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GERENCIAMENTO DE PROJETO: APLICAÇÃO DO SOFTWARE MS 
PROJECT NA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO COM MÃO 

DE OBRA ESPECIALIZADA E NÃO ESPECIALIZADA EM UMA 
RESIDÊNCIA TÉRREA MEDINDO 154,78 m2  

 
Guilherme Sandaka1 e Bruna Siqueira Blum2 

 
 

RESUMO 
O gerenciamento de projetos é um processo importante em obras de construção 
civil, sendo possível por meio deste determinar os parâmetros a serem seguidos 
com o propósito de organizar e manter o controle de uma obra. Dentre as 
ferramentas de gerenciamento se destaca o gerenciamento do tempo em projetos, 
cuja sua aplicação administra os fatores que influenciam na execução do projeto. 
Com auxílio de algumas técnicas de planejamento, se desenvolveu o cronograma 
físico da obra através da utilização do software MS Project. Nesse cenário, levando 
em consideração a necessidade de capital humano na construção de um projeto, 
realizou-se a partir da análise do cronograma e demais ferramentas de 
planejamento, um comparativo de produtividade em relação ao tempo de construção 
de uma residência entre duas equipes de trabalho classificadas como mão de obra 
especializada (construtora) e mão de obra não especializada (equipe comum). A 
construtora possui previsão de término da obra com mais de um mês de 
antecedência em relação a equipe comum. Com isso, obteve-se como resultado final 
que o serviço da construtora é relativamente melhor, pois a empresa utiliza das 
ferramentas de gerenciamento de projetos em suas obras, possui uma quantidade 
maior de efetivos e distribui de forma correta a carga de trabalho.  
Palavras-chave: Planejamento; Cronograma; MS Project; Mão de obra. 
 

ABSTRACT 
Project management is an important process in civil construction works, making it 
possible to determine the parameters to be followed in order to organize and 
maintain control of a work. Among the management tools, time management in 
projects stands out, whose application manages the factors that influence the 
execution of the project. With the help of some planning techniques, the physical 
work schedule was developed using the MS Project software. In this scenario, taking 
into account the need for human capital in the construction of a project, a 
comparative of productivity in relation to the time of construction of a residence 
between two work teams was made based on the analysis of the schedule and other 
planning tools. classified as specialized labor (construction) and unskilled labor 
(common team). The construction company is expected to finish the work more than 
a month in advance in relation to the common team. With this, it was obtained as a 
final result that the construction company's service is relatively better, since the 
company uses the project management tools in its works, has a larger number of 
employees and distributes the workload correctly. 
Key-words: Planning; Schedule; Ms Project; Manpower. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um projeto pode ser definido como um esforço temporário exercido para criar 
um produto ou serviço com resultado exclusivo tendo uma data prevista para iniciar 
e terminar (MONTES, 2018). Na engenharia civil, um projeto normalmente é 
entendido como um conjunto de desenhos e documentos técnicos necessários à 
construção, fabricação ou montagem da obra, concretizando um objetivo. 

Devido ao elevado número de variáveis existentes em um serviço de 
construção, podem ocorrer problemas de diferentes formas durante a execução do 
projeto e geralmente estão associados a falhas ou falta de planejamento, resultando 
em prejuízos ao proprietário. Um exemplo comum desses problemas é sustentado 
pelos frequentes atrasos na entrega do projeto. 

No entanto, existem ferramentas que auxiliam no processo inicial da obra, 
partindo do princípio de planejamento e fazendo parte do gerenciamento de 
projetos, que consiste na aplicação de conhecimentos, técnicas, habilidades e 
mecanismos a fim de cumprir as exigências do projeto (GUIA PMBOK, 2018). A 
etapa de planejamento possui o intuito de monitorar e controlar os elementos 
fundamentais de uma obra, para atender aos seus requisitos dentro de um cenário 
de tempo e recursos pré-determinados. Segundo Mattos (2015), a criação de um 
planejamento se torna essencial nas empresas de construção civil, na medida que 
possui forte impacto no desempenho da produção. Alguns estudos realizados em 
países como Brasil e Estados Unidos comprovam esse fato, indicando que 
deficiências no planejamento estão entre as principais causas dos correntes 
atrasos, da baixa produtividade do setor, de suas elevadas perdas e baixa 
qualidade dos produtos.  

 Para entender e minimizar o problema de atrasos em obras, uma das 
vertentes do gerenciamento de projetos é o gerenciamento do tempo em projetos, 
que agrega os procedimentos necessários para que o mesmo seja concluído no 
prazo estimado. Assim, são definidas as diretrizes a serem seguidas mediante o 
desenvolvimento do cronograma bem como identificar e corrigir as possíveis 
ocorrências dos atrasos como também antecipações de atividades durante a 
execução do projeto.  

O método de controlar o tempo está intimamente ligado ao desenvolvimento 
do cronograma físico da obra, que é composto pelos processos principais de 
execução. O cronograma se limita a um documento elaborado pelo engenheiro civil 
responsável e leva em consideração o prazo de duração das atividades da obra. De 
uma forma geral, serve para mapear e organizar os serviços a serem cumpridos e, 
como todos os usuários envolvidos podem visualizar o cronograma, contribui para o 
entendimento de como a realização de cada atividade impacta diretamente no 
planejamento e na entrega.  

Para facilitar a aplicação das técnicas de gerenciamento do tempo, são 
utilizados softwares como o MS Project, uma ferramenta exigida no mercado de 
trabalho, tendo sua maior utilização na área da construção civil. Com esta 
ferramenta é possível planejar e determinar o escopo do projeto e acompanhar o 
progresso das atividades. O Project também gera o Gráfico de Gantt, uma das 
ferramentas de planejamento que mostra de forma visual todas as atividades da 
obra em um formato de barras, com o propósito de identificar as atividades do início 
ao fim, a dependência entre essas atividades e o monitoramento do cumprimento 
de cada etapa.  

Em relação ao desenvolvimento prático do projeto, a mão de obra significa o 
elemento fundamental para concretizar o projeto idealizado visto que, são os 
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trabalhadores que atuam diretamente na produção. Por ser um trabalho manual, 
pesado e com auxílio de poucas máquinas, o produto final varia de acordo com 
cada trabalhador e a maneira de como é executada (SUDA, 2018). Dessa maneira, 
para um empreendimento ser entregue no prazo estabelecido em cronograma pela 
área de planejamento, depende do rendimento dos funcionários ao decorrer do 
processo executivo da edificação. 

 Contudo, no setor da construção civil, considerado importante para a 
economia do país por ser um grande gerador de empregos e renda para a 
população, existe a diferença crítica de recursos humanos marcada de um lado por 
construtoras que possuem profissionais treinados e capacitados, e por outro lado de 
equipes formadas por trabalhadores autônomos sem vínculo empregatício, 
normalmente com baixa escolaridade e falta de formação técnica, que utilizam na 
maioria das vezes sua experiência para novos trabalhos. 

Ao contratar o serviço de execução de um empreendimento, entende-se que 
uma equipe de profissionais é relativamente melhor do que a mão de obra comum 
por questões técnicas de conhecimento, maior responsabilidade, agilidade, 
qualidade e segurança na realização dos trabalhos. No entanto, a realidade 
cotidiana mostra que nem sempre se escolhe os profissionais, mas sim uma equipe 
de trabalhadores comuns que atuam na mesma área e fazem o mesmo serviço. 

Deste modo, através da elaboração de técnicas do gerenciamento de 
projetos, será possível criar o cronograma físico de cada equipe, classificadas em 
mão de obra especializada e mão de obra não especializada, para que finalmente 
seja analisado a produtividade dos trabalhadores e comparado ambos cronogramas 
em função da variável tempo para construção do projeto residencial em questão. 

 
2. METODOLOGIA 

O presente trabalho possui a finalidade de aplicar as ferramentas de 
gerenciamento de projetos juntamente com a realização de dois cronogramas 
físicos, utilizando o software MS Project para mensurar o tempo de construção de 
uma residência térrea (fig.1) através de uma análise da produtividade de duas 
equipes de trabalho com perfil de mão de obra distintos no ramo da construção civil.  

A primeira equipe integrante da execução do projeto é dominada por uma 
construtora de porte médio, situada no município de Telêmaco Borba e será 
chamada de equipe A. Essa construtora se classifica como mão de obra 
especializada pois se trata de uma empresa com profissionais capacitados (tabela 
1) no cumprimento das atividades. 

 A segunda equipe com mão de obra não especializada é formada por 
trabalhadores avulsos (tabela 1) com baixo nível de escolaridade e sem qualificação 
nas funções de trabalho, e será denominada de equipe B. Os funcionários também 
no município de Telêmaco Borba e não possuem escritório comercial.  

Os representantes da equipe A e B são respectivamente o engenheiro civil e 
o mestre de obras. Em consenso, ambos definem que seus trabalhadores atuem na 
construção deste projeto 09 horas diárias de segunda a sexta feira exceto os finais 
de semana e feriados, totalizando 44 horas de trabalho semanais. 

A tabela a seguir aponta a relação dos colaboradores efetivos que fazem 
parte dos dois grupos de trabalho. No topo aparecem os líderes e logo abaixo os 
membros da equipe. A equipe A possui um total de 16 funcionários, sendo 15 de 
mão de obra direta e 01 de mão de obra indireta (Engenheiro Civil). A equipe B 
conta com 06 operários somente de mão de obra direta.  
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Tabela 1 – Relação de trabalhadores efetivos das equipes A e B 
 

EQUIPE A  EQUIPE B 

1 engenheiro civil 1 mestre de Obras 

1 mestre de obras 3 pedreiros 

2 pedreiros 2 ajudantes 

4 ajudantes 
 1 operador de máquina 
 1 carpinteiro  
 1 armador 
 1 encanador  
 1 eletricista  
 1 gesseiro  
 1 calheiro  
 1 vidraceiro  
 1 pintor    

 
Fonte: A autora (2020) 

 
Partindo do projeto arquitetônico, as equipes terão como parâmetro esse 

desenho para o desempenho do seu trabalho. A figura abaixo mostra a planta baixa 
da residência, que conta com uma metragem de 154,78 m2 distribuídos em 02 
suítes, 01 closet, 01 cozinha, 01 despensa, 01 sala de estar e jantar e 01 banheiro. 

 
Figura 1 – Planta baixa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: A autora (2019) 

Dessa maneira, o trabalho será desenvolvido de acordo com as diretrizes 
estabelecidas no sentido de organizar, monitorar e garantir o controle da obra, 
maximizar os resultados e minimizar os problemas que possam ocorrer no 
andamento da construção, conforme os passos a seguir: 
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2.1 PLANEJAMENTO 

Inicialmente, a partir do projeto arquitetônico será elaborado um fluxograma 
que compreende as principais atividades da construção da residência, denominadas 
de pacotes de trabalho ou atividades superiores. A fim de mapear os requisitos 
essenciais da obra, o fluxograma faz parte da criação da EAP (Estrutura Analítica 
de Projeto). 

Posteriormente, a EAP será detalhada em conjunto com o cronograma físico. 
Isso porque a EAP menciona as atividades principais existentes enquanto o 
cronograma exibe a sua descrição. A princípio, os valores da EAP são adquiridos 
através das horas trabalhadas dado pelo Project nas atividades principais, sendo 
esse valor transformado em percentual para representar o peso de cada atividade.  

A EAP será composta pela descrição dos pacotes de trabalho, seu número 
de identificação conforme especificado em cronograma, sua duração em dias, o 
avanço previsto e real das atividades, a quantidade de horas trabalhadas previstas 
e a porcentagem que cada pacote representa em relação ao projeto inteiro, 
distribuídas semanalmente. Esse percentual é feito a partir da divisão das horas 
previstas de cada pacote de trabalho pelo total de horas previstas no projeto. 

Diante da EAP, se inicia um cronograma preliminar no software Project 
composto pela descrição e sequenciamento de todas as atividades que devem ser 
desenvolvidas durante a construção da residência. O primeiro passo é retirar do 
calendário corrente os dias de folga e de feriados, dias esses que os colaboradores 
não estarão trabalhando. Em seguida, as atividades serão especificadas e divididas 
em atividades superiores (retiradas da EAP) e inferiores (descrição das atividades 
superiores). 

Será feita uma espécie de entrevista individual com o responsável das 
equipes A e B para que frente ao cronograma preliminar, os dois possam se 
posicionar e auxiliar no preenchimento das colunas dominantes do Project. As 
colunas apresentam a duração das atividades, as datas de início e conclusão, o 
número de predecessoras e o nome de recursos. 

O cronograma preliminar elaborado servirá de orientação para entrevistar os 
responsáveis das equipes com objetivo exclusivo de extrair os dados necessários 
para consolidar o cronograma. 

 
2.2 LEVANTAMENTO QUANTITATIVO 

A pesquisa iniciará com questionamentos para o responsável da sua 
respectiva equipe pertinentes ao tempo para construir a residência, como: 

 

 Quantos dias serão necessários para a construção? 

 Quantos dias serão estipulados para determinada tarefa? 

 Quais trabalhadores serão designados para executar essa tarefa? 

 Quais atividades poderão ser feitas simultaneamente? 
 
Mediante os resultados desta pesquisa, será acrescentado imediatamente no 

cronograma as informações de estimativa de duração das atividades (em dias), das 
atividades predecessoras (dependência entre as atividades) e por último do nome 
de recursos (função do trabalhador encarregado para executar determinada 
atividade). Será acrescentado também, a função dos responsáveis de cada equipe 
no campo ‘’responsável’’ significando competência aquela pessoa para entregar o 
pacote de trabalho finalizado.  



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

No que diz respeito as datas de início e conclusão, será inserido a data que 
se iniciou a pesquisa com os entrevistados, e a data de conclusão o software 
calcula descontando os dias que não serão trabalhados de folga e feriados.  

Com todos os dados adicionados, o gráfico de Gantt é gerado 
automaticamente com intuito de reproduzir o cronograma de maneira rápida e 
visual, demonstrando quinzenalmente e em formato de barras horizontais, as 
semanas e os dias de todas as atividades, sua duração de execução, o início, 
término, dependência entre as atividades e a função de quem irá executá-la. 

O Gráfico de Gantt servirá para auxiliar na etapa de monitoramento e 
controle da obra, levando em consideração que, ao alterar uma única data ou 
recurso de atividade, o gráfico acusa se existe superalocação de recursos que 
podem estar impactando na execução das atividades. 

 
2.3 HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA 

O histograma de mão de obra será elaborado para ilustrar os recursos 
humanos utilizados no projeto.  

Primeiramente, será explanado o histograma, que associa as funções dos 
trabalhadores com a contagem das semanas do projeto, ou seja, trabalhadores 
versos semanas (Trabalhadores x Semanas). Assim, é possível quantificar os 
trabalhadores que atuarão em cada semana.  

Perante a soma da quantidade de trabalhadores, se pode criar o histograma 
de mão de obra. Ele apresenta a relação de trabalhadores por semana 
caracterizado por um gráfico de barras verticais. 

Através da interpretação do histograma será feita a análise do 
comportamento do consumo de mão de obra durante o período de construção. 

 
2.4 CURVA DE AVANÇO FÍSICO (CURVA “S”) 

A distribuição semanal das porcentagens dos pacotes de trabalho obtidos na 
EAP configura a base da curva de avanço físico. A curva contém esses valores 
separados por itens de percentual previsto, real, previsto acumulado e real 
acumulado. 

Em cada campo será atribuído os valores previstos referentes a soma dos 
trabalhos que serão realizados na semana (S1, S2, S3...), independente da 
atividade superior que a atividade inferior pertence. Com isso, os valores de 
previsão acumulado retrata a junção das somas de todos os serviços realizados 
anteriormente, aumentando esse percentual a cada semana  

 A curva contém os valores salientados por uma linha de base prevista, 
devendo ser em formato de “S”. Dessa forma, a curva servirá para analisar o 
progresso da produção das atividades do projeto. 

 
 2.5 COMPARATIVO DE CRONOGRAMAS 

Na medida em que se estruturou e concluiu os métodos de gerenciamento do 
projeto residencial em estudo, será feito a análise qualitativa do cronograma físico, 
do histograma de mão de obra e da curva de avanço físico, obtendo a informação 
de produtividade individual de cada equipe participante na execução deste projeto. 
 

3. DESENVOLVIMENTO 

Para um projeto ser executado corretamente dentro do prazo estabelecido, é 
necessário haver um gerenciamento preciso e técnico, devendo ser conduzido por 
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um profissional qualificado. Deste modo, o gerenciamento da execução do projeto e 
do uso do tempo previsto em cronograma para realização dos trabalhos, devem 
permanecer unidos, pois são caracterizados como um conjunto de princípios e 
orientações para ajudar as organizações a estruturar e controlar os seus sistemas.  

O Guia PMBOK (2018) define o gerenciamento do tempo como um processo 
que assegura que um projeto termine dentro do prazo previsto, além de estabelecer 
os procedimentos necessários ao desenvolvimento, execução e controle do 
cronograma do projeto.  

Silva (2018) caracteriza o tempo como sendo o maior indicador que deve ser 
trabalhado no processo de gestão na construção civil, pois se não for administrado 
de forma correta, influencia no desempenho global do projeto. Se o planejamento 
do tempo apresenta deficiência, há possibilidade de fracasso no prazo, levando ao 
sobre custo e insatisfação por parte dos envolvidos no projeto.  

Atuando como o principal medidor de desempenho, o cronograma possibilita 
agir antecipadamente diante de imprevistos no decorrer do projeto de forma a 
atenuar o impacto. No entanto, somente gerir o tempo não é necessariamente 
suficiente para assegurar que um projeto seja bem-sucedido. Dessa maneira, é 
importante relacioná-lo com as demais variáveis envolvidas no projeto, para que ao 
identificar um problema, possa ser corrigido imediatamente (BRANDALISE, 2017).  

 
3.1 MONTAGEM DA EAP 

O princípio do planejamento consistiu inicialmente na montagem da Estrutura 
Analítica de Projeto - EAP (fig.2), com objetivo de direcionar as tarefas principais de 
forma resumida, simplificando a descrição das entregas do projeto.  

 
Figura 2 – Estrutura Analítica de Projeto - EAP  
Fonte: A autora (2020) 

 
Conforme mostra a figura 2, a estrutura analítica de projeto não comportou 

atividades, mas demonstrou o resultado final das atividades. Decorrente disso, 
existem algumas formas de montar a estrutura analítica de projeto, como por fases, 
por entregas, por equipes ou híbrida. O tipo que se enquadrou neste trabalho foi a 
EAP por entregas, que organiza o projeto pelos serviços que devem ser entregues. 

Portanto, a EAP identificou os itens essenciais da construção da residência 
subdividindo-os pelas atividades principais, sendo entendidas como: 

 Serviços Preliminares: envolve os meios de preparação da obra. 

 Infraestrutura: conjunto de atividades da estrutura inferior da 
residência, necessários por transmitir as cargas ao solo.  

 Superestrutura: remete as atividades estruturais acima do solo para 
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sustentar e manter a estabilidade. 

 Instalações: serviços dos sistemas básicos de água e luz. 

 Acabamentos: atividades finais de aperfeiçoamento. 
 
 Dentro da decisão de cada entrega brevemente explicada acima, existe um 

conjunto de procedimentos que finalmente resultam na atividade. Esses 
procedimentos foram detalhados no cronograma. 

 
3.1.2 Detalhamento da EAP 

A partir das entregas definidas na EAP, foi feito o detalhamento da EAP da 
equipe A e B com os dados emitidos do cronograma. Entretanto, como o 
detalhamento da EAP é extenso, foi retirado uma amostra da EAP das duas 
equipes, conforme mostra as figuras 3 e 4. Obteve-se uma quantidade de 40 
semanas para a equipe A e 46 semanas para a equipe B.  

 
Figura 3 – Detalhamento EAP Equipe A 

Fonte: A autora (2020) 

 
 

Figura 4 – Detalhamento EAP Equipe B 
 

 
Fonte: A autora (2020) 
 

A entrega dos serviços de cada equipe foi encontrada a partir do número de 
identificação (ID) no cronograma. Esse número serviu para verificar os 
procedimentos necessários para a entrega.  

É notável que a equipe A consegue realizar mais atividades ao mesmo tempo 
que a equipe B, aumentando assim o percentual previsto e acumulado em cada 
semana. Como a equipe B possui uma equipe reduzida, alcança menor percentual 
no decorrer das semanas, o que prolonga as atividades.  

Em relação as entregas estabelecidas, os serviços preliminares 
representaram menor peso na EAP da construção residencial das duas equipes, 
visto que algumas atividades que compõem essa entrega são de forma terceirizada. 

As tarefas de superestrutura e as instalações possuem um peso menor na 
EAP da equipe A, portanto demanda de mais recursos e demora mais dias que a 
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equipe B para ser realizada.  
Os serviços de acabamentos possuem maior peso em relação ao projeto em 

ambos os casos. Ainda assim, a construtora requer mais dias para a entrega. E 
mesmo assim, finaliza antes que a equipe B. 

O grande diferencial de tempo entre as equipes está concentrado no serviço 
minucioso de infraestrutura. Enquanto a equipe A realiza em apenas 18 dias, a 
equipe B leva 48 dias. A razão disso é que a equipe A possui a disposição o 
operador de máquina, o armador, o carpinteiro e os ajudantes, o que agiliza o 
trabalho da construtora.  

 
3.2 DEFINIÇÃO E SEQUENCIAMENTO DAS ATIVIDADES 

O cronograma preliminar foi elaborado com base no conhecimento teórico 
sobre as atividades de construção civil de uma residência. As atividades foram 
descritas cuidadosamente em um nível médio de detalhamento dentro do seu 
pacote de trabalho e respectiva entrega. Após finalizar a descrição e a sequência 
das atividades no cronograma foi retirado os dias de folga e feriados do calendário 
no Project. 

 
3.2.1 Estimativa de Duração das Atividades, Estimativa de Recursos e 
Predecessoras de Atividades 

Ao analisar o projeto da residência juntamente com o escopo do projeto 
definido na EAP, os construtores conseguiram responder as perguntas 
selecionadas anteriormente para efeito de completar o cronograma. As informações 
de duração das atividades, recursos e atividades predecessoras foi contextualizada 
conforme explicação abaixo: 

 A primeira questão disse a respeito da duração total da obra, para 
nível de conhecimento apenas, para observar a visão geral do 
construtor perante a obra; 

 A segunda questão teve por objetivo definir a quantidade de dias 
necessários para realizar cada atividade; 

 A terceira questão requereu a escolha do recurso humano disponível 
para cada atividade; 

 A última questão envolveu as atividades que podem ser realizadas em 
paralelo.  

O primeiro entrevistado foi o mestre de obras, responsável pela equipe B e 
posteriormente o engenheiro civil, responsável pela equipe A. 

 
3.2.2 Desenvolvimento do Cronograma 

Mediante o resultado obtido do questionário aos construtores e seguindo os 
passos do gerenciamento do tempo de projetos, desenvolveu-se o cronograma 
físico da obra de cada equipe no software Project, conforme ilustra a figura 5 e 6. 

As atividades informadas no cronograma são exatamente iguais para as duas 
equipes. Dentro de cada entrega existem os pacotes de trabalho contendo suas 
atividades por ordem de sequência. Por exemplo, o item de número 7 pertence ao 
serviço de Infraestrutura, subdividida pelos pacotes de trabalho de estacas e viga 
baldrame, e assim sucessivamente. 
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Figura 5 – Cronograma da equipe A 
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Fonte: A autora (2020) 

 
Figura 6 – Cronograma da equipe B 
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Fonte: A autora (2020) 

 
3.3 ANÁLISE DO GRÁFICO DE GANTT  

O gráfico de Gantt demonstra visualmente as atividades do projeto em uma 
linha do tempo por meio de barras horizontais ao lado do cronograma.  

As barras finas de cor cinza significam a duração total dos serviços principais 
e as barras largas azuis, a duração das atividades. Além disso, próximo as barras 
aparecem os nomes dos responsáveis pela execução. 

As flechas demonstram o caso das predecessoras, sendo facilmente 
compreendida a questão de dependência entre elas. Em ambos os gráficos, nos 
primeiros serviços uma atividade é realizada quando outra termina.  
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Observa-se também nessa parcela do gráfico retirada do cronograma da 
equipe A (fig.7), através das barras azuis que a duração das atividades é menor em 
relação ao gráfico da equipe B (fig.8). É perceptível que a carga de trabalho das 
tarefas é melhor remanejada entre os múltiplos operários da equipe A.  

Em uma simples escala de tempo dividida por mês e por semana, o gráfico 
aponta as datas de início e término de cada atividade, demonstrando o período de 
duração de cada uma e do tempo total do projeto, já identificando que a equipe A 
finalizará primeiro que a equipe B.  

 
Figura 7 – Gráfico de Gantt equipe A 
 

 
Fonte: A autora (2020) 

 
Figura 8 – Gráfico de Gantt equipe B 
 

 
Fonte: A autora (2020) 
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3.4 ANÁLISE DO HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA 

Considerando que o capital humano é o principal elemento da construção 
civil, o histograma de mão de obra retrata esse consumo durante a construção da 
residência.  

 
Figura 9 – Histograma de mão de obra equipe A  

Fonte: A autora (2020) 

 
O gráfico demonstra que no início do projeto a equipe A (fig. 9) utiliza de 2 

trabalhadores somente e evolui em ordem crescente semanalmente atingindo o seu 
pico de 9 trabalhadores no auge do projeto e reduz gradativamente próximo à 
conclusão do projeto para 3 trabalhadores. 

 
Figura 10 – Histograma de mão de obra equipe B 

 

Fonte: A autora (2020) 

 
A figura 10 mostra que a equipe B se mantém estável com seus 6 

trabalhadores do início até o fim do projeto, onde os trabalhadores atuam juntos nas 
atividades.  

 Essa diferença pode ser facilmente entendida pois a equipe A conta com 15 
funcionários a mais na realização dos trabalhos, porém, os profissionais executam 
apenas as atividades estabelecidas de acordo com a sua função.  
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3.5 ANÁLISE DA CURVA DE AVANÇO FÍSICO 

Em relação as curvas de avanço físico, verificou-se que a equipe B (fig. 11) 
atribui mais horas de trabalho no início e pouquíssimo consumo no final. Dessa 
maneira concentra muito recurso humano em ações que não eram principais, 
demorando mais tempo para realizar as demais.  

Na situação da construtora (fig.12), é possível observar nitidamente o 
desenho do “S” na curva, considerado como o formato perfeito. Esse fato ocorreu, 
pois, a construtora distribuiu melhor as horas de trabalho, utilizando de pouca mão 
de obra nas atividades iniciais, consumo moderado durante a obra e diminui aos 
poucos até a finalização.  

 
Figura 11 – Curva de avanço físico equipe A 

Fonte: A autora (2020) 

 
 

Figura 12 – Curva de avanço físico equipe B 

Fonte: A autora (2020) 
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3.6 COMPARATIVO DE CRONOGRAMAS 

Como é um projeto fictício, o cronograma possui data de início no dia 
29/04/2020, quando ocorreu a entrevista. A construtora tem previsão de entrega da 
obra no dia 05/02/2021, utilizando de 196 dias de construção, equivalente a 7 
meses. Enquanto isso, a equipe B prevê a entrega no dia 07/04/2021, levando 238 
dias de trabalho, o que representa 8 meses. Um atraso de 42 dias para a entrega 
da obra pela equipe B em relação a equipe A. 

Para entender a razão dessa diferença, perante as demais ferramentas de 
gestão elaboradas, entendeu-se que enquanto a construtora possui um acúmulo de 
16 funcionários na execução do projeto, a equipe comum conta apenas com 6 
colaboradores para compreender todas as tarefas envolvidas no processo de 
construção. Além disso, a construtora realiza melhor a distribuição dos recursos ao 
longo do projeto e prioriza as atividades principais, otimizando o tempo. 

No entanto, essa diferença de dias é consideravelmente significante pois 
cada dia a mais na entrega da obra pode causar um misto de custo, insatisfação ao 
proprietário e insucesso da obra. 

 
4. CONCLUSÃO 

 O desenvolvimento do projeto possibilitou analisar a influência da 
produtividade no setor da construção civil e a sua ligação com o fator humano. 
Tendo em vista que a principal característica dessa área é o uso intensivo de mão 
de obra, foi possível verificar a diversidade entre as equipes. 

