 - Traço do paver com resíduo de borracha. 

TRAÇO CIMENTO (L) BRITA 0 (L) 
AGREGADO 
MIÚDO (L) 

PÓ DE 
BORRACHA (L) 

10% 4,0 4,0 7,2 0,8 
20% 4,0 4,0 6,4 1,6 
30% 4,0 4,0 5,6 2,4 
40% 4,0 4,0 4,8 3,2 

Fonte: a autora (2019). 

 
O material passará por uma análise minuciosa de granulometria e qualidade 

no laboratório, posteriormente na empresa iniciará o amassamento com o auxílio da 
betoneira, sendo introduzido o agregado miúdo, brita zero, pó de borracha e 
cimento, será misturado em torno de 02 a 03 minutos, após realizar a mescla do 
material é inserido a água com o intuito de unir todos os materiais, para finalizar 
este ciclo será misturado por aproximadamente de 05 minutos. 

As formas serão lubricadas com óleo com o objetivo de melhorar e auxiliar na 
etapa de desformar as peças, com o amassamento finalizado o mesmo é disposto 
nas formas, em seguida utiliza-se o vibrador de concreto para o adensamento com 
o intuito de eliminar bolhas de ar, espaços vazios e excesso de água do interior da 
massa, tornando a peça mais compacta, com uma superfície lisa e plana, essa 
técnica evita falhas e garante um maior acabamento e qualidade do material.  

As formas serão colocadas em um ambiente arejado e seco, permaneceram 
neste local por um período de 48 horas, posteriormente o material será extraído da 
forma e iniciará os ensaios necessários.   

Para avaliar as propriedades mecânicas será realizado o ensaio de 
resistência à compressão cada traço possuirá 24 amostragens e as idades de 
ruptura serão de 07, 14 e 28 dias, para a determinação da resistência característica 
a compressão (𝑓𝑝𝑘) as peças ficaram saturadas em água, por no mínimo 24h antes 

do ensaio de acordo com a NBR 9781:2013.  
A realização do ensaio baseia-se na utilização de uma prensa hidráulica com 

auxílio de 2 placas confeccionadas de aço com dimensões de comprimento superior 
ou igual à do paver, pois com o isso a força aplicada será distribuída ao longo da 
peça, obtendo-se um melhor resultado. As placas auxiliares serão acopladas à 
máquina de ensaio de compressão, uma no prato inferior e a outra no superior, de 
maneira que seus eixos verticais centrais ficaram perfeitamente alinhados, 
conforme a NBR 9781/2013. 

A absorção de água, expressa em porcentagem, representa o incremento de 
massa de um corpo sólido poroso devido a penetração de água em seus poros 
permeáveis, em relação à sua massa em estado seco, para a realização deste 
ensaio cada traço possuirá 12 amostragens em concordância com a NBR 
9781:2013.  

Segundo a NBR 9781/2013 a realização do ensaio baseia-se na utilização de 
materiais e equipamentos sendo a estufa ventilada com temperatura de (110 ± 5)°C, 
termômetro, tanque de água, balança, escova com cerdas suaves, tela metálica 
com suporte e pano. A amostragem das peças de concreto deve apresentar 
absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido 
nenhum valor individual maior do que 7%. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

A borracha tem como principal propriedade a sua elasticidade, seguido de 
sua baixa densidade, apesar de possuir outras características importantes, como a 
impermeabilidade, flexibilidade, resistência à compressão e resistência à abrasão 
(GOMES et. al., 2012) 

O pó de borracha de pneus usados obtiveram resultados satisfatórios quanto 
à absorção de água  por capilaridade e resistência mecânica, a borracha pode ser 
empregada na construção civil como isolante estrutural, em pontes, aeroportos e 
estradas, impedindo a propagação de tensões, pois apresenta grande capacidade 
de absorver energia (MENEGUINI; PAULON, 2003). 

Cafange e seus colaboradores (2012) completaram em seu estudo que a 
borracha em maior quantidade de adição gera um aumento na perda da resistência 
à compressão, pois a baixa adesão entre os resíduos de borracha e a matriz de 
contribui para a perda da resistência. 

Dias e seus colaboradores (2012) verificou que a ordem no procedimento de 
mistura do resíduo de borracha no concreto influência em suas propriedades 
mecânicas, quando a colocação da borracha é feita logo no início a resistência à 
compressão é menor e quando esta colocação é feita após todos materiais serem 
postos na betoneira à resistência a compressão nos corpos de prova é maior.  

Analisando as propriedades do concreto para blocos intertravados, 
substituindo o agregado miúdo por adição de 10, 20 e 30% do resíduo de pneu e 
verificou que até o limite de 30% de resíduo de pneu, a mistura apresentou 
trabalhabilidade e coesão, atingindo uma resistência à compressão de 12Mpa, 
concluindo a viabilidade da utilização do resíduo na fabricação dos blocos 
intertravados, no que se refere a blocos de concreto aplicados em calçadas, o 
tráfego será destinado apenas para os pedestres, sendo desnecessária uma 
resistência alta (SANTOS; BORJA, 2007). 

Considerando as propriedades do concreto com borracha e utilizando 
dosagens de 5% a 25% desse material em substituição parcial do volume da areia, 
constatou-se que à medida que se aumentava a quantidade de resíduo no concreto 
o ar incorporado também aumentava e consequentemente  diminuiu o valor da 
massa específica, além disto, o aumento do teor de elastômero diminuiu a 
trabalhabilidade do concreto aumentando desta forma a demanda de aditivos  
superplastificante (ALBUQUERQUE et al., 2006). 
 
4. CONCLUSÃO 

Este trabalho possui o intuito de avaliar o comportamento do resíduo de pó 
pneu inserido no concreto especificamente nas peças de pavimento intertravado. 
Após a revisão bibliográfica e fundamentação do trabalho será produzido o concreto 
com o resíduo e avaliar os dados obtidos nesse programa experimental. 

Objetiva-se analisar a viabilidade da utilização de concretos com 
incorporação de resíduos de borracha na produção de pavers.  Serão realizados 
ensaios de desempenho dessas peças verificando suas propriedades em estado 
fresco e endurecido de acordo com a ABNT NBR 9781:2013 e por fim analisar o 
impacto econômico gerado por esta substituição. 
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RESUMO 

 
O concreto é um material muito utilizado, donde seu primeiro registro, traça datas do 
antigo Egito, da construção das pirâmides. Contudo, seus resíduos e sua produção 

são prejudiciais ao aquecimento global. Fundamentado nisso, cada vez mais procura-
se um concreto sustentável e de boa qualidade. Será realizado uma análise teórica e 

prática do concreto normal com adições de escória de alto-forno na mistura com a 
areia de rio e a pozolana no composto com o cimento. Posteriormente será verificado 
os melhores resultados da adição dos compostos em análises de compressão e 

absorção de água de cada material. 
Palavras-chave: Concreto; Resíduos; Sustentabilidade. 

 
 
ABSTRACT 

 
Concrete is a widely used material, from which its first record, traces dates from ancient 

Egypt, from the construction of the pyramids. However, its residues and production are 
harmful to global warming. Based on this, we are increasingly looking for a sustainable 
and good quality concrete. A theoretical and practical analysis of the normal concrete 

with additions of blast furnace slag will be carried out in the mixture with the river sand 
and the Pozzolan in the compound with the cement. Subsequently, the best results of 

the addition of the compounds in compression and water absorption analyses of each 
material will be verified. 
Key-words: Concrete; Waste; Sustainability. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 O concreto é uma mistura que já tem sido utilizada pelos humanos desde o início 
da história e, sempre foi elaborado da mesma maneira, contento um ligante e mais 

alguns componentes que o tornam resistente. Existem construções feitas de 
concreto, erguidas há vários anos a. C. e estão em seu perfeito estado até hoje, como 

 
1 Acadêmico do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: 
<mateus.nblasczyk@gmail.com>. 

²     Professor do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: <marcel.pg@hotmail.com>. 
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por exemplo, as pirâmides do Egito Antigo, foram construídas há mais de três mil 

anos a.C. com blocos de pedra e uma espécie de ligante feito de argila e mais alguns 
componentes. (MADALENA, 2013). 

 Desde o século XIX, o principal “ligante” utilizado na fabricação do concreto é o 
cimento, este que por sua vez gera em sua fabricação o excesso de gases poluentes 
e resíduos que estimulam o aquecimento global. Diante desse fato, vem sendo 

utilizada a ideia de produzir um concreto que seja sustentável e, também, possua boa 
qualidade. Seguindo o ramo da sustentabilidade, várias indústrias já estão usando 

como aditivos materiais que são provenientes do reaproveitamento de resíduos 
industriais. Os principais materiais como areia de alto-forno e pozolanas artificiais, 
que estão sendo utilizados são ricos em propriedades que não só diminuem o impacto 

ambiental, como também melhoram a qualidade do produto.  

 O principal mercado de consumo da escória de alto forno obtida com coque 

mineral é a indústria cimenteira, sendo está uma importante forma de aproveitamento 
deste resíduo. A produção anual de cimento gera aproximadamente 7,9% de toda a 
emissão de gás carbônico no mundo inteiro, sendo que metade disto resulta da 

calcinação do calcário e o restante provém do uso de combustíveis fósseis na 
produção do clínquer (ROSTIK, 1999 e ERHERENBERG e GEISLER, 1999). 

 A substituição parcial do clínquer na produção do cimento por materiais 
recicláveis, como no caso das escórias, corresponde a vantagens econômicas, 
energéticas, e ainda reduz o impacto ambiental negativo na fabricação do cimento, 

com a diminuição na formação de gases, especialmente o gás carbônico; economia 
de energia devido à redução do calor de formação do clínquer; preservação de 

recursos naturais, qualificando-se como uma prática sustentável (MURPHY et al, 
1997 e SHI e QIAN, 2000). 

 O presente trabalho possui como foco analisar o comportamento do concreto 

simples com a adição de subprodutos sustentáveis em sua fabricação, tais produtos 
são a escória de alto-forno e pozolana.  

 
2. METODOLOGIA 

2.1 TRAÇOS DO CONCRETO 

 
 Serão produzidas composições utilizando vários traços de concreto para cada 

um dos 3 tipos de cimento Portland destintos, onde será verificado cada 
comportamento de todos os tipos de materiais descritos, tendo como base um traço 
normal que será um comparativo base para os testes. O traço foi desenvolvido pelo 

autor em laboratório mas foi pego por base um traço 1:2:3, onde foi disposta uma 
porção de cimento, duas porções de areia de rio e três porções de Brita, conforme a 

tabela a seguir. 

TABELA 1 – Traços do concreto 

Material /  

Concreto 
Normal 

10% 

Pozolana 

50% Areia 

fina 

10% 
Pozolana 

e 50% 
Areia fina 

50% 
Pozolana 

e 100% 
Areia fina 

Água 3,750l 3,750l 3,750l 3,750l 9l 
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Cimento 6,108Kg 5,496Kg 6,108Kg 6,108Kg 3,05Kg 

Pozolana  - 0,549Kg - 0,549Kg 3,05Kg 

Areia de rio 15,963Kg 15,963Kg 7,98Kg 7,98Kg - 

Areia industrial - - 7,98Kg 7,98Kg 15,963Kg 

Brita 21,639Kg 21,639Kg 21,639Kg 21,639Kg 21,639Kg 

Fonte: O autor, 2019 

 
 Conforme a tabela anterior, os testes serão desenvolvidos neste traço, onde 

serão feitos 5 testes com o cimento CP II-Z-32 com pedra 0, 5 testes com o cimento 
CP IV-32-RS com pedra 1 e 5 testes com o CP II-F-32 para assim poder ver de fato o 

comportamento específico de cada tipo de material. 
 Dentre os materiais utilizados, temos a água da torneira, fornecida pela 
companhia de água tratada da região de Telêmaco Borba – Paraná, Brita, Areia fina 

do rio Tibagi, na localidade de Telêmaco Borba – Paraná, Cimento da empresa 
Itambé, Areia e Pozolana, ambas dispostas da empresa Klabin de Ortigueira- Paraná 

respectivamente na figura a seguir. 