Embora a equipe especializada tenha 16 funcionários, eles não trabalham 
juntos. Apenas executam o trabalho a ser feito no tempo indicado, na mesma 
sequência da mão de obra não especializada.  

Entretanto, a realização do cronograma físico juntamente com a análise das 
ferramentas de planejamento, mostra que o serviço fornecido pela construtora é 
obviamente melhor e mais rápido no quesito tempo e qualidade, pois realiza a 
entrega da obra com mais de um mês de antecedência em relação a equipe 
concorrente. Em virtude da quantidade maior de efetivos, produz e rende mais 
trabalho. 

Em contrapartida, constatou-se que a equipe comum não possui nenhum 
plano de gerenciamento de tempo e recurso, pois pelo pouco conhecimento técnico 
dos membros da equipe, nunca houve anteriormente um desenvolvimento de 
cronograma de execução de uma obra. 

Contudo, é visto que mesmo com as inovações no setor da construção civil, 
as pessoas tendem a preferir contratar trabalhadores com mão de obra não 
especializada ao invés de uma construtora especializada neste tipo de serviço, pois 
ambos conseguem executar o trabalho, no entanto com custos e qualidade de mão 
de obra diferenciados.  

É notório o crescimento progressivo na área de gerenciamento de projetos, 
sendo que o profissional responsável se torna uma das peças chave para a 
obtenção de sucesso do projeto. Através da utilização do Project que facilita e 
otimiza as resoluções dos fatores organizacionais da construção, é possível 
gerenciar um projeto e reduzir seu tempo, de forma a executar no prazo estipulado 
e atingir o escopo definido inicialmente. 
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CONCEPÇÃO DE UM SISTEMA DE MICRODRENAGEM URBANA 
PARA O LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA EM IMBAÚ-PR 

 
Eliabe Batista Mendes1 e Guilherme Sandaka2 

 
 

RESUMO 
 

A partir da segunda metade do século XX, inicia-se no Brasil um expressivo aumento 
da população urbana, conhecido como o processo de urbanização, que ocorreu em 
função da busca por melhores condições de vida, oportunidades de emprego e 
outros fatores. No entanto, muitas cidades brasileiras não estavam preparadas para 
este fenômeno, o que resultou em diversos problemas relacionados a infraestrutura. 
Dentre estes problemas, estão os impactos que a ocupação humana causa a bacia 
hidrográfica, ao ciclo hidrológico e aos sistemas de drenagem urbana, resultantes da 
falta de planejamento adequados e de uma visão ambientalista sobre o assunto. 
Dentro desta questão, o presente estudo tem a finalidade de avaliar o sistema de 
drenagem do loteamento Jardim Primavera, no município de Imbaú – PR, e elaborar 
um projeto para sua reestruturação, buscando conduzir as águas pluviais para os 
corpos hídricos próximos, evitando a erosão das vias locais. 
Palavras-chave: Drenagem urbana, Urbanização, Erosão. 
 
 

ABSTRACT 
 

From the second half of the 20th century on, a significant increase in the urban 
population began in Brazil, known as the urbanization process, which occurred due 
to the search for better living conditions, employment opportunities and other factors. 
However, many Brazilian cities were not prepared for this phenomenon, which 
resulted in several problems related to infrastructure. Among these problems are the 
impacts that human occupation causes the hydrographic basin, the hydrological cycle 
and urban drainage systems, resulting from the lack of adequate planning and an 
environmental view on the subject. Within this issue, the present study aims to 
evaluate the drainage system of the Jardim Primavera allotment, in the municipality 
of Imbaú - PR, and to develop a project for its restructuring, seeking to conduct 
rainwater to nearby water bodies, avoiding erosion of local roads. 
Keywords: Urban drainage, Urbanization, Erosion. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O fenômeno de urbanização, que vem ocorrendo no mundo provoca uma 
densificação nas cidades, causando diversos problemas decorrentes da falta de 
planejamento. No Brasil, este fenômeno se intensificou a partir da década de 50 com 
o êxodo rural, onde muitas pessoas migraram do campo para a cidade em busca de 
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melhores condições de vida. O crescimento urbano foi tão elevado, que segundo os 
dados do censo do IBGE, em 2010 a população urbana atingiu o índice de 84,4 %.  

No entanto, muitas cidades brasileiras não estavam preparadas para o 
fenômeno da urbanização que devido à falta de planejamento adequado, se 
transformou em grandes problemas relacionados a infraestrutura urbana. Grande 
parte destes problemas estão relacionados a questão da drenagem pluvial, que 
passa a ser afetado pelos impactos resultantes da ocupação das bacias 
hidrográficas. Estes impactos agem diretamente sobre a bacia hidrográfica e sobre o 
ciclo hidrológico, devido a impermeabilização do solo com construções e 
pavimentos, que causa a diminuição da infiltração, resultando no desabastecimento 
dos lençóis freáticos e o aumento do escoamento superficial. Este aumento pode 
provocar erosão no terreno e no pavimento, assoreamento dos corpos hídricos e o 
extravasamento do sistema de drenagem, resultando em uma inundação. 

Afim de aliviar estes problemas, muitas cidades buscam medidas que possam 
aliviar os impactos causados. Estas medidas podem ser com sistemas físicos, que 
conduzem a água até um corpo hídrico próximo, ou com leis, normas, programas de 
manutenção e conscientização da população quanto ao descarte inadequado de 
resíduos sólidos, que causam o entupimento das galerias. O conjunto destas 
medidas forma a infraestrutura de drenagem pluvial, e segundo Freire (2017), o 
processo de urbanização é completamente dependente desta infraestrutura, que 
segundo Brasil (2007),é um elemento obrigatório do saneamento básico, onde 
compreende o manejo das águas pluviais, limpeza e manutenção preventiva das 
redes, e toda a infraestrutura de transporte, manejo ou retenção, para o 
amortecimento das vazões de cheias, além da disposição final das águas drenadas. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Para realização deste trabalho foi realizado um levantamento no bairro Jardim 

Primavera, em Imbaú – PR, sendo avaliado a situação do sistema de drenagem 
pluvial local. O loteamento em questão, é de propriedade do município, onde foram 
construídas casas em convênio com a COHAPAR, (Companhia de Habitação 
Paranaense).  

O trabalho foi dividido nas seguintes etapas: 
a) Visita ao local: Na visita, foi avaliado a situação do loteamento, a situação do 

sistema de drenagem atual e os impactos causados pelo sistema de drenagem 
precário; 

b) Estudo do projeto do loteamento: com o projeto fornecido pela prefeitura, foi 
possível identificar todos os dados necessários para o dimensionamento do 
sistema, (declividade dos trechos, área total, áreas de preservação permanente, 
divisor de águas); 

c) Dimensionamento do sistema de microdrenagem: o dimensionamento foi 
realizado com base nas informações do projeto do loteamento, e do MDE 
(modelo digital de elevação) do local. 

 
2.1. AVALIAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 
 

A avaliação do local foi feita através de visita ao local e do estudo do projeto. 
Na visita, foi avaliado a situação do sistema de drenagem atual e as divergências 
entre o loteamento projetado e o executado. O loteamento em questão está situado 
no fim do perímetro urbano do munícipio e não está concluído.  A Figura 1 apresenta 
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a imagem aérea do loteamento, onde mostra a divergência entre o loteamento 
construído e o traçado projetado (em vermelho). 

 
Figura 1: Vista aérea da região do loteamento 

 
Fonte: Google Earth (2018). Adaptado. 

 
2.2. DELIMITAÇÃO DAS MICROBACIAS 
 

A delimitação das microbacias da área externa do loteamento foi feita através 
das curvas de nível extraídas de um MDE (modelo digital de elevação), utilizando o 
software QGIS. A Figura 2 apresenta o MDE da região de interesse e também os 
perímetros do município e do loteamento. O perímetro do município foi locado no 
MDE utilizando um arquivo Shapefile, disponibilizado pelo IGGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), já o perímetro do loteamento foi locado no Google Earth 
e transferido para o QGIS. 

 
Figura 2: Fragmento do MDE da região de interesse 
 

 
Fonte: https://earthexplorer.usgs.gov/. (2014) Adaptado 

 
Para as áreas internas do loteamento, a delimitação foi feita através das 

curvas de nível do projeto fornecido pela prefeitura. 
 

Localização do 

loteamento 

Perímetro do município 

de Imbaú-PR 
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2.2.1 Delimitação da área contribuinte e locação das bocas de lobo, poços de 
visita e caixas de ligação 
 

A área contribuinte para cada boca de lobo foi delimitada através das curvas 
de nível do local. As bocas de lobo foram distribuídas levando em consideração os 
seguintes itens: 

 A montante dos cruzamentos; 

 Nos pontos baixos; 

 Quanto a vazão é maior que a capacidade de escoamento da sarjeta; 

 Quando a capacidade de engolimento é ultrapassada. 
 

As bocas de lobo são ligadas a canalização principal por meio de poços de 
visita ou caixas de ligação. A inclinação adotada para a ligação é 15%, conforme 
citado no manual de drenagem urbana da região de Curitiba. 

Um poço de visita deve receber no máximo quatro ligações, e para um 
número maior de junções, adota-se a caixa de ligação (não visitável). Os poços de 
visita e caixas de ligação foram distribuídos levando em consideração os seguintes 
itens: 

 Em pontos de ligação de bocas de lobo; 

 Em pontos de encontro de tubulações; 

 Em pontos de mudanças de direção ou declividade. 
 

2.3. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM 
 
2.3.1 Intensidade de precipitação 
 

A intensidade de precipitação foi calculada através da equação da chuva, que 
é elaborada por pesquisadores, que analisam, através de dados estatísticos as 
precipitações de cada cidade. Segundo Festi (2007), equação da intensidade de 
precipitação em Telêmaco Borba (região mais próxima a área de estudo) é a 
seguinte: 

 

     
                 

(    )     
 

... (1) 
Onde:  

i = Intensidade de precipitação (mm/h); 
Tr = Tempo de retorno (anos), adotado 2 anos; 
t = Tempo de duração (min), adotado 30 minutos. 

 
2.3.2 Cálculo da vazão pelo método racional 
 

As vazões pluviais foram calculadas pelo método racional, em função da área 
da bacia contribuinte de cada boca de lobo. Segundo Benites et. al. (2017), as 
vazões pluviais podem ser calculadas conforme a equação abaixo: 

 
             

... (2) 
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Onde: 
Q = Vazão (m³/s); 
A = Área contribuinte (há); 
C = coeficiente de deflúvio; 
I = Intensidade de precipitação (mm/h). 
 

A Tabela 01 apresenta os valores para o coeficiente de deflúvio. O mesmo foi 
ajustado através da média ponderada das áreas presentes e seus respectivos 
coeficientes. 

 
Tabela 01: Valores para coeficiente de deflúvio 

Coeficiente de deflúvio 

Área residencial 0,70 

Ruas com pavimentação asfáltica 0,90 

Área Institucional 0,50 

Área Verde / Lazer 0,25 
Fonte: CAVALARI, Walter Luiz. (2018). 
 

2.3.3 Capacidade de engolimento das bocas de lobo 
 

 A vazão suportada por cada boca de lobo varia em função do seu tipo e 
tamanho. Para este trabalho, foi adotado a boca de lobo simples (Guia chapéu), 
conforme a Figura 03, com comprimentos de soleira de 0,80, 0,90 e 1,00 metros. A 
vazão suportada por cada boca de lobo é calculada pela seguinte equação: 

 

         
 
  

... (3) 

Onde: 
Q = Vazão (m³/s); 
A = Área contribuinte (há); 
C = coeficiente de deflúvio; 
I = Intensidade de precipitação (mm/h). 
 

Figura 3: detalhe da guia chapéu 

 

Fonte: http://www.ebanataw.com.br/drenagem/bocadelobo.htm.018) 
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2.3.4 Dimensionamento das canalizações principais 
 

As canalizações principais recebem a água captada das bocas de lobo e 
direciona a macrodrenagem. A velocidade de escoamento recomendada é de 0,75 a 
5,0 m/s. Para este trabalho, a declividade das canalizações foi ajustada, buscando 
manter a velocidade adequada e o recobrimento recomentado, de 1,0 metros.  

A vazão na canalização é a soma das vazões das ligações em cada trecho. A 
partir da vazão e da declividade, calcula-se a velocidade, com a seguinte equação. 
 

  
 
 
   

 
 

 
 

... (4) 

Onde: 
V = Velocidade (m/s); 
S = Declividade (m/m); 
R = Raio hidráulico (A/P); 
n = Coeficiente de Manning (adotado 0,013). 

 

2.3.5 Chegada do escoamento aos corpos hídricos 
 

Toda água que escoa pelas galerias será direcionada aos corpos hídricos em 
um ponto mais baixo do loteamento. Para evitar erosão do local e assoreamento dos 
corpos hídricos, adota-se um sistema de amortecimento, para reduzir a velocidade 
do escoamento. No projeto, as canalizações conduzem o escoamento para dois 
pontos baixos no loteamento e foi adotado um sistema de amortecimento com 
pedras argamassadas, conforme a Figura 4, sugerido no manual de drenagem 
urbana de Indaiatuba-SP 

 
Figura 4: Sistema de amortecimento da velocidade do escoamento 

 
Fonte: http://www.ebanataw.com.br/drenagem/bocadelobo.htm.018) 
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3. DESENVOLVIMENTO 
 

3.1. REVISÃO DA LITERATURA 
 
3.1.1 Hidrologia 

A hidrologia, do grego hydor (água) + logos (estudo) é a ciência que estuda os 
fenômenos relacionados a água no planeta, sua movimentação, ocorrência, suas 
propriedades, sua interação com o meio ambiente e com as variadas formas de vida 
na terra.  

Segundo Machado (2017) a hidrologia é uma ciência interdisciplinar, onde 
geólogos, agrônomos, engenheiros e outros profissionais podem atuar em suas 
diversas áreas. Esta ciência passa por uma evolução constante e significativa, 
devido aos problemas decorrentes da ocupação das bacias hidrográficas, como a 
utilização da água e o impacto sobre o meio ambiente. Na engenharia civil, segundo 
Gribbin (2014), a hidrologia se aplica aos seguintes casos: 

a) Gerenciamento do escoamento natural das águas pluviais nas áreas 
urbanas, prevenindo inundações; 

b) Utilização de recursos hídricos para o abastecimento da população, 
irrigação, navegação e geração de energia; 

c) Garantia da qualidade da água, administrando sua utilização e buscando 
a prevenção contra a degradação causada pela ação humana. 

 
3.1.1.1 Bacias Hidrográficas 
 

A bacia hidrográfica é a área de captação de toda a água precipitada que 
percorre para um determinado ponto, denominado exutório. De acordo com Philippi 
Jr e Sobral (2019), a bacia é composta por um conjunto de superfícies vertentes e 
uma rede de drenagem formada por diversos cursos de água que percorrem para 
um leito único, e para  determinação de sua área, segundo Morais e Almeida (2010), 
é levado em consideração as características geológicas, geomorfológicas, 
pedológicas, tipo de cobertura vegetal e o uso da terra. A Figura 5 representa uma 
bacia hidrográfica, formada por diversas sub-bacias, onde toda a água captada 
dentro de sua área, delimitada pela linha cumeada, escoará pelos afluentes, até o rio 
principal. 

 
Figura 5: Representação de uma bacia hidrográfica. 

 
Fonte: www.riopaiva.org (2018). 

http://www.riopaiva.org/
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3.1.1.2 Ciclo hidrológico 
 

A água está em constante movimento, impulsionada pelo sol e por outras 
fontes de energia, como os ventos e a gravidade. Esse movimento constante é 
denominado ciclo hidrológico. Segundo Rosa (2017), no ciclo hidrológico a água 
está sempre em transição entre seus estados, e sendo impulsionado pela insolação, 
a água inicia um percurso indo de um estágio inicial, passando por várias etapas até 
voltar a este mesmo estágio. A autora ainda ressalta que este ciclo é um fenômeno 
global de circulação fechada, que ocorre em condições naturais. A figura 6 
apresenta o movimento da água em diversas etapas do ciclo hidrológico. 

 
Figura 6: Representação das etapas do ciclo hidrológico. 

Fonte: https://info.opersan.com.br (2015). 

 

Machado (2017) descreve que a energia fornecida para que a água entre em 
movimento constante provem principalmente da radiação solar, mas também do 
metabolismo dos seres vivos, da força gravitacional e da força dos ventos, 
descrevendo suas etapas da seguinte forma: 

a) Evaporação: a água presente no solo sem vegetação e nas superfícies 
hídricas (lagos, rios e oceanos) é transformada em vapor e sobe para a 
atmosfera; 

b) Evapotranspiração: é a evaporação da água presente nos animais e 
vegetais; 

c) Condensação: é o processo de formação das nuvens, que são gotículas 
de água em suspensão no ar; 

d) Precipitação: a água presente na atmosfera precipita sobra a terra em 
forma de chuva, granizo e neve. No caso das chuvas, elas podem ser 
orográficas, que ocorre quando o trajeto das nuvens é impedido pelo 
relevo, convectivas, que são pancadas mais rápidas ocasionadas pela 
grande evaporação, devido a altas temperaturas, e as chuvas frontais, 
que são de grande duração, decorrentes do encontro das massas de ar 
quente e frio. 

e) Infiltração: a água atravessa a superfície da terra em movimento 
descendente em direção as camadas mais profundas. Esta etapa é 
fundamental para o abastecimento dos aquíferos e crescimento da 
vegetação; 
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f) Drenagem: é o escoamento das águas através dos rios em direção ao 
oceano. A água não absorvida pelo solo na infiltração escoa pela 
superfície do terreno até o corpo hídrico mais próximo, sendo incluída no 
processo de drenagem. 

 

A tendência do ciclo hidrológico é ocorrer de forma natural, porém pode sofrer 
algumas alterações devido a ocupação humana e ocasionar diversos impactos ao 
meio ambiente e ao homem, causando danos materiais e físicos. 

 
3.1.2 Urbanização e seus impactos 

 
O grande crescimento urbano ocorrido no mundo está causando diversos 

impactos nos sistemas da infraestrutura urbana. No Brasil, esse fenômeno se 
intensificou a partir da segunda metade do século XX e segundo Pacheco, Ferraz 
Neto e Ferreira (2017), a partir de 1970 houve um crescimento considerável, 
tornando o Brasil predominantemente urbano. 

Com o crescimento elevado, segundo o IBGE (2010), a população urbana 
alcançou o índice de 84,4% em 2010. Com base nos dados dos últimos censos, foi 
elaborado um gráfico (Figura 7) onde mostra a curva de crescimento da população 
urbana e a redução da população rural. No gráfico é possível notar que entre os 
anos 1960 e 1970 a população brasileira passou a ser predominantemente urbana. 

 
Figura 7: População nos censos demográficos 

Fonte: O autor (2020) adaptado de: Sinopse do censo demográfico 2010. 

 

3.1.3 Drenagem urbana 
 

Um sistema de drenagem urbana tem por finalidade definir o caminho do 
escoamento das águas pluviais, retirando-as do ambiente urbano, afim de evitar 
danos causados por enchentes.  

De acordo com Barros (2018), o sistema de drenagem é formado pelas 
medidas estruturais e não estruturais, onde a primeira atua na prevenção de 
inundações por meio de um conjunto de obras e dispositivos físicos. Já as medidas 
não estruturais, segundo Canholi (2014), visam a prevenção de inundações por meio 
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de normas, leis, conscientização sobre o uso e ocupação do solo e planos de 
manutenção dos dispositivos de drenagem. 

Segundo Freire (2017), os primeiros exemplos significativos de projetos de 
drenagem urbana formam elaborados pelo engenheiro Saturnino Brito, que orientou 
o uso do sistema separador absoluto em algumas cidades. Este sistema passou a 
ser obrigatório no Brasil a partir de 1912, porém algumas cidades ainda utilizam o 
sistema unitário.  

No sistema separador absoluto, os esgotos sanitários e as águas pluviais 
percorrem por tubulações separadas, onde os esgotos são destinados ao tratamento 
e as águas pluviais são destinadas diretamente ao corpo hídrico. Porém, segundo 
Botelho (2011) este sistema recebe muitas ligações clandestinas de esgotos 
domésticos e industriais, afetando a qualidade das águas nos rios. 

De acordo com Tucci (2003), um sistema de drenagem urbana é composto 
por medidas de controle que agem: a nível de loteamento (microdrenagem) e sobre 
os principais cursos de água da região (macrodrenagem). Segundo Cardoso Neto 
(2009), os principais elementos da microdrenagem são: meios-fios, sarjetas, bocas 
de lobo, poços de visita, galerias, condutos forçados, estações de bombeamento e 
os sarjetões.  

Um sistema tradicional de microdrenagem urbana deve ser capaz de captar e 
conduzir satisfatoriamente as águas pluviais durante e imediatamente após as 
chuvas, através de condutos pluviais até um coletor principal, (TUCCI, 2005). Já a 
macrodrenagem é composta pelas galerias de grandes dimensões, canais naturais e 
artificias e estruturas auxiliares e tem por objetivo drenar as águas captadas pelas 
redes de microdrenagem para fora do meio urbano. 
 
3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.2.2 Avaliação do sistema de drenagem local 
 

Por meio da visita, foi possível constatar a situação do sistema de drenagem 
local, que é praticamente inexistente, contando apenas com algumas tubulações 
instaladas pelos próprios moradores. Além disso, devido a falta de um sistema 
adequado, o loteamento apresenta alguns pontos de erosão, ocasionado pelo 
escoamento das águas. 

As figuras 8 e 9 apresentam parte do sistema de drenagem local um ponto de 
erosão, respectivamente: 
 
Figura 8: Parte do sistema de drenagem existente. 

 
Fonte: O Autor (2020). 
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Figura 9: Erosão causada pelo escoamento superficial 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

3.2.3 Delimitação das microbacias e traçado das redes 
 

O loteamento em questão foi dividido em duas microbacias principais, que 
contribuem para a vazão nos dois arroios. Estas bacias foram divididas em áreas 
menores, que contribuem para a vazão em cada boca de lobo. As Figuras 10 e 11 
apresentam respectivamente as microbacias principais e a divisão das microbacias 
contribuintes para cada boca de lobo, junto com o traçado das redes de drenagem, 
onde as bocas de lobo foram locadas a montante das esquinas e nos pontos baixos, 
e os poços de visita e caixas de ligação foram locados em pontos de mudança de 
direção e declividade e em pontos de ligação das bocas de lobo. O Layout do 
loteamento foi dividido em quatro quadrantes, para melhor visualização do sistema. 

 
Figura 10: Microbacias principais 

 
Fonte: O Autor (2020). 
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Figura 11: localização dos dispositivos de microdrenagem e das bacias contribuintes 

 
Fonte: O Autor (2020). 

 

A quantidade de bocas de lobo, poços de visita e caixas de ligação está 
descrita na Tabela 2: 

 
Tabela 2: quantitativo dos dispositivos de captação e ligação 

Quantitativos 

Boca de lobo Soleira 0,80 m 37 

Boca de lobo Soleira 0,90 m 2 

Boca de lobo Soleira 1,00 m 9 

Boca de lobo soleira 1,00 m Dupla 1 

Boca de lobo soleira 1,00 m Dupla 1 

Poços de visita 14 

Caixas de ligação 12 
Fonte: O Autor (2020). 

 

3.2.4 Dimensionamento do sistema 
 

A partir da equação da chuva, foi possível calcular a vazão em cada boca de 
lobo pelo método racional. A intensidade de precipitação obtida pela equação da 
chuva de Telêmaco Borba foi a seguinte: 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

     
                 

(     )     
            

... (1) 
 

A área contribuinte, as vazões calculadas para cada boca de lobo, e o 
tamanho da soleira de cada uma delas estão descritas na Tabela 3 e na Tabela 4 
(continuação). 

 
Tabela 3: Área contribuinte, vazão e tamanho de cada boca de lobo. 
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BL01 PV01 12,380 2,490 2,400 0,0897     0,273 0,144 0,4 1,00 3 

BL02 PV01 6,480 0,084   0,0841     0,900 0,016 0,4 0,80 1 

BL03 PV02 12,360 0,546 0,450 0,0960     0,364 0,042 0,4 1,00 1 

BL04 PV02 12,360 0,093   0,0927     0,900 0,018 0,4 0,80 1 

BL05 BL06 8,000 0,045 0,032 0,0127     0,433 0,004 0,4 0,80 1 

BL06 PV02 8,100 0,010   0,0104     0,900 0,002 0,4 0,80 1 

BL07 PV03 17,280 0,696 0,602 0,0944     0,339 0,050 0,4 1,00 1 

BL08 PV03 15,470 0,092   0,0917     0,900 0,017 0,4 0,80 1 

BL09 BL10 10,010 0,351   0,0357   0,315 0,720 0,053 0,4 1,00 1 

BL10 PV03 1,350 0,051   0,0507     0,900 0,010 0,4 0,80 1 

BL11 CL01 3,600 0,173   0,0408   0,132 0,747 0,027 0,4 0,90 1 

BL12 CL01 3,600 0,050 0,004 0,0466     0,850 0,009 0,4 0,80 1 

BL13 PV04 11,970 0,537   0,0757   0,461 0,728 0,083 0,4 1,00 2 

BL14 PV04 7,240 0,072   0,0722     0,900 0,014 0,4 0,80 1 

BL15 CL02 6,100 0,062   0,0525   0,010 0,868 0,011 0,4 0,80 1 

BL16 CL02 6,100 0,051   0,0509     0,900 0,010 0,4 0,80 1 

BL17 BL18 8,000 0,029   0,0071   0,022 0,748 0,005 0,4 0,80 1 

BL18 PV05 8,100 0,007   0,0075     0,900 0,001 0,4 0,80 1 

BL19 PV06 6,310 0,286   0,0629   0,223 0,744 0,045 0,4 1,00 1 

BL20 PV06 8,100 0,061   0,0609     0,900 0,012 0,4 0,80 1 

BL21 CL03 3,600 0,212   0,0572   0,155 0,754 0,034 0,4 1,00 1 

BL22 PV07 11,540 0,269   0,0355   0,233 0,726 0,041 0,4 1,00 1 

BL23 CL03 3,600 0,058   0,0577     0,900 0,011 0,4 0,80 1 

BL24 PV07 8,080 0,029   0,0294     0,900 0,006 0,4 0,80 1 

BL25 CL04 6,100 0,054   0,0535     0,900 0,010 0,4 0,80 1 

BL26 CL04 6,100 0,079   0,0529 0,026   0,770 0,013 0,4 0,80 1 

BL27 BL28 8,000 0,181   0,0319 0,149   0,570 0,022 0,4 0,80 1 

BL28 PV08 8,500 0,034   0,0343     0,900 0,007 0,4 0,80 1 

BL29 CL05 4,620 0,265   0,0372 0,078 0,149 0,595 0,033 0,4 1,00 1 

BL30 PV09 9,960 0,088   0,0304 0,016 0,041 0,731 0,014 0,4 0,80 1 
 Fonte: O Autor (2020). 
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Tabela 4: Continuação da tabela 3. 
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BL31 CL05 4,620 0,065   0,0650     0,900 0,012 0,4 0,80 1 

BL32 BL33 2,600 0,027   0,0270     0,900 0,005 0,4 0,80 1 

BL33 PV09 4,410 0,063   0,0216   0,042 0,768 0,010 0,4 0,80 1 

BL34 CL07 7,250 0,044   0,0436     0,900 0,008 0,4 0,80 1 

BL35 CL08 4,260 0,135 0,088 0,0469     0,476 0,014 0,4 0,80 1 

BL36 CL08 4,260 0,121   0,0476   0,074 0,778 0,020 0,4 0,80 1 

BL37 CL07 7,250 0,054   0,0537     0,900 0,010 0,4 0,80 1 

BL38 PV11 16,270 0,210   0,0293   0,180 0,728 0,032 0,4 1,00 1 

BL39 PV11 7,420 0,020   0,0201     0,900 0,004 0,4 0,80 1 

BL40 CL09 4,620 0,058   0,0537   0,042 1,341 0,016 0,4 0,80 1 

BL41 CL09 2,640 0,110   0,0212   0,088 0,739 0,017 0,4 0,80 1 

BL42 PV12 3,610 0,025   0,0249     0,900 0,005 0,4 0,80 1 

BL43 PV12 5,410 0,035   0,0345     0,900 0,007 0,4 0,80 1 

BL44 CL11 3,670 0,050   0,0498     0,900 0,009 0,4 0,80 1 

BL45 PV13 4,950 0,358 0,278 0,0808     0,397 0,030 0,4 1,00 1 

BL46 PV13 3,600 0,072   0,0720     0,900 0,014 0,4 0,80 1 

BL47 PV14 13,130 0,210 0,108 0,1023     0,566 0,025 0,4 0,90 1 

BL48 PV14 1,690 0,122 0,025 0,0971     0,769 0,020 0,4 0,80 1 
Fonte: O Autor (2020). 

 
A água que é captada pelas bocas de lobo é direcionada para a tubulação 

principal. Os resultados das vazões, velocidade, declividade e o diâmetro de cada 
trecho da canalização principal estão descritos na tabela 5 e 6: 
 
Tabela 5: Resultados obtidos para vazão, velocidade, declividade e diâmetro. 

Trecho 
Distância 

(m) 
Declividade 

(m) 
Vazão 
(m³/s) 

Diâmetro 
(m) 

Velocidade 
(m/s) 

PV01 a  CL01 54,64 0,090 0,160 0,40 4,9627 

CL01 a  PV04 12,84 0,078 0,197 0,40 4,6145 

PV04 a  CL03 72,62 0,041 0,293 0,40 3,3371 

CL03 a  PV07 12,14 0,067 0,338 0,40 4,2861 

PV07 a  CL06 49,63 0,034 0,385 0,40 3,0564 

CL06 a  CL08 16,52 0,033 0,385 0,40 2,9935 

CL08 a  PV10 9,19 0,087 0,419 0,40 4,8896 

PV02 a  CL02 47,00 0,081 0,066 0,40 4,7123 

CL02 a  PV05 10,40 0,078 0,087 0,40 4,6393 

PV05 a  CL04 47,50 0,087 0,093 0,40 4,8778 

CL04 a  PV08 9,90 0,038 0,116 0,40 3,2254 

PV08 a  CL07 39,67 0,090 0,145 0,40 4,9837 

CL07 a  PV10 6,21 0,081 0,163 0,40 4,7025 
Fonte: O Autor (2020). 
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Tabela 6: Continuação da tabela 5 

 Trecho  
Distância 

(m) 
Declividade 

(m) 
Vazão 
(m³/s) 

Diâmetro 
(m) 

Velocidade 
(m/s) 

PV10 a  CL10 16,02 0,012 0,582 0,40 1,8517 

CL10 a  PV11 14,54 0,076 0,615 0,40 4,5583 

PV11 a  CL11 37,18 0,085 0,784 0,40 4,8242 

CL11 a  PV14 118,00 0,087 0,825 0,40 4,8890 

PV06 a  CL05 55,80 0,063 0,022 0,40 4,1506 

CL05 a  PV09 8,14 0,012 0,047 0,40 1,8369 

PV09 a  CL12 17,21 0,012 0,072 0,40 1,7865 

CL12 a  CL09 25,30 0,091 0,072 0,40 4,9892 

CL09 a  PV12 18,69 0,040 0,117 0,40 3,3010 

PV12 a  PV13 107,80 0,084 0,133 0,40 4,8153 

PV13 a  PV14 17,36 0,090 0,177 0,40 4,9831 

  

Vazão no PV14 m³/s 1,002 

Vazão no PV03 m³/s 0,13050 

Vazão total m³/s 1,13236 
Fonte: O Autor (2020). 

 

Toda água escoada será direcionada aos arroios em dois pontos baixos, 
pelos PV03 e PV14. Na saída das canalizações, será adotado um sistema de 
amortecimento (dissipadores de energia) com pedras argamassadas. A Figura 12 
apresenta a localização destes pontos. 

 
Figura: Localização dos dissipadores de energia 

 
Fonte: O Autor (2020). 

Localização dos 

dissipadores de 

energia 
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4. CONCLUSÃO 
 

A ocupação intensa das bacias hidrográficas causou muitos impactos nos 
sistemas de drenagem urbana, trazendo a necessidade da implantação de medidas 
corretivas e preventivas, afim de minimizar os impactos causados. 

 Entre estas medidas, estão os sistemas de microdrenagem, que são 
dimensionados para controle das vazões a nível de loteamento. Um bom projeto dos 
sistemas de microdrenagem leva em consideração toda a área a montante, que 
possa contribuir para a vazão no local e também toda a área a jusante, que possa 
ser afetada por estas vazões, e, com um correto dimensionamento dos sistemas, as 
vazões pluviais são controladas, evitando assim a possibilidade de inundações. 
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UTILIZAÇÃO DE PÓ DE BORRACHA DE PNEUS COMO 
AGREGADO NO CONCRETO 

 
Jean de Oliveira1 Marcel Andrey de Goes2 

 
 

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 
tanto a questão ambientais e econômica. Visando isso este trabalho tem como 
finalidade utilizar a borracha de pneus como agregado, material muito fácil de ser 
encontrado e que muitas vezes e descartado em forma inadequada, já que é um 
material que não se se deterá fácil que causa muitos malefícios ambientais. Neste 
quesito vai ser realizado a confecção de corpos de provas cm diferentes 
quantidades de adição de borracha e mensuradas suas características de forma a se 
ter um comparativo com o concreto convencional, dessa forma vai poder se 
constatar até que ponto pode ser utilizada a borracha como agregado, e quais 
características traz a mais ao concreto. 
Palavras-chave: Concreto, Borracha de Pneus. 
 
 

ABSTRACT 
 
The construction sector and one of the sectors that use the most natural raw 
materials, with the growing evolution in the sector there is a search to try to soften 
both the environmental and economic issue. Aiming at this, the purpose of this work 
is to use tire rubber as an aggregate, a material that is very easy to find and that is 
often discarded in an inadequate way, since it is a material that will not stop easily 
and cause many environmental damages. In this question, it will be done the 
preparation of test bodies in different quantities of rubber addition and measured its 
characteristics in order to have a comparison with the conventional concrete, in this 
way it will be possible to see to what point the rubber can be used as an aggregate , 
and which features brings more to the concrete 
Key-words: Concrete, Tire Rubber. 
 
1. INTRODUÇÃO 

Desde o início da civilização humana houve a necessidade de se buscar 
abrigo das condições que a natureza submetia tanto como intemperes como a 
aparição de animais, esta necessidade fez a busca de desenvolvimento de métodos 
e materiais construtivos para desenvolver abrigos (KAEFER, 1998).  

Na construção civil o concreto é o material mais utilizado, podendo ser 
definido basicamente como a mistura de agregados inertes (miúdo e graúdo) unidos 
por um aglomerante, como exemplo, o cimento Portland. A demanda por esse 

                                                 
1
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material para uso na construção civil no brasil sempre está em alta, desta forma 
alguns trabalhos se dedicam a buscar alternativas que minimizem os custos e os 
impactos ambientais, causados pela extração das matérias primas para a sua 
confecção. Devido a isso existe a necessidade de encontrar uma forma de substituir 
as matérias primas por materiais similares que apresentem características 
semelhante sem agredir o meio ambiente ou gerando uma saída sustentável para 
outros materiais. Uma boa saída é a utilização de resíduos em substituição dos 
agregados, fazendo assim que ocorra um ciclo menos agressivo ao meio ambiente 
e mais sustentável (DURAN, 2011; 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 (CRUZ, 2002). 

A adição do pó de 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 (FAZZAN, 2016). Tais melhorias podem 
ser notadas na capacidade borracha isolar energia térmica e acústica a redução do 
peso específico que permite construir estruturas mais leves. Aumentar o poder de 
absorção de choque mecânicos isso se deve ao poder da borracha se deformar 
sem se romper. Entretanto com a adição de borracha o concreto perde um pouco 
da sua resistência a compressão devido a isso esse tipo de concreto é mais 
indicado para estruturas onde não existam necessidades estruturais 
(ALBURQUERQUE, 2008).  

A melhoria de algumas propriedades importantes nos materiais utilizado na 
construção civil atrai muitas pesquisas, na tentativa de melhorar o seu melhor 
emprego, a questão de medir suas características para o melhor emprego, levando 
a se levantar pontos importantes, como a quantidade ideal de adição e também a 
melhor granulometria possibilitando se ter parâmetros. 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). 

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). 

Dentro deste contexto o presente trabalho se propõe a utilizar resíduos de 
borracha de pneu na forma de adição ao concreto para comparar com o concreto 
convencional mensurando suas principais características. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 MATERIAIS  
Para a realização deste trabalho foram utilizados os seguintes materiais:  

 Dois tipos de cimentos Portland, devido a serem traços distintos, o 
CPII-F-32 para os traços de 25 MPa e CPII-F-40 para os traços de 
40MPa ambos da marca Votaram; 

 Pedra brita n°2 como agregado graúdo; 

 Areia natural de rio como agregado miúdo; 

 Pó de borracha de pneu, fornecido pela empresa Recapadora do 
Chico, submetido a um processo de limpeza, através de um 
peneiramento para retirada dos graúdos, retirada da escoria de aço. 

 Água fornecida pela Sanepar  

2.2 METODOS   

2.2.1Granulometria  

O ensaio de granulometria foi realizado para identificar o tamanho das 
partículas que compõem o material, desta forma pode determinar a faixa 
granulométrica segundo a NBR 7211/2009, a composição granulométrica tem 
influência direta na qualidade do concreto, a granulometria foi realizada para os dois 
agregados (pedra brita e areia) e para a borracha de pneus. 

A análise foi realizada para determinar a dimensão máxima da curva 
granulométrica, modulo de finura, controlar a homogeneidade da mistura e a 
dosagem correta do concreto do concreto. Para este ensaio foi utilizado a serie 
normal de peneiras da ABNT, para o agregado miúdo e para a borracha foi utilizado 
as peneiras 4,75mm, 2,36mm, 1,18mm, 600 µm, 300 µm,150 µm, já para o 
agregado graúdo segue a série de 75mm, 37,5mm, 19mm, 9,5mm, 4,75mm e foi 
adicionada as peneira no agregado graúdo as peneiras 2,4mm e 0,074 mm para se 
ter um fundo e complementar a curva granulométrica Figura 1.    

 

Figura 1 – Granulometria.  

 

Fonte: O Autor 2020. 
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2.2.2 Densidades Agregados  

Um ponto muito importante para a definição das porcentagens de cada 
material que constituem o traço são as densidades, devido a isso foram realizados 
ensaios de densidade para os agregados (miúdo e graúdo). 

Para o agregado miúdo foi utilizado o método do picnômetro especificado na 
norma do departamento de estradas e rodagem DER 084-95, este ensaio determina 
a massa especifica real e aparente do agregado, para esse ensaio foi utilizado 200g 
de amostra, esse ensaio e realizado da seguinte forma primeiro e mensurado a 
massa do picnômetro vazio, após isso é acrescentado a amostra de agregado e 
mensurado novamente a massa em seguida é levado a uma fonte de calor onde e 
expulso o ar e é mensurado a massa, por fim o picnômetro e limpo e é colocado 
agua e mensurado a massa, Figura 2.  

Figura 2 – Ensaio de densidade agregado miúdo. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

Com a posse dos valores foi utilizado a equação: 

   
   

(   )      
 

 

( ) 

Onde: 

  = Densidade g/cm³; 

  = Massa do picnômetro vazio e seco (g); 

  = Massa do picnômetro mais amostra (g); 

  = Massa do picnômetro mais amostra mais água (g);  

  = Massa do picnômetro cheio de água (g). 

Já para o agregado graúdo foi utilizado o método do cesto segundo NBR NM 
53/2003, para esse ensaio foi utilizado em torno de 1000 g de material, para isso o 

B A C 

C D E 
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material foi imerso em agua 24 horas, após isso o material foi colocado no 
recipiente de ensaio (cesto) foi mensurado sua massa imerso em agua, após isso o 
material foi seco superficialmente e anotado o valor de sua massa após isso o 
material foi para estufa por um período de 24 horas e obtido os valores do material 
seco Figura 3. 

Figura 3 – Ensaio de densidade agregado miúdo. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

Após o ensaio realizado foi utilizado as equações:  

   
 

     

 
( ) 

   
    

 
       

( ) 

  

Onde:  

  = Massa específica do agregado seco, em gramas por centímetro cúbico  

  = Massa ao ar da amostra seca  

   = Massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca 

   = Massa em água da amostra 

  = absorção de água  

2.2.3 Preparação das Composições  

Para as composições foram definidos que seriam feitos traços com duas 
resistências 25 e 40 MPa e para cada resistência seriam feitas mistura sem adição 
denominado controle, 5%, 10% e 15% de pó de borracha de pneu a ser adicionado 
sobre a massa total da mistura de controle. A partir destas definições tomou por 
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base a NBR 5738 com isso foi definido quatro datas de rompimento 7 dias, 14 dias, 
21 dias e 28 dias para os quais foram moldados 3 corpos de prova para cada data 
totalizando 12 corpos de prova para cada mistura. 

Partindo desta definição o próximo passo foi definição das porcentagens dos 
traços, a adição da borracha de pneu foi feita a partir parte da massa total da 
mistura de controle então primeiro foi definido a mistura de controle, posteriormente 
adicionado a borracha de pneu Tabela 1.  

Tabela 1 – Porcentagens dos materiais. 

Materiais  

Traço 25 Mpa Traço 40 Mpa 

Porcentagens 
% 

Massa 
materiais 

(kg) 

Porcentagens 
% 

Massa materiais 
(kg) 

Brita  40% 28,19 39% 27,485 

Areia 35% 22,604 32% 20,667 

Cimento 16% 10,891 19% 12,933 

Água 9% 2,12 9% 2,121 

Total   63,805   63,206 

Fonte: o autor, 2020. 

 

Após se ter os valores totais para a massa de cada mistura tanto para 25 e 
40 MPa foi possível obter a quantidade de adição de borracha de pneu Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Quantidade de adição de Pó de borracha. 

Porcentagens % 
25 Mpa 40 Mpa 

Massa (Kg) Massa (Kg) 

5% 3,19025 3,1603 

10% 6,3805 6,3206 

15% 9,57075 9,4809 

Total 19,1415 18,9618 

Fonte: o autor, 2020. 

 

2.2.3.1 Separação e mistura  

Com as quantidades de cada material definida foi possível iniciar a 
separação dos materiais, devido ao grande número de corpos de prova a serem 
moldados, e levando em consideração a logística do trabalho foi necessária uma 
preparação, na qual foi feito antecipadamente a moldagem dos corpos de prova foi 
feita a preparação dos moldes e a separação dos materiais.  
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Para isso foi utilizado uma balança de precisão com capacidade de vinte Kg. 
A quantidade de cada material foi separada em recipiente com a quantidades para 
cada mistura, Figura 4. 

Figura 4 – Separação dos materiais.  

 

Fonte: O Autor, 2020. 

Devido a ser uma grade quantidade de corpos de prova além dos moldes 
convencionais foi utilizado tubos de PVC seccionados seguindo a NBR  que faz a 
consideração que  a altura deve ser duas vezes o diâmetro da base, neste ponto o 
tubo que foi utilizado foi o de diâmetro de 100 mm ou seja sua altura deve ter 200 
mm, com a pose destas informações foi seccionado os tubos com esse tamanho e 
posteriormente tampados os fundo destes Figura 5.  

Figura 5 – Moldes cortados e com o fundo tapados.  

 

Fonte: O Autor, 2020. 
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A mistura dos materiais foi feita com o auxílio de uma betoneira de 
capacidade de 400 litros, Figura 6, foram realizadas oito misturas no total. 

Figura 6 – Betoneira.  

 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

2.2.4 Fator Água/Cimento      

Para o fator agua/cimento foi usado slump test seguindo os procedimentos da 
NBR NM 67, para este referente caso como foi utilizado as mesmas proporções de 
agua, esse ensaio serve mais para medir a questão da trabalhabilidade do concreto, 
esse ensaio foi realizado em cada mistura, obtendo um comparativo, esse método 
consiste em adicionar o concreto no cone de teste adensando com a haste metálica 
após isso e retirado o cone e verificar o abatimento, Figura 7. 

Figura 7 – Slump test.  

 

Fonte: O Autor 2020. 
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2.2.5 Moldagem      

A moldagem dos corpos de prova foi seguido os procedimentos da NBR 5738 
onde trata os métodos e a aparelhagem para a moldagem dos corpos de prova de 
concreto , esse procedimento consiste em colocar o concreto no molde e adensar 
com a haste metálica, Figura 8, esse procedimento foi realizado para todos os 
corpos de prova. 

Figura 8 – Moldagem dos corpos de prova.  

 

Fonte: O Autor 2020. 

 

2.2.6   Ensaio de Compressão      

Os rompimentos foram feitos com base na NBR 5739. Foi utilizada uma 
prensa hidráulica da marca Contendo modelo I3025 B com capacidade de 100 
toneladas (Figura 9), para fazer os rompimentos em carregamento axial de 
compressão. Foram rompidos sempre um conjunto de três corpos de prova por 
mistura, foi definido o rompimento para 7, 14, 21 e 28 dias após a moldagem. 

Figura 9 – Prensa hidráulica.  

 

Fonte: O Autor 2020. 

 

2.2.7   Massa dos Corpos de Prova       

Foi mensurado a massa dos corpos de provas com o intuito de analisar a 
perda de perda de peso, essa determinação foi realizada para o controle, para 5%, 
10% e 15% de adição de borracha Figura 10. 
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Figura 10 – Corpos de prova.  

  

Fonte: O Autor 2020. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 CARACTERIZACÃO DOS AGREGADOS   
 

3.1.1 Granulometrias 

Com análise granulométrica foi possível identificar se o agregado atende o 
padrão imposto pela NBR 7211, nesse ponto o agregado disponível constatou um 
desvio no agregado miúdo onde ele o se mostra abaixo da faixa de granulometria, 
na Figura 11, observa-se o desvio comparado com os limites da NBR. 

Figura 11 – Gráfico granulometria agregado miúdo. 

 

Fonte: O Autor, 2020. 
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Para a granulometria do agregado graúdo foram utilizados os limites do 
agregado com 9,5 devido à dimensão do agregado, que se enquadrou a maior 
porcentagem nesta peneira, o agregado se mostrou dentro da faixa granulométrica 
da NBR 7211 Figura 12 

Figura 12 – Gráfico granulometria agregado graúdo.   

 

Fonte: O Autor 2020. 

 

Para a borracha de pneus foi utilizado a série de peneiras do agregado 
miúdo, devido a partículas da borracha serem pequenas sendo, com dimensões 
parecidas com a do agregado miúdo, a granulometria se mostrou fora da faixa, 
como já era esperado devido a não existir uma norma que especifica o emprego da 
borracha de pneus no concreto Figura 13.   

Figura 13 – Granulometria borracha de pneu. 

 

Fonte: O Autor 2020. 
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3.1.2 Densidades  

Foram realizados os ensaios de densidades tanto do agregado miúdo e 
graúdo, para o agregado miúdo foi utilizado o método do picnômetro Tabela 3, foi 
observado uma densidade média de 2,971 g/cm³, segundo Junior (2016), o 
resultado se mostra dentro do aceitável para o agregado em questão (areia fina).  

Tabela 3 – Densidade agregado miúdo. 

N° Amostra  1 2 Média  

N° picnômetro 25 25 - 

Massa do picnômetro (g) 148,3 148,3 - 

Massa do picnômetro + amostra - b (g) 348,4 348,4 - 

Massa do picnômetro + amostra + água - c (g) 451,3 440,4 - 

Massa do picnômetro + água até aferição - d (g) 313,7 313,3 - 

Densidade real do agregado miúdo - Dr (g/cm³) 3,202 2,741 2,971 

Fonte: O Autor 2020. 

 

Já para o agregado graúdo foi utilizado o método do cesto, com esse método 
e possível definir a questão da densidade e absorção de agua fator importante, foi 
encontrado um densidade média de 3,034 g/cm³ e uma absorção de agua de 0,86 % 
Tabela 4, valores próximos dos encontrados em estudos bibliográficos onde citam 
que a qualidade dos agregados está diretamente ligado a resistência do concreto e 
sua qualidade (KAEFER 1998). 

 

Tabela 4 – Densidade agregado graúdo. 

N° Amostra  1 2 Média  

Massa do agregado saturado superfície seca - Mh (g) 1056,1 935 - 

Massa do agregado imerso - L (g) 697,6 625,3 - 

Massa do agregado seco - Ms (g) 1047,9 926,3 - 
Densidade aparente do agregado graúdo - Dap 
(g/cm³) 

2,923 2,991 
2,957 

Densidade real do agregado graúdo - Dr (g/cm³) 2,991 3,077 3,034 

Absorção (%) 0,78% 0,94% 0,86% 

Fonte: O Autor 2020. 

 

3.2 CONCRETO 
3.2.1 Definição do Traço 

A definição do traço foi elaborada a partir da tabela da Associação Brasileira 
de Cimento Portalnd (ABCP), que mostra um passo a passo do cálculo do traço, 
devido ao intuito do trabalho ser um comparativo com um controle moldado sem 
adição de borracha, o cálculo foi realizado para se ter um ponto de partida,  para 
isso se parte do princípio de definir quanto de resistência, conforme Martins 2005,   
para o emprego da borracha seria necessário se ter uma resistência mais elevada, 
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devido a isso foi definido um traço com um resistência para 28 dias de 40 MPa e um 
traço com 25 MPa para se ter um maior comparativo. 

  

3.2.2 Fator Água Cimento   

Foi definido um fator agua cimento de 9± 2 ou seja os limites seriam de 7cm 
até 11 de abatimento no cone do ensaio, isso se parte da teoria que o emprego da 
borracha de pneu diminui a trabalhabilidade do concreto, a Tabela 5 esta dispôstos 
os resultados obtidos, pode se observar uma diminuição do abatimento do cone 
com o aumento da porcentagem de borracha, como a quantidade de agua influencia 
diretamente na resistência, foi dosado a quantidade de agua pelo controle ou seja 
foi seguido a mesma quantidade de agua para cada traço. 

 

Tabela 5 – Slump test. 

Misturas 
25 MPa 40MPa 

Abatimento do cone (cm) Abatimento do cone (cm) 

Controle  10 11 

5% 6 3 

10% 5 2 

15% 3 0 

Fonte: O Autor 2020. 

 

Os resultados do slump test se confirma devido a características de borracha, 
por apresentar partículas que não absorvem água e menor aderência da borracha 
com os outros materiais, retendo água em sua superfície não se tornando um 
material homogêneo. Outro ponto observado foi que o concreto calculado para 40 
MPa de resistência, teve abatimentos menores em relação ao de 25 MPa isso se 
confirma devido as porcentagens de agregado graúdo e cimento serem maior para 
o traço de 40MPa (SANTOS, 2018). 

Devido ao abatimento ter sido menor pode considerar que o concreto perde 
um pouco de sua trabalhabilidade essa que é uma importante característica, com a 
trabalhabilidade diminuída aumenta a chance de aparecer vãos na peça de 
concreto também conhecidas como bicheiras.   

 

3.2.3 Confecção dos Corpos de Prova    

A moldagem dos corpos de prova fora utilizados moldes de 100mm de 
diâmetro e 200mm de altura, geridos pela NBR 5738, nesse momento foi 
identificado que com a adição de borracha o concreto ficou com aspecto macio 
Figura 14. Outro aspecto notado foi a não homogeneidade ficando um material não 
unido apresentando vazios. 
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Figura 14 – Concreto com borracha de pneu.  

 

Fonte: O Autor 2020. 

 

Outro quesito foi o adensamento que comprova os resultados obtidos no 
slump test, sendo mais difícil de adensar pelo fato de ele se tornar uma pasta não 
homogenia Figura 15. 

Figura 15 – Rompimento corpo de prova.  

 

Fonte: O Autor 2020. 

 

3.2.4 Ensaio de Compressão     

Os rompimentos ocorreram conforme a NBR 5739, com isso se pode obter 
os resultados, nota que os rompimentos médios descaíram em função do acréscimo 
de borracha, o Figura 16 contém os valores de rompimentos médios dos corpos de 
prova de 25 MPa nota se que o controle segue um padrão de crescimento de 
resistência conforme a idade já com a adição da borracha o crescimento e menos 
representativo. 
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Figura 16 – Gráfico de rompimento médio corpos de prova 25 MPa. 

 

Fonte: O Autor 2020. 

 

Com relação a decaimento da resistência à compressão pode se considerar 
que o aumento no teor de borracha está diretamente ligado a resistência. De uma 
forma geral, quanto maior a porcentagem de borracha menor é a resistência a 
compressão. A Figura 17 mostra a curva de decaimento da resistência a 
compressão, nota que a resistência e bem linear se comparado ao controle, caindo 
em média 62% para 5% de adição de borracha, 81% para 10% e 89 % para 15%, 
essa queda. 

Figura 17 – Gráfico de decaimento da resistência a compressão 25 MPa. 

 

Fonte: O Autor 2020. 

 

Para o traço de 40MPa foi constado que igualmente ao de 25 MPa a queda 
na resistência a compressão foi bem expressiva Figura 18. 
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Figura 18 – Gráfico de rompimento médio corpos de prova 40MPa. 

 

Fonte: O Autor 2020. 

 

Com relação a curva de decaimento para o traço de 40 MPa Figura 19, pode 
se notar que uma queda na resistência de 5% menor se comparado ao de 25 MPa, 
esse traço teve uma queda média de 47,75% para 5% de borracha, 75,25% para 
10% e 94% para 15%.  

Figura 19 – Decaimento da resistência a compressão 40 MPa. 

 

Fonte: O Autor 2020. 

Com a posse desses dados foi constatado que o traço de 40 MPa se mostrou 
melhor que o traço de 25 MPa para as porcentagens de 5% e 10% de adição de 
borracha já para a adição de 15% ficou abaixo do de 25 MPa.   
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3.2.5 Massa dos Corpos de Provas     

 Com a pesagem dos corpos de prova foi possível observar a queda da 
massa dos corpos de prova foi observar que a cada 5% de borracha adicionado, a 
massa dos corpos de prova desce em torno de 9% Tabela 4. 

Tabela 6 – Massa dos corpos de prova. 

Traços  
Massa (kg) 

25 MPa 40 MPa 

Controle  3,78 4,31 

5% 3,44 4,01 

10% 3,12 3,73 

15% 2,8 3,49 

Fonte: O Autor 2020. 

 

O fato da queda das massas dos concretos se mostra interessante devido ao 
fato que a estrutura se torna mais leve esse que um fator muito utilizado no cálculo 
de estruturas. 

Outra questão importante foi a textura dos corpos dos corpos de prova com o 
aumento da porcentagem de borracha o concreto se mostrou com mais vãos 
ficando visível a fragilidade do concreto (Figura 20), isso pode comprometer a 
estrutura se for empregado com uma armadura de aço devido a agua poder 
penetrar em seu interior 

Figura 20 – Corpos de prova.  

 

Fonte: O Autor 2020. 

 

4. CONCLUSÃO 

 Com a elaboração do presente trabalho foi realizado um estudo para o 
concreto com adição de borracha de pneus, foi possível identificar as suas 
principais características tomando por base a literatura e as normas vigentes. Com 
a pose da teoria foi realizado um trabalho de natureza prática, realizando uma 
análise do emprego da borracha de pneus no concreto e medindo suas principais 
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características na forma de um comparativo com o concreto convencional. 

Para a realização desse estudo foi necessário fazer toda uma análise dos 
materiais usados no concreto e na borracha de pneus, determinado assim suas 
características e posteriormente empregando a borracha no concreto e avaliados 
seus ganhos e perdas tendo por base o concreto convencional. 

Foi possível constatar que com a adição da borracha de pneus o concreto 
perde duas de suas características, a resistência a compressão teve uma queda 
muito alta para os dois traço escolhidos, se tornando quase só por essa 
característica inviável, outra característica de fundamental importância e a questão 
da trabalhabilidade que faz o concreto um material muito utilizado, esse ponto teve 
também uma queda muito alta se tornando um material difícil de se manusear.  

Um ponto positivo foi a relação da massa do concreto, ele teve uma redução 
de seu peso de 9% a cada 5% de adição, isso se mostra interessante para o 
emprego em estruturas leves, tendência crescente devido a se terem cada vez 
estruturas mais altas. 