 

Figura 1 - Materiais utilizados 

 
Fonte: O autor, 2019 

 

2.2 ENSAIO DE COMPRESSÃO 

 Contudo, serão desenvolvidos 15 traços de concreto, onde para conseguirmos 
ver os resultados por ensaio a compressão, devemos fazer para determinados dias 

segundo a normativa exigida, contudo serão desenvolvidos ao total 60 corpos de 
prova, os quais são para ensaios de compressão de 7, 14, 21 e 28 dias.  

 A norma utilizada para a cura dos corpos de prova é a NBR 9479, onde ela 

explica como deve ser o procedimento de cura úmida dos corpos-de-prova. 

 O primeiro corpo de prova, será para verificar como o traço se desenvolveu e 

como está reagindo aos compostos, o segundo, já deve estabelecer 50% do valor 
estipulado em Mpa, onde se não atingido, deve-se esperar o traço de 21 dias para 
observar seu comportamento. No traço de 21 dias, é o mais importante e 

determinante, este traço já deve chegar bem próximo ao valor estipulado ou 
ultrapassar. Por fim, no último teste, o valor estipulado já deve ter sido ultrapassado. 

Se acaso não for ultrapassado, este traço torna-se inválido perante o valor em Mpa 
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requerido, portanto, ele deve ser revisto e analisado para saber qual foi o erro e o que 

deve ser feito para corrigi-lo e aplicá-lo novamente. Se este traço continuar dando 
valores abaixo do esperado, ele deve ser descartado. 

 O equipamento utilizado para fazer o ensaio de compressão até romper os 
corpos de prova, será uma Prensa Hidráulica digital de 100Toneladas, da marca 
Contenco Indústria e Comércio, modelo I-3025-B, número de série 400, com tensão 

220 monofásico. Este equipamento consegue fornecer a força exercida sobre a área 
do corpo de prova em MPa e fornece também um gráfico dessa tensão mostrando 

todos os pontos pelo tempo exercido até seu rompimento. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 POZOLANA 
 

 Há cerca de dois mil anos atrás, os povos antigos como romanos e gregos 
utilizavam uma espécie de cinza vulcânica em suas construções, tal material era 
conhecido como pulvis puteolonis. Passou-se o tempo e esse material ficou conhecido 

como pozolana. (MADALENA, 2013). 
A pozolana é um material que pode ser natural ou artificial e que possui sílica 

em forma reativa. O composto pozolânico é formado por rochas originárias de vulcões 
e são produzidas industrialmente, gerado das cinzas dos processos de queima 
industrial. Esse material possui pouca ou nenhuma atividade aglomerante e, quando 

pulverizado e em contato com a umidade, reagem com o hidróxido de cálcio em 
temperatura ambiente e formam um produto que possui capacidade cimentante, que 

é o principal composto ligante no concreto. Portanto, quanto mais cimento o material 
aglomerante tiver, maior será a ligação entre os materiais. (MADALENA, 2013). 
  

3.2 AREIA DE ALTO-FORNO 
  

 A produção de aço nas indústrias siderúrgicas gera uma grande quantidade de 
resíduos, os quais atualmente estão sendo reaproveitados com o intuito de minimizar 
a poluição ambiental de maneira eficiente e sustentável.  

 Na produção do aço o carvão possui duas funções: como combustível, 
estimulando altas temperaturas para o processo de fusão do minério e como redutor. 

O processo de redução acontece em alta temperatura no interior do alto-forno, no 
qual a ligação de oxigênio no minério é quebrada, onde o oxigênio forma uma nova 
ligação com o carbono e sobra apenas o ferro. Durante esse processo o ferro se 

liquefaz e é denominado ferro-gusa e é nesse momento do processo que se formam 
as impurezas como sílica, calcário, entre outros, estes que são chamados de escória 

(ALMEIDA, 2017).  

 O depósito de escória causa vários tipos de problemas ambientais, sendo este 
um dos motivos para investir no produto como reaproveitamento na área da 

construção civil, visto que esse material possui elementos que favorecem na 
produção do concreto, tais como agregados e o ligante. Esse tipo de 

reaproveitamento possui a vantagem na economia dos recursos naturais que 
normalmente são utilizados como a areia de rio, pedra britada e energia, causando 
menos impactos sociais e ambientais (ALMEIDA, 2017). 

 
4. CONCLUSÃO 
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 Conclui-se que o resultado esperado para os testes é que o concreto usual, ou 
seja, o que já está sendo empregado nas obras, tenha um valor significativamente 

maior de fck do que o concreto renovável, contudo, já foi feito alguns testes base, para 
ter uma referência se a ideia  empregada seria viável para este estudo, onde nestes 
testes, foi obtido uma média de 20% a mais de resistência do que o concreto comum. 

Assim, quando aplicado este concreto sustentável, ter-se-á uma melhoria na sua 
resistência, comparado ao traço comum e uma diminuição nos custos de produção, 

pois, estes materiais renováveis, como a pozolana e a areia de alto-forno, são na 
maioria das vezes de custo zero para empresas que apresentem uma destinação para 
estes materiais, sendo estes um rejeito pelas indústrias. Perante isto, empresas que 

produzam o concreto usinado ou artefatos de concreto, terão uma redução de 
materiais naturais que causariam impacto no meio ambiente, utilizando assim 

materiais renováveis, aumentariam sua resistência no produto final, e diminuiriam 
seus custos de produção assim, podendo até diminuir o cimento no concreto, sendo 
este o produto de maior custo na produção do concreto.  
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RESUMO 
 

As indústrias estão cada vez mais buscando melhorias em seus sistemas integrados 
de gestão que contribuam para os seus processos produtivos. Uma das maiores 
dificuldades enfrentadas pelas empresas é unir procedimentos de segurança aos 
sistemas de gestão. O objetivo deste trabalho é analisar o nível de qualificação dos 
trabalhadores que atuam no setor da construção civil na cidade de Ortigueira – 
Paraná, verificando o interesse destes trabalhadores pela busca de capacitação 
para suas áreas de atuação a partir de um estudo de caso. 
Palavras-chave: Qualificação; Mão de obra; Industria da Construção Civil. 

 
 

ABSTRACT 
 

Industries are increasingly seeking improvements in their integrated management 
systems that contribute to their production processes. One of the major difficulties 
faced by companies is to link security procedures to management systems. The 
objective of this study is to analyze the level of qualification of workers working in the 
civil construction sector in the city of Ortigueira - Paraná, verifying the interest of 
these workers in the search for training for their areas of action based on a case 
study. 
Key-words: Qualification; Labor; Construction Industry. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

A Indústria da Construção Civil, é um dos setores que mais necessita de 
análises da qualificação profissional. Os fatores que contribuem para a falta de 
conhecimento de segurança do trabalho, são a falta de homogeneidade do produto, 
a diversidade de materiais e componentes empregados, a alta rotatividade, a baixa 
qualificação da mão de obra. Vale ressaltar que é uma área que necessita de uma 
demanda alta de trabalhadores no mercado atual, por esse motivo deve ter uma 
atenção redobrada e ter maiores investimentos das empresas envolvidas e dos 
governantes do país (ALCOFORADO, 2008). 
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Mesmo com as várias legislações aplicadas à segurança do trabalho ainda 
existem impedimentos com relação a sua aplicabilidade. Tais como: capital e 
iniciativa por parte das empresas, a falta de conhecimento e orientação dos 
trabalhadores e a ausência de cobrança das empresas de um processo produtivo 
seguro (PEREIRA, 2011). 

Amorim (2014) relata a necessidade da criação e a da consolidação de 
instituições que contribuam para a qualificação profissional e possam oferecer aos 
trabalhadores gratuitamente o direito à capacitação profissional. Neste contexto, o 
objetivo é possibilitar aos trabalhadores a qualificação profissional, para que 
obtenham os conhecimentos necessários para a demanda alta do setor da 
construção civil, e direcionar corretamente sem haver custos elevados e também 
seja para aumento do salário ou de sua produtividade. 

 
2. METODOLOGIA 

Para atingir o objetivo proposto, será utilizado o método de pesquisa 
bibliográfica, que envolve a análise de artigos técnicos nacionais, dissertações, 
teses e trabalhos de conclusão de curso. Quanto a aplicação, será realizado um 
estudo de caso na cidade de Ortigueira-PR, serão levantados os dados necessários 
através de entrevistas com os colaboradores, a coleta das informações será de 
caráter impessoal, sendo descritos com nomes fictícios, serão entrevistados 18 
trabalhadores, e a pesquisa será realizada no Centro Municipal de Educação Infantil 
(CMEI) em reforma e em dois canteiros de obra ambos localizados na Vila Gomes, 
visando a caracterização da mão de obra, com ênfase na qualificação. O 
questionário da entrevista consta as seguintes variáveis: a) Idade, b) Tipo de 
admissão (primeiro emprego, reemprego; c) Cargo / função; d) Grau de 
escolaridade: sem escolaridade; Ensino Fundamental (incompleto ou completo); 
Ensino Médio (incompleto ou completo) e Ensino Superior. 

E por fim a organização, interpretação e análise dos dados obtidos a fim de 
determinar resultados para que ajudem os trabalhadores a ficarem atentos a esse 
ponto crítico na construção, para que possam qualificar e serem remunerados 
adequadamente. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

O ramo da construção civil baseia-se na perspectiva de diversas tecnologias, 
tendências e mudanças do mercado, é uma área que destina recursos escassos da 
economia e fortalece o setor social devido ao alto índice de geração de empregos. A 
Construção Civil é caracterizada como uma ação produtiva que inclui a instalação, 
reparação, e criação de projetos de edificações. 

De acordo com o Código 45 da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE) do IBGE, define as atividades da construção civil como sendo: 
serviços preliminares, preparação do terreno, instalações de materiais e 
equipamentos necessários para o funcionamento dos imóveis e as obras de 
acabamento, construções novas, reformas, ampliações, restaurações de 
edificações antigas. 

O setor apresenta uma demanda alta de construções, em função disso exerce 
um papel fundamental na sociedade, no desenvolvimento urbano e na economia, 
sendo uma das áreas de maior influência na economia do Brasil, tendo em vista sua 
ampla capacidade de gerar empregos (FERNANDES NETO et al., 2015). 
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De acordo com Librelotto (2005), o setor da construção civil apresenta um 
grande número de empresas que utilizam recursos humanos com baixa qualificação 
profissional e elevada rotatividade (um colaborador permanece em média oito meses 
na empresa). O autor ainda ressalta, que é um processo construtivo com 
características artesanais, possuindo como entradas uma grande quantidade de 
recursos diferenciados e como saídas produtos únicos. 

Teixeira (2005) relata que a construção civil é uma área que impulsiona outros 
setores que são fornecedores de matéria-prima, incentivando assim o crescimento 
desses setores e consequentemente favorecem a economia que causa aumento de 
emprego, na renda e no desenvolvimento social. Vale ressaltar que o setor da 
construção civil contribuiu na última década com uma média de 9% do produto 
interno bruto – PIB brasileiro, e 16% das indústrias brasileiras possuem relações 
diretas e/ou indiretas com a indústria da construção civil. Em 2010 teve crescente de 
11,60% e é esperado que em 2011 tenha um aumento de aproximadamente 6%. 