Devido a esses fatores e com o emprego igual ao presente trabalho não se 
torna interessante o uso desse material, mais vale ressaltar que esse emprego e 
recente e se tem pouco material relacionado, sendo possível futuramente o uso da 
borracha de pneus no concreto.   
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PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE UM LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL EM ORTIGUEIRA-PR 

 
Jhonatan Moreira de Morais1 e Gabriel Maia2 

 
 

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. Após a revisão da bibliografia, normativas e legislações, foi 
possível subsidiar um estudo de implantação e assim concluir que a execução do 
projeto requer planejamento, desenvolvimento e cumprimento de etapas, além de 
atender às diversas solicitações dos órgãos envolvidos. 
Palavras-chave: planejamento; parcelamento do solo; etapas. 
 
 

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. After reviewing the bibliography, 
regulations and legislation, it was possible to subsidize an implementation study and 
thus conclude that the execution of the project requires planning, development and 
compliance with steps, in addition to meeting the various requests of the agencies 
involved 
Key-words: planning; land parceling; phases 
. 
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 

 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). 
 

Este estudo caracterizou-se como resultado de uma pesquisa qualitativa. 
Martins (2004) afirma que se há uma característica que constitui a marca dos 
métodos qualitativos ela é a flexibilidade, principalmente quanto às técnicas de 
coleta de dados, incorporando aquelas mais adequadas à observação que está 
sendo feita. Collis e Hussey (2005) Afirmam que os métodos qualitativos são mais 
subjetivos e envolvem a verificação e reflexão sobre os conceitos a fim de 
compreender as atividades sociais e humanas. 
 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 
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encontra-se a 760 m de altitude, conforme informações disponibilizadas pela 
Prefeitura Municipal de Ortigueira (2019).  
 O estudo foi realizado no loteamento Monte Carmelo que possui uma área de 
9,8 ha e insere-se na malha 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 (2020). 

 
 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: 
 
3.1 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 
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atual proprietário, bem como se existe alguma negativa que impeça o imóvel de ser 
loteado e/ou subdividido. 
 
3.2 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. 
 
3.3 LICENÇA PRÉVIA (LP) 
 
 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 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. 
A Licença Prévia é a aprovaçãoda localização e divisão das áreas de preservação 
ambiental, áreas institucionais e áreas verdes do empreendimento, atividade que 
está na fase preliminar do planejamento declarando a sua viabilidade ambiental, 
estabelecendo os requisitos básicos a serem atendidos nas próximas fases de 
implantação, bem como suprindo o requerente com parâmetros para lançamento de 
efluentes líquidos e gasosos, resíduos sólidos, emissões sonoras, além de exigir a 
apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ou medidas de 
controle ambiental em função da geração dos impactos ambientais. 
 
3.3.1Licença de Instalação (LI) 
 
 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. 
A LI autoriza a instalação do empreendimento, ou seja, abertura de ruas, execução 
de sistemas de drenagem, galerias pluviais rede de abastecimento de agua, esgoto 
e iluminação pública, sendo de acordo com as especificações constantes nos 
projetos aprovados pelos órgãos competentes da região, estabelecendo cronograma 
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para execução das medidas preventivas e da implantação dos sistemas de controle 
ambiental. 
 
3.3.2 Licença de Operação (LO) 
 

Autoriza a operação da atividade, obra ou empreendimento, após a 
verificação do cumprimento das medidas de controle ambiental e determinadas nas 
licenças anteriores. 
 
 
3.4 TOPOGRAFIA 
 

O levantamento topográfico deve ser feito por um profissional habilitado pelo 
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) com equipamentos 
topográficos de precisos, esse levantamento deve ter dados de limitações 
demonstrando o fechamento do perímetro da área a ser loteada com as medidas e 
confrontações constantes no mapa e memorial descritivo do terreno. 

As curvas de nível tendem a ser paralelas entre si em terreno com declividade 
muito baixa, e as linhas aparecerão mais espaçadas. Ao contrário, quando o terreno 
for acidentado, as curvas aparecerão totalmente irregulares e mais próximas, com 
fortes variações de distância e direção. Quando as curvas são fechadas em torno de 
um ponto, representam uma depressão ou um promontório (topo). Só é possível 
distinguir um caso do outro lendo o valor das cotas. 
  
Figura 2 – Terreno Plano 

 

 
Fonte: arquivo próprio. 
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Figura 3 – Levantamento Planialtimétrico. 
 
 

 

Em comparação com a Figura 02, a área a ser subdividida é um pouco mais 
proeminente. Esta figura representa um contorno típico de um terreno plano. O 
comportamento temporal plano da área a ser subdividida na Figura. 04 podem ser 
observado, portanto, pode-se concluir que nenhum grande movimento da terra é 
necessário. 

 
3.5 PROJETO DE LOTEAMENTO DO MUNICÍPIO 
 
 Para a pré-aprovação do loteamento, um anteprojeto deve ser encaminhado à 
Prefeitura. A cidade deve revisar e adiar ou negar a cessão referente às leis 
municipais de uso e ocupação do solo, podendo, assim, dar continuidade ao 
processo de aprovação junto aos órgãos públicos estaduais e federais conforme 
apresentado na Tabela 01 

 

Tabela 1: Aprovação dos outros órgãos públicos 
PROJETO ÓRGÃO PÚBLICO 

Projeto de Energia Elétrica e Iluminação Pública COPEL 

Licença de Instalação do Loteamento IAP 

Projeto das Placas de Nomenclatura Contendo 
Todas as Vias Públicas do Loteamento 

PREFEITURA 

Projetos de Abastecimento de Água-Potável 
e Rede Coletora de Esgoto 

SANEPAR 

Projeto de Arborização das Praças e Vias públicas PREFEITURA 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

 
Fonte: arquivo próprio. 
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 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 projeto de pavimentação deve seguir as diretrizes do município informando 
o tipo de pavimento do loteamento que deve ser compatível com o plano diretor do 
município, e o tipo de tráfego nas vias. 
 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 
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). 
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Figura 4 – Projeto do loteamento 
 

 

 
Fonte: arquivo próprio. 

 
No projeto (Figura 02) foram determinados os números dos lotes, quadras, 

larguras das ruas, áreas/testada principal dos lotes, quadro estatístico fornecendo a 
área loteada, os percentuais de ruas, áreas institucionais (reserva técnica). 

Ao realizar a subdivisão dos lotes e ruaso 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 2 constam as dimensões das áreas conforme 
divisão do loteamento. 
 
Tabela 2 – 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 

Fonte: AUTOR (2020) 
 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 
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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. 

A execução da distribuição é a fase de construção do empreendimento. 
Corresponde a várias etapas, como terraplanagem, pavimentação de estradas, 
construção de sistemas e equipamentos urbanos (água da chuva, eletricidade, água 
tratada, esgoto), etc.    

Na fase de execução, o planejamento deve ser realizado paralelamente à 
obra para garantir que os prazos, a qualidade e o rigor do projeto e o orçamento 
estimado sejam todos cumpridos e definidos no projeto. 
 Após a aprovação do loteamento na prefeitura, e nos órgãos ambientais o 
loteador devera levar até o cartório de registro de imóveis para efetuar registro e a 
aberturas das matriculas individuais de cada lote, o cartório fará uma prenotação 
requerendo documentos necessários para o registro, conforme o Art. 16 da Lei 
Federal n°6.766/79 (BRASIL 1979). 
 
 
4. CONCLUSÃO 

 

De acordo com o estudo realizado, foi possível verificar que a análise de 
viabilidade na implantação de loteamentos é um procedimento complexo e requer 
muito estudo, pois é essencial considerar todas as variáveis que podem afetar 
diretamente e/ou indiretamente na implantação do empreendimento Portanto, esse 
estudo deve ser realizado de maneira organizada e prudente, para que haja êxito. 
Vale ressaltar, que é indicado que seja realizado uma coleta de dados com o maior 
número de informações possível, envolvendo questões legais, mercadológicas e 
econômico-financeiras para que seja possível realizar a análise de viabilidade de um 
empreendimento. 

Ao desenvolver um projeto de loteamento percebe-se que a parte de 
aprovação na prefeitura leva mais tempo, com regulamentações mais detalhadas 
que mudam de município para município, então essa é a parte que requer mais 
atenção e acompanhamento criterioso. 

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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INFLUÊNCIA DO FATOR ÁGUA/CIMENTO NA RESISTÊNCIA DO 
CONCRETO 

 
João Cardoso Junior1 

 
 

RESUMO 
 

O concreto é um dos materiais mais utilizados no mundo e sua grande utilização é 
devido à fácil confecção e aplicação. Sendo composto pelos agregados 
(geralmente areia e brita), aglomerante (cimento) e água, O concreto tem uma 
grande resistência à compressão, sendo amplamente usado em elementos 
estruturais. A resistência à compressão está diretamente ligada à influência da 
pasta, que é formada por cimento e água. No entanto, essa pasta deve ter uma 
relação água/cimento adequada, pois o excesso de água é prejudicial ao concreto. 
Partindo desse princípio, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência do fator 
água/cimento na resistência do concreto, observando também a que ponto ela se 
torna prejudicial. 
Palavras-chave: Fator água/cimento; concreto; resistência.  
 
 

ABSTRACT 
 

Concrete is one of the most widely used materials in the world, and its great use is 
due to easy making and application. Being composed of aggregates (usually sand 
and gravel), agglomerant (cement) and water, the concrete has a great 
compressive strength, being widely used in structural elements. The compressive 
strength is directly linked to the influence of the paste, which is formed by cement 
and water. However, this paste should have a proper water/cement ratio, because 
excess water is harmful to the concrete. Starting from this principle, the objective of 
this work is to evaluate the influence of the water/cement factor on the concrete 
resistance, also observing the extent to which it becomes harmful. 
Key-words: water/cement factor; Concrete; Resistance. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O concreto tem sido o principal componente da construção civil, e é 
simplesmente uma mistura de agregados (areia e pedra), água e cimento, 
podendo ser adicionados alguns aditivos, dependendo do caso. Numa estimativa 
feita por Pedroso (2009) apud Vasconcelos (2014), são consumidos cerca de 11 
bilhões de toneladas de concreto, por ano, no mundo. 

Tendo sua primeira concepção em Roma, há aproximadamente 300 anos, o 
concreto foi muito utilizado na construção de aquedutos e estradas. Segundo 
Bunder (2016), o concreto romano é composto por agregado graúdo (cacos de 
pedras calcárias como mármore), areia, cal, Pozolana e água. A Pozolana era 
encontrada em abundância na época, na região do Vesúvio. 

                                                 
1
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Nas estruturas, o concreto tem a finalidade de resistir aos esforços de 
compressão, pois tem uma baixa resistência à tração. Segundo Jezek (2006), o 
primeiro teste de resistência à tração e compressão do concreto foram realizados 
na Alemanha, em 1836. 

De acordo com Votorantim (2016) o cimento consome 19% de água para 
hidratar o cimento e garantir a resistência do concreto, o restante evapora. 
Porém, a água em excesso aumenta a porosidade, diminuindo então a 
resistência. Segundo Petrucci (1978), os maiores defeitos provenientes da água 
de amassamento têm maior relação com o excesso de água empregada do que 
com sua qualidade. Sendo assim, um fator água cimento muito alto se torna 
extremamente prejudicial, devido à perda da resistência em função do aumento 
de água. 
 

 
 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 MATERIAIS 
 

Os materiais utilizados para confecção dos corpos de prova foram: 

 Cimento; 

 Água; 

 Areia; 

 Brita. 
 

2.1 EQUIPAMENTOS 
 

Os equipamentos utilizados para confecção dos corpos de prova foram: 
 

 Peneiras; 

 Colher de pedreiro 

 Molde cilíndrico; 

 Slump Test 10 x 20 cm; 

 Prensa hidráulica (digital) de 100 toneladas marca Contenco, Série I-3025-B. 
 

2.2  MÉTODOS 
 

Foram realizados ensaios de determinação da resistência pelo abatimento do 
tronco de cone e compressão axial, com os corpos de prova nas idades de 7, 14, 
e 21 dias, obtendo a consistência no momento da confecção e sua resistência à 
compressão ao longo do processo de cura. 

Para o traço geral de cimento e agregados, foram utilizados 16,17% de 
cimento, 39,11% de areia e 44,72% de brita sendo utilizadas três proporções 
diferentes de água. As relações água/cimento para os traços foram de 0,45, 0,55 
e 0,70 para os traços 1, 2 e 3, respectivamente. A quantidade de água para os 
traços foi calculada em função da quantidade de cimento, conforme a equação 
01: 
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                                             Equação 1  

 

Onde: 

 Q = Quantidade (água ou cimento), 

 AC = Fator água/cimento. 

A quantidade dos materiais está citada na tabela 1, sendo as proporções de 
cimento e agregado para todos os traços, porém com uma variação na 
quantidade de água. A quantidade feita de concreto foi de aproximadamente 7 
litros para cada traço. 

 
Tabela 1 — Quantidade de materiais. 

 

Material 
Quantidade (Kg) Quantidade de água (Kg) 

Traço geral Traço 1 Traço 2 Traço 3 

Agregado miúdo 6,3166  
1,1752 

 
1,4364 

 
1,8281 Agregado graúdo 7,2226 

Cimento 2,6116 

Fonte: Autor (2019). 
 

Após a confecção dos traços, foi realizado o ensaio de determinação da 
consistência do concreto e, também, o ensaio de abatimento do tronco de cone 
(Slump test), regulamentado pela NBR NM-67. Os passos para a realização do 
ensaio estão demonstrados na figura 1. 

 
Figura 1 — Passo para realização do Slump Test. 

 

Fonte: comunidade da Construção, 2017. 

 

O teste é necessário para avaliar a trabalhabilidade do concreto, para 
determinar o tipo de adensamento e quantas camadas e golpes serão necessárias 
no adensamento dos corpos de prova. 

A escolha do método de adensamento deve ser feita em função do resultado 
obtido no Slump Test, seguindo a classificação disposta na tabela 2. 
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Tabela 2 — Classe de abatimento para escolha do adensamento. 
 

Classe Abatimento (mm) Método de adensamento 

S10 10 ≤ A < 50 Mecânico 

S50 50 ≤ A < 100  
Mecânico ou manual 

S100 100 ≤ A < 160 

S160 160 ≤ A < 220  
Manual 

S220 A ≥ 220 

Fonte: NBR 5738. 

 
 

Com a escolha do método de adensamento adequado, foi definido o número 
de camadas e golpes para os corpos de prova, conforme a tabela 3. 

 
Tabela 3: número de camadas para moldagem dos corpos de prova. 

 

Tipo de 
corpo de 

prova 

Dimensão 
básica 

(d) mm 

Número de camadas em função do 

tipo de adensamento 

Número de golpes 
para adensamento 

manual 
Mecânico Manual 

Cilíndrico 100 

150 

1 

2 

2 

3 

12 

25 

Para concretos com abatimento superior a 160 mm, a quantidade de camadas deve ser reduzida à 
metade da estabelecida nesta Tabela. 
Caso o número de camadas resulte fracionário, arredondar para o inteiro superior mais próximo 
Fonte: NBR 5738 – Adaptado. 
 

Na moldagem e cura dos corpos de prova, foram utilizados os 
procedimentos descritos pela NBR 5738, sendo utilizados moldes cilíndricos com 
medidas de diâmetro e altura sendo 10 e 20 centímetros, respectivamente. Os 
moldes foram revestidos internamente com uma fina camada de óleo mineral 
que não reage ao cimento. O concreto foi introduzido nos moldes em duas 
camadas aproximadamente iguais, adensando manualmente cada camada com 
12 golpes, conforme o que foi descrito na tabela 2. 

Para a cura inicial, os corpos de prova permaneceram no molde por 72 
horas, sendo armazenados em local protegido de intempéries, devidamente 
cobertos com material não reativo e não absorvente, a fim de evitar perda de 
água. Após esse processo os corpos de prova foram submetidos ao tipo de cura 
correspondente ao disposto na NBR 5738 que, no caso, foi utilizado o tanque 
com água. 

Os rompimentos foram realizados nas idades de 7, 14 e 21 dias, conforme 
o descrito na NBR 5739, observando, além da resistência obtida em cada traço, 
o tipo de ruptura em cada corpo de prova, conforme a figura 2. 
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Figura 2 — Esboço dos tipos de ruptura 

Fonte: NBR 5739 

 

O principal fator na resistência do concreto é a resistência da pasta, que 
sofre influência direta da relação água/cimento. Segundo Braun (2018), essa 
relação foi descoberta por Abrams, nos Estados Unidos, em 1918, e teve grande 
influência através da “lei de Abrams”, sendo considerado o principal parâmetro 
para definição da resistência e durabilidade do concreto. A lei de Abrams, para 
concretos com fluidez normal é expressa pela equação 2: 

 

   
  
    

 

Equação 2 

Onde: 

 fc: resistência do concreto para certa idade 

 A e B: constantes empíricas que dependem da idade e dos componentes 
do concreto; 

 a/c: Relação água/cimento. 

Segundo o estudo de Abrams, a resistência do concreto é inversamente 
proporcional ao fator água/cimento. Ou seja, quanto maior o fator, menos 
resistência o concreto terá. Essa diminuição da resistência pode ser observada 
na curva de Abrams, conforme a figura 3: 
Figura 3 — Curva de Abrams. 

 

 
Fonte: comunidade da construção – adaptado 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 RESULTADOS 

 
No Slump Test, o abatimento dos traços foi muito diferente, ficando o traço 1 

na classe s50, com abatimento de 55 mm, e os traços 2 e 3 na classe s160, com 
abatimentos de 190 e 225 mm respectivamente. 

O ensaio de compressão axial foi realizado nos corpos de prova com idades 
de 7, 14 e 21 dias. As tensões de ruptura obtidas para cada traço estão citadas 
abaixo, na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Tensões de Ruptura. 
 

Idade (Dias) 
Tensão de Ruptura (MPa) 

Traço 1 Traço 2 Traço 3 

7 19,5 8,7 6,1 

14 21,0 10,6 6,3 

21 21,6 12,8 7,7 

Fonte: Autor (2019). 
 

No ensaio de compressão, a prensa gera um gráfico para cada corpo de 
prova rompido, conforme as imagens abaixo. 

Nas figuras abaixo, estão representados os gráficos gerados pela prensa. 
No traço 1, tipo de ruptura para os dias 7, 14 e 21 foram respectivamente 
“outros”, cônica cisalhada e cisalhada. Foi considerado o tipo de ruptura “Outros”, 
pois houve apenas um leve esmagamento na parte superior do corpo de prova, 
não se encaixando em nenhum dos casos citados na NBR 5739. Os gráficos 
estão apresentados nas figuras 4, 5 e 6: 

 
Figura 4 – Traço 1 - com idade de 7 dias. 

 

 

 
Fonte: Autor (2019). 
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Figura 5 – Traço 1 - com idade de 14 dias. 
 

Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 6 – Traço 1 - com idade de 21 dias. 
 
 

 
Fonte: Autor (2019). 
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No traço 2, o tipo de ruptura foi considerado “outros”, para todas as idades, 
pois houve apenas um leve esmagamento na superfície superior do corpo de 
prova. Os gráficos para cada corpo de prova estão representados nas figuras 7, 
8 e 9: 
Figura 7 – Traço 2 com idade de 7 dias. 

 
 

Fonte: Autor (2019). 

Figura 8 – Traço 2 com idade de 14 dias. 
 

Fonte: Autor (2019). 
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Figura 9 – Traço 2 com idade de 21 dias. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Já as rupturas do traço 3 foram todas cisalhadas, sendo os gráficos representados 
pelas figuras 10, 11 e 12: 

 

 
Figura 10 – Traço 3 com idade de 7 dias. 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Figura 11 – Traço 3 com idade de 14 dias. 
 
 

 
Fonte: Autor (2019). 

 
Figura 12 – Traço 3 com idade de 21 dias. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

3.2. DISCUSSÃO 
 

Analisando os resultados obtidos, pode-se perceber que o aumento da água 
tem grande influência na resistência do concreto e que a água em excesso pode 
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ser prejudicial. A figura 13 apresenta o gráfico das resistências a compressão do 
concreto, nas idades de 7, 14 e 21 dias, dos diferentes traços. 

 
Figura 13 – Tensão de ruptura dos corpos de prova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Autor (2019). 

 
Analisando os dados do gráfico acima, pode-se destacar a diferença da 

resistência dos traços 1, 2 e 3, em que todos têm as mesmas proporções de 
agregados e cimento, porém com uma variação na quantidade de água. Fixando 
o traço 1 como referência, as diferenças foram de 8,2 Mpa para o traço 2 e 13,3 
Mpa para o traço 3, podendo observar uma perda de resistência significativa nos 
traços 2 e 3, observando que o último obteve menos de 50% da resistência em 
relação ao traço 1. 

Outra forma de comparação é com a curva de Abrams, como mostrado as 
imagens comparativas, em que na figura 14 apresenta a Curva de Abrams e na 
figura 15 apresenta a curva obtida aos 21 dias, com a resistência dos três traços. 

 

Figura 14 – Curva de Abrams 
 

Fonte: concreto: propriedades David Grubba. 
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Figura 15 – Resistência dos traços aos 21 dias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor (2019). 

 

4. CONCLUSÃO 

Através dos ensaios realizados e o estudo do material levantado, pode-se 
concluir que a relação água/cimento, sim tem uma grande influência na 
resistência do concreto, e que a água em excesso é extremamente prejudicial 
na resistência, como o ocorrido no traço 3, em que ele obteve uma resistência 
muito baixa. Baseado nessas análises, podemos observar que as dosagens de 
concreto no canteiro de obras devem ter um controle de qualidade 
supervisionado, a fim de não comprometer a qualidade do concreto, devido ao 
excesso de água. Os problemas gerados pelo excesso de água geram custos 
com reparos ou recuperação da estrutura.  

Assim, alguns pequenos cuidados durante a preparação do concreto são 
capazes de evitar grandes problemas no futuro. 

 
 
REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. Concreto – 
Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos: NBR-5739. Rio de 
Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1994. 4p. 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. Moldagem e 
cura de corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos de concreto: NBR-5738. 
Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1994. 9p 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. Concreto- 
Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone: NBR NM-
67. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1998. 8p. 

 

Relação a/c 
0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 

8 
 

Traço 3 
7,7 MPa 

12 
 

10 

Traço 2 
12,8 MPa 

20 
 

18 
 

16 
 
14 

14 

Tenção de Ruptura dos Traços aos 21 dias 

Traço 1 
21,6 MPa 

24 
 

22 
R

es
is

tê
n

ci
a
 a

 c
o
m

p
r
es

sã
o
 (

M
P

a
) 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

BRAUN, Carlos Eduardo. Determinação instantânea da relação água-cimento 
e da resistência à compressão do concreto no estado fresco através do 
método da resistividade elétrica. 2015. 

 
BUNDER, Jeferson. O Concreto: sua origem, sua história. Universidade de 
São Paulo, Faculdade de arquitetura e urbanismo. 2016. 

 
COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO. Concreto. Disponível em: 
http://www.comunidadedaconstrucao.com.br/upload/ativos/75/anexo/2relac.pdf. 
Acesso em: 15/11/2019 

 

GRUBBA, David. Propriedades do Concreto - Materiais de Construção. 2015 
 

JEZEK, Geno. History of Concrete. Disponível em: 
http://www.howconcreteworks.com/. Acesso em 20/011/2019. 

 
PEDROSO, Fábio Luís. Concreto: As origens e a evolução do material 
construtivo mais usado pelo homem. Concreto e Construções. 2009 
PETRUCCI, Eladio Geraldo Requião; Concreto de cimento Portland. Globo, 
1978. 

 
VOTORANTIM. Traço de concreto: a importância do controle de água. 
Disponível em: https://www.mapadaobra.com.br/inovacao/traco-de-concreto-a- 
importância-do-controle-de-agua/. Acesso em 20/11/2019. 

http://www.comunidadedaconstrucao.com.br/upload/ativos/75/anexo/2relac.pdf
http://www.mapadaobra.com.br/inovacao/traco-de-concreto-a-


VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

CARACTERIZAÇÃO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO AÇO 
LAMINADO E AÇO GALVANIZADO PERFILADO A FRIO 

 
Ketelin Alves Meira1 

 
 

RESUMO 
 
Com o crescimento de sistemas construtivos utilizando o aço carbono como 
componente principal da estrutura, surgiram variadas técnicas relacionadas a 
utilização do aço, tanto em sua tipologia quanto em sua aplicação. Atualmente, 
dentre as técnicas desenvolvidas, a que vem se tornando mais utilizada é a junção 
de 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 complemento estrutural em 
certas composições. A técnica foi desenvolvida sobretudo devido a limitação do LSF 
em atender certas especificações principalmente relacionadas ao dimensionamento 
de determinados elementos estruturais, com isso o aço laminado por ter diversas 
propriedades ligadas a capacidade de resistência, geometria e etc., atende 
necessidades quais os perfis de aço galvanizado produzidos atualmente não 
atenderiam. Embora as diversas vantagens que a utilização da técnica apresenta, 
podem haver problemas estruturais, tanto em um período de curto quanto de 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 
como componente principal tem sido utilizada sem normativas específicas. Desta 
forma, este trabalho apresenta a utilização do aço laminado aplicado ao sistema 
construtivo LSF, caracterizando a tipologia do aço galvanizado a frio e do aço 
laminado, avaliando possíveis causas patológicas que podem surgir e apresentando 
metodologias a fim de evita-las.  
Palavras-chave: estrutura; aço laminado; aço galvanizado perfilado a frio. 
 
 

ABSTRACT 
 
With the growth of construction systems using carbon steel as the main component 
of the structure, various techniques related to the use of steel have emerged, both in 
their typology and in their application. Currently, among the techniques developed, 
the one that is becoming more used is the junction of cold galvanized steel profiles 
with rolled steel profiles. The cold-rolled galvanized profiles laminated panels, pillars 
and roof elements composing the main system of the structure, Light Steel Framing 
(LSF). The laminated profiles have the function of structural complement in certain 
compositions. The technique was developed mainly due to the limitation of the LSF in 
meeting certain specifications mainly related to the dimensioning of necessary data 
elements, with that the laminated steel by several connections linked to the 
resistance capacity, geometry, etc., meets the needs of which galvanized steel 
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profiles. marketed would not meet. Although the advantages that the use of the 
technique presents, there can be problems, both in a short and long term period. 
Among the possible problems there is a difference in corrosion potential, where a 
galvanic coupling can occur, and consequently a galvanic corrosion. This and other 
techniques forming mixed structures using steel as the main component have been 
used without specific standards. In this way, this work presents the use of rolled steel 
applied to the LSF construction system, characterizing the typology of cold 
galvanized steel and rolled steel, evaluating the possible pathological causes that 
may arise and the methodologies in order to avoid them. 
Key-words: structures; laminated steel; cold profiled galvanized steel. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O aço está entre os produtos que contribuíram para o desenvolvimento da 
humanidade, dentro da construção civil ele representa 30% das vendas mundiais, 
em torno de 300 milhões de toneladas por ano aplicados de inúmeras formas, tais 
como armaduras de concreto armado, fundações, pontes, viadutos, coberturas e 
estruturas metálicas em geral (Imianowsky, 2017). 

O Light Steel Framing (LSF) é um sistema construtivo consolidado em vários 
países do mundo e vem ganhando espaço no mercado brasileiro por diversos 
fatores como sustentabilidade, alta durabilidade, resistência, menor prazo de 
execução, personalização, entre outros. Com isso empresas do setor vêm 
investindo no sistema, desenvolvendo técnicas e métodos construtivos utilizando o 
LSF como estrutura principal em interface com outros elementos de aço.  

Segundo 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 com o LSF, há variadas 
questões determinantes na escolha da utilização do material, o aço laminado por 
suas características mecânicas atende questões relacionadas ao dimensionamento 
da estrutura que o LSF se torna limitado devido as seções, espessura do material e 
até mesmo a dificuldade de encontrar profissionais capacitados em 
dimensionamento e projeto estrutural. Outro fator determinante na escolha do aço -
laminado com interface ao LSF é a facilidade da aplicação e execução entre os 
elementos. 

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 patologia que pode ocorrer consequente  dessa 
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, a corrosão do aço galvanizado 
apresenta mais possibilidade de ocorrer perto da junção ou entre a fixação com o 
mais nobre.  