O treinamento e a qualificação da mão de obra deve ser prioridade das 
empresas, pois muitas não promovem programas de treinamento para os seus 
colaboradores. O resultado ainda tem sido o desperdício e o retrabalho uma vez 
que, apesar da importância na produção, as atividades não são realizadas da forma 
correta e acabam, na maioria das vezes, tendo de serem refeitas, consertadas ou 
em casos mais graves causando acidentes, devido a isso, a qualificação para o 
trabalho representa na atualidade, uma grande preocupação dos governos e dos 
empresários, que é refletida na criação de secretarias, comissões e resoluções para 
atender às demandas do trabalho no cenário atual (PAIVA, 2003). 

A ABNT/NR18 (1978) regulamenta que referente a questão do treinamento, 
todos os trabalhadores devem receber aperfeiçoamento constante podendo ainda 
repetir tal treinamento, com o objetivo de garantir o andamento de suas atividades 
com maior segurança, o mesmo deve ter no mínima 6 horas, podendo ser ajustado 
no horário de trabalho e sempre que se tornar necessário ou no início das obras. 

 
4. CONCLUSÃO 

Após avaliar os trabalhadores e a interação por cursos de aperfeiçoamento 
houve um grande interesse. No entanto foi analisado os resultados obtidos nesta 
pesquisa, através de uma abordagem quantitativa e qualitativa, sendo o tipo de 
pesquisa descritiva, com a aplicação de questionários em obras públicas para 
profissionais da construção civil, na cidade de Ortigueira, verificou-se que o 
interesse pela qualificação profissional dos trabalhadores neste setor está crescendo 
cada vez mais no mercado de trabalho, ou seja melhoria do salário ou de sua 
produtividade, analisou-se que estão dispostos a se capacitar e qualificar a mão de 
obra no setor da construção civil e aos poucos, aumentando sua credibilidade, 
eficácia e desempenho aos trabalhadores. 
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RESUMO 
 
A grande parte dos terminais rodoviários brasileiros está inadequada para uso da 
população, principalmente para portadores de deficiência física. Tendo isso como 
base, o presente trabalho visa analisar e propor melhorias e adequações do terminal 
rodoviário do município de Ortigueira, Estado do Paraná. A análise será realizada 
por meio de dados qualitativos e quantitativos das características do perímetro do 
terminal, em relação de entrada e saída do espaço urbano e de seu sistema de 
transportes, por meio de um estudo de caso. Um projeto que segue corretamente as 
normas e leis de acessibilidade traz inúmeros benefícios à população e à cidade, 
uma vez que o modal é essencial para o desenvolvimento econômico e social, 
promovendo conforto de deslocamento e mobilidade para todos. Para comprovar a 
necessidade de melhorias na acessibilidade será realizado um estudo in loco, com 
análise de indicadores seguindo a metodologia de check list. Para cada item 
considerado inapropriado pretende-se elaborar uma proposta de adequação. 
Palavras-chave: acessibilidade; engenharia; construção civil. 
 
 

ABSTRACT 
 
Most Brazilian bus terminals are unsuitable for use by the population, especially for 
people with physical disabilities. Based on this, the present work aims to analyze and 
propose improvements and adjustments of the bus terminal of Ortigueira, Paraná 
State. The analysis will be performed through qualitative and quantitative data of the 
perimeter characteristics of the terminal, in relation to the entrance and exit of the 
urban space and its transportation system, through a case study. A project that 
correctly follows accessibility norms and laws brings numerous benefits to the 
population and the city, as the modal is essential for economic and social 
development, promoting commuting comfort and mobility for all. To prove the need 
for improvements in accessibility, an on-site study will be conducted, with analysis of 
indicators following the checklist methodology. For each item considered 
inappropriate it is intended to elaborate a suitability proposal. 
Key-words: accessibility; engineering; construction. 
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1. INTRODUÇÃO 

Existem vários tipos de meios de transporte, dentre eles os terrestres 
(rodoviário, ferroviário e metroviário), os aquáticos (marítimo, lacustre e fluvial) e os 
aéreos. Com o passar dos anos, esses meios se tornaram essenciais para a 
sociedade, e, o transporte público com toda sua gama de produtos e serviços 
oferecidos, tanto dentro quanto fora das cidades. Neste aspecto, torna-se 
necessário um sistema eficiente de transporte e um planejamento adequado das 
partes que compõem esse sistema, dentre eles pode-se citar o terminal rodoviário, 
que abrange aspectos relacionados a lazer, segurança, deslocamento de 
passageiros e comodidade. 

É possível constatar a melhoria na legislação específica sobre o tema, além 
da criação de Normas Técnicas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece padrões a 
serem respeitados por projetistas e construtores.  

Com relação à acessibilidade, existem cinco normas principais que são 
utilizadas no projeto e execução de edificações no Brasil: NBR 9050 – 
Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos; NBR 
13994 – Elevadores de Passageiros – Elevadores para Transportes de Pessoa 
Portadora de Deficiência; NBR 15250 - Acessibilidade em caixa de autoatendimento 
bancário; NBR 15290 - Acessibilidade em comunicação na televisão; NBR 15599 - 
Acessibilidade: Comunicação na Prestação de Serviços. 

O não cumprimento das normas técnicas expõe os portadores de deficiências 
a severas dificuldades de mobilidade dentro dos espaços públicos. A não 
observância das normas, além de desrespeitar os direitos fundamentais 
constitucionais dos usuários do espaço, impõem severas penalidades de natureza 
criminal, civil e administrativa aos projetistas.  

Um planejamento que deseja ser eficiente visa atender todas as 
necessidades e expectativas dos usuários de maneira criteriosa, atendendo todas 
suas limitações de mobilidade, locomoção e acessibilidade, que é estabelecida pela 
Lei nº 10.098/2000 e regulamentada pelo Decreto nº 5296/2004 (MONTEIRO, 
2008). Outro aspecto que necessita de atenção são as características de um 
sistema de transporte, que devem estar de acordo com a localização, ou seja, a 
distância que os passageiros percorrem até o terminal, contando da origem até o 
ponto de embarque, e desse até o seu destino final (COSTA, 2015). 

Assim, este trabalho pretende estudar e analisar a Rodoviária Municipal de 
Ortigueira, PR, quanto à circulação de pedestres e principalmente a questão da 
acessibilidade para gestantes, idosos e portadores de necessidades especiais, bem 
como verificar o cumprimento da lei quanto à acessibilidade de pessoas portadoras 
de necessidades especiais. 

 
2. METODOLOGIA 

O método de pesquisa utilizado na fase inicial consistiu em uma revisão 
bibliográfica do tema escolhido, coletando dados existentes sobre o assunto, além 
de consultas a normas, artigos, dissertações, monografias, sites, teses, livros e 
normas municipais vigentes. 

O município de Ortigueira localiza-se na região dos Campos Gerais 
paranaense, sob a latitude 24°12'18"S e longitude 50°56'56"O. Sua sede municipal 
encontra-se a 760 m de altitude, conforme informações disponibilizadas pela 
Prefeitura Municipal de Ortigueira (2019). O estudo de caso envolve o Terminal 
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Rodoviário do município, e situa-se na Avenida Laurindo Barbosa de Macedo. 
Trata-se de um terminal composto externamente por estacionamento e local de 
embarque e desembarque, já internamente possui banheiros, lojas de conveniência 
e um local para descanso de seus passageiros. 

É importante ressaltar que o modal escolhido é de uma cidade considerada 
pequena e não possui tantos recursos. Cada um dos itens analisados será 
tabelado, e as propostas serão realizadas de acordo com sua relevância e maior 
necessidade no modal. Para obter-se uma análise eficiente dos principais itens do 
estudo de caso, buscou-se um método avaliativo que sinalizasse os aspectos 
quantitativos, assim o método escolhido foi o de Check List (Tabela 1), conforme 
itens exigidos pelas ABNT’s. Realizou-se uma divisão de partes do modal, onde se 
analisou exterior e interior, ou seja, iniciou-se a análise nas proximidades do local e 
seguiu-se em direção aos cômodos do terminal.  

Para cada item estudado será realizada uma verificação e os mesmos serão 
separados em apropriado e inapropriado como forma de avaliação. Os itens 
considerados inapropriados terão uma proposta de adequação elaborada ou uma 
adição, se necessária.  
 

Tabela 1 – Itens de adequação do modal. 

Check list conforme a NBR 9050/2014 

Seção Descrição 

3.1 Adequação da altura dos balcões 

3.2 Ajuste do estacionamento 

3.3 Embarque e desembarque 

3.4 Adequação de vestiários 

Fonte: O Autor 

 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. Adequações da altura dos balcões 
 De acordo com a seção 4.3 da NBR 9050, todo terminal rodoviário deve ter ao 
menos um balcão de atendimento, mesmo que automático, e que siga as 
especificações impostas. Com a altura máxima de 0.90m e sua face superior e uma 
altura inferior de 0,73m. Será feito a medição de todos os balcões de atendimentos 
do estabelecimento e readequado com as medidas da lei se necessária.  
   
3.2. Ajustes do estacionamento  
 A NBR 15320, seção 4.1.6, impõe que em todo terminal deve haver vagas 
exclusivas para veículos dirigidos por pessoas portadoras de deficiência física, com 
sinalização e demarcação de acordo com sua lei. As vagas em questão devem 
contar uma sinalização horizontal para facilitação do entendimento de todos os 
usuários, ter um espaço de circulação de no mínimo 1.20m de largura, podendo ser 
utilizadas por duas vagas e localizadas de maneira que evite a circulação entre os 
veículos. Será feita a análise completa dos itens que um estacionamento deve 
conter e feito à medição das vagas, sendo readequadas ou não conforme o 
resultado da perícia.   
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3.3. Embarque e desembarque  
 De acordo com a NBR 9050, a área de embarque e desembarque destinado  
a pessoas com deficiência física necessita conter as sinalizações adequadas, sendo 
elas tátil ou de alerta, e sugere-se que tenha em mãos uma plataforma móvel para 
os passageiros com mobilidades reduzidas, e com sua área destinada a cadeirantes 
localizadas próxima à porta de embarque e desembarque. Assim como os demais 
itens acima, será executada a análise e medição das áreas que envolvem o terminal 
e a fiscalização dos aparelhos necessários.  
   
3.4. Adequações de vestiários  
 De acordo com a NBR 14022, em sua seção 4.2.1, todo terminal necessita 
atender aos padrões de normas envolvendo sanitários e vestiários especificados na 
NBR 9050, devendo conter ao menos uma bacia, mictório, lavatório e barras de 
apoio e ser sinalizado corretamente. Em relação às barras de apoio que terá uma 
atenção maior, elas necessitam suportar a resistência de um esforço de no mínimo 
1,5 KN, ter o seu diâmetro entre 3 e 4,5 cm e estarem fixadas nas paredes com uma 
distância mínima de 4 cm da face interna da barra. Será feito uma rápida análise nos 
banheiros do local para confirmar se o cômodo é adequado para uma pessoa com 
mobilizada reduzida. 
 
3.5. Aspectos globais relacionados à acessibilidade em terminais  
 Conforme a literatura, a lei que afirmou o direito de pessoas portadoras de 
necessidades especiais a utilizarem o modal rodoviário, foi assinada nas Filipinas 
em 27 de setembro de 1980, com a chamada Declaração de Manila, pela 
Organização Mundial de Turismo (OMT). Mas apenas em meados da década de 90 
começaram a surgir às discussões sobre a inclusão social e acessibilidade, criando 
assim conceitos e técnicas perante a definição de sustentabilidade na atividade 
turística (COSTA, 2015).  
 No Brasil, a partir de 1985 a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), junto com o comitê Brasileiro de acessibilidade, criou a NBR 9050, que foi a 
primeira norma brasileira feita especificamente para acessibilidade, sendo 
denominada de como Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e 
equipamentos urbanos à pessoa portadora de deficiência.  
 Vale ressaltar que com o passar dos anos, o Brasil teve diversos avanços 
significativos relacionados à regulamentação de leis e decretos que asseguram os 
direitos das pessoas portadoras de deficiência física (NOVAK, 2015). As principais 
são:  

 Lei n° 7.853/1989, posteriormente regulamentada pelo Decreto n° 3.298/1999: 
normas que protegem o deficiente físico;  

 Lei nº 10.098, de 2000: Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas deficientes ou com mobilidade 
reduzida;  

 Lei n° 10.048 de 2000: Trata da prioridade de atendimento aos deficientes 
físicos, idosos e gestantes;  

 Decreto nº 6.949, de 25 de Agosto de 2009, assinado em Nova York, em 30 
de março de 2007, regulamenta os direitos das pessoas com deficiência. 

 A discussão sobre o conceito de acessibilidade não é algo recente, e é um 
tema extremamente abordado, principalmente por ser utilizado em várias áreas de 
diferentes ramos de conhecimento, e é causador de alguns desarranjos conceituais. 
Vale também lembrar que esse conceito aborda inúmeras possibilidades, alinhada a 
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uma diversidade de definições feitas em diferentes vertentes teóricas (NOVAK, 
2015).  
 De acordo com a NBR 9050 "acessibilidade é a possibilidade e a condição de 
alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia, 
de edificações, espaço, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos".  
 A mobilidade urbana possui um conceito muito amplo, tanto que pode ser 
compreendida como a facilidade de locomoção de pessoas pela cidade, em suas 
residências ou em qualquer outro meio existente. Relacionando aos serviços de 
transportes urbanos ela trata da locomoção das pessoas e bens com a própria 
cidade e de seu planejamento para o desenvolvimento social, proporcionado o 
acesso fácil dos cidadãos. 
 O transporte rodoviário é o meio de deslocamento mais utilizado no Brasil, e o 
ônibus é considerado o principal transporte coletivo, uma vez que todas as regiões 
estão ligadas entre si pelo sistema rodoviário. Também é responsável por 62% do 
escoamento de cargas no país (PENA, 2017).  
 Sobre a definição de transporte coletivo, é definido como transporte de 
passageiros realizado de forma sistemática, tendo seus horários e destinos pré-
definidos. O sistema abrange infraestrutura, conjunto de linhas e vias e 
equipamentos que viabilizam o serviço público de transporte coletivo urbano 
(COSTA, 2015).  
 De acordo com a NBR 14022, são elementos do modal rodoviário, os 
terminais, pontos de parada, dispositivos para a transposição de fronteira e 
dispositivos de comunicação e sinalização e os veículos. 
 A Associação Brasileira de Normas Técnicas estabeleceu algumas normas 
especificas para acessibilidade, fundamentadas de forma jurídica, que assegura a 
execução de projetos para intervenções urbanísticas e nos meios de transporte, por 
parte de agentes políticos da sociedade. 
 De acordo com a ABNT 9050, promover a acessibilidade no ambiente é 
proporcionar condições de mobilidade, excluir as barreiras arquitetônicas e 
urbanísticas e promover a segurança principalmente. 
 
4. CONCLUSÃO 

Em determinados locais públicos em nossa região, encontramos alguns 
problemas de acessibilidade como falta de rampas, barras de apoios e outros 
equipamentos de acessibilidade, que muitas vezes são executados de maneira 
impropria, com baixa qualidade, visando prioritariamente atender a legislação e 
reduzir o custo de implantação. 

A Rodoviária de Ortigueira é apenas um exemplo de espaço público que não 
atende as normas de acessibilidade, uma vez que apresenta barreiras 
arquitetônicas que impedem a fluidez na circulação de pessoas portadoras de 
necessidades especiais, conforme análise visual prévia.  

Para comprovar a necessidade de melhorias na acessibilidade será realizado 
um estudo in loco, com análise de indicadores seguindo a metodologia de check list. 
Para cada item considerado inapropriado pretende-se elaborar uma proposta de 
adequação. 
 
 
 
 
 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

REFERÊNCIAS 

   
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14022: 
Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte 
coletivo de passageiros. ABNT, 2011.  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15320: 
Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte rodoviário. Rio de 
Janeiro: ABNT, 2005.  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: Acessibilidade 
a Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamento Urbano. 2. ed. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2004.  
 
COSTA, Sandra Campos da Cruz; OLIVEIRA, Poliana Pereira. Até que ponto a 
atividade turística permite a vivência de novas experiências. Revista Turismo, 
jun. 2015.  
 
MONTEIRO, Janete. Os desafios dos Cegos nos Espaços Sociais: Um Olhar 
Sobre a Acessibilidade. 2012.  
 
NOVAK, Maria Fernanda. A Importância da Acessibilidade e Inclusão de 
Deficientes Físicos nas Escolas. 2015.  
 
ORTIGUEIRA, Prefeitura Municipal de. Plano diretor e lei municipal. 1429/2016. 
Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a1/plano-diretor-ortigueira-pr>. Acesso 
em: 27/09/2019.  
 
PENA, Rodolfo F. Alves. Transporte rodoviário no Brasil. 2017. 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/plano-diretor-ortigueira-pr


VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

1Acadêmico do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: 
<pedrogabrieljustus@gmail.com>. 

²Mestre em Engenharia Sanitária e Ambiental, professor colaborador do Departamento de Engenharia Civil da 

UEPG e professor do Departamento de Engenharia Civil da FATEB – e-mail: 
<sandaka_guilherme@hotmail.com>. 
 

PROJETO DE ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DA AVENIDA BRASIL, 

MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA – PR 

 

Pedro Gabriel Justus1 e Guilherme Sandaka2 
 

 
Área de Concentração: Engenharia Civil. 
 
Grupo de Trabalho: Geotecnia e Transportes. 
 

 
RESUMO 

 

Atualmente todos os projetos devem pressupor a diversidade de pessoas que 
podem adquirir, residir ou frequentar uma edificação, para que tenham fácil 
acesso para todas as pessoas, sendo elas portadoras de deficiência ou não. O 
objetivo principal foi analisar o projeto da Avenida Brasil no município de 
Ortigueira – PR, para propor uma solução dos quesitos não atendidos, criando 
assim um projeto acessível. O aporte teórico para o desenvolvimento do 
trabalho incluiu leis, decretos e normas técnicas da ABNT. 

  Palavras-chave: Adaptação. Mobilidade. Planejamento. Projeto. 

 
 

ABSTRACT 
 

Currently all projects must assume the diversity of people who can acquire a 
building, so that they have easy access for all people with disabilities or not. 
There are parameters that establish basic criteria for accessibility in Brazil. One 
can cite the NBR9050 standard, in addition to other more specific laws and 
decrees such as Federal Law 10,098 / 2000, Federal Decree No.5296 / 2004 
and Municipal Decree No. 4,763 / 2010. The main objective was to analyze the 
project of Avenida Brasil in the municipality of Ortigueira - PR, to propose a 
solution of the unmet needs, thus creating an accessible project. The theoretical 
contribution to the development of the work included ABNT laws, decrees and 
technical standards. 
Key-words:Adaptation. Mobility. Planning. Project. 

 
   INTRODUÇÃO 

A acessibilidade deve oferecer boas condições de utilização, oferecendo 
segurança e autonomia, seja eles residenciais, vias urbanas, edificações, 
transportes, meios de comunicação e informação, destinado a pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida (Dec nº 5.296 de02/12/2004, 2004). 
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A sociedade cada vez mais vem mostrando a preocupação com a 
mobilidade e a acessibilidade, e assim possibilitando a qualidade de acesso no 
urbanismo atual, para que se possa assegurar que qualquer pessoa possa usar 
o local e que seja seguro e confortável para utilização e seja adequado as normas 
vigentes, às necessidades e limitações de cada indivíduo (FERREIRA, 2014). 

Portanto, quando se pensa em adequar um projeto quanto à 
acessibilidade, parte-se do princípio de que qualquer pessoa está sujeita, em 
algum momento da vida, a ter dificuldade em executar as suas atividades 
motoras, seja por alguma deficiência, acidente ou por estar envelhecendo. Vale 
ressaltar que muitas das limitações e dificuldades de algumas pessoas se devem 
da imperícia do local construído, confirmando que “a deficiência em si não é o 
fator causador da imobilidade e sim a falta de adequação do meio” (DUARTE; 
COHEN, 2004, p.6). 

 

 
 METODOLOGIA 

 
Para a realização desse trabalho, foi escolhida a Avenida Brasil, localizada no 

município de Ortigueira - PR. Com aproximadamente 2 Km de extensão, a avenida 
está localizada na região central do município de Ortigueira – PR. Com uma breve 
análise do local em estudo é possível observar que o trecho entre a travessa Rua João 
Otávio Justus, até, a Rua Farropilha, apresentam maiores irregularidades quando se 
trata em adequação a acessibilidade e terão ênfase na realização do estudo, como 
regulamentado pela NBR 9050. 

         Para elaborar o projeto de adequação à acessibilidade, inicialmente, foram 
abordados os seguintes parâmetros: 

 
 

 LEVANTAMENTO DE DADOS 
 

Como abordado nos parâmetros acima, será realizado o levantamento 
de dados no local escolhido para a realização do estudo, percorrendo todo o 
trajeto, com o objetivo de alavancar os pontos críticos da Avenida Brasil no 
município de Ortigueira, identificando os locais onde se fazem necessário uma 
adequação a acessibilidade, e formas de comunicação como regulamenta a 
NBR 9050. 

 

 

 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
 

       Com o levantamento topográfico é possível alavancar os pontos críticos 
observados no levantamento de dados citado acima, no caso desse trabalho o 
levantamento será na Avenida Brasil, município de Ortigueira – PR. 
         O levantamento de dados consiste em determinar o estado do trecho em 
estudo, condições existentes, e quaisquer problemas presentes no trecho, e 
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fornece informações precisas para permitir que cada etapa seja feita 
corretamente. 

 

 IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS 
 
         Após realizar os levantamentos de dados e, levantamento topográfico 
como citados acima, será identificado os locais onde apresentam as maiores 
irregularidades no local em estudo. 

 

 PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO 
 
         Após realizar a abordagem de todos os parâmetros citados acima, será 
realizado a elaboração do projeto arquitetônico seguindo as regulamentações 
da NBR 9050, com objetivo de propor melhorias ao local de estudo de maneira 
que se executado possibilite uma melhoria na qualidade de vida dos habitantes 
do município que necessitam, de alguma forma, de uma melhor qualidade das 
via públicas para se locomover, como portadores de deficiência visual, 
mobilidade reduzida, entre outros. 

 
 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 
3.1 ACESSIBILIDADE 

 
Segundo a Norma ABNT NBR 9050:2004, acessibilidade é a 

“possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a 
utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, 
equipamento urbano e elementos.” (ABNT, NBR 9050, p.1). A Norma apresenta 
critérios e parâmetros, que precisam ser seguidos pelos espaços públicos.  

A ABNT NBR 9050, regulamenta três formas de comunicação, que são 
a visual, tátil e sonora. 

 

 Sinalização Permanente: utilizada em lugares cuja atividade já esteja 
definida, identificando os diferentes elementos de um ambiente ou de uma 
edificação; 

 Sinalização Direcional: utilizada para indicar a direção de um percurso. Na 
forma visual, associa setas indicativas de direção, a textos, figuras ou 
símbolos, e também na forma tátil, quando utiliza recursos como linha-guia 
ou piso tátil. 