Hoje mesmo com o crescimento das estruturas metálicas mistas utilizando 
apenas o aço como componente principal da superestrutura, a norma não 
contempla nenhum texto em relação a essa utilização.  

De acordo com (Fakury, 2007) em relação a normas que contemplam o aço 
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laminado e galvanizado, são utilizadas a: “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.  

É importante ressaltar que nenhuma dessas normas contém metodologias 
especificas em relação a utilização de aços distintos, mesmo com o crescimento de 
sistemas construtivos que utilizam o aço como seu componente principal.  

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 

O presente trabalho tem como metodologia a pesquisa exploratória 
qualitativa, o principal meio pelo qual a pesquisa é realizada é de pouco 
conhecimento sistematizado, o texto se baseia na análise de materiais, aplicação e 
possíveis causas patológicas em decorrência da aplicação dos materiais durante a 
execução. A pesquisa foi dividida em etapas, sendo elas. A etapa contendo a 
apresentação do sistema construtivo principal, o Light Steel Framing e a técnica que 
surgiu com o desenvolvimento e o surgimento de particularidades em relação ao 
sistema. A etapa através de levantamentos bibliográficos, artigos, revistas 
cientificas, a modo de contemplar a tipologia do aço galvanizado perfilado a frio, 
laminado e patologia relacionado a corrosão galvânica.  E por fim a etapa através 
de conhecimento empírico embasado em estudos bibliográficos sobre possíveis 
patologias e técnicas a serem desenvolvidas e utilizadas no sistema.  

O objetivo geral a ser alcançado neste trabalho é a análise dos dados e 
desenvolvimento para que sirvam como base para pesquisas e metodologias na 
área de estruturas metálicas.  
 
3. DESENVOLVIMENTO 

Segundo (Meira, 2014), a expressão Steel Framing vem do inglês “Steel = 
aço” e “Framing = estrutura”. O Steel Framing nada mais é que um esqueleto 
estrutural de aço composto por vários elementos que ligam-se entre si. O LSF pode 
ser utilizado em qualquer tipo de construção, desde casas populares até edifícios de 
pequeno porte. Possui facilidade de fabricação, manuseio, transporte, rapidez e 
economia. 

O estudo sobre a tipologia do aço laminado e o galvanizado aplicados na 
técnica em questão é de grande importância, afinal a interface entre elementos de 
aço com diferentes teores de carbono podem se tornar um dos principais fatores 
causadores de possíveis patologias e problemas estruturais. 

Segundo (Dias, 1997), o aço basicamente é uma liga metálica composta por 
ferro e pequenas quantidades de carbono (de 0,002% até 2,00%) 
aproximadamente, contendo silício, manganês, cobre, enxofre e fósforo, outros 
elementos químicos existem apenas em quantidades residuais. O processo inicial 
para obtenção do aço é o processo siderúrgico que acontece desde a chegada do 
minério de ferro até o produto final utilizado no mercado em diferentes setores. 
Resumindo em três grandes etapas o processo de fabricação são eles: preparo de 
matérias-primas; redução e produção do aço.  

Conforme (CBCA, 2006), o aço é produzido em grande variedade, cada qual 
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atendendo eficientemente uma ou mais aplicações, tudo varia das exigências da 
aplicação especifica daquele material, existem mais de 3.500 tipos de aço e cerca 
de 75% deles foram desenvolvidos nos últimos 20 anos, o que traz em números a 
grande evolução que o material e o mercado de construção metálica vem tendo. 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. 

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. 

Segundo (Imianowsky, 2017) o aço mais indicado utilizado nas estruturas 
metálicas são os de alta resistência e baixa liga. O aço de médio carbono utilizado 
na construção civil possui de 0,30% a 0,60% de carbono, a classificação geralmente 
acontece por grau, tipo e classe. No geral esses aços são comercializados com 
base em sua resistência mecânica, e após a laminação normalmente não 
necessitam de nenhum tratamento, a tabela 1 mostra a classificação dos aços. 

 
Tabela 1 – Classificação dos Tipos de Aço 
 

TIPO DE AÇO % CARBONO CARACTERÍSTICAS APLICAÇÕES 

Baixo carbono Máx. de 0,3% Alta ductilidade e 
Facilidade de 

trabalho mecânico e 
soldagem. 

Construção de 
edifícios, pontes, 

navios, automóveis. 

Médio 
carbono 

0,3% a 6% Aços que, 
temperados e 

revenidos, atingem 
boa tenacidade e 

resistência. 

Utilizados em 
engrenagens, bielas e 
outros componentes 

mecânicos. 

Alto Carbono > 6% Elevada dureza e 
resistência após 

têmpera. 

Utilizados em trilhos, 
molas, engrenagens, 

componentes 
agrícolas sujeitos ao 
desgaste, pequenas 

ferramentas. 
Fonte: CBCA, 2006. 

  
Segundo o (CBCA, 2006) os perfis formados a frio estão sendo cada vez 

mais utilizados na construção civil, a viabilidade do uso do material é aplicada a 
diversos tipos de projetos, sendo mais crescente a sua utilização aos projetos em 
Light Steel Framing, as chapas finas de aço permitem a fabricação de uma 
variedade de perfis apresentando facilidade na produção, manuseio, transporte e 
facilidade em sua montagem não tendo necessidade por exemplo de maquinários 
pesados para içamento.  

Conforme o (CBCA, 2014) o aço galvanizado utilizado no sistema LSF é 
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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%. 

Conforme o (CBCA, 2014) 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, ou seja, 
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 a 
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.  

Dentro do âmbito histórico segundo (Fakury,2007), a primeira norma 
brasileira que tratava estruturas constituídas por perfis laminados e soldados a 
temperatura ambiente foi a NB-14 (1958), a qual sofreu uma revisão em 1968, 
assim como na norma atual essa norma foi baseada em outra internacional, nesse 
caso em uma alemã DIN 4114 (1952), mas com o passar com o passar do tempo 
mais especificamente a partir dos anos 70 sentia-se a falta de uma norma brasileira, 
a falta de uma norma nacional causava dificuldade no desenvolvimento das 
estruturas de aço no país, tanto no âmbito profissional quanto acadêmico. Em 1980 
especialistas começaram a trabalhar na produção de uma nova norma para 
utilização de estruturas metálicas, o resultado disso foi a norma ABNT NBR 
8800:1986, além dessa nova norma trazer avanço em relação à segurança, a 
norma incluía prescrições para o projeto de vigas mistas utilizando o concreto, 
método que vinha crescendo no Brasil.  

Segundo (Meira, 2014), o Light Steel Framing pode ser utilizado em qualquer 
tipo de construção devido as características que o sistema possui. Com o 
crescimento do sistema surgiram variadas técnicas para atender há requisitos de 
projetos e dimensionamento que apenas a metodologia e material utilizado no LSF 
não atendia, uma das técnicas mais utilizadas e abordadas nesse artigo é a 
aplicação do aço laminado atuando como complemento estrutural de alguns 
elementos da superestrutura que o aço galvanizado não atende a características 
especificas de dimensionamento. A escolha do aço laminado além das 
características de resistência, está relacionado a facilidade na interface entre os 
elementos utilizados no LSF, desde a produção até a aplicação dos materiais na 
obra.  

A utilização dessa técnica tem grande potencial para crescimento dentro do 
mercado da estrutura metálica em geral e especialmente do LSF, favorecendo o 
crescimento do sistema como um todo, apesar da diferença de material e fabricação 
em relação as tipologias diferentes de aço, atualmente a maioria das empresas que 
fabricam o LSF já vinham da área siderúrgica, sistemas de armazenagem, entre 
outros. Portanto a compra da matéria prima, maquinário para fabricação, e outros 
fatores tornaram a aplicação do aço laminado no sistema mais viável pelas 
empresas já terem “know how” na utilização do aço em diversas aplicações.  

A figura 1 mostra uma obra de unidade básica de saúde em fase de projeto e 
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executada, é possível observar na imagem do projeto a aplicação do aço laminado 
como pórtico da estrutura compondo os pilares e vigas, e os perfis de aço 
galvanizado compondo o restante da estrutura. A figura 2 mostra a junção do aço 
laminado aplicado ao sistema LSF durante a fase execução de uma edificação. 

 
Figura 1 – Projeto de Unidade Básica de Saúde  

 

 
 

Fonte: Empresa Smart Sistemas Construtivos, 2019. 
 

Existem fatores principalmente durante a fase de execução e aplicação dos 
materiais que potencializam riscos em relação ao surgimento de patologias tanto a 
curto, quanto a longo prazo. O principal e mais comum deles é o surgimento de 
corrosão galvânica.  

Segundo (Santos, 2020), a patologia pode estar relacionada a vários 
fenômenos que influenciam no surgimento de anomalias na edificação, como 
variações térmicas, agentes atmosféricos e biológicos, incompatibilidade de 
materiais como aço com outro aço. A patologia nada mais é que a deterioração dos 
materiais que compõe a estrutura. O aço reage de uma maneira particular em 
relação a seus agentes externos e internos, quando já em fase de deterioração é 
extremamente agressivo, podendo de um dia para o outro já deteriorar o material. 

Conforme a NBR 6323 a corrosão é um processo espontâneo e indesejável 
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em alguns metais que apresentam uma condição termodinâmica instável que 
tendem a mudar para uma condição instável pela formação de óxidos, hidróxidos, 
sais, etc. O óxido de zinco é o material com mais potencial a corrosão. 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. 
 
Figura 2 – Obra residencial 
 

 
 

Fonte: Próprio autor, 2019. 
 

Segundo (Imianowsky, 2017), a corrosão é um fator importante a ser 
observado no emprego do aço, o conceito basicamente é uma alteração físico-
química sofrida devido a reação com o meio podendo fazer com que o material 
perca suas características principais e essenciais como resistência mecânica, 
elasticidade, ductilidade e até mesmo redução da seção existente. A corrosão nos 
metais se dá por corrosão química ou eletrolítica. 

Segundo (Pinho, 2005) o tratamento anticorrosivo serve como uma barreira 
entre o meio externo e o aço para evitar o processo de corrosão.  

Existem alguns tratamentos anticorrosivos para aumentar a vida útil de 
estruturas expostas ao ar. Os principais são a pintura e a galvanização. A vida útil 
de um aço protegido por pintura depende de seus procedimentos, que acontece em 
oficinas com tinta de fundo e posteriormente tinta de acabamento.  
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A galvanização, que o método utilizado em aços de estrutura como o Light 
Steel Framing, consiste na adição de zinco por imersão nas superfícies do aço após 
serem limpas. Adiciona-se também cobre na composição química do aço, o que 
aumenta a resistência contra a corrosão. 

Existem diversos tipos de corrosão, (Segundo Dias 1997) causas como a 
exposição do aço ao meio ambiente, a disposição deles próximo a locais com 
acumulo de água e poeira, falta de limpeza antes da utilização dos perfis, são ações 
que podem causar corrosão uniforme ou por pontos.  
 
4. CONCLUSÃO 

Após a apresentação da técnica que utiliza o Light Steel Framing como 
estrutura principal constituído por perfis de aço galvanizados perfilados a frio em 
junção com o aço laminado que é utilizado como componente de complemento 
estrutural, através da análise dos dados em relação a tipologia dos aços, a 
aplicação dos materiais no sistema LSF 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.  

Em relação a utilização mista entre o aço laminado e o aço galvanizado a 
frio, é durante a fixação entre os materiais o maior potencial de risco para formação 
de corrosão galvânica. 

Durante a execução da fixação entre os materiais é importante levar em 
consideração o tipo do material, o ambiente, o tipo de parafuso e chapa de fixação 
que será utilizada na execução do trabalho. Importante o estudo entre a medida do 
potencial de corrosão de cada um dos metais.  

Em relação a formas de proteção pode ser através da 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. Segundo (Meira, 2014), o 
tratamento anticorrosivo serve como uma barreira entre o meio externo e o aço para 
evitar o processo de corrosão. Existem alguns tratamentos anticorrosivos para 
aumentar a vida útil de estruturas expostas ao ar, os principais são a pintura e a 
galvanização.  

Na prática seria a utilização de uma chapa de fixação, a utilização dos 
parafusos com as mesmas características de zinco que os materiais, os cuidados 
após o parafusamento através da limpeza dos perfis e se necessário um 
acabamento com spray anticorrosivo.  

O objetivo com os resultados obtidos neste trabalho é que sirva para estudos e 
pesquisas futuras relacionadas ao aço e o sistema LSF como um todo.  
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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DA CONSTRUÇÃO CIVIL COMO 
AGREGADO GRAÚDO DESTINADO A REPAROS NO PAVIMENTO 

FLEXÍVEL 
 

Letícia Machado1  
 
 

RESUMO 
 
A construção civil é o setor que mais gera resíduo sólido atualmente, com isso, 
surge uma necessidade de reciclagem do material, pois muitas vezes sua 
destinação não é efetuada de forma correta, causando assim, impactos ambientais 
muito grandes. O principal objetivo é amenizar os impactos ambientais causados 
pelo mesmo. Uma das alternativas é usar estes resíduos como agregado graúdo 
destinado a reparos na pavimentação. Diante das diretrizes estabelecidas pela 
RESOLUÇÃO CONAMA n° 307 de 5 de julho de 2002, foi possível verificar a 
classificação de cada resíduo e uma forma correta de reciclagem. Sendo os resíduos 
sólidos da construção civil de Classe A, eles podem ser reciclados para efetuar 
reparos na pavimentação.  
Os resíduos analisados no presente trabalho atenderam as diretrizes estabelecidas 
na norma, com isso, permite sua utilização no pavimento.  
Palavras-chave: Construção civil; Resíduos; Reciclagem; Pavimentação.  
 

ABSTRACT 
 
Civil construction is the sector that generates the most solid waste today, with this, 
there is a need to recycle the material, because often its destination is not done 
correctly, thus causing very large environmental impacts. The main objective is to 
mitigate the environmental impacts caused by it. One of the alternatives is to use this 
waste as a coarse aggregate for repairing the pavement. In view of the guidelines 
established by CONAMA RESOLUTION No. 307 of July 5, 2002, it was possible to 
verify the classification of each waste and a correct form of recycling. As Class A civil 
construction solid waste, they can be recycled to make pavement repairs. 
The residues analyzed in the present study met the guidelines established in the 
standard, thus allowing its use on the pavement.   
Key-words: Construction; Waste; Recycling; Paving. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A indústria da construção civil é um setor que vem se desenvolvendo muito nas 
últimas décadas. Com a incidência de 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 resíduos supracitados.  

Segundo Sjöström (2011) “a produção excessiva de resíduos de construção civil é 
um dos principais problemas enfrentados nas áreas urbanas. Nos países europeus, 

                                                 
1
 Acadêmica de Engenharia Civil da instituição FATEB (Faculdade de Telêmaco Borba) 
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o volume de resíduo produzido é o dobro do lixo sólido urbano”.  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) publicou a Resolução n°307, 
onde estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os 
impactos ambientais. 

De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente “existe uma amplitude de 
designação para os resíduos e estes 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, visando a sustentabilidade da obra e pensando no meio ambiente.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1. MATERIAIS  

Os materiais analisados no trabalho foram os Resíduos da Construção Civil. 
O resíduo vai substituir o agregado graúdo, que segundo a resolução CONAMA 307 
Art 3°, pode ser reaproveitado para substituir agregados convencionais. Os resíduos 
vão ser separados de acordo com sua granulometria, para adaptar-se a do agregado 
graúdo. O resíduo utilizado vai ser de Classe A, que são de construção, demolições, 
reformas e reparos. 

Figura 1 — Resíduos da construção civil. 

 
Fonte: Autora, 2020.  

2.2. COLETA DO MATERIAL  

A coleta dos resíduos sólidos da construção civil foi realizada nas obras e 
reformas realizadas na cidade de Telêmaco Borba PR. 
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Segundo a NBR NM 27 para o ensaio em laboratório é necessário reduzir a 
amostra coletada em campo.  

A massa mínima para realizar o ensaio é determinada pela NBR 7217/87, 
onde está descrito na tabela 1. 

Tabela 1 − Massa mínima por amostra de ensaio. 

Dimensão 
máxima 

característica do 
agregado (mm) 

Massa 
mínima da 
amostra de 
ensaio (kg) 

< 4,8 0,5 

6,3 3 

> 9,5 e < 25 5 

32 e 38 10 

50 20 

64 e 76 30 

Fonte: NBR 7217/87 

2.3. ENSAIO DE GRANULOMETRIA. 

O ensaio de análise granulométrica consiste em conhecer a distribuição do 
agregado e representa-la através de uma curva, possibilitando conhecer as 
características físicas do agregado.  

O ensaio será realizado através do peneiramento. No ensaio de análise 
granulométrica é necessário analisar o peso da amostra, o tempo e a precisão do 
ensaio. Para melhor desempenho do ensaio, as amostras dever ser colocadas em 
estufas para evitar o efeito de umidade.  

Segundo a NBR NM ISO 3310-2:2010 (Peneiras de ensaio - Requisitos 
técnicos e verificação) as peneiras que serão utilizadas para a execução do ensaio 
atende as seguintes aberturas: 

 

Tabela 2 ‒ Abertura das Peneiras  

 

Série 
Normal 

Série Intermediária  

76 mm -  

 - 64 mm 

 - 50 mm 

38 mm  - 

 - 32 mm 

 - 25 mm 

19 mm  - 

 - 12,5 mm 
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9,5 mm  - 

 - 6,3 mm 

4,8 mm  - 

2,4 mm  - 

1,2 mm  - 

0,600 mm  - 

0,300 mm  - 

0,150 mm  - 

Fonte: NBR 5734 

2.3.1 Equipamentos  

Segundo a NBR 7217/87 os principais equipamentos para realizar um ensaio 
de granulometria em agregados são: 

 Série de Peneiras Tyler  

 Balança 

 Estufa 

 Agitador de Peneiras  
 

2.3.2. Execução Ensaio Granulometria 

 Os procedimentos para realizar o ensaio de análise granulométrica são 
normatizados pela NBR 7217/87, onde a norma estabelece diretriz a ser seguida 
para a execução do mesmo, sendo eles:  

 Coletar a amostra de agregado; 

 Secar a amostra em estufa, entre 105 a 110°C; 

 Encaixar as peneiras, de modo a formar um único conjunto de 
peneiras, em ordem crescente da base para o topo; 

 Colocar a amostra sobre a peneira superior do conjunto, evitando 
deixar uma camada espessa de material sobre qualquer uma das 
peneiras; 

 Realizar a agitação mecânica do conjunto por um tempo razoável, 
para permitir a separação e classificação prévia dos diferentes 
tamanhos de grão da amostra; 

 Destacar e agitar manualmente a peneira superior do conjunto (com 
tampa e fundo falso encaixado) até que, após 1min de agitação 
contínua, a massa de material passante pela peneira seja inferior a 
1% da massa do material retirado. A agitação da peneira deve ser 
feita em movimentos laterais e circulares alternados, tanto no plano 
horizontal quanto no vertical e inclinado; 

 Remover o material retido na peneira para uma bandeja identificada. 
Escovar a tela em ambos os lados para limpar a peneira; 

 Determinar a massa total de material retido em cada uma das 
peneiras e no fundo do conjunto. O somatório de todas as massas 
não deve diferir mais de 0,3 % da massa seca da amostra, 
inicialmente introduzida no conjunto de peneiras; 
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

O desenvolvimento sustentável surgiu na década de 1970 e desde então a 
sustentabilidade vem se classificando com um novo valor para a humanidade. Com 
isso, há sérios desafios a serem ultrapassados para que essa expressão realmente 
seja entendida. Diante de pesquisas realizadas em vários países, constatam, que o 
surgimento de uma efetiva educação para o desenvolvimento sustentável ainda está 
longe de ser alcançado.  

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. 
(CONAMA)  

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).  

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__). 

O termo sustentabilidade está avançando muito nos dias atuais, fazendo com 
que profissionais do setor da construção civil busquem alternativas para minimizar 
os impactos causados pela construção civil. Diante disso o CONAMA criou a 
resolução 307 em 05/07/02 onde “estabelece diretrizes para a gestão de resíduos da 
construção civil, buscando formas para minimizar os danos ambientais, classificando 
também os tipos de resíduos e sua forma correta de reciclagem”. (RESOLUÇÃO N° 
307, 2002, p. 95-96).  

De acordo com esta Resolução os resíduos de Classe A “são os resíduos 
reutilizáveis como agregados. Diante de várias alternativas para essa reutilização, 
uma delas é a reciclagem de resíduos sólidos da construção civil destinado a 
reparos da pavimentação”. (RESOLUÇÃO n° 307, 2002, p. 95-96).  

O principal papel do Engenheiro em meio a sustentabilidade é buscar 
alternativas para minimizar os resíduos causados pela construção civil, pois é 
preciso planejar uma obra do início ao fim, designando os resíduos de uma forma 
ecologicamente correta. Com essa necessidade estabelecida, foi criado um órgão 
que representa o setor de reciclagem de entulho no Brasil, a ABRECON (Associação 
Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição).  
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De acordo com este órgão (ABRECON, 2011) o entulho foi introduzido 
significativamente na construção civil depois da segunda guerra mundial na 
reconstrução das cidades europeias que foram totalmente devastadas pelo 
confronto. Esse entulho foi modificado para atender a granulometria do agregado, 
surgindo assim, a reciclagem de entulhos na construção civil.  

Os entulhos, como citados na época, passaram a ter outra nomenclatura na 
engenharia, como, resíduo da construção e demolição (RCD) ou resíduo da 
construção civil (RCC) sendo oriundos de processos construtivos, reformas, 
escavação ou demolição. (ABRECON, 2011).  

Com o avanço da construção civil, não deve-se pensar apenas nos resíduos, 
mas em todos os danos causados pela construção civil, como por exemplo, os 
ruídos por poluição sonora, aumento de consumo de energia, desperdício de água, 
poluição em rios, aquecimento global, entre outros.  

 
3.2.  HISTÓRIA DA PAVIMENTAÇÃO NO BRASIL.  

Segundo a autora Fátima Pires, no Brasil, a primeira rodovia pavimentada foi 
a Estrada União e Indústria, inaugurada em 23 de julho de 1861, pelo imperador 
Dom Pedro II. Essa rodovia liga Petrópolis (RJ) a Juiz de Fora (MG), foi pavimentada 
por macadame, um revestimento composto por um conjunto de pedras encaixando 
umas nas outras. A estrada teve muita importância para o avanço da produção 
cafeeira da região, mostrando assim um enorme avanço na Engenharia do Brasil.  

Figura 2— Calçamento original da primeira estrada pavimentada do Brasil. 

 

Fonte: Mapa data. 

Em 1940, surgiu a necessidade de construir uma travessia a seco. O DAER 
(Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do RS) iniciou seu compromisso 
diante da necessidade, recebendo assim o nome de Travessia do Guaíba. Ainda na 
década de 40, em 1944, “foi aprovado diante do Decreto 15093 o plano rodoviário 
nacional, que previa 27 linhas principais distribuídas em seis rodovias longitudinais, 
15 travessias e seis ligações totalizando 35.574km, recebendo assim, a 
nomenclatura BR”. (TILL, 2005, p. 50)  

Nos anos de 1945 e 1964, no Brasil, a indústria passou a ser mais destacada 
do que a agricultura, havendo a necessidade de construções de uma rede de 
rodovias que ligasse as principais regiões do país. (OLIVEN, 1988, p. 65).  

Mesmo com economia do país crescendo constantemente, no estado do Rio 
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Grande do Sul, a economia passou a diminuir constantemente. Diante disso, a 
construção da Travessia Regis Bittencourt ganhou destaque na década. A principal 
demanda no estado na época era superar o sistema de travessia fluvial, impondo a 
necessidade de pontes para substituir o transporte fluvial. (MÜLLER, 1979).  

A primeira ponte da Travessia Regis Bittencourt, foi a Travessia Guaíba, 
contendo uma extensão de 7,7 km, localizada sobre o Lago Guaíba. Seu projeto foi 
elaborado na Alemanha em 1954. A execução do projeto levou em torno de três 
anos, envolvendo mais e 3,5 mil trabalhadores e inaugurada em 1958. Quatro anos 
depois em 1962, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, concedeu ao 
trecho o nome de Travessia Getúlio Vargas.  

 

Figura 3— Construção da Travessia Guaíba. 

 

Fonte:  Ponte do Guaíba.  

 

3.2.1. 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. (BALBO, 2007, p. 72). 

 
De acordo com o DNIT (2006) o pavimento rodoviário pode ser classificado 

em três tipos, sendo eles: flexíveis, rígidos e semirrígidos. Os flexíveis sofrem 
deformação elástica sobre o carregamento aplicado e essa carga se distribui entre 
as camadas. Os rígidos seu revestimento tem uma rigidez superior em relação as 
outras camadas. Por fim, os semirrígidos têm camadas de solo cimento revestida por 
camada asfáltica. 
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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.  

 
Figura 4 — Comparação entre os tipos de estrutura do pavimento. 

  

 

Fonte: Fonte: ADADA, (2008, p. 26). 

 
As principais camadas que constituem o pavimento asfáltico são a base, sub-

base e o reforço do subleito, pois essas camadas têm função estrutural. Segundo 
Medina (1997), “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”.  

A base do pavimento tem a finalidade de resistir e distribuir ao subleito os 
esforços do tráfego. A sub-base é uma camada que complementa a base, podendo 
ser usada para regularizar a espessura da base. O reforço do subleito é usado para 
melhorar as qualidades do subleito e também auxiliar na regularização da base. 
 

Figura 5- Estrutura do Pavimento Asfáltico.  

 

 

Fonte: VIANA, (2019, p__) 
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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 explicar os parâmetros para 
a execução de camadas de reforço de subleito, sub-base e base de pavimentos, 
assim como, a camada 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; 

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

 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 10cm após sua compactação. 
(NBR 15115). 

Segundo a ABRECON, 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.  
 

Figura 6— Compactação de RCD. 

 

 

Fonte: Departamento de Engenharia de Transporte Poli-USP, 2016.  
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3.4. RESULTADOS  

No presente trabalho foram analisadas três amostras de resíduos da 
construção civil.  

Para a análise do material utilizado foi usada a NBR 15115, onde as três 
amostras de resíduos obedeceu todas as diretrizes estabelecidas pela norma, sendo 
possível o seu uso para reparos no pavimento flexível.  

A principal relevância de reciclar o agregado, para uso na pavimentação, é 
por ser um processo de menor custo, pois para utiliza-lo não precisa de tecnologia, 
fazendo com que além de amenizar o impacto ambiental causado, acaba reduzindo 
o custo da obra.  

Na maioria das obras, os resíduos são descartados de uma forma incorreta, 
sem separar por classe, acabando misturando todos os tipos de resíduos. Com isso, 
para realizar os ensaios, foi necessário a separação correta e lavagem dos resíduos, 
sendo que, está lavagem pode ter afetado a resistência inicial do material  

Os resultados obtidos nos ensaios estão expressos nas tabelas 3 – 5 e 
gráficos 1 – 3.  
 
Tabela 3: Ensaio, amostra 1 

Peneiras (mm) 
Massa (g) 
retida 

Massa (g) retida 
acumulada 

Massa (g) 
passada 

% 
passada 

37,5 mm 0 0 500,6 0 

19 mm 216,5 216,5 284 43,2 

9,5 mm 65,5 282 218,6 56,3 

4,75 mm 43,6 325,6 175 65 
Fonte: Autora, 2020.  

Gráfico 1: Curva granulométrica, amostra 1.  

 

Fonte: Autora 2020.  
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Tabela 4: Ensaio, amostra 2 

Peneiras (mm) 
Massa (g) 
retida 

Massa (g) retida 
acumulada 

Massa (g) 
passada 

% 
passada 

37,5 mm 44,9 44,9 455,1 8,98 

19 mm 93,6 138,5 361,5 27,7 

9,5 mm 110,3 248,8 251,2 49,76 

4,75 mm 67,7 316,5 183,5 63,3 
Fonte: Autora, 2020.  

 

Gráfico 2: Curva Granulométrica, amostra 2.  
 

 
Fonte: Autora, 2020.  

 
 
 
 
Tabela 5: Ensaio, amostra 3.  
  