 

 Sinalização de Emergência: é utilizada para indicar as rotas de fuga e 
saídas de emergência das edificações, dos espaços e do ambiente urbano, 
ou para alertar quanto a um perigo iminente. 
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4. CONCLUSÃO 

 
       Conclui-se então, levando em consideração os parâmetros abordados no 
presente trabalho, que para a elaboração do projeto de adequação à 
acessibilidade da Avenida Brasil, município de Ortigueira-PR, seguindo 
orientações da NBR 9050, será necessário um estudo detalhado do local em 
questão, alavancando os pontos críticos, identificando locais onde se faça 
necessário implementar ferramentas para comunicação visual, tátil e sonora, 
rampa de acesso para cadeirantes entre outras melhorias regulamentadas 
pela NBR 9050 para que seja possível  a elaboração de forma que propicie 
melhorias na qualidade de vida dos usuários da via pública em questão, 
principalmente para aqueles que por algum motivo se encontram com sua 
mobilidade reduzida.  
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RESUMO 
 
Através do estudo da concepção dos sistemas de esgotamento sanitário e das 
características de cada sistema, pode-se avaliar qual a melhor alternativa para 
implantar na região a ser estudada e analisar seu custo/benefício. Tendo assim, uma 
análise hipotética de sua possível implantação. Este trabalho tem como objetivo 
principal estudar a viabilidade técnica da implantação de um sistema de 
esgotamento sanitário no Bairro Jardim União em Telêmaco Borba Paraná. 
Palavras-chave: Saneamento básico; esgoto sanitário; viabilidade de implantação. 
 
 

ABSTRACT 
 

Throughout the studies of sewage system conception and the characteristics of each 
system, it's possible to say what the best alternative of implantation in the region 
about to be studied is and analyze its economical benefits. Therefore, a hypothetical 
analysis of its possible implantation. This paper has as main goal studying the 
viability of a sewage system technical implantation in the Jardim União 
Neighborhood, in Telêmaco Borba, state of Paraná. 
Key-words: Basic sanitation; sewage system; viability of implantation. 
 
1. INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o saneamento básico é 

um termo relacionado à medida que controla a distribuição de recursos básicos 
como o abastecimento de água, seu tratamento, a coleta e destino do lixo, 
esgotamento sanitário e limpeza pública levando em consideração o bem-estar 
físico, mental ou social da população, da mesma forma ajudam na preservação do 
meio ambiente. Deste modo, estudos sobre a implantação destes sistemas é de 
extrema importância para a vida humana. 

O Estudo de Viabilidade é aquele que fará análises e avaliações do ponto de 
vista técnico, legal e econômico e que promove a seleção e recomendação de 
alternativas para a concepção dos projetos. É necessário realizar uma estimativa de 
custos, o impacto ambiental do empreendimento, a relação custo benefício, o prazo 
para a elaboração dos projetos e para a execução da obra, a origem dos recursos 
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para realizá-los, a verificação, quanto à previsão legislações orçamentárias 
(BONATTO, 2012).  

De acordo com a NBR 9648/1986, o Sistema de Esgotamento Sanitário 
(SES) é o conjunto de condutos, instalações e equipamentos destinados a coletar, 
transportar, condicionar e encaminhar somente o esgoto sanitário a uma disposição 
final conveniente, de modo contínuo e higienicamente seguro. A mesma norma 
conceitua o Esgoto Sanitário como o “despejo líquido constituído de esgotos 
doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária”. 
Quando uma residência não está ligada a uma rede de esgoto, descartes indevidos 
de rejeitos aumentam significativamente, comprometendo a saúde e o meio 
ambiente.   

O presente trabalho tem como objetivo estudar a viabilidade técnica da 
implantação de um sistema de esgotamento sanitário no Bairro Jardim União da 
cidade de Telêmaco Borba Paraná, utilizando alternativas que levam em 
consideração o custo benefício para a região de estudo.  
 

2. METODOLOGIA 

            A metodologia usada para a atribuição de informações e verificações da 
situação no bairro estudado serão pesquisas realizadas junto a SANEPAR 
(Companhia de Saneamento do Paraná) e Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba 
Paraná.  Para a continuidade do estudo os métodos procedem em: 

 Delimitação da área de estudo; 
 

Figura 1: Região a ser estudada.  

 
Fonte: Google Maps, 2019. 

 

 Topografia do local; 
É preciso ter um conhecimento geral do terreno: relevo, limites, confrontantes, 
área, localização, amarração e posicionamento. 

 Estudo populacional; 
Projeção da população do bairro para 2039 pelo método aritmético e Geométrico. 
Utilizar qual método mais se adequa a região de estudo.   
- O método aritmético elaborado por Von Sperling em 2005, é utilizado para 
estimativas de menor prazo e o crescimento populacional é estimado de acordo com 
o princípio que à taxa     ,cresce constantemente. Assim encontra-se os valores 
das populações que correspondem a duas datas anteriores, referentes a dois 
censos. As equações da taxa e da estimativa da população são: 
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- O Método Geométrico, é utilizado para estimativas de menor prazo e o crescimento 
populacional é proporcional a população existente em um determinado ano (VON 
SPERLING 2005). Calcula-se a taxa de crescimento geométrico (   ) pela equação: 

   
         

     
   

 A população do censo do período é representada por          e        , 
respectivamente. A equação 4 resulta na população futura, correspondente ao 
período futuro.  

      
           

Após serem realizados estes estudos preliminares, é possível selecionar qual a 
melhor alternativa para ser implantada na região. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O projeto de engenharia para o sistema de esgotamento sanitário é 
constituído, essencialmente, de peças gráficas, memoriais, especificações técnicas, 
orçamento e cronograma físico-financeiro. Assim, o projeto de engenharia deverá 
conter as informações suficientes e necessárias para caracterização da obra, com 
nível de precisão adequado, assegurando a viabilidade técnica, econômica e 
ambiental (FUNASA, 2017).  

Para implantar um bom sistema de esgotamento sanitário é importante ter 
um bom planejamento. Uma série de atividades deve ser desenvolvida para o 
conhecimento da localidade e das características da região a ser implantado. 
Através do estudo da concepção é possível dimensionar o melhor sistema.  

 Os estudos devem objetivar a universalização do atendimento, 
considerando as expansões urbanísticas previstas e as projeções populacionais 
estudadas. Então, é possível proceder ao estudo de todas as alternativas 
tecnicamente viáveis de atendimento (ECHOA ENGENHARIA, 2015). 

A concepção é elaborada na fase inicial de um projeto e tem como objetivos:  
● Identificação e quantificação de todos os fatores que influenciam os 

sistemas de esgoto;  
● Diagnóstico do sistema existente, considerando a situação atual e 

futura;  
● Definição de todos os parâmetros básicos de projeto;  
● Pré-dimensionamento das unidades dos sistemas, para nortear a 

seleção da melhor alternativa; comparação técnica, econômica e 
ambiental, entre as alternativas, para escolha da alternativa 
adequada; 

●  Definição das diretrizes gerais de projeto e estimativa das 
quantidades de serviços que devem ser executados na fase de 
projeto.  

O estudo do traçado da rede só pode ser iniciado após o levantamento 
topográfico completo da região. O engenheiro, com os dados topográficos, pode 
delimitar as bacias ou sub-bacias contribuintes, possibilitando a criação de 
alternativas para o sistema. Em alguns casos as soluções podem ser combinadas, 
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ou seja, coletivas e individuais em um mesmo sistema. Nem sempre todas as bacias 
podem ser esgotadas, por razões de custos ou pela inexistência de uma destinação 
final para o tratamento dos esgotos (RODRIGUES, 2008). 

 
3.2 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Sistema de esgotamento sanitário se divide em: rede coletora, interceptor, 
emissário, sifão invertido, corpo de água receptor, estação elevatória e estação de 
tratamento.  

● Redes coletoras 

É constituída por um conjunto de canalizações como coletores secundários, 
coletores troncos, interceptores, emissários, estações elevatórias, poços de visita, 
sifões invertidos e outras unidades (LEME, 2014). 

● Interceptor:   
É uma canalização cuja função principal é receber e transportar o esgoto 

sanitário coletado (PIRES, 2018). 
● Emissário:    

De acordo com a NBR 9.648/1986, emissário tem a função de destinar os 
esgotos ao destino de interesse (estação de tratamento e/ou corpo receptor). Pode 
ser emissário de recalque, quando é a tubulação de descarga de uma estação 
elevatória ou emissário de gravidade, quando é a simples interligação de dois 
pontos de concentração de efluentes dos coletores de esgoto ou interceptores. 
Pode ser ainda, a tubulação de descarga do efluente de uma estação de tratamento 
(PIRES, 2018). 

● Sifão Invertido:  
Trecho rebaixado de coletor com escoamento sob pressão que provoca a 
interrupção do fluxo da mistura de ar e gases que ocorre na lâmina livre do tubo 
concomitantemente com a interrupção do curso do escoamento livre do esgoto 
(PIRES, 2018). 

● Estação elevatória:   
  Estação elevatória de esgoto sanitário é a instalação destinada ao transporte 

do esgoto do nível do poço de sucção das bombas ao nível de descarga da saída 
do recalque, esta deve ser dimensionada de forma que tenha a capacidade de 
acompanhar, aproximadamente, as variações de vazão afluente (NBR 
12.208/1992). É necessário o uso destas instalações que transmitam ao líquido, 
energia suficiente para permitir tal escoamento, pois o escoamento dos esgotos 
nem sempre é feito pela ação da gravidade sob o ponto de vista técnico e 
econômico (TSUTIYA; SOBRINHO, 2011). 

Os sistemas de esgotamento sanitário podem ser classificados como: Sistema 
de esgotamento unitário (sistema combinado), e Sistema de esgotamento 
separador absoluto.  

● Sistema de Esgotamento Unitário:  
Neste tipo de sistema, esquematizado, são coletadas e transportadas às 

águas residuais por uma única rede. Este tipo de sistema foi desenvolvido e teve 
bom desempenho para regiões frias e subtropicais, com baixa pluviosidade, 
atendendo cidades pavimentadas e desenvolvidas, permitindo garantir recursos 
financeiros necessários para obras públicas (TSUTIYA; SOBRINHO, 2011). 

● Sistema de Esgotamento Separador Absoluto:  
O sistema de esgotamento separador absoluto é denominado pela NBR 
9.648/1986, Neste sistema, o esgoto sanitário veicula em um sistema independente, 
denominado sistema de esgoto sanitário, enquanto as águas pluviais são coletadas 
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e transportadas em um sistema de drenagem pluvial totalmente independente 

(QUEIROZ, 2017).  
 