Peneiras (mm) 
Massa (g) 
retida 

Massa (g) retida 
acumulada 

Massa (g) 
passada 

% 
passada 

37,5 mm 94 94 406,5 18,78 

19 mm 149,4 243,4 257,1 48,63 

9,5 mm 109,6 353 147,5 70,52 

4,75 mm 54,1 407,1 93,4 81,338 
Fonte: Autora, 2020. 
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Gráfico 3: Curva granulométrica, amostra 3.  
 

 
Fonte: Autora, 2020. 
 
 

4. CONCLUSÃO 

 De acordo com os ensaios realizados, os resíduos da construção civil analisados, 
podem ser usados para reparos no pavimento, pois seguiu todos os requisitos 
estabelecidos pela NBR 15115.  
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PROJETO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR UTILIZANDO O 
SISTEMA CONSTRUTIVO LIGHT STEEL FRAME 

 
Marcos Lemes1  

 
 

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 surgiu nos Estados Unidos e que 
utiliza o aço galvanizado como principal elemento estrutural; o light Steel frame 
consiste em uma construção utilizando perfis de aço sendo uma estrutura mais leve 
e resistente. Diante da problemática do crescente aumento populacional, aliado a 
necessidade de habitações, para sanar essa alta demanda propõe-se o uso de 
sistemas alternativos na construção de residências, obras que visam a 
sustentabilidade e que ao mesmo tempo diminuam os problemas causados pelos 
rejeitos das obras de engenharia. 
Palavras-chave: Engenharia; Método construtivo; Light Steel Frame. 
 
 

ABSTRACT 
 
The main objective of this work is to propose guidelines for the elaboration of a 
sustainable one-family residence project using the light steel frame constructive 
method, a system that emerged in the united states and uses steel galvanized as the 
main structural element; the light steel frame consists of a construction using steel 
profiles being a lighter and more resitent structure. Faced with the problems of 
increasing population increase, allied to the great demand for habitations, to remedy 
this high demand proposes the use of alternative systems in the construction of 
residences, works aimed at sustainability and that at the same time diminish the 
problems caused by the tailings of engineering works. 
Key-words: Engineering; Constructive method; Light Steel Frame. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Fica explícito a dependência da sociedade no que se diz respeito aos 
sistemas tecnológicos. A ciência aliada à tecnologia tem como objetivo dar maior 
ênfase ao desenvolvimento sustentável e moderno fazendo o uso de métodos 
tecnológicos. Isso, em grande parte, é decorrente da evolução da engenharia. (W.A. 
Bazzo; L.t. do Vale Pereira, 2006). 

A construção civil apresenta-se dentro do cenário brasileiro como o setor que 
mais gera resíduos. 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). 

O desenvolvimento sustentável vem sendo a saída encontrada para 
solucionar tal problema e percebe-se que por apresentar uma ideia de um novo 
projeto para a sociedade, tendo o objetivo de construir pensando em um futuro no 
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qual a saúde e o bem-estar social sejam aliados com a preservação dos recursos 
naturais (Becker, 2002). 

A construção sustentável prioriza um projeto de casas que devem durar 
gerações com o pensamento de residências recicláveis, ou seja, casas que podem 
ser montadas e desmontadas facilmente e que não geram resíduos no local (Ecker, 
Martins, 2014). 

Analisando os principais problemas encontrados na construção civil, como A 
grande demanda de habitações no brasil. fica claro que a utilização de sistemas 
industrializados surge como uma maneira de solucionar esse problema, visto que 
são métodos que consistem de fácil montagem dos seus elementos estruturais e 
que podem ser concebidos em um prazo menor se comparado a outros sistemas. O 
Light Steel Frame é um sistema industrializado e tem como matéria prima o aço 
galvanizado o que proporciona a estrutura maior resistência e que auxilia 
durabilidade e flexibilidade de projeto (Santiago et al, 2010). 

Nardin (2008) cita a importância das construções em aço e elenca a 
vantagem que a mesma tem se comparada a construção convencional, a estrutura 
concebida em aço é menos prejudicial ao meio ambiente, pois o aço é um material 
reciclável. O que proporciona menor desperdício de material na obra e a utilização 
de todos os seus componentes em diversas etapas da construção. 

Com a expansão de empreendimentos no setor econômico, a produção em 
larga escala necessita de um sistema industrializado que consiga atender a 
demanda das construções habitacionais. Neste contexto o Sistema LSF é uma das 
alternativas encontradas para solucionar tal problema, esse método construtivo 
trata-se de uma construção que é mais rápida, sustentável e ainda desperdiça 
menos materiais que o método convencional (Faria, 2008). 

 
2. METODOLOGIA 

2.1. PROJETO 

 A residência estudada tem aproximadamente 60 m2 e segue os padrões de 
uma habitação popular e conta com: 

1 sala; 

2 quartos; 

1 banheiro; 

1 cozinha; 

1 Área de circulação; 
 

2.1.2 Montagem da Estrutura   

O sistema Steel Frame utiliza fundações rasas, sendo comumente 
empregado o Radier e a sapata corrida. 

Na residência em questão foi realizado um estudo de caso e a opção de 
fundação escolhida foi o Radier.  

O dimensionamento da estrutura foi realizado de maneira que a mesma não 
fique em contato direto com o solo de modo a evitar que a umidade da terra possa 
prejudicar a estanqueidade da estrutura, a parte superior do Radier ficou a 20 cm do 
nível do terreno e a 18 cm da calçada.  
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Os painéis, peças pré-fabricadas, vieram direto do fornecedor com todas as 
medidas especificadas no projeto. A fixação desses perfis foi realizada por 
chumbadores mecânicos que foram espaçados a cada 1200mm. Antes de fixar os 
perfis foi feita a impermeabilização dos painéis com manta asfáltica protegendo a 
estrutura do contato direto com o solo, essa manta foi colocada entre o perfil e o 
concreto protegendo a estrutura de possíveis danos. 

          O sistema de fechamento vertical é composto por paredes externas e 
internas. No Steel frame, os materiais de fechamento são compostos por elementos 
leves. Esses componentes de fechamento foram posicionados externamente a 
edificação e junto com os perfis de aço galvanizado formando as vedações externas 
e internas. 

No fechamento da estrutura foram utilizadas vedações racionalizadas com o 
intuito de deixar a construção mais industrializada, visto que o Steel frame é um 
sistema totalmente industrializado, no qual a sua modulação estrutural é 
dimensionada de uma maneira a otimizar o uso de placas e chapas.  

 Os materiais utilizados para a construção de vedações devem atender a 
critérios e requisitos que satisfaçam às necessidades e exigências dos habitantes, 
ou seja, devem oferecer conforto e segurança.  

  No revestimento da estrutura foram utilizadas placas de OSB que também 
são responsáveis pelo contraventamento. Essas placas também foram utilizadas 
para o fechamento interno e externo dos painéis além de forros, pisos, e substrato 
para cobertura do telhado.  

 A fixação do OSB foi feita com parafusos ponta broca 4,2 x 32mm e 
seguindo as normas de dimensionamento foi respeitado a distância nas bordas de 
15 cm de um parafuso para o outro. No meio da placa a distância na vertical foi de 
30 cm de um parafuso para o outro.  Deixando 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, foi colocada uma membrana hidrófuga, que 
tem o objetivo de impermeabilizar as paredes e revestimentos da umidade externa e 
permitir o respiro interno das paredes. Essa membrana ficou na altura de 40 cm do 
chão em todo o comprimento onde será fixado o OSB. 

 No revestimento externo foi utilizado placas cimentícia. Essas placas foram 
posicionadas de forma que não fiquem na mesma linha da emenda do OSB no 
sentido horizontal e vertical.  E em seguida fixadas com parafusos ponta agulha 3,2 
x 32 mm.  

As instalações prediais no Steel Frame foram feitas através de furos nos 
perfis de aço. Conduítes, tubos de água e mangueiras de gás são passados através 
desses furos, ficando escondidas dentro da estrutura de aço galvanizado. Os 
materiais utilizados nas instalações do Steel frame são os mesmos utilizados no 
sistema convencional. Na instalação hidráulica nas tubulações de água quente e 
água fria foi possível utilizar os materiais empregados na construção tradicional 
como, por exemplo, o PVC, PEX, PPR e o CPVC. 
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Figura 1 – instalação do sistema elétrico  
 

 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: téchne(2008) 
 

O revestimento dos painéis internos é composto por gesso acartonado que 
foi posicionado em ambas as faces da estrutura. Nos painéis das áreas molhadas 
foi utilizado placa cimentícia sobreposta ao revestimento de porcelanato.  

As placas de gesso foram parafusadas sobre a estrutura metálica e nas 
juntas foi aplicada uma pasta de acabamento reforçada com uma fita de papel. 

 
Figura 2 – Forro de gesso 

 

 
          
         Fonte: Autor 2020 
 
 

Para a montagem da cobertura foram seguidos os seguintes passos: 
 

 
a) Corte dos perfis -   primeiro foi definido a altura dos pontaletes que deverão ser 

posicionados no centro, também foi observada a inclinação dos caibros, águas 
do telhado, distância dos pontaletes secundários. 

b) Marcações -  foi realizada com a linha de cumeeira é a partir dessa linha de 
centro que são demarcadas as linhas secundárias  

  
c) Fixação – posicionou-se um chumbador no ponto de encontro das linhas e em 
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seguidas esse chumbador foi fixado na laje. Na fixação dos pontaletes foram 
utilizados parafusos autobrocantes galvanizados. 

 
d) Contraventamento – foi realizado seguindo a linha da cumeeira, fixando os 

perfis em formato de “X” nas diagonais, extremidades e entre os demais 
pontaletes. 

 
e) Caibros – foram posicionados e fixados com parafusos autobrocantes, é 

parafusado em cada junção por dois parafusos. 
 

f) Perfis cartola – depois de verificado a distância entre as fixações de cada tipo 
de telha são colocados os perfis cartola que são utilizados para fazer encaixes 
e reforços. São fixados na estrutura por 4 parafusos autobrocantes em cada 
nó. 

 
g) Instalação das telhas – Antes de fixar as telhas foi necessário alinha-las, e em 

seguida fixa-las utilizando parafusos autobrocantes e colocando uma fita dupla 
face de maneira a colar uma telha na outra.  

 
 
Figura 3 – Telhado Steel frame 
 

 
           
          Fonte: Autor 2020 
 

 
          Figura 4 – Telhado com telhas cerâmica 

           
            Fonte: Autor 2020 
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3. DESENVOLVIMENTO 

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 vêm 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 habitacional. Fica 
claro que o aço surge nesse contexto de modo a sanar esse déficit habitacional, 
podendo ser facilmente aplicado ao projeto. (BRASILIT, 2014). 

Quando se fala a questão de habitação social, o primeiro ponto a ser 
estudado é a redução de custos, a solução encontrada por construtoras é optar pela 
construção em série, na qual a utilização de diversos materiais na construção da 
residência possibilita diminuição de custos já que na maioria dos casos esses 
materiais são comprados direto da fábrica. (Ecker; Martins, 2014) 

Para Pinheiro (2005), as estruturas metálicas tiveram um avanço em uma 
escala global a partir do ano de 1750. Iniciando sua fabricação no Brasil em 1812 
devido ao grande avanço das siderúrgicas na fabricação de perfis. É possível 
elencar algumas vantagens dessas estruturas, tais como; alta resistência estrutural, 
resistência a choques e vibrações, reaproveitamento dos materiais em estoque e 
garantia das dimensões e propriedades dos materiais. 

O Steel Frame sistema construtivo que teve início por volta de 1810 nos 
Estados Unidos, que viu no sistema uma solução para atender a demanda de 
habitações. Esse sistema é diferenciado dos demais, pois os seus elementos 
estruturais funcionam em conjunto, é importante elencar algumas vantagens do LSF 
como a redução no prazo de execução da obra e também a sua durabilidade o que 
torna o sistema ainda mais vantajoso se comparado aos tradicionais (Francisco 
Carlos; C. Rodrigo Barreto, 2016). 

Trata-se de uma construção leve o que possibilita a sua utilização em 
edifícios. Os seus elementos são feitos de chapas finas de aço, diminuindo o peso 
da estrutura e contribuindo para o projeto de edifícios sem considerar as 
solicitações impostas, é importante ressaltar que o LSF pode ser utilizado em 
edifícios de até oito pavimentos (Vivan, 2011). 

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). 

A execução das instalações hidráulicas e elétricas são mais rápidas no 
sistema LSF. Dessa forma as paredes estão abertas, ficando aptas a receber os 
tubos hidráulicos e conduítes elétricos. Fica claro que se comparado as 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). 

Alessandro de Souza Campos (2019) nos diz que o LSF é projetado de modo 
a suportar as cargas empregadas na sua estrutura garantindo o funcionamento da 
edificação, é um sistema flexível que possibilita o emprego de diversos materiais. 
Por se tratar de um produto reciclável o LSF proporciona o controle de custos 
durante a fase de projeto. 

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

Embora se tratando de um sistema que conta com uma estrutura leve, as 
fundações utilizadas no LSF, são de modo geral simples já que o sistema é 
constituído de painéis. Pode se admitir que a transmissão das cargas da estrutura a 
fundação são uniformes ao longo de toda a sua extensão. Radier, Sapatas corridas 
e Vigas baldrame são os tipos de fundação mais utilizadas nas construções de 
Steel frame (Téchne, 2018) 

 

3.1 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 
No decorrer do processo de montagem da estrutura de Steel frame ficou 

claro a sua rapidez se comparada com a alvenaria, a residência estudada ficou 
pronta em 30 dias. Para a montagem da residência não foi seguido um cronograma 
específico sendo necessário 3 funcionários para executar o obra. 

É importante ressaltar alguns pontos negativos sobre esse método que é o 
serviço de mão de obra especializada, fato que acaba deixando o Steel Frame mais 
caro que a alvenaria. 

Observou-se também outro problema como na fixação de quadros nas 
paredes. O Steel frame não tem a mesma facilidade de fixação de quadros, fato 
esse que não ocorre em obras de alvenaria. Para a perfuração das paredes é 
necessário fazer uma análise e estudo prévio da situação e posteriormente fazer a 
perfuração com os materiais adequados. 

O custo de uma obra de Steel frame se comparado com alvenaria também 
deixa a desejar pois uma obra de Steel custa cerca de 15% a mais que uma obra de 
alvenaria. Em uma obra tradicional esse valor pode chegar a R$ 1450 o m2. Na 
residência estudada o valor do m2 foi de R$1700,00. 

Porém esse método apresentou algumas vantagens como o aproveitamento 
de 90% dos materiais o que gerou muito menos resíduos e a redução do uso de 
água na construção o que proporcionou uma obra eficiente e sustentável.   

 Sobre a manutenção dos sistemas hidráulicos e elétricos, podem ser feitas 
de maneira simples não gerando entulhos, sujeiras, barulhos e outros problemas. 

Outra vantagem observada está relacionada no conforto térmico e acústico o 
Steel frame pode suportar situações de temperaturas extremas e não interferindo no 
ambiente interno da residência proporcionando um clima agradável no interior da 
casa. No isolamento acústico foram utilizadas como material isolante lã de vidro.  

 
4. CONCLUSÃO 

Na situação em que se encontra a construção civil é necessário encontrar 
métodos que sejam rápidos e ao mesmo tempo eficientes. O Steel frame é um 
sistema construtivo que vêm ganhando espaço no mercado devido a sua rapidez, 
sustentabilidade e eficiência. Como se trata de um método que precisa de mão de 
obra especializada acaba saindo mais caro se comparado aos métodos 
convencionais, porém ganha no custo benefício pois a longo prazo o Steel frame é 
superior se comparado a alvenaria sendo que não necessita de gastos extras. Para 
a engenharia explorar as várias formas de utilização do aço pode contribuir em uma 
construção leve e flexível que permite a utilização de todos os materiais e que não 
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geram resíduos sendo uma fonte de economia e permitindo a reciclagem dos 
materiais envolvidos na sua concepção. 
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A IMPORTÂNCIA DO ORÇAMENTO NAS OBRAS NA INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL  

 
Maria Alice Leonardi Carneiro¹ 

 
 

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.  Serão abordados temas relacionados a orçamento, custos diretos 
e custos indiretos, composição de custos, e principalmente controle de custos e 
ferramentas para auxiliar na aplicação do mesmo, como o Gráfico de Gantt. Será 
também contemplado o estudo de caso de uma obra pública, onde um orçamento foi 
elaborado com deficiência de elementos, mostrando como isso pode influir no 
produto final disponibilizado para o mercado. 
Palavras-chave: Orçamento; Engenharia Civil; custos e encargos; 
 
 
 

ABSTRACT 
With economic growth, the market has become increasingly competitive, and 
companies are increasingly concerned with planning and cost control, so a good 
budget is a differential for the company. This work aims to highlight the importance of 
the budget in Civil Engineering works, as one of the components that influence the 
success of an enterprise. Topics related to budget, direct and indirect costs, cost 
composition, and mainly cost control and tools to assist in its application, such as the 
Gantt Chart. It will also be contemplated the case study of a public work, where a 
budget was prepared with a lack of elements, showing how this can influence the 
final product made available to the market. 
Key-words: Budget; Civil Engineering; costsand charges; 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A grande responsabilidade do engenheiro que se propõe a atuar no setor da 
Construção Civil é aprofundar-se sempre, e cada vez mais, no conhecimento das 
características particulares desse setor da engenharia. Esse constitui o caminho pelo 
qual se adquirirá uma sólida condição de acompanhar o avanço tecnológico, tão 
necessário dentro do atual quadro em que se encontra esse setor de atividade no 
Brasil e principalmente considerando-se o contexto ambiental do nosso planeta. A 
criatividade para superar dificuldades técnicas e administrativas que nos apresentam 
no trabalho diário é um desafio a ser vencido. A administração dos grupos de 
trabalho e a convivência com operários mal remunerados e deficientemente 
capacitados são tarefas que exigem muito mais que uma mera formação técnica. O 
objetivo primário do setor técnico atual é a busca da condição de Sustentabilidade, 
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incorporada na Responsabilidade Social. O êxito passa necessariamente pelo 
conhecimento das Ciências Humanas e principalmente pelo desenvolvimento da 
sensibilidade para identificar e promover a solução de problemas ambientais, sociais 
e humanos, nem sempre tão visíveis e perceptíveis ao observador despreparado ou 
desatento. 

Um projeto antes de ser colocado no papel, era apenas uma idéia, e para a 
execução dela existe a necessidade de um planejamento até o seu findar, não 
sendo diferente na indústria da construção civil. Limmer (1997, p. 15) define a idéia 
de planejamento como um processo orçamentário pelo qual se define o objetivo, 
discute-se situações previstas, também os resultados pretendidos. 

Sendo que o orçamento 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. É uma ferramenta que auxilia a tomada de decisão, 
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).  

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. 
Sendo assim, é desejável que o profissional da área de orçamento 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).  

Sabendo-se a importância de um bom plano orçamentário para um 
planejamento eficaz, veremos ao decorrer desse artigo como elaborar um orçamento 
que previna erros desde o gabarito em uma construção civil até a cobertura e 
demais acabamentos. 
 
2. METODOLOGIA 
 
2.1 CLASSIFICAÇÃO DO ESTUDO 

 
O enfoque metodológico é quali-quanti, sendo que a pesquisa parte para o 

estudo de caso de obras públicas, onde serão analisados os resultados obtidos.  
 

2.2 ESTRUTURA DA PESQUISA 
 
A pesquisa será dividida em duas etapas: revisão de literatura e estudo de 

caso. 
Na primeira etapa buscou-se levantar informações e conceitos relacionados 

com orçamento e planejamento de obras através de revisão bibliográfica, além de 
pesquisar sobre softwares que auxiliam na elaboração do orçamento, como a 
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planilha de Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil -  
SINAPI que foi utilizada nesse estudo.   

Na segunda etapa foi realizado um estudo de caso. Segundo Knolseisen 
(2003), o estudo de caso é uma investigação empírica que utiliza múltiplas fontes de 
evidência para estudar um fenômeno contemporâneo dentro de seu próprio 
contexto, especialmente quando as fronteiras entre eles estão bem definidas. 

Neste contexto, o estudo de caso foi 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 foram utilizados 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.  
 
 
3. ESTUDO DE CASO 
 

As obras a serem estudadas são de uma Prefeitura, na qual se referem a 
duas Capelas Mortuárias, que contém banheiros, cozinha, salão e um local para 
repouso. Os projetos são simples e bonitos. O estudo foi baseado nas obras, onde 
foi realizada uma análise comparativa entre um orçamento mal elaborado e um 
orçamento elaborado corretamente.  

Na Capela Mortuária do Distrito de Caetano Mendes que foi construída no 
ano de 2018, 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 início da obra observou-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 foi necessário devido 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 foram 
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. 

Os projetos foram elaborados conforme normas NBR 6492, NBR 5410, NBR 
5626. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 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).  

 
4.2 TIPOS DE ORÇAMENTO 

 
González (2007) diz que existem diversos tipos de orçamento, e o padrão 

escolhido depende da finalidade a que se destina e também da disponibilidade dos 
dados.  

Dependendo dos dados obtidos, temos os seguintes tipos: 
 
 

4.2.1Estimativa de Custos 
O Instituto de Engenharia (2011) especifica que a estimativa de custo 

corresponde à avaliação de custo obtida através da pesquisa de preço no mercado 
após examinar os dados preliminares de uma idéia de projeto em relação à área a 
ser construída, quantidade de materiais e serviços envolvidos. Com essa pesquisa é 
possível se aproximar ao máximo do valor real do projeto.  

A estimativa de custos é uma avaliação expedita com base em custos 
históricos e comparação com projetos similares e tem como objetivo prover o 
construtor de uma ordem de grandeza do custo do empreendimento (MATTOS, 
2006). 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

O mesmo autor também afirma que a representação do custo da construção 
por m² realizada pelo Custo Unitário Básico da Construção (CUB) é um dos maiores 
indicadores mais utilizados para estimativa de custos.  

Onde: Custo Total = Área de Construção x CUB 
Em muitas empresas, a estimativa de custos é realizada junto do estudo de 

viabilidade do empreendimento, uma fase em que é praticamente impossível realizar 
um orçamento detalhado em função da indisponibilidade de projetos e 
especificações e, muitas vezes, do curto tempo para o desenvolvimento desta 
estimativa. Naturalmente que isso implica em uma margem de incerteza um pouco 
maior, fato que deve ser levado em consideração no estudo de viabilidade 
(GOLDMAN, 2004). 
 
 
4.2.2 Orçamento preliminar  

De acordo com MATTOS (2006) o orçamento preliminar está um degrau 
acima da estimativa de custos, sendo um pouco mais detalhado. Ele pressupõe o 
levantamento expedido de algumas quantidades e a atribuição do custo de alguns 
serviços. Seu grau de incerteza é mais baixo do que a estimativa de custos. 

Segundo Sampaio (1989), o orçamento preliminar corresponde a avaliação 
de custo obtida através de levantamento e estimativa de quantidades de materiais e 
de serviços e pesquisa de preços médios, efetuada na etapa do anteprojeto.  

Tisaka (2011) esclarece que o orçamento preliminar, para não ser apenas 
custo, deve incluir o Benefício e Despesas Indiretas (BDI) que caracteriza a margem 
adicionada para determinar o valor do orçamento. 
 
 
4.2.3 Orçamento analítico ou detalhado  

Valentini (2009) define orçamento analítico como detalhamento de todas as 
etapas do empreendimento, resultando na confiabilidade do preço apresentado, 
considerando todos os recursos e variáveis mensurados por custo direto, custos 
indiretos acrescidos de BDI, formando assim o preço de venda.  
  
 
4.2.4 Orçamento Sintético 

Compreende o resumo do orçamento analítico expresso através das etapas 
com valores parciais ou grupos de serviços, com seus respectivos totais e o preço 
do orçamento da obra, conforme descreve o Tisaka (2011). 

 

 

4.3 ETAPAS DE COMPOSIÇÃO DE UM ORÇAMENTO 
 

As etapas que compõem um orçamento segundo Limmer (2006) são:  
 

 Análise das características e projetos executivos do empreendimento, que 
consistem em analisar itens, divergências nas especificações, como local de 
acesso a entrada e armazenamento de materiais, disponibilidade de energia e 
água, requisitos de segurança, e demais peculiaridades de cada obra.  

 Levantamento de quantitativos que se trata de uma das mais importantes 
etapas da elaboração de um orçamento, pois, nessa etapa são quantificadas 
as atividades necessárias à execução do empreendimento.  
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 Composição de custos unitários que se trata da montagem do custo direto de 
cada serviço a ser executado por uma unidade básica, necessário para se 
conseguir orçar o custo de uma obra com assertividade, levando em 
consideração os índices de produtividade de mão de obra para cada serviço 
bem como quantidade de insumos de materiais e equipamentos necessários 
para se executar esta atividade. 

 Aplicação do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) que se trata de uma taxa 
correspondente à despesas indiretas e lucro, para a execução de serviços, 
incidentes sobre a soma dos custos de materiais, mão-de-obra, 
equipamentos, etc. Esta taxa tanto pode ser inserida na composição dos 
custos unitários, como pode ser aplicada diretamente ao final do orçamento, 
sobre o custo total, objetivando conseguir-se o preço de execução de obra. 
 
 

4.4 PLANEJAMENTOS DE OBRAS E PLANO DE CONTAS 
 
Segundo Goldman (2004) o primeiro passo para um bom planejamento e 

controle de obras é a organização. A construção de um modo geral é um complexo 
que deve ser bem caracterizado quanto aos seus insumos (materiais, mão de obra, 
e equipamentos). É baseada nesse fato que se verifica a necessidade de um plano 
de contas. 

O plano de contas além de auxiliar no desenvolvimento do orçamento facilita 
no planejamento e no controle de obras, pois padroniza as tarefas de execução. 

Folgiarini (2003) diz que o processo de planejamento e controle de obras 
são de fundamental importância para alcançar as eficiências e efetividade na 
execução dos empreendimentos de construção. 

Segundo Knolseisen (2003), o planejamento é um processo onde são 
utilizadas técnicas científicas, buscando aumentar sua eficiência e a segurança 
através de previsões, programação e coordenação dos resultados, para atingir o 
objetivo desejado. 

Para Laufer (1990) apud Bernardes (2003), o planejamento é necessário 
para: 

• Facilitar a compreensão dos objetivos do empreendimento, aumentando a 
probabilidade de atendê-los; 

• Definir todos os trabalhos exigidos; 
• Desenvolver uma referência básica para o processo de orçamento e 

programação; 
• Evitar decisões errôneas; 

  • Melhorar o desempenho da produção através de processos alternativos 
 
 
4.5 FERRAMENTAS E METODOLOGIAS PARA O GERENCIAMENTO DO TEMPO 
EM PROJETOS 

 
4.5.1 Diagrama de Gantt 
 

O Gráfico de Gantt, que para Slack, Chambers e Johnston (2002) é o 
método de programação mais comumente utilizado, no qual o tempo é representado 
por uma barra no gráfico, podendo ser demarcado os momentos de início e fim de 
atividades como também o seu progresso real e o grau de acabamento. Para 
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Erdmann (2000), se trata de um gráfico ao qual se fará a distribuição de trabalhos 
programados com a intenção de elucidar as operações facilitando a programação e 
o controle da carga de trabalho. 

 O Gráfico de Gantt exibe uma imagem visual do caminho crítico, este 
caminho oferece uma rápida visualização das dependências dos processos como 
um todo, podendo então ajudar na eliminação de gargalos que possam estar 
impedindo a entrega de uma das etapas. Há várias abordagens de gerenciamento 
de projetos e a maioria deles sempre aponta o Gráfico de Gantt com ferramenta 
fundamental para descrever o plano (WINGWIT, 2014). 
 
4.5.2 Método PERT/CPM 

 
Para Cukierman (1993), o método PERT / CPM, consiste em esboçar o 

projeto em uma rede, onde serão mostradas todas as ações de acordo com suas 
respectivas relações de precedências, de modo que o conjunto possa mostrar a 
seqüência em que as atividades do projeto deveram ser executadas. 

Segundo Slack (2002) a análise de redes através das técnicas PERT/CPM 
ajudam no planejamento e controle de projetos, na visualização das informações, 
através das redes (grafos) ou das barras do gráfico de Gantt, criadas pelas relações 
de precedência e sucessão das atividades a partir do seqüenciamento das 
atividades, do planejamento e controle da execução de diversos tipos de projetos.                           

Conforme Menezes (2001) é possível identificar em um cronograma 
PERT/CPM o inicio e o fim do projeto, o inicio e o fim de cada atividade, a duração 
de cada atividade, a folga estática das atividades, atividades criticas, relação entre 
as atividades. Com a utilização desta técnica podemos determinar a duração total do 
projeto, identificando as atividades que não podem sofrer atrasos para o 
cumprimento do prazo, ou seja, o caminho crítico do projeto, além da simplificação 
para a compreensão do projeto como um todo, facilitando a fase de controle e 
execução do projeto desenvolvido. 
 
 
4.6 O SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) 

 
O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

(SINAPI) é gerido pela Caixa Econômica Federal, em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entidades responsáveis por atualizar as 
informações contidas na tabela. Para a elaboração da tabela SINAPI, são utilizados 
os dados coletados por profissionais do IBGE na famosa pesquisa mensal de preços 
realizada pelo órgão, em todo o país, abrangendo equipamentos e materiais de 
construção.  (Caixa, 2011). 

Na pesquisa, também são levantadas as informações a respeito dos salários 
de profissionais que atuam em estabelecimentos comerciais, industriais e sindicatos 
da construção civil, em todas as capitais. Já a Caixa fica por conta da manutenção 
da base técnica de engenharia (especificação de insumos, composições de serviços 
e orçamentos de referência) e pelo processamento dos dados, que são atualizados 
mensalmente. 

Entre os dados mais importantes do Índice SINAPI estão os relatórios de 
Insumos e Composições, que trazem os preços segmentados por capital, 
abrangendo itens essenciais na elaboração de orçamentos para construção civil. 

https://www.tudoconstrucao.com/feirao-caixa-2015-casas-financiamentos/
https://www.tudoconstrucao.com/orcamento-de-materiais-de-construcao-online/
https://www.tudoconstrucao.com/orcamento-de-materiais-de-construcao-online/
https://www.tudoconstrucao.com/5-dicas-para-construcao-civil-em-2015/
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Nos arquivos da tabela é possível encontrar os valores e também os encargos 
sociais. 

No caso dos insumos, podemos consultar as informações referentes a cada 
um deles, como o código de cada tipo, a descrição, o preço, a localidade e a origem 
do preço, lembrando que os dados estão em constante atualização. 

Já os arquivos das composições trazem os itens considerados essenciais 
para a realização de cada tipo de serviço na construção, além de detalhes como 
suas características e critérios para quantificar os serviços. 

 
 

5.  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O termo especificação é utilizado pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) em referência aos documentos destinados à caracterização dos 
materiais, equipamentos, componentes e serviços que compõem uma obra. Pode-se 
então dizer que especificação é a descrição rigorosa e minuciosa das características 
que um material, um equipamento, um serviço, um produto ou componente deverá 
apresentar. Torna-se, assim, bastante clara a idéia de que as especificações 
técnicas são parte integrante dos projetos, sejam eles de arquitetura, de instalações, 
etc, onde elas entram ratificando elementos já constantes dos desenhos ou 
completando toda informação que os desenhos, por sua natureza, não podem 
conter.  

As especificações são elaboradas ainda na fase de planejamento, antes do 
início da construção, juntamente com o desenvolvimento dos projetos, e constituem 
elemento de importância fundamental nessa fase dos empreendimentos. Poderão 
tanto ser incluídas nos desenhos como poderão ser redigidas à parte, formando um 
conjunto de informações que chamamos "Caderno de Encargos".  

 Objetivos das especificações técnicas: 

 Complementar os desenhos dos projetos;  

 Proporcionar dados para a elaboração de orçamentos corretos; 

 Fornecer dados suficientes para a aquisição de materiais 
equipamentos, etc. 

 Fornecer dados para a execução correta dos serviços no canteiro de 
obras;  

 Subsidiar na escolha de prestadores de serviços; 

 Equalizar propostas, possibilitando seu julgamento equânime;  

 Dar garantia aos contratantes do padrão de obra que será executado; 
 

 

6. CONCLUSÃO 

De uma maneira geral, os controles de custos podem se apresentar da 
mesma maneira que o controle de prazos, em gráficos, histogramas ou curvas, mas 
o que é mais comum é a utilização de relatórios em planilhas próprias planejadas 
pelos Sistemas de Controle para cada tipo de informação.  Uma idéia bastante 
resumida do que possa vir a ser um Sistema de Controle de Custos: 

• As produções de serviços apropriadas nas planilhas específicas serão 
comparadas com as previstas. Destas comparações resultam as análises de 
quantidades e de custos por serviço. 

• As quantidades de materiais apropriadas nas planilhas de compras são 
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comparadas com as previstas em orçamento. Resultam daí as análises e custos 
unitários, consumos e perdas. 

• A quantidade de horas consumidas pela mão-de-obra apropriadas na 
planilha especifica são comparadas com o orçamento, obtendo-se assim as análises 
dos custos unitários e índices de produtividade da mão-de-obra. 

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.   

No final dos cálculos para a licitação obteve-se um total de R$280.294,37, 
mas houve atrasos na obra, que levou mais tempo que o planejado, e falta de alguns 
materiais de construção, como pagamento de horas-extras para os funcionários 
totalizando ao final um custo de R$480.023,07.  

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. É preciso se avaliar as 
variáveis de controle para que os valores da planilha de licitação não sejam muito 
diferentes aos valores reais no final da obra. 
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ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO SETOR DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL NA CIDADE DE ORTIGUEIRA - PR 

 
Monitielli Ostapechen Alves Antunes1 e Guilherme Sandaka²  

 
 
 

RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é analisar o nível de qualificação dos trabalhadores que 
atuam no setor da construção civil na cidade de Ortigueira - Paraná, assim como, 
fazer um levantamento deste perfil. A pesquisa foi realizada no Centro Municipal de 
Educação Infantil (CMEI) em reforma e em dois canteiros de obra ambos localizados 
na Vila Gomes, na cidade de Ortigueira- PR, e verificando o interesse destes 
trabalhadores pela busca de capacitação para suas áreas de atuação. Foi aplicado 
um questionário para os trabalhadores, tais perguntas eram sobre: nível de 
escolaridade, idade, função, tempo na função e se tem qualificação técnica. O intuito 
da pesquisa foi de verificar o perfil dos operários através do levantamento dos dados 
pessoais dos participantes, como também avaliar a importância conferida à 
qualificação profissional por parte dos entrevistados, através de questionário 
baseado em estudos realizados preliminarmente. Foi obtido um panorama geral do 
perfil profissional e interesse em qualificação ou aperfeiçoamento profissional, tendo 
sido contatados cinquenta e cinco colaboradores de empresas de pequeno, médio e 
grande porte, na cidade de Ortigueira/PR. Conclui-se que há interesse dos 
trabalhadores pela qualificação profissional, seja para aumento salarial ou de sua 
produtividade, mas ainda é necessário mais mudanças para consolidar a importância 
da qualificação, como por exemplo a conscientização das empresas em promover 
aos seus colaboradores o acesso a palestras, cursos, etc, e assim proporcionar 
ganhos de eficiência e produtividade no serviço prestado. 
Palavras-chave: Qualificação; Mão de obra; Industria da Construção Civil; 
 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this work is to analyze the level of qualification of the workers who 
work in the civil construction sector in the city of Ortigueira - Paraná, as well as to 
make a survey of this profile. The research was carried out at the Municipal Center 
for Early Childhood Education (CMEI) under renovation and at two construction sites 
both located in Vila Gomes, in the city of Ortigueira-PR, and verifying the interest of 
these workers in the search for training for their areas of expertise. A questionnaire 
was applied to the workers, such questions were about: level of education, age, 
function, time in the function and whether they have technical qualifications. The 
purpose of the research was to verify the profile of the workers through the survey of 
the personal data of the participants, as well as to evaluate the importance given to 
the professional qualification by the interviewees, through a questionnaire based on 
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preliminary studies. An overview of the professional profile and interest in 
professional qualification or improvement was obtained, with fifty-five employees from 
small, medium and large companies being contacted in the city of Ortigueira / PR. It 
is concluded that workers are interested in professional qualification, either to 
increase wages or their productivity, but further changes are necessary to 
consolidate the importance of qualification, such as the awareness of companies in 
promoting their employees access to lectures. , courses, etc., and thus provide 
efficiency and productivity gains in the service provided. 
Key-words: Qualification; Labor; Construction Industry; 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, uma das áreas de maior influência na economia, é a construção 
civil, levando em consideração sua ampla capacidade de gerar empregos. Porém 
com essa crescente, acarreta impactos, tais como, degradação ambiental, 
desperdício de insumos, geração de resíduos sólidos, descarte inadequado dos 
mesmos, falta de qualificação profissional, escassez de mão-de-obra qualificada, 
entre outros. Em função disso, é essencial buscar soluções para reduzirem esses 
impactos. 

As empresas devem adotar estratégias, para que possam ofertar seus 
serviços de forma diversificada para os clientes, sendo elas: a qualificação, 
motivação e criatividade. Sendo a qualificação, proporcionar aos trabalhadores 
cursos gratuitos e/ou palestras no próprio local de trabalho tornando mais dinâmica 
e exigindo a interação de todos os envolvidos, a motivação da empresa em que o 
colaborador participe atentamente das palestras com os demais colegas, assim 
trocando informações e experiencias do cotidiano, e a criatividade, em 
desenvolverem métodos de ensino mais eficazes, de fácil compreensão e em curto 
período de tempo, para motivar os trabalhadores a se qualificarem sem exigir muito 
tempo de estudo. E também mudanças na tecnologia de construção (material, 
equipamento, mão de obra, etc.), terceirização dos serviços, etc (AMORIM, 2014). 

Nesse contexto, vale ressaltar a importância de haver instituições gratuitas, e 
que ofereçam horários mais flexíveis, pois há trabalhadores que não tem condições 
financeiras para pagarem os cursos, ou até mesmo tempo para estudar, sendo 
assim, contribuindo para a qualificação profissional, para que obtenham os 
conhecimentos necessários para a demanda alta do setor da construção civil, e 
direcionar corretamente para o mercado de trabalho, sendo para aumento salarial 
ou para produtividade. 

 
2. METODOLOGIA 

2.1 A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

No Brasil, uma das áreas de maior influência na economia, é a construção 
civil, levando em consideração sua ampla capacidade de gerar empregos. Porém 
com essa crescente, acarreta impactos, tais como, degradação ambiental, 
desperdício de insumos, geração de resíduos sólidos, descarte inadequado dos 
mesmos, falta de qualificação profissional, escassez de mão-de-obra qualificada, 
entre outros. Em função disso, é essencial buscar soluções para reduzirem esses 
impactos. 

De acordo com Leão (2016), a construção civil apresenta uma demanda alta, 
em função disso exerce um papel fundamental na sociedade, no desenvolvimento 
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urbano e na economia do país. Sendo assim, exige uma maior eficiência e 
qualificação da execução das obras, para suprir a demanda alta de serviços em um 
curto período de tempo. Ou seja, quanto mais capacitação o trabalhador tiver, 
melhor será a sua produtividade. Porém, a realidade nos canteiros de obras ainda é 
outra, considerando a baixa escolaridade e a falta de formação técnica.  

De acordo com o Código 45 da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE) do IBGE (2018), 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. 

 
 2.2 A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ORTIGUEIRA/PR 

O município de Ortigueira localiza-se na região dos Campos Gerais no 
Paraná, com clima predominante subtropical, devido a sua localização ao sul do 
Trópico de Capricórnio. O município possui uma área territorial de 2429.564 km² e 
uma população estimada em 22.141 habitantes, Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDH-M) de 0,620, PIB de 76.830,22 R$ e IDH-Educação de 
0,687, conforme figura abaixo (IBGE/2019).  

 
Figura 1- Comparativo do IDHM ENTRE 1991 A 2010. 
 

 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010 

 

Pode-se observar na Figura 1, o crescimento expressivo do Município entre 
os anos de 1991 a 2010, sendo que o IDHM da Educação % de alunos com 18 
anos ou mais com fundamental completo de 7,45 em 1991, teve um aumento de 
18,44% em 2010,  a taxa de alunos matriculados com 5 anos ou mais, de 11,13 em 
1991, teve aumento de 68,64% em 2010, e o aumento mais significativo foi  a taxa 
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de alunos entre 11 a 13 anos, teve um aumento de 76,07% no decorrer dos últimos 
anos. No município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 
Educação (com crescimento de 0,366). 

 
Figura 2- Número de escolas no município. 
 

 

 Fonte: IBGE, 2019. 

A Figura 2, mostra o número de escolas no município, sendo 26 escolas de 
Ensino Médio, 12 escolas de Ensino Fundamental e apenas 2 escolas oferecem 
cursos técnicos, sendo o colégio SESI/SENAI, oferece ensino Médio e cursos 
técnicos, e a Primeira escola técnica da região. 

A outra escola é primeira escola técnica da região, com  capacidade para 800 
alunos e oferecerá, três cursos: técnico em Operações Florestais, técnico em 
Manutenção de Máquinas Pesadas e técnico em Agronegócio, que serão oferecidos 
nas modalidades Integral, concomitante com o ensino médio e Subsequente, ou 
seja quando o aluno já possui o ensino médio. Aproximadamente 300 vagas são 
oferecidas em regime de internato e semi-internato, o que possibilita o ingresso de 
estudantes de diferentes regiões do Município. 

 
2.3 A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

A qualificação profissional é uma característica fundamental para integração 
de um indivíduo no mercado de trabalho. Essa qualificação é o ato de desenvolver 
habilidades e conhecimentos específicos em um determinado setor, para executá-la 
com maior cautela e da melhor forma possível (NÓBREGA, 2006). 

Vale ressaltar, que o aperfeiçoamento profissional não é responsabilidade 
apenas do indivíduo, mas também da empresa contratante, pois a maioria, não 
promove programas de treinamento e/ou palestras para os seus colaboradores. A 
falta de qualificação pode gerar, o desperdício de insumos, o retrabalho, pois as 
atividades não são realizadas da forma correta e em consequência disso precisam 
ser refeitas, ou na pior das hipóteses causando acidentes (MINEO, 2019). 

De acordo com uma pesquisa realizada pela CNI - Confederação Nacional da 
Indústria e pela CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção, foi possível 
concluir que o setor da construção civil sofre com a falta de trabalhadores 
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qualificados e têm dificuldades em encontrar profissionais com qualificação básica, 
como pedreiros e serventes, a tabela 3 expressa as principais deficiências enfrentas 
pelo do setor da construção civil (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA –
CNI, 2012). 

 
Tabela 3 – Problemas enfrentados pelo setor da construção civil no ano de 2018. 
 

PRINCIPAIS PROBLEMAS % 

Alto custo de mão de obra 34,2 

Falta de trabalhador qualificado  43,8 

Competitividade de mercado  24,7 

Alto custo de matéria-prima 13,7 

Falta de demanda  24,7 

Outros 3,4 

 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, 2018 

 

Pode-se observar na Tabela 3, a porcentagem significativa da falta de 
qualificação profissional que afeta o setor da construção civil, esse índice mostra o 
quanto a educação técnico-profissional é fundamental para o crescimento 
econômico e social. Com a competitividade de mercado cada vez mais acirrado, é 
de suma importância que o trabalhador desenvolva novas habilidades, obtenha 
mais conhecimento frente as novas tecnologias inseridas no mercado de trabalho, 
para que esse conhecimento seja um diferencial no perfil profissional (MINEO, 
2019). 

 
Figura 5 - Principais dificuldades das empresas em qualificar seus colaboradores. 
 

 

Fonte: Adaptado de CNI e CBIC, 2018 
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De acordo com a Figura 5, o receio das empresas em qualificar os 
colaboradores apresentou um índice expressivo 40%, porém a falta de interesse 
dos colaboradores apresentou índice de 35%. Vale ressaltar que é fundamental 
para as empresas, promovam programas de capacitação e qualificação, pois assim 
torna-se um diferencial e cumprem os prazos e metas com qualidade, visando a 
satisfação do cliente. Porém é fundamental que o trabalhador tenha interesse no 
aperfeiçoamento ofertado pela empresa, ou particular. 

Na Figura 6, pode-se verificar o percentual de trabalhadores que atuam na 
construção civil a nível nacional, levando-se em conta o tipo de admissão, podendo 
ser feito um comparativo quanto a rotatividade dos trabalhadores. 

 
Figura 6- Índice de trabalhadores na construção civil de acordo com os tipos de 
admissão – Nível Nacional. 

 

 

FONTE: Adaptado de NEVES, 2018 

 

 
Pode se observar na figura 4, que 41,01% dos trabalhadores não foram 

admitidos, 4,56% obtiveram seu primeiro emprego no setor, as transferências 
resultam em 4,45% das admissões. A admissão por reemprego tem um índice 
elevado totalizando aproximadamente 50%.  

 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA   

O presente trabalho possui abordagem quantitativa e qualitativa, sendo o tipo 
de pesquisa descritiva realizada por meio de um estudo de caso. Utilizou-se essa 
abordagem para que os dados fossem analisados com mais profundidade, pois a 
mesma ressalta a natureza socialmente construída da realidade. 

Para atingir o objetivo proposto, foi utilizado o método de pesquisa 
bibliográfica, que envolve a análise de artigos técnicos nacionais, dissertações, 
teses e trabalhos de conclusão de curso. 

As informações necessárias para a obtenção de dados dos trabalhadores 

[VALOR] 

50% 

0,06% 
0,26% 

4,45% 
 

41.01% 

Primeiro emprego Reemprego Reintegração

Transferencia com ônus Transferencia sem ônus Não admitido
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atuantes no setor da construção civil foram obtidas por meio de entrevistas 
realizadas nos canteiros de obras, com o recurso de questionário. 

 
3.2 ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO  

O questionário foi elaborado, conforme perfil pessoal e profissional dos 
trabalhadores do município de Ortigueira, contendo as seguintes variáveis: Idade, 
Tipo de admissão (primeiro emprego, reemprego; Cargo / função; Grau de 
escolaridade: sem escolaridade; Ensino Fundamental (incompleto ou completo); 
Ensino Médio (incompleto ou completo) e Ensino Superior. Vale ressaltar, que para 
elaboração do mesmo, foi utilizado o método de pesquisa documental através de 
consulta a artigos técnicos nacionais e trabalhos de conclusão de curso. 

Os questionários foram aplicados mediante autorização cedida pelos 
profissionais das obras visitadas a pesquisa compreendeu duas empresas de 
construção civil, sendo que uma delas atuam em diversos segmentos do mercado e 
uma atua na execução de obras públicas.  

Quanto a aplicação, foi realizado um estudo de caso na cidade de Ortigueira-
PR, foram levantados os dados necessários através de entrevistas com os 
colaboradores, a coleta das informações será de caráter impessoal, sendo descritos 
com nomes fictícios, foram entrevistados 5 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.  

Portanto a obra visitada foi em uma reforma de uma creche de propriedade 
do patrimônio público, a entrevista com alguns funcionários públicos que se 
incentivaram e se motivaram na entrevista expondo suas ideias para melhorias no 
campo do trabalho e na segurança em que trabalham.  

Todas as ideias adquiridas a partir destas entrevistas foram anotas para 
serem adotadas neste trabalho, como melhorias para os trabalhadores neste setor 
da  construção civil, e assim com essas pesquisas e entrevistas terá o foco principal 
na qualificação da mão de obra, para que esses trabalhadores possam trabalhar 
com qualificação, não sendo apenas experiência adquirida no trabalho e sim a 
experiência e as  habilidades e a certeza que estão fazendo seu trabalho com a 
confiança de estarem cumprindo seu dever e não trabalhando com a incerteza de 
seus trabalhos e com isso garantindo a todos, como a segurança deles e a 
segurança do cliente que está indo a sua construção em perfeita fase da obra.  

Após, foram visitadas duas residências particulares, onde foram 
entrevistados trabalhadores autônomos, expondo várias ideias e esclarecendo 
algumas questões, como o salário de ser autônomo e suas atividades através do 
seu trabalho, alguns demostraram que não estão no trabalho por próprio desejo e 
sim pela necessidade do emprego. Portanto através desta entrevista foi 
proporcionado a eles uma oportunidade de expor o que necessitam para ter a 
qualificação necessária e quais eram os pontos críticos da construção civil, que 
apesar de não serem poucos mas também exercem o papel principal na construção 
civil, porque como já foi dito a qualificação na mão de obra e o fator principal, sem 
esse fator não podemos verificar a necessidade dos trabalhos na construção civil.  
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3.3 ANALISE E INTERPRETAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

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. 

Para a análise e interpretação dos dados após a coleta, foi utilizado a técnica 
quantitativa e qualitativa. Para apresentação dos dados, os mesmos foram 
organizados e estruturados em forma de texto, tabelas, quadros e gráficos, para 
facilitar a compreensão do leitor. 

  
3.4 CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS  

Os entrevistados foram compostos por 55 trabalhadores, e a pesquisa foi 
realizada no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) em reforma e em dois 
canteiros de obra ambos localizados na Vila Gomes, na cidade de Ortigueira- PR.  

Os entrevistados caracterizados acima todos do sexo masculino e com idade 
acima de 35 anos, sendo que a maioria possui filhos. De acordo com Santos (2010), 
é importante analisar a faixa etária, para classificar a idade média dos 
colaboradores na construção civil na cidade onde foi realizada a pesquisa, o autor 
relata que a relação da idade do colaborador com a realização de curso 
profissionalizante se dá pelo fato de que os mais jovens têm mais vontade de 
aprender, e mais facilidade em compreender o conteúdo. Na Figura abaixo é 
apresentado a idade dos entrevistados. 

 
Figura 7 – Idade dos entrevistados. 
 

 

Fonte: Arquivo próprio, 2020 

 

 

3.5 CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS ENTREVISTADOS  

De acordo com a pesquisa, os entrevistados desempenham várias funções 
na construção civil, dentre elas estão: pedreiro, carpinteiro, servente, mestre de 
obra, armador, pintor, eletricista, encarregado, entre outros.  

O número de colaboradores que exercem cada função varia de acordo com a 
fase da obra. No caso desta pesquisa, como a maioria das obras analisadas 
estavam na fase de supra estrutura, com montagem de armaduras e fôrmas, a 
maioria exerce a função de pedreiro 89%, e 11% são serventes, como pode-se 
observar, na figura 8. 

[VALOR]% 

10% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

IDADE 

26 a 30 31 a 35 36 a 45 46 a 55
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Figura 8 – Área de atuação dos profissionais entrevistados.  
 

 

              Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados, os dados obtidos, foram 
de 22% possui da 5 à 8 série do Ensino Fundamental, 33% possui o Ensino Médio 
Completo e 45% possuem da 1 à 4 série do Ensino Fundamental, conforme a figura 
9. 

 
Figura 9– Escolaridade dos profissionais entrevistados; 

 

 

           FONTE: Autoria Própria, 2020 

De acordo com Neves (2014), é essencial identificar o grau de escolaridade 
dos profissionais entrevistados, pois assim é possível definir como deve ser a 
estruturação da qualificação profissional e capacitação adequada, coerente com o 
grau de conhecimento individual, a forma de inserir o conteúdo de maneira pratica e 
de fácil compreensão, a motivação para aprender e a capacidade de desenvolver 
novas habilidades profissionais. 
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3.6 CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS  

Os entrevistados foram compostos por 55 trabalhadores, e a pesquisa foi 
realizada no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) em reforma e em dois 
canteiros de obra ambos localizados na Vila Gomes, na cidade de Ortigueira- PR.  

Os entrevistados caracterizados acima todos do sexo masculino e com idade 
acima de 35 anos, sendo que a maioria possui filhos. De acordo com Santos (2010), 
é importante analisar a faixa etária, para classificar a idade média dos 
colaboradores na construção civil na cidade onde foi realizada a pesquisa, o autor 
relata que a relação da idade do colaborador com a realização de curso 
profissionalizante se dá pelo fato de que os mais jovens têm mais vontade de 
aprender, e mais facilidade em compreender o conteúdo. Na Figura abaixo é 
apresentado a idade dos entrevistados. 

 
Figura 7 – Idade dos entrevistados. 
 

 

Fonte: Arquivo próprio, 2020 

 

 

3.7 CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS ENTREVISTADOS  

De acordo com a pesquisa, os entrevistados desempenham várias funções 
na construção civil, dentre elas estão: pedreiro, carpinteiro, servente, mestre de 
obra, armador, pintor, eletricista, encarregado, entre outros.  

O número de colaboradores que exercem cada função varia de acordo com a 
fase da obra. No caso desta pesquisa, como a maioria das obras analisadas 
estavam na fase de supra estrutura, com montagem de armaduras e fôrmas, a 
maioria exerce a função de pedreiro 89%, e 11% são serventes, como pode-se 
observar, na figura 8. 
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Figura 8 – Área de atuação dos profissionais entrevistados.  
 

 

              Fonte: Autoria própria, 2020. 

 

Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados, os dados obtidos, foram 
de 22% possui da 5 à 8 série do Ensino Fundamental, 33% possui o Ensino Médio 
Completo e 45% possuem da 1 à 4 série do Ensino Fundamental, conforme a figura 
9. 

 
Figura 9– Escolaridade dos profissionais entrevistados; 
 

 

           FONTE: Autoria Própria, 2020 

De acordo com Neves (2014), é essencial identificar o grau de escolaridade 
dos profissionais entrevistados, pois assim é possível definir como deve ser a 
estruturação da qualificação profissional e capacitação adequada, coerente com o 
grau de conhecimento individual, a forma de inserir o conteúdo de maneira pratica e 
de fácil compreensão, a motivação para aprender e a capacidade de desenvolver 
novas habilidades profissionais. 
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Figura 15 – A empresa incentiva a fazer cursos técnicos; 
 

 

Fonte: Autoria própria, 2020 

 

 Referente à posição da empresa quanto a oferta ou incentivo à realização de 
cursos profissionalizantes, 60% dos entrevistados disseram receber incentivo da 
empresa, para fazer cursos de qualificação exigidos pelo Ministério do Trabalho 
para a segurança nos canteiros de obras. Porém, 40% dos entrevistadores, 
relataram não receber nenhum tipo de incentivo ou auxilio para realizar cursos 
profissionalizantes.   Na pesquisa nota-se o interesse dos profissionais na 
qualificação profissional, porém falta a iniciativa das empresas em promover cursos 
e/ou palestras para capacitar os trabalhadores, isso pode ser explicado pela alta 
rotatividade, ou seja a empresa tem receio em qualificar e o colaborar sair da 
empresa, isso pode ser explicado pelo alto investimento necessário para realizá-los. 
Uma possível solução, seria um auxílio para os trabalhadores que optarem em fazer 
cursos profissionalizantes, horários mais flexíveis para que o colaborador possa 
frequentar as aulas, um aumento salarial após a conclusão e promover cursos no 
próprio local de trabalho, cursos de curta duração, interativos e dinâmicos, enfim, 
são inúmeras formas de incentivar os colaboradores a se qualificarem. Visto que 
trará benefícios para ambos.  

 
4. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos nesta pesquisa, através da aplicação do questionário 
no canteiro de obras e em obras públicas para profissionais da construção civil, na 
cidade de Ortigueira-Pr, indicaram que o interesse pela qualificação profissional dos 
trabalhadores é grande, ou seja, para o aumento salarial ou de sua produtividade, 
eles buscam cada dia mais aperfeiçoar seus conhecimentos na área. 

Os trabalhadores estão cientes da necessidade de formação profissional, 
visto que 55% dos entrevistados tiveram interesse em participar de algum curso ou 
treinamento para aumentar o salário, e 45% tiveram interesse para aumentar a 
produtividade, deste modo a construção civil, aos poucos, aumenta sua 
credibilidade, eficácia e desempenho. Porém, ainda há uma certa comodidade dos 
entrevistados em relação as profissões.  