4. CONCLUSÃO 

É fundamental no estudo da viabilidade técnica, econômica e financeira do 
projeto de construção a avaliação da viabilidade de sua implantação. 
Desconsiderando as informações relacionadas à mesma descaracteriza a 
fundamentação da decisão de aprovação da obra. Em consequência, compromete o 
bom uso do recurso público. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho é apresentado com o objetivo de elaborar um levantamento dos 
principais problemas patológicos existentes nas marquises na região central da 
cidade de Curitiba, por meio de uma análise visual em levantamento de campo. Para 
o estudo foram analisadas as principais manifestações patológicas existentes em 
marquises, escolhidas de forma aleatória representando uma amostra significativa 
dentro de um universo de marquises situadas nas principais ruas do centro histórico. 
Para a análise visual das marquises foi adotado um roteiro de inspeção orientada a 
partir de critérios pré-estabelecidos. Após as observações in loco constatou-se a 
falta de manutenção preventiva e corretiva promovendo problemas patológicos neste 
tipo de estrutura. O tempo de uso das estruturas, as sobrecargas, os desvios de 
função e a adequação ao uso colaboram para o desgaste estrutural. Neste sentido, 
a detecção desses problemas nas edificações principalmente nas marquises é 
importante para prevenir antecipadamente acidentes que possam vir a ocasionar 
desastres. 
Palavras-chave: manutenção; concreto; patologia. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work is presented with the objective of elaborating a survey of the main 
pathological problems existing in the marquises in the central region of Curitiba, 
through a visual analysis in a field survey. For the study we analyzed the main 
pathological manifestations in marquises, chosen at random representing a 
significant sample within a universe of marquises located in the main streets of the 
historic center. For the visual analysis of the marquees, an inspection guide was 
adopted based on pre-established criteria. After the on-site observations it was found 
the lack of preventive and corrective maintenance promoting pathological problems in 
this type of structure. Structural wear time, overloads, deviations in function and 
suitability for use all contribute to structural wear. In this sense, the detection of these 
problems in buildings, especially in awnings, is important to prevent in advance 
accidents that may cause disasters. 
Key-words: maintenance; concrete; pathology. 
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1. INTRODUÇÃO 

As obras de construção civil possuem como principal elemento construtivo o 
concreto armado, tecnologia que passou a ser empregada de forma expressiva a 
partir de 1911, quando alemães trouxeram esta novidade para o Brasil. Desde 
então, as construções em concreto armado passaram por processos de 
aprimoramento tornando-se o principal elemento da construção civil brasileira. 

O setor da construção civil está em constante crescimento no Brasil, que em 
muitos casos não faz uso de mão-de-obra especializada, além de muitas vezes não 
executar o que está previsto em projeto e de forma criteriosa no canteiro de obra. 
Um ponto a ser observado é que, em alguns casos, a carência está no próprio 
projeto que foi mal elaborado ou estruturado, abrindo espaço para diferentes 
interpretações e improvisos, ocasionando falhas durante o processo construtivo nas 
obras. 

Esses erros executivos, abrem espaço para que agentes patológicos atuem, 
acelerando o processo de deterioração do concreto. Uma obra construída em 
concreto armado, quando executada seguindo as diretrizes do projeto, além da 
manutenção preventiva constante, tem grandes chances da sua vida útil superar os 
50 anos, sem necessidade de reformas ou grandes recuperações. Mas atualmente, 
o que tem sido observado, são construções relativamente novas, com diversos 
problemas patológicos e que exigem reparos emergenciais. 

No final do século XIX e início do século XX, as construções eram 
relativamente simples, sendo predominante o uso de paredes espessas e 
edificações com altura máxima de cinco pavimentos. Outra característica desse 
período era o fato da maioria dos edifícios apresentarem marquises, pois o padrão 
construtivo seguido na época era desta vertente arquitetônica. Mesmo após o 
surgimento do cimento tipo Portland que proporcionou maior liberdade construtiva, 
as construções que utilizam marquises continuaram fazendo parte do segmento de 
construções. Vale ressaltar, que a construção de marquises foi por muito tempo 
elemento obrigatório em edifícios. 

Em Curitiba, especificamente no Centro Histórico, diversos edifícios foram 
influenciados pelo racionalismo italiano de Marcelo Piance tini, como por exemplo, o 
Prédio do Antigo Correio, localizado na Rua João Negrão, outros seguem a linha da 
Arquitetura Moderna Brasileira, estilo que combina diversos segmentos 
arquitetônicos, principalmente por tendências originárias dos países europeus como 
Itália e Alemanha (GNOATO et al. 2003). Neste segmento que foi utilizado de 
maneira expressiva entre as décadas de 1930 e 1960, a marquise era um elemento 
quase obrigatório nos edifícios, pois fazia parte do conjunto arquitetônico da época.  

Com o passar dos anos começaram a surgir primeiros problemas relacionados 
a marquises, sendo os principais casos os desabamentos, que em muitos casos 
provocaram prejuízos humanos e financeiros. Estes acidentes foram decisivos, para 
que a manutenção em marquises fosse então vista com outros olhos. A negligência 
em manutenções preventivas é um fator que provoca prejuízos à estrutura em 
concreto, pois pode ocasionar o entupimento do sistema de escoamento de águas 
pluviais (buzinotes, calhas, condutores), provocando sobrecarga na estrutura da 
laje; também facilitam a formação de trincas e fissuras, que por sua vez provocam 
corrosão das armaduras, entre outros problemas graves do ponto de vista 
estrutural. 

A análise visual é considerada uma das principais formas de avaliação de 
estruturas em concreto, pois através dessa análise é possível constatar se a 
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marquise necessita de uma manutenção corretiva mais aprofundada. Neste 
aspecto, o principal objetivo desta pesquisa é realizar a análise visual técnica de 
uma amostra das marquises dos edifícios situados na região central de Curitiba, 
construídas entre os anos de 1925 e 1975, identificando os agentes causadores de 
problemas patológicos em suas estruturas.  

 
2. METODOLOGIA 

O estudo foi realizado na área compreendida entre as ruas Barão do Rio 
Branco, Cruz Machado, Quinze de Novembro, João Negão, Alameda Doutor Muricy 
e Avenida Marechal, na cidade de Curitiba, conforme ilustrado na Figura 1. Após a 
etapa que compreende a revisão bibliográfica, foi realizado um estudo junto ao 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), das estruturas de 
marquises existentes nas principais ruas e avenidas do centro da cidade. 

O método de pesquisa utilizado na fase inicial consistiu em uma revisão 
bibliográfica do tema escolhido, coletando dados existentes sobre o assunto, além 
de consultas a normas, artigos, dissertações, monografias, sites, teses, livros e 
normas municipais vigentes. O levantamento em campo foi realizado, após traçar 
um roteiro, formulado por meio de critérios apresentados por estudiosos e 
profissionais da construção civil.  

 
 

Figura 1 - Mapa da região central de Curitiba indicando as ruas objeto de estudo. 

 
Fonte: adaptado do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC. 

 
Para dar início ao estudo das marquises adotou-se um roteiro de orientação 

conforme sugerido por Jordy e Mendes (2007). Os dados coletados foram utilizados 
como base para identificar a edificação objeto do estudo e expor elementos 
importantes para o levantamento técnico, conforme os itens a seguir: nome da 
edificação; tipo de edificação; endereço; data da construção; agressividade do 
ambiente: conforme a NBR 6.118 (ABNT, 2003) a agressividade do ambiente é 
moderada na região de estudo; fachada; zoneamento; sistema viário; utilização da 
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edificação x concepção de projeto: verificado junto ao cadastro da Prefeitura 
Municipal de Curitiba; e, análise dos projetos da edificação: por tratar-se de 
edificações muito antigas, não foi possível obter acesso aos projetos.   

Para a inspeção das marquises considerou-se os seguintes fatores: 
comprimento da laje; largura da laje; altura da laje de concreto. Para avaliação das 
patologias observou-se os seguintes aspectos: sistema de escoamento de água 
pluvial; sobrecarga; lixiviação; umidade; fissuras ou trincas; presença de corrosão 
nas armaduras; impermeabilização; manutenção preventiva; pintura da laje; e o 
desprendimento do revestimento. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

Para o estudo de caso foi analisada uma amostra representativa de 5% da 
população total de 288 marquises existentes nas ruas citadas anteriormente, ou 
seja, quatorze (14) edifícios construídos entre os anos de 1925 e 1975. Nos mês de 
março de 2019 realizou-se a contagem de forma visual das marquises existentes 
nas seis (6) principais ruas do centro da cidade, que segundo informações 
prestadas pelo IPPUC são as principais ruas da região central de Curitiba.  

As principais patologias encontradas nas marquises dos prédios avaliados 
foram: 

a) Sistema de escoamento de água pluvial: em 5 marquises avaliadas 
(36%) o sistema de escoamento constatado foi de pingadeiras/buzinotes, estes por 
não possuírem diâmetro adequado se encontravam em parte entupidas, e as que 
estavam escoando são insuficientes. Pela deficiência no escoamento da água em 
algumas marquises ocorreu infiltração na região das pingadeiras, provocando 
corrosão das armaduras e desprendimento da camada de concreto. Em alguns 
edifícios o sistema de escoamento era provido de calhas e condutores, estes além 
de atenderem o recomendado pelas Leis municipais evitam que a água da chuva 
escoada atinja os transeuntes que passeiam pela calçada; o escoamento é melhor 
e possui menores chances de entupir. Mas, em alguns casos não foi possível 
verificar visualmente o tipo de escoamento de água, aparentando não existir 
nenhuma forma de escoamento. 

b) Sobrecarga: 6 marquises avaliadas (43%) apresentaram sobrecarga na 
sua estrutura, destas, 4 tinham sobrecarga ocasionadas pela existência de outdoors 
publicitários (29%) e 2 possuíam sobrecargas ocasionadas pela presença de 
revestimento de dry wall na parte inferior da laje e através de aparelhos de ar 
condicionado apoiados sobre a marquise (14%). Provavelmente nenhuma destas 
estruturas foi projetada para receber sobrecargas futuras. Em algumas marquises 
pode-se verificar que o peso está causando um encurvamento da laje. 

c) Umidade: a umidade foi um fator constante em todas as marquises 
avaliadas, isso ocorre através do escoamento da marquise e por infiltração na laje. 
O primeiro ocorreu pelo fato de a marquise não possuir um sistema de escoamento 
da água pluvial suficiente, como problema nas pingadeiras ou falta de um sistema 
de calhas ou condutores. A infiltração na laje ocorreu também por falhas no sistema 
de escoamento de água pluvial que pode provocar poças de água, e também pela 
falta ou deficiência de impermeabilização da marquise aliado com a porosidade do 
concreto. A situação da parte superior das marquises não pode ser observada já 
que não foi obtido autorização para acessar as mesmas. A umidade existente 
nestas marquises é uma das responsáveis pela entrada de agentes agressivos na 
estrutura, vindo causar entre outros problemas a carbonatação do concreto. 
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d) Impermeabilização: os problemas de impermeabilização estavam 
presentes em grande parte das marquises avaliadas com presença de manchas de 
umidade na face inferior das lajes. Como não foi obtido acesso à parte superior da 
marquise, não pode ser verificado o estado do concreto (se é poroso ou não) e a 
existência ou não de um sistema de impermeabilização do mesmo; a 
impermeabilização está intimamente relacionada com a manutenção periódica, 
bastante deficiente. Nas marquises avaliadas não foi verificado nenhum tipo de 
tentativa de corrigir a impermeabilização da laje. 

e) Manutenção preventiva: a falta de manutenção preventiva foi constatada 
em todas as marquises, onde foram verificados problemas relacionados com a 
inexistência de um programa de manutenção. Em alguns casos o problema foi 
causado por sujeiras oriundas da poluição do ambiente, acumulo de resíduos do 
escoamento da água e em alguns casos o problema foi relacionado com o acúmulo 
de gordura vindo do exaustor de uma pastelaria. Em muitas ocasiões a limpeza da 
marquise e uma pintura seriam suficientes, mas em outras notou-se a necessidade 
de uma inspeção técnica detalhada e uma intervenção corretiva de forma urgente, 
antes que estes problemas evoluam para um quadro insatisfatório. 

f) Pintura da laje: Todas as marquises em questão apresentaram problemas 
na sua pintura não sendo realizada de forma regular. Aparentemente as pinturas 
mais recentes foram realizadas há aproximadamente 2 anos, mesmo assim são 
necessários reparos, as demais eram pinturas antigas e se encontravam em 
condições consideradas ruins. Um fator que merece ser observado é o tipo de tinta 
usada para a pintura, esta deve atender a necessidade de proteção externa, se isto 
não ocorrer a pintura irá descamar. No geral todas as marquises apresentaram 
necessidade de interferência na sua pintura, esta além de dar um visual novo se 
aplicada de forma correta irá contribuir contra a entrada de agentes agressivos na 
estrutura. Mas, a pintura em alguns casos tem como finalidade disfarçar o real 
estado em que se encontra a estrutura. 

g) Lixiviação: a lixiviação é uma patologia provocada pela infiltração de águas 
e pode evoluir para corrosão das armaduras. Nas marquises averiguadas em 
apenas um dos casos não foi possível identificar a existência de lixiviação (face 
inferior da marquise revestida por dry wall), todas as demais possuíam presença de 
lixiviação, tendo variação apenas no seu grau de intensidade e avanço das 
mesmas. Uma grande parcela das marquises apresentou lixiviação em grau de 
intensidade acentuado, nestas já existiam problemas relacionados como exposição 
de armaduras e crostas brancas na superfície da marquise. Onde a lixiviação é leve 
e em alguns moderados pode ser corrigida através do tratamento de trincas e 
fissuras e nos mais leves uma pintura impermeabilizante poderia ser suficiente. A 
lixiviação provoca a perda da resistência do concreto e agressões estéticas, como 
ocorre interação entre a superfície lixiviada com o ar (CO2) surgem crostas brancas 
na superfície, provocadas pelo carbonato de cálcio. 

h) Fissuras ou trincas: em todas as marquises consideradas verificou-se a 
presença de fissuras ou trincas, passando do grau leve ao avançado; isso pode ter 
ocorrido por variados motivos dentre eles o elevado teor água/cimento, retração de 
secagem, corrosão das armaduras, ação de cargas ou deformações, entre outras. 
Como as marquises objetos de estudos possuíam mais de 30 anos não foi possível 
definir se as fissuras e trincas se iniciaram nos primeiros anos de construção, sendo 
então desconsiderados o fator água/cimento e retração por secagem. Mas muitas 
têm como causa corrosão das armaduras (armadura expande), sobrecarga na 
estrutura, recalques atribuídos à própria estrutura, entre outras ações do tempo e 
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problemas de falta de manutenção periódica. As fissuras ou trincas são as 
principais responsáveis pela entrada de água na estrutura através de infiltração. 
Este quadro insatisfatório manifestou-se, principalmente, próximo das bordas da 
marquise e regiões onde existiam juntas de dilatação. 

i) Corrosão das armaduras: a corrosão das armaduras é efeito de um 
acelerado processo de deterioração das marquises e está diretamente relacionada 
com outros processos como lixiviação, fissuras ou trincas, entre outros; esses 
fatores apareceram nas marquises que foram objetos deste estudo e que 
apresentaram exposição de armadura. Estes problemas na estrutura facilitam a 
entrada de oxigênio e umidade que levam consigo agentes agressivos que 
provocam reações que acendem a despassivação da armadura. Das 14 marquises 
avaliadas 5 possuíam exposição de armadura (36%), em algumas a exposição foi 
leve mas algumas apresentaram exposição da armadura de forma moderada. As 
demais marquises não tinham exposição de armadura, mas isso não quer dizer que 
estas estavam preservadas. Para obter um resultado da real situação da armadura 
seria necessário abrir testemunhos na marquise, e contratar um laudo técnico feito 
por um profissional devidamente habilitado. 

 
4. CONCLUSÃO 

 As marquises localizadas na região central de Curitiba estão em situação de 
alerta. Em um quadro geral todas as estruturas avaliadas necessitam de vistoria 
realizada por um responsável técnico. Entretanto, é possível que todas as 
marquises avaliadas sejam recuperadas, desde que de forma urgente e antes que o 
quadro sofra um agravamento, causando um colapso da estrutura, provocando 
danos materiais e principalmente danos físicos a transeuntes ou mesmo a 
fatalidade da perda de vidas humanas.  
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RESUMO 
 
Atualmente o progressivo crescimento manufatureiro tem realizado um aumento de 
resíduos sólidos e elevado à preocupação da sociedade devido ao efeito 
ecossistêmico produzido por estes. O pneu usado é um resíduo indesejável e, 
quando não possui mais nenhuma perspectiva de uso, é chamada de pneu 
inservível. A ineficácia deste material está se transformando em um problema global. 
No entanto, seu alto poder calorífico quando aquecido pode gerar uma economia de 
energia em processos de queima e sinterização. Considerando que a reciclagem de 
diversos tipos de resíduos tem se tornado possível por meio da indústria cerâmica 
que os utiliza como matéria-prima para alterar as propriedades de materiais 
cerâmicos. Juntamente com o setor da construção civil que vem absorvendo 
resíduos de vários segmentos industriais e transformando-os em componentes para 
utilização nas construções. Esta incorporação é feita em materiais, como concretos, 
argamassas e cerâmicas. Devido a este fato, o presente estudo tem o objetivo de 
integrar e avaliar o efeito da incorporação de resíduo de borracha de pneus 
inservíveis nas propriedades físicas e mecânicas do tijolo. Para isso, serão 
preparados corpos de prova para queima, com incorporações do resíduo na massa 
cerâmica. Levando em consideração um grande fator positivo para o estudo que é o 
alto poder calorífico do resíduo de pneu, que proporcionará uma grande 
possibilidade de economia de energia, para o processo de queima, relacionada à 
capacidade de uma destinação para grandes produtos sustentáveis. 
Palavras-chave: Tijolo; Material Cerâmico; Resíduo de Borracha de Pneus; 
Sustentabilidade.  
 
 

ABSTRACT 
 
Nowadays, the progressive growth of manufacturing has led to an increase of solid 
wastes and to the concern of society due to their ecosystem effect. The used tire is  
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an undesirable waste and when it has no prospects of use anymore, it is called a 
waste tire. The ineffectiveness of this material is turning into a global problem. 
However, its high calorific power when heated can generate energy savings in 
burning and sintering processes. Whereas the recycling of various types of waste has 
become possible through the ceramic industry which uses them as raw material to 
alter the properties of ceramic materials. Together with the construction industry that 
has been absorbing waste from various industrial segments and turning it into 
components for use in construction. This incorporation is made of materials such as 
concretes, mortars and ceramics. Due to this fact, the present study aims to integrate 
and evaluate the effect of incorporating rubber waste from waste tires on the physical 
and mechanical properties of brick. For this, specimens will be prepared for burning, 
with incorporation of the residue in the ceramic mass. Taking into consideration a 
major positive factor for the study is the high calorific value of the tire waste, which 
will provide a great possibility of energy saving for the burning process, related to the 
capacity of a destination for large sustainable products. 
Key-words: Brick, Ceramic Material, Rubber Tire, Sustainability. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje, tem-se observado uma maior utilização de produtos 
industrializados, visto que a maioria é descartada de maneira inadequada. Mas 
pode-se observar também que há um grande progresso na conscientização quanto 
á finalidade desses produtos na natureza. Visando diferentes formas de 
reaproveitamento, de maneira que diminua a poluição ao meio ambiente.  

Uns dos principais causadores de impactos ambientais são chamados 
resíduos sólidos, que se encontram no estado sólido ou semissólido e resultam de 
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 
serviços e de varrição (ABNT, 2004).  

O pneu usado é um resíduo indesejável e, quando não possui mais nenhuma 
possibilidade de aproveitamento, ou seja, quando não possui mais utilidade na 
recauchutagem ou recapagem é classificado como pneu inservível, a inutilidade 
deste está se tornando um problema mundial. São considerados não 
biodegradáveis e seu tempo de decomposição é indeterminado (Faria, 2015).  

Dentre os setores que mais enfatizam a reciclagem de resíduos industriais e 
urbanos, a indústria cerâmica tem grande destaque em virtude de possuir elevado 
volume de produção, o que possibilita o consumo de grandes quantidades de 
rejeitos. O volume de consumo, aliado às características físico-químicas das 
matérias primas cerâmicas e às particularidades do processamento cerâmico, faz 
deste ramo industrial uma das grandes opções para a reciclagem de resíduos 
sólidos. Trazendo diversas vantagens para a indústria, como economia de matéria-
prima não renovável, obtenção de produtos com forte apelo ambiental, redução do 
consumo de energia e outros (Menezes et al, 2002).  

Considerando a problemática em relação ao volume de pneus descartados 
diariamente, a escassez de matéria-prima para produção da cerâmica, a facilidade 
do processamento e a possibilidade de melhorias na qualidade do produto final, 
bem como redução do gasto energético, vê-se que a incorporação de resíduos de 
pneu em tijolo cerâmico pode contribuir significativamente no processo de produção 
industrial e na preservação ambiental. 

 
 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

2. METODOLOGIA 

Os aspectos metodológicos utilizados para a pesquisa se constituem em uma 
análise exploratória, de cunho quanti-qualitativo, desenvolvida a partir do método 
dedutivo. Como instrumentos de coletas de dados destaca-se a pesquisa 
bibliográfica, artigos e revistas correlatas à construção civil e materiais cerâmicos. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 CERÃMICA VERMELHA 
Cerâmica Vermelha é uma expressão com significado amplo, 

compreendendo aqueles materiais empregados na construção civil (argila 
expandida, tijolos, blocos, elementos vazados, lajes, telhas e tubos cerâmicos) e 
alguns de uso doméstico e afins. A Associação Brasileira de Cerâmica (ABCeram) 
classifica estes grupos em cerâmica vermelha, materiais de revestimento, cerâmica 
branca, materiais refratários, isolantes térmicos, fitas e corantes, abrasivos, vidro 
cimento e cal e cerâmica avançada.  

A argila é a principal matéria-prima da cerâmica vermelha, possui 
propriedades que a torna apropriada para produtos de aplicação estrutural. Na 
conformação, ela é responsável por conferir trabalhabilidade na massa, por meio da 
plasticidade, e pela resistência mecânica a cru; e após o tratamento térmico, ela é 
responsável por promover a sinterização, e como consequência, há a elevação de 
sua resistência mecânica. 

O processo de fabricação de produtos cerâmicos pode variar em partes de 
uma olaria ou cerâmica para outra, mas assemelham-se quase totalmente em 
relação ao produto por elas produzido como blocos de vedação e telhas.  

  
Figura 1 – Modelos de Cerâmicas. 

 

 
 

Fonte: Luis Eduardo Dansieri, 2015. 

 
Os tijolos para construção civil podem ser fabricados a partir de argila, areia, 

xisto macio (argila xistosa), ardósia, silicato de cálcio, cimento, concreto entre outras 
matérias menos usuais, sendo a argila, o material mais comum a ser utilizado. 
Geralmente forma-se uma massa homogênea com o determinado material (ou a 
mistura de alguns) e é efetuada a sua queima. Essa ocorre a altas temperaturas 
(cerca de 900ºC no caso da argila), a fim de tornar os tijolos endurecidos. 

 
3.2 PNEU DE AUTOMÓVEIS 
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Os pneus foram inventados em 1845, após o norte-americano Charles 
Goodyear descobrir casualmente o processo de vulcanização da borracha, quando 
deixou cair borracha e enxofre no fogão. Tornaram-se então substitutos das rodas 
de madeira e ferro, usados em carroças e carruagens. Além de a borracha ser mais 
resistente e durável, absorve melhor o impacto das rodas com o solo, o que tornou o 
transporte mais confortável e funcional. 

A maior parte dos pneus hoje é feita de 10% de borracha natural (látex), 30% 
de petróleo (borracha sintética) e 60% de aço e tecidos (tipo lona), que servem para 
fortalecer ainda mais a estrutura. 

Figura 5- Partes constituintes dos pneus de automóveis. 
 

 
 

Fonte: Suzane Carvalho, 2016. 

4. CONCLUSÃO 

Após avaliar a possibilidade de aproveitamento do resíduo de pó de 
borracha, resultante da recauchutagem de pneus usados na incorporação desse 
resíduo em uma composição de massa para tijolo cerâmico, será concluído então a 
partir dos resultados se é viável esta incorporação, se atende às exigências da 
norma regulamentadora Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de vedação, 
NBR 15270-3 e se é realmente comprovado um grande fator positivo para o estudo 
que é o alto poder calorífico do resíduo de pneu, que pode proporcionar uma grande 
possibilidade de economia de energia, para o processo de queima, relacionada à 
capacidade de uma destinação para grandes produtos sustentáveis.  
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RESUMO 
 
O presente estudo tem como objetivo a análise e aplicação de um projeto de 
prevenção contra incêndio e pânico em um prédio de três pavimentos localizado na 
av. Marechal Floriano Peixoto na cidade de Telêmaco Borba, é uma estrutura de 
1.650 m², sendo o primeiro uma garagem localizada no subsolo, o segundo uma 
área comercial e o terceiro residencial a qual está com o projeto de combate a 
incêndio e pânico desatualizados. O projeto foi realizado em 2017, mas precisam ser 
atualizados devido a ter sido mudado alguns pontos comerciais. E com este trabalho 
será analisado a instalação do sistema de combate a incêndio e pânico no prédio e 
também a instalação de hidrantes no local, e o dimensionamento da bomba d’água. 
Dentro do escopo do projeto serão analisadas as normas vigentes para as saídas de 
emergência, rotas de fuga, sinalização de segurança, extintores, etc. 
 
Palavras-chave: Incêndio, pânico, hidrantes, segurança, projeto. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present study aims at the analysis and application of a fire and panic prevention 
project in a three-storey building located at Av. Marechal Floriano Peixoto in the city 
of Telêmaco Borba, is a structure of 1,650 m², the first one is a garage located 
underground, the second a commercial area and the third residential which has the 
project of fire fighting and panic outdated. The project was conducted in 2017, but 
needs to be updated due to having been changed some business points. And with 
this work will be analyzed the installation of fire fighting system and panic in the 
building and also the installation of hydrants on the site, and the design of the water 
pump. Within the scope of the project will be analyzed the current norms for 
emergency exits, escape routes, safety signs, extinguishers, etc. 
 
Key-words: Fire, panic, hydrants, safety, design. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o passar dos anos desde a revolução industrial no século XVIII e XIX a 
população na qual vivia mais no campo começaram a se mudar para centros 
urbanos fazendo com que tivesse um grande aumento econômico e social atrás de 
vagas nas áreas industriais. A mão de obra desta época não possuía nenhum 
treinamento envolvendo a área de segurança e combate a incêndio, e devido a isso 
várias vidas foram perdidas por despreparo e imprudência pelos empregados e 
proprietários das empresas (STOCKMANN, 2012). 

A segurança entra em primeiro lugar em uma empresa, e o incêndio é um 
risco no qual sempre estamos há exposição dentro de canteiros de obra e polos 
industriais. A partir das análises de medidas preventivas de combate a incêndio 
foram estabelecidas as normas do corpo de bombeiros para edificações existentes 
e antigas, que fazem parte da NPT 002 (2018). As medidas de segurança e 
combate a incêndio utilizadas em grandes edifícios são as placas de sinalização, 
saídas de emergência, instalação de extintores, e instalação de hidrantes 
(FERNANDES, 2010). 

Outro tópico abordado é a instalação de hidrantes nas estruturas, onde será 
feito a análise do corpo de bombeiros do estado, e em cada estado existe uma 
legislação diferenciada para a instalação de hidrantes, mas alguma das maiores 
exigências é se caso a estrutura tenha mais de 750 m² de área construída, caso 
haja moradores no local, e a altura da edificação, caso a estrutura possua estes 
parâmetros  o local deve fazer todos os procedimentos de segurança o mais rápido 
possível para que não seja barrado o alvará de funcionamento e moradia do local. 
Não há nenhuma metragem determinada em norma referente à altura, temos 
apenas em construções escolares na qual em São Paulo só é cobrado hidrantes em 
escolas acima de 12 metros. E a última exigência a ser analisada é a carga de 
incêndio na estrutura, a carga de incêndio é a soma das energias de calor que 
podem ser liberadas para a combustão em um edifício onde é analisado os 
revestimentos das paredes divisórias, tetos e pisos. Quando descoberto a carga de 
incêndio em um edifício também se pode classificá-lo qual o risco de incêndio e 
pânico (WELLINGTON, 2017). 

O objetivo deste trabalho é a aplicação do projeto de prevenção contra 
incêndio e pânico em um prédio de 3 pavimentos. 

 
2. METODOLOGIA 

No seguinte trabalho será abordado o PPCIP (Projeto de Prevenção de 
Combate a Incêndio e Pânico) de um prédio de 1.650,81 m² o qual possui três 
pavimentos sendo o subsolo que é uma garagem o primeiro é uma área comercial e 
o segundo é residencial. 

Será realizado o acompanhamento e instalação do sistema de combate a 
incêndio e pânico do prédio para analisar se está tudo sendo aplicado dentro das 
normas de segurança. O projeto já está feito e no momento só será realizado o 
acompanhamento da sua execução como a instalação de extintores, luzes de 
emergência, hidrantes e alarmes sonoros.  

Outra coisa que será realizada é o orçamento de materiais e mão de obra 
para a execução do projeto o qual vai ser feito todo o acompanhamento desde a 
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compra dos materiais até a instalação dos mesmos. 
Tendo como último objetivo do trabalho o dimensionamento da bomba d’água 

para os hidrantes. 
Abaixo temos as dimensões e especificações mais detalhadas de cada 

pavimento, o que será aplicado em cada e a quantidade de materiais. 
 
2.1 SUBSOLO 
 
O subsolo possui 322,81 m² junto de uma área comercial de 35,43 m². Será 

realizado um acompanhamento no subsolo para que seja realizado a instalação 
extintores de pó químico seco de 4kg 2-A; 20-B;C, extintor de água pressurizada 
10L 2A, extintor pó químico seco 4kg 20-B;C, iluminação de emergência com 
lâmpadas de led com bateria, hidrante duplo, aviso sonoro em caso de incêndio e o 
acionador manual do sistema de detecção e alarme como manda a NPT 020 (2014) 
e a NBR 12693 (1993). 

 
2.2 TÉRREO 
 
Já o térreo possui 572,23 m² de área construída, o local de construção é 

divido em três pontos comerciais, sendo um deles uma loja agropecuária, 
consultório odontológico e o que possui maior área é uma academia. 

A loja agropecuária tem possui um local com o total de 136,01 m². Já na 
parte de segurança vai ser instalado extintor de água pressurizada, extintor de pó 
químico seco de 4kg, iluminação de emergência com lâmpada de led com bateria, 
hidrante simples, aviso sonoro em caso de incêndio e o acionador manual do 
sistema de detecção e alarme. 

O consultório odontológico tem uma área total de 113,79 m². Para o combate 
a incêndio este cômodo vai ter extintor de pó químico seco de 4kg, extintor de água 
pressurizada, iluminação de emergência com lâmpada de led com bateria, hidrante 
simples, aviso sonoro em caso de incêndio e o acionador manual do sistema de 
detecção e alarme. 

E o último cômodo é uma academia com um mezanino com área total de 
377,26 m². Nesta área o projeto de segurança estipulou três blocos de iluminação 
de emergência, um hidrante simples com saída para um registro de recalque, um 
aviso sonoro em caso de incêndio, um acionador manual do sistema de detecção e 
alarme, dois extintores de água pressurizada, um extintor de pó químico seco de 
4kg. Já o mezanino é divido em três cômodos, sendo duas salas de 7,35 m² e uma 
sala de 40,13 m² vão ser aplicados um bloco de iluminação de emergência e um 
extintor de pó químico seco.  

No exterior do prédio vai ser colocado um extintor de pó químico seco de 
4kg. Os projetos serão anexados junto a este trabalho para que possa ser analisado 
junto com as informações e implementações descritas acima. 

 
2.3 TERCEIRO PAVIMENTO 
 
É a área residencial com, composta por seis apartamentos sendo o menor de 

63,25 m² e o maior com 128 m². Possui um corredor menor para circulação com 
largura de 1,27 m e um maior com 3,79 m. Nestes corredores serão dimensionados 
dois blocos de iluminação de emergência, dois extintores de água pressurizada, 
dois extintores de pó químico seco de 4kg, um hidrante simples, um aviso sonoro 
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em caso de incêndio e um acionador manual do sistema de detecção e alarme. 
 
2.4 ESCADAS 
 
Este prédio possui uma escadaria na parte externa que interliga todos os 

andares, ela possui 1,20m de largura com guarda corpo de 1,10m. Nesta escada 
teremos três blocos de iluminação de emergência e em cada saída temos um 
extintor como manda a NBR 9077 (2001), deve-se também ser aplicado o qual está 
sem no momento as placas de saída de emergência. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 SISTEMA DE EXTINTORES 
 

Segundo Fagundes (2013), um dos materiais utilizados e dimensionados 
para o PPCIP é os extintores, onde para cada tipo de incêndio temos um tipo de 
extintor para utilizar podendo ser um incêndio classe A, B, C e D. Os classe A são 
para incêndios de materiais comuns como por exemplo o papel, madeira e tecidos. 
Os de classe B são para líquidos combustíveis inflamáveis. Os de classe C são para 
incêndios em materiais elétricos e por último os de classe D são em metais 
combustíveis tendo como exemplo o magnésio, alumínio, entre outros. 
 

3.2 ROTAS DE FUGA E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
 

O tópico mais abordado neste presente trabalho no projeto de PPCIP 
segundo a NPT 022 (2016), são as rotas de fuga as quais são analisadas nos 
edifícios com grande movimentação. É analisado pelos bombeiros os acessos do 
edifício, se as suas rotas de saídas estão de fácil acesso, escadas ou rampas e se o 
local tem uma área de carga e descarga podendo ser de pessoas e materiais. 

Para que tenhamos conhecimento das rotas de fuga é preciso de sinalização 
de emergência no edifício, tendo como exemplo placas indicando as saídas, luzes 
de emergência, e caso o prédio possua mais de 750 m² e uma alta circulação de 
pessoas é preciso que tenha setas sinalizando as rotas de fuga com as saídas, 
sprinklers e hidrantes. Toda a sinalização vai estar descrita no projeto PPCIP como 
foi dimensionado pelo engenheiro civil responsável pelo projeto (BAPTISTA, 2009). 
Segundo Bueno (2016), quem pode assinar o PPCIP é o engenheiro ou arquiteto 
com especialização em engenharia de segurança do trabalho. 

Já a dimensão das placas segundo a NBR 13434-s (2004), temos três 
formas geométricas sendo elas o triangulam que representa o sinal de alerta tendo 
as suas bordas pintadas de vermelho e no seu interior na cor branca com algum 
símbolo de alerta específico. O redondo que significa o sinal de proibição e o 
quadrado ou retangular que pode significar orientação, salvamento e equipamentos 
(um exemplo são os extintores). 
 
4. CONCLUSÃO 

 Com base nas condições de estudo conclui-se que o sistema de combate a 
incêndio e pânico é algo que a cada dia se torna mais importante de ser aplicado, 
onde no caso em até mesmo pequenos prédios deve-se ter certa atenção os quais 
devem ser aplicados sinalização de emergência, rotas de fuga e extintores e 
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dependendo do tamanho do edifício podendo possuir até o sistema de hidrantes e 
sprinkler. 
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