Além disso, a pesquisa pôde mostrar que o perfil dos trabalhadores vem se 
modificando, uma vez que a mão de obra desqualificada causa prejuízos tanto a 
empresa quanto ao perfil profissional do trabalhador,  

Referente à posição da empresa, falta a iniciativa em promover cursos e/ou 

60% 

40% 

Sim Não
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palestras para capacitar os trabalhadores, isso pode ser explicado pela alta 
rotatividade, ou seja a empresa tem receio em qualificar e o colaborar sair da 
empresa, isso pode ser explicado pelo alto investimento necessário para realizá-los, 
as empresas devem se conscientizar e incentivar os colaboradores a fazerem 
cursos técnicos, ou oferecer cursos no próprio ambiente de trabalho, a fim de 
melhorar a produtividade, eficiência e eliminar o retrabalho.  
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ACESSIBILIDADE: ANÁLISE DE CONFORMIDADE À 
ACESSIBILIDADE NA AVENIDA BRASIL, MUNICIPIO DE 

ORTIGUEIRA - PR 
 

Guilherme Sandaka1 e Pedro Gabriel Justus2 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar análise de conformidade à NBR 
9050.2004 para a Avenida Brasil, município de Ortigueira – PR. Pressupondo a 
diversidade de usuários que possam vir a utilizar a via e para que tenham fácil 
acesso sendo pessoa portadora de deficiência ou não. Há parâmetros que 
estabelecem critérios básicos de acessibilidade no Brasil além de outras leis e 
decretos mais específicos como a Lei Federal nº 10.098/2000 que estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de 
barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 
construção e reforma de edifícios, meios de transporte e comunicação. 
O objetivo principal foi avaliar as condições oferecidas pela via em questão e 
verificar se a mesma está de acordo com o que regulamenta a NBR 9050.2004 para 
a acessibilidade. 
Palavras-chave: Adaptação. Mobilidade. Avaliação.  
 
 

ABSTRACT 
 
The present work aims to present conformity analysis to NBR 9050.2004 for avenue 
Brasil, in Ortigueira - PR. Assuming the diversity of users that may come to use the 
route and that they have easy access whether they are disabled or not.  
There  are parameters that establish basic accessibility criteria in Brazil in addition to 
other more specific laws and decrees such as federal Law n°. 10,098 / 2000 that 
establishes general rules and basic criteria for promoting accessibility for people with 
disabilities or with reduced mobility, through the removal of barriers and obstacles on 
public roads and spaces, urban furniture, construction and renovation of buildings, 
means of transport and communication. 
The main objective was to evaluate the conditions offered by the route in question 
and check if it is in accordance with the regulation of NBR9050.2004 for accessibility. 
Key-words: Adaptation. Mobility. Evaluation. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A Norma Brasileira Regulamentadora NBR 9050.2004 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define acessibilidade como “possibilidade e 
condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia de edificações, 
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espaço mobiliário e equipamentos urbanos”. (ABNT, NBR 9050, 2004, p.2). 
A acessibilidade deve oferecer boas condições de utilização, seja vias 

urbanas, edificações, transportes, meios de comunicação e informação destinados 
a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL. Dec. nº 5.296, de 
02 de dezembro de 2004). 

 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). 

 

2. METODOLOGIA 
 
2.1 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 9050.2004, p.1).  

A Norma NBR 9050.2004 estabelece as dimensões para o deslocamento de 
uma pessoa em pé, é importante considerar as dimensões que garantam a 
necessidade mais básica para o deslocamento. Na figura abaixo são demonstradas 
na figura 1. 
 
Figura 1 - NBR 9050 
 

 
Fonte: ABNT NBR 9050:2004 
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Para estabelecer as dimensões do deslocamento de uma pessoa que utiliza 
a cadeira de rodas, o módulo de referência a projeção é de 0,80 m por 1,20 m no 
piso, conforme a figura 2 

 

Figura 2 – Dimensões para deslocamento 
 

 

Fonte - ABNT NBR 9050:2004 

Com o parâmetro antropométrico, é considerado uma largura mínima 
necessária para a transposição de obstáculos isolados com extensão de no máximo 
0,40 m deve ser de 0,80 m, conforme figura 3. E largura mínima para a transposição 
de obstáculos isolados com extensão acima de 0,40 m deve ser de 0,90 m.  
 

Figura 3 – Parâmetro antropométrico; 
 

 

Fonte - ABNT NBR 9050, 2004. 
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A NBR 9050, estabelece as seguintes medidas para a realização de manobra 
de cadeira de rodas sem deslocamento, para rotação de 90º = 1,20 m x 1,20 m; 
para rotação de 180° = 1,50 m x 1,20 m; para rotação de 360° = diâmetro de 1,50 
m. Como demonstrado na seguinte figura: 

 

Figura 4 – Dimensões para manobra; 
 

 

Fonte: ABNT NBR 9050:2014 

 

Quanto a inclinação de rampas de acesso para cadeirantes a NBR 
9050.2004 traz que rampas em curva deverão ter inclinação máxima de até 8,33% 
(1:12) e o raio mínimo de 3 m, medido no perímetro interno à curva e 
inclinações transversais não podem exceder 2% em rampas internas e 3% em 
rampas externas. Determina também que toda e qualquer rampa, necessariamente, 
deve possuir corrimão de duas alturas em cada lado. Se não houver paredes 
laterais, devem ser incorporados elementos de segurança, como guarda-corpos, 
corrimãos e guias de balizamento com altura mínima de 0,05 m, instalados ou 
construídos nos limites da largura da rampa. 
 

2.2 FORMAS DE COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO 
 

A ABNT NBR 9050, regulamenta três formas de comunicação: a visual, que é 
realizada através de textos ou figuras; a tátil, que é realizada através do Braille ou 
figuras em relevo; e a sonora, que é realizada através de sons. Como formas de 
sinalização a ABNT NBR 9050 adota:  

 

  Sinalização Permanente: utilizada em lugares cuja atividade já esteja 
definida, identificando os diferentes espaços ou elementos de um ambiente ou de 
uma edificação;  
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Figura 5 – Sinalização Permanente; 

 

Fonte: Cardoso, 2014 

 

 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. 
 
Figura 6 – Piso Tátil 

 

Fonte: Google imagens, 2019 

 

 

 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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Figura 7: Saída de emergência 
 

 

Fonte: Google imagens, 2019 

 
O símbolo internacional de acesso, deve estar em todas as entradas 

principais dos empreendimentos, que comporte acessibilidade aos portadores de 
deficiência, conforme figura 8. 
 
Figura 8- Símbolo internacional de acesso 

 

Fonte:  Costa, 2012 

 
 

• O Símbolo Internacional de Acesso, quando localizados em portas, 
recomenda-se que esteja a 1,70m do piso;  

• Circulação: todas as circulações que tenham acessibilidade a deficientes 
físicos devem ter o Símbolo Internacional de Acesso, juntamente com setas 
indicativas de deslocamento; 

 

3. DESENVOLVIMENTO 
 

 Para a realização do presente trabalho, foi escolhida a Avenida Brasil, 
localizada no município de Ortigueira - PR, conforme Figura 9. Com 
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aproximadamente 2 Km de extensão, a avenida está localizada na região central do 
município.  

Com uma breve análise do local em estudo é possível observar que o trecho 
entre a travessa Avenida Leônidas Alves Carneiro, até, a Rua Severo Batista Leal, 
apresentam maiores irregularidades quando se trata em adequação a 
acessibilidade e terão ênfase na realização do estudo, como regulamentado na 
NBR 9050. 

 

Figura 9 - Localização geográfica da avenida em estudo; 
 

 

Fonte: Google Maps, 2019 

 

Para elaborar a análise de conformidade à acessibilidade, inicialmente foi 
preciso levar em consideração os seguintes parâmetros: 
 

 Definição do local em estudo;   

 Identificação dos pontos críticos; 

 Medições no local; 

 Tráfego diário;  

 Avaliação de resultados; 
 
 
3.1 DEFINIÇÃO DO LOCAL EM ESTUDO 
 

Como abordado nos parâmetros acima, para a realização do presente 
trabalho foi escolhida a avenida Brasil, município de Ortigueira – PR. A avenida está 
localizada na região central do município e por este motivo apresenta trafego 
constante de veículos e pedestres. 
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3.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS  
 

Realizando perícia no local em estudo, foi possível observar diversas não 
conformidades com relação à acessibilidade tornando impossível a locomoção 
segura de pessoas com mobilidade reduzida. É possível identificar irregularidades 
em toda a avenida, porém, entre as travessas Leônidas Alves Carneiro e Rua 
Severo Batista Leal são apresentadas maiores irregularidades, conforme figuras 10, 
11 e 12. 
 
 
Figura 10 – Rampa de acesso a cadeirante disposta de maneira inadequada; 
 

 

Fonte: Autor, 2020. 

 

Figura 11 – Ausência de calçadas na avenida; 
 

 
Fonte: Autor, 2020. 
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Figura 12 – Calçada danificada; 
 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 

3.3 MEDIÇÕES NO LOCAL  
 

Com o intuito de verificar as condições apresentadas pelas ferramentas de 
acessibilidade dispostas no local em estudo, foram realizados medições para uma 
melhor análise da via, utilizando os seguintes materiais: 
 

 Régua;  

 Trena;  

 Prancheta;  

 Lapiseira;  

 Nível manual; 
 

3.4 TRÁFEGO 
 

Por se tratar de uma via localizada na região central do município, visando 
um melhor resultado para análise em questão, foi realizado um estudo prévio afim 
de constatar a movimentação diária de pedestres e veículos no local.  
 

3.5 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS   
 

Após realizar a abordagem de todos os parâmetros citados acima, foi 
realizado a avaliação dos resultados obtidos levando em consideração as 
regulamentações apresentadas pela NBR 9050.2004. Constatou-se que a via 
encontrasse irregular com relação a acessibilidade apresentando patologias como 
calçadas danificadas (figura 11), rampas dispostas com inclinações em desacordo 
com o regulamentado pela norma (figura 10), ausência de piso tátil, placas de 
orientação visual e demais ferramentas que facilitam a locomoção de pessoas com 
a mobilidade reduzida. Em muitos locais se torna impossível a utilização da via com 
segurança, mesmo para aqueles que não apresentam nenhum tipo de deficiência. 
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4. CONCLUSÃO 

  
 O presente trabalho ao avaliar as condições de acessibilidade na Avenida 
Brasil, localizada no município de Ortigueira – PR teve por objetivo analisar as 
condições de utilização para os usuários da via que apresentam sua mobilidade 
reduzida.  

Conclui se então, que a via objeto de estudo se encontra em desacordo com 
o que regulamenta a NBR 9050.2004 oferecendo péssimas condições aos seus 
usuário. O estudo em questão pode ser levado em conta como parâmetro para a 
elaboração de um projeto de adequação da via visando proporcionar uma melhor 
qualidade de vida aos usuários.  

Garantir segurança e acessibilidade às pessoas com deficiência ou que 
possuem mobilidade reduzida é um dever não só do Estado, mas sim de toda a 
sociedade. É preciso garantir a igualdade material de condições e direitos, além de 
conferir a eficácia ao princípio constitucional da inclusão. 
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ESTUDO DA VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO JARDIM UNIÃO EM 

TELÊMACO BORBA PARANÁ 
 

Guilherme Sandaka1 e Raine Machado Carneiro2 
 
 

RESUMO 
 
Pela grande importância, que a coleta e o tratamento de esgoto tem para a 
população e o meio ambiente, estudos sobre novas alternativas viáveis de 
tratamento de esgoto estão crescendo no país. As buscas são por alternativas que 
ocupem menos espaço e que tenham um menor custo de investimento. A utilização 
de uma Estação Compacta, por exemplo, é uma opção onde o tratamento do esgoto 
é feito perto do local de geração, diminuindo gastos com o transporte do efluente 
para uma Estação de Tratamento (ETE). Outra opção eficaz de baixo custo, é a 
utilização dos Sistemas de Alagados construídos (SAC), também conhecido como 
“zonas de raízes” são compostos por valas com paredes e fundo impermeabilizados, 
permitindo seu alagamento com o efluente a ser tratado, possuem plantas 
macrófitas, que são plantas tolerantes a áreas alagadas, que atuam na remoção de 
poluentes, além de proporcionar a fixação de micro-organismos que degradam a 
matéria orgânica. Este sistema, busca aproveitar da capacidade que a própria 
natureza tem de auto-limpeza. O objetivo deste trabalho é levantar os custos de três 
meios alternativos de tratamento de esgoto, os quais são: uma Estação de 
Tratamento de Esgoto Compacta com a configuração Reator UASB (Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket Reactor) seguido de Filtro Anaeróbio (FA), a outra 
configuração com Reator UASB seguido de Biofiltro Aerado Submerso (BAS) e a 
última, uma Estação de Tratamento de Esgoto composta por um Sistema de 
Alagados Construídos (SAC), relacionando o custo/benefício. Por fim, analisar a 
melhor alternativa economicamente viável, que possa ser implantada no Bairro 
Jardim União em Telêmaco Borba Paraná. 
Palavras-chave: sistemas alternativos de esgoto; baixo custo; viabilidade 
 
 

ABSTRACT 
 
Due to the great importance that the collection and treatment of sewage has for the 
population and the environment, studies on new viable sewage treatment alternatives 
are growing in the country. Searches are for alternatives that take up less space and 
have a lower investment cost. The use of a Compact Station, for example, is an 
option where the sewage treatment is done close to the generation site, reducing 
expenses with transporting the effluent to a Treatment Station (ETE). Another 
effective low-cost option is the use of constructed wetland systems (SAC), also 
known as “root zones”, which are composed of ditches with impermeable walls and 
bottom, allowing their flooding with the effluent to be treated, they have macrophyte 
plants , which are plants tolerant to flooded areas, act in removing pollutants, in 
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addition to providing the fixation of microorganisms that degrade organic matter. This 
system seeks to take advantage of nature's own capacity for self-cleaning. The 
objective of this work is to raise the costs of three alternative means of sewage 
treatment, which are: a Compact Sewage Treatment Station with the UASB Reactor 
(Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor) configuration followed by Anaerobic 
Filter (FA), the other configuration with UASB Reactor followed by Submerged 
Aerated Biofilter (BAS) and the last, a Sewage Treatment Station made up of a 
System of Built Wetlands (SAC), relating the cost / benefit. Finally, analyze the best 
economically viable alternative that can be implemented in Bairro Jardim União in 
Telêmaco Borba Paraná. 
Keywords: alternative sewage systems; low cost; viability 
 
1. INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde –OMS-(2007), saneamento é o 
controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem 
exercer efeitos nocivos sobre o bem estar físico, mental e social. De outra forma, 
pode-se dizer que saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas 
que têm por objetivo alcançar Salubridade Ambiental. 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.  

Deste modo, estudos sobre a implantação de sistemas de esgotamento 
sanitário são fundamentais para a vida humana. As principais finalidades, na 
implantação de um sistema de esgoto sanitário numa cidade, relacionam-se a três 
aspectos: higiênico, social e econômico.  

Do ponto de vista higiênico, o objetivo da implantação de um sistema de 
esgoto sanitário, é a prevenção, o controle e a erradicação de doenças de 
vinculação hídrica. Do ponto de vista social, o objetivo visa à melhoria da qualidade 
de vida da população e do ponto de vista econômico, o objetivo envolve questões, 
como o aumento da produtividade geral, em particular da produtividade industrial e 
agropastoril, devido a melhoria ambiental (NUVOLARI, 2011).  

Através da análise da viabilidade de diversos projetos, podem-se observar 
as peculiaridades de cada sistema, identificando e avaliando os valores econômicos 
de cada unidade. Os custos para implantação de um sistema de esgoto 
convencional, de um modo geral, são altos para padrões financeiros de pequenas 
cidades, porém são necessários, pois oferece melhoria na economia, reduzindo os 
gastos com a saúde pública (COSTA, 2010).  

Assim, estudos de novos sistemas são necessários para obter-se uma 
tecnologia capaz de relacionar favoravelmente o custo/benefício, tanto para a 
sociedade quanto para o meio ambiente. 

Uma alternativa, são as Estações Compactas de Tratamento de Esgoto 
(ECTE), que já são usadas em condomínios residenciais, indústrias e até pequenos 
municípios. Em sua grande maioria, são formadas pela ação conjunta de sistemas 
anaeróbios seguidos de sistemas aeróbios de tratamento, de modo a apresentar as 
vantagens de possuir baixo custo de implantação, baixo requisito de área, eficiência 
de tratamento adequada aos padrões da legislação, simplicidade operacional, dentre 
outras (CHERNICHARO, 2016).  

Outra alternativa viável, são os Sistemas de Alagados Construídos (SAC), 
nesses sistemas, a remoção de poluentes é decorrente de mecanismos físicos, 
químicos e biológicos incluindo-se, dentre eles, processos de sedimentação, 
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filtração, absorção, precipitação e adsorção química, interações microbianas, 
extração pelas plantas, volatilização e complexação. Neste contexto, o SAC, se 
torna uma opção viável, pois não dependem de grandes gastos de energia ou 
manutenção e são capazes de garantir alta eficiência de tratamento (TEMO,2019). 

O presente trabalho tem como objetivo levantar os custos de três meios 
alternativos de tratamento de esgotos. As quais são: Estação de Tratamento de 
Esgoto Compacta com Reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor) 
seguido de Filtro Anaeróbio (FA), Estação de Tratamento de Esgoto Compacta com 
Reator UASB seguido de Biofiltro Aerado Submerso (BAS) e Estação de 
Tratamento de Esgoto composta por Sistema de Alagados Construídos (SAC). 
Apontando os prós e contras relacionados aos mesmos. E escolher a melhor 
alternativa viável economicamente para ser supostamente implantada no Bairro 
Jardim União de Telêmaco Borba Paraná. 

 
 

2. METODOLOGIA 

Este trabalho busca, estudar métodos de tratamento de esgoto que 
apresentem facilidade construtiva, facilidade de implantação, baixo custo de 
implantação e manutenção, pois a tecnologia utilizada atualmente para o 
esgotamento sanitário, possuem altos custos de implantação e manutenção. 
Em relação a estes métodos, serão avaliados os custos de implantação, 
manutenção e operação; analisando o custo/benefício dos sistemas propostos e por 
fim, sugerir o melhor sistema de tratamento de esgoto doméstico para ser 
hipoteticamente implantado no Bairro Jardim União de Telêmaco Borba. 

Os custos para implantação do Reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket) mais Filtro Anaeróbio (FA) e Reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket) mais Biofiltro Aerado Submerso (BAS) propostos neste trabalho serão 
estimados conforme estudos baseados nos valores de implantação e manutenção 
de Estações de Tratamento de Esgoto do Brasil seguindo como base os estudos de 
Von Sperling (2005) e Jordão e Pessoa (2009). 

 
 

2.1. ESTIMATIVA DE CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO 
DE SISTEMAS COM REATORES UASB +PÓS-TRATAMENTO 

 

2.1.1. Estimativa de Custos de Implantação 

 

 Estimativa de Custo de implantação A: 
Considerando alguns exemplos de custos de implantação de Estações de 

Tratamento de Esgotos do Paraná elaborados por Jordão e Pessoa (2009), 
conforme a tabela 1, será calculada a média do custo de implantação por 
habitantes das ETE’S.  
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Tabela 1: Custos de implantação de sistemas de tratamento de esgotos. 
 

Unidade População 

(hab) 

Vazão Custo de 
Implantação 

(R$) 

 

Custo 

IMP/HAB 

(R$/HAB) 

ETE Cambará – PR 23.479 85,00 2.268.239,13 96,61 

ETE Congoinhas - 
Ponta Grossa – PR 

33.161 54,30 2.184.327,09 65,87 

ETE Arapoti – PR 5.000 10,00 452.324,41 90,46 

ETE Cara Cara - 
Ponta Grossa – PR 

24.534 38,20 1.509.602,24 61,53 

ETE Gertrudes - 
Ponta Grossa – PR 

17.913 34,40 1.592.525,11 88,90 

ETE Leste - 
Cascavel – PR 

81.240 125,33 3.789.318,79 46,64 

ETE Caçadores - 
Cambé – PR 

41.811 107,30 2.765.145,76 66,13 

ETE Almada Mon. – 
F. do Iguaçú – PR 

47.585 61,13 1.920.517,51 40,36 

ETE I8 - Toledo – PR 11.987 22,88 537.446,47 44,84 

ETE Antes - Andira 
– PR 

9.072 29,66 643.425,00 70,92 

ETE Senges – PR 18.191 26,90 528.362,15 29,05 

ETE Almada Jus. F. 
do Iguaçu – PR 

70.622 95,17 1.890.332,46 26,77 

ETE Andirá - 
Barreiros – PR 

13.446 37,21 900.795,00 66,99 

Fonte: Adaptado de Jordão e Pessoa, 2009. 
 

Após o cálculo da média de custos de implantação/habitantes dos valores da 
tabela 1. É necessário fazer uma atualização dos valores, pois os valores 
apresentados por Jordão e Pessoa datam de 2009, é preciso utilizar como base a 
média anual da cotação do dólar atual (2020). Para essa atualização de valores 
utiliza-se a seguinte equação: 

 

a)          
                                              

       
         

 
Onde:  

       = cotação média do dólar americano em 2009; 

       = cotação média do dólar americano em 2020. 
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O produto da média do custo de implantação/habitantes com o número de 
habitantes do bairro resulta na estimativa de custo de implantação A da Estação 
de Tratamento de Esgoto. Conforme equação(b): 

 

b)                                              
 

 Estimativa de custo de implantação B: 
Os resultados calculados pelas equações (a e b), são muito superficiais pois 

não especifica qual forma de tratamento foi utilizada. Então para uma maior 
confiabilidade nos valores estimados, serão considerados também os valores per 
capita dos sistemas de tratamentos de esgotos propostos neste trabalho, conforme 
Von Sperling (2005) apresentado na tabela abaixo: 

Tabela 2:  Valores per capita dos sistemas de tratamento de esgoto, reatores UASB 
+ pós-tratamento.  

Sistema                                   Demanda da 
Área 

(m²/hab) 

Implantação 

(R$/hab) 

Operação e 
Manutenção 

(R$/hab.ano) 

Reator UASB 0,03 - 0,10 30 – 50 2,5 - 3,5 

UASB + biofiltro aerado 
submerso 

0,05 - 0,15 65 – 100 7,0 – 12 

UASB + filtro anaeróbio 0,05 - 0,15 45 – 70 3,5 - 5,5 

Fonte: Adaptado de Von Sperling, 2005. 
 

De acordo com os valores da Tabela 2, será calculado a média dos valores 
de Implantação/habitantes de cada reator: Reator UASB + Biofiltro Aerado 
Submerso (BAS) e do Reator UASB + Filtro Anaeróbio (FA) e então será feita a 
correção dos valores para os custos atuais também de cada sistema, adaptou-se 
para o cálculo a mesma equação utilizada para a correção de valores na estimativa 
de custos A: 

c)         
                                             

       
         

Onde:  

       = cotação média do dólar americano em 2005; 

       = cotação média do dólar americano em 2020. 
 

De modo que o custo final de implantação se dá pela equação(d): 

d)                                              

Serão utilizados as mesmas equações, (c e d) para a estimativa de custos 
de implantação dos dois tipos de configurações com Reatores UASB. 
 

2.1.2. Estimativa de Custos de Manutenção e Operação 

Com os dados da Tabela 2, será calculado a média de Manutenção e 
Operação por habitantes e depois estima-se os custos para a manutenção da 
Estação Compacta de Tratamento de Esgoto (ECTE), utilizando a equação e): 
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e)         
                                             

       
         

 
De modo que os custos de manutenção e operação, por ano e por 

mês são dados pelas equações( f e g): 

f)                                               

g)                                               

Serão utilizadas as mesmas equações para a estimativa de custos de 
manutenção e operação para os dois tipos de configurações com Reatores UASB. 

 

2.2. ESTIMATIVA DE CUSTOS DO SISTEMA DE ALAGADOS CONSTRUÍDOS 
(SAC) 

 

Será elaborado um projeto de um Sistema de Alagado Construído (SAC), 
que servirá como base para a estimativa dos custos, a ferramenta para elaboração 
da planta baixa do SAC será o AutoCAD e para a estimativa de custos, será utilizada 
a Tabela da SINAPI. Os materiais de construção, unidades, quantidades utilizadas, 
custos unitários e custo total do sistema para um lote serão detalhadas em forma de 
tabela para melhor compreensão. 

E serão necessárias algumas adaptações para atender às particularidades 
do sistema, pois a SINAP não contém atividades próprias para a construção de um 
SAC. Sendo assim, na ausência de algumas composições, serão utilizadas àquelas 
que descrevam atividades mais próximas.  
 
3. DESENVOLVIMENTO 
 

3.1. TRATAMENTO DE ESGOTO EM ESTAÇÕES COMPACTAS 

 

Visando tratar as águas residuárias de forma eficiente, mas ocupando 
menos espaço físico, pesquisadores e empresas desenvolvem sistemas compactos 
de tratamento de esgotos. Muitos deles desenvolvem sistemas compactos em 
apenas um módulo, ou seja, a junção de todas as etapas do tratamento em um 
único módulo.  
Neste sentido, a busca é por alternativas economicamente viáveis na construção, 
operação e manutenção, principalmente em relação ao manejo dos lodos 
produzidos.  

Outra preocupação é em relação ao funcionamento desses sistemas, já que 
no Brasil a utilização de tanques sépticos é muito difundida, porém, os sistemas são, 
em geral, mal dimensionados e mal construídos, resultando em baixas eficiências de 
remoção de matéria orgânica (SILVA, 2014).  

As estações compactas podem ser realizadas diversas configurações, 
combinando sistemas anaeróbios e sistemas anaeróbio/aeróbios. É possível montar 
configurações com módulos de tratamentos separados no método convencional, ou 
em módulo único, também chamados reatores compartimentados (LOPES, 2017).  

O tratamento anaeróbio vem se destacando no País, principalmente pelo 
fato de ser de fácil manutenção e operação e possuir baixos custos de instalação, 
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aliados à simplicidade de construção. O destaque é o reator UASB (Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket), que vem sendo amplamente utilizado no Brasil, já que o 
País possui clima favorável para esse tipo de tecnologia (SILVA, 2014). 

 
3.1.1. Reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), reator anaeróbio de 
fluxo ascendente de alta eficiência 

O reator UASB apresenta inúmeras vantagens em relação ao processo 
aeróbio convencional e um avanço na tecnologia anaeróbia. São sistemas 
compactos, com baixa demanda de área, baixa produção de lodo, baixo consumo de 
energia e eficiência satisfatória de remoção de DBO (Demanda Bioquímica de 
Oxigênio) e de DQO (Demanda Química de Oxigênio) - da ordem de 65% a 75%. O 
reator UASB tem como vantagem rápido reinício (mesmo depois de longas 
paralisações), baixa produção de lodo excedente e boa desidratabilidade do lodo, 
mesmo apresentando alguns aspectos negativos, como a necessidade de um pós-
tratamento, baixa capacidade do sistema em tolerar cargas tóxicas e produzir maus 
odores (SILVA, 2014).  

A escolha de um pós-tratamento depende fortemente das características do 
efluente a ser utilizado, bem como das normas estabelecidas pela legislação 
ambiental, no que diz respeito à reutilização de efluentes tratados ou descarregados 
no meio ambiente. O emprego de um tratamento anaeróbio seguido de pós-
tratamento proporciona boa relação custo eficiência na recuperação de águas 
residuárias domésticas e nutrientes para produção agrícola (XAVIER, et. al.; 2020). 
 
Tabela 3: Vantagens e Desvantagens dos Reatores UASB. 
 

Sistemas com Reatores UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket 
Reactor) 

Vantagens Desvantagens 

 
Baixos requisitos de área 

Dificuldade em satisfazer padrões de 
lançamento restritivos (contornável 

com a 
inclusão de pós-tratamento) 

Baixos custos de operação e 
implantação 

Remoção de N e P praticamente nula 

Tolerância a afluentes bem 
concentrados em matéria orgânica 

Possibilidade de geração de maus 
odores, porém controláveis 

Reduzido consumo de energia Usualmente necessita pós-
tratamento 

Possibilidade do uso energético do 
biogás 

Relativamente sensível a variações 
de 

carga e compostos tóxicos 

Construção, operação e manutenção 
simples 

 

Baixíssima produção de lodo  

Estabilização do lodo no próprio 
reator 

 

Fonte: Adaptado de Lopes, 2017. 

 
O reator UASB pode ser utilizado em configurações de forma isolada, para a 

remoção de DBO (cerca de 70%), e seguido de alguma forma de pós-tratamento, ele 
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pode elevar a eficiência global do sistema na remoção da matéria orgânica 
remanescente ou incorporar a remoção complementar de outros constituintes. 

 
3.1.2. Configuração Reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) mais 
Filtro Anaeróbio (FA) 

O pós-tratamento do efluente do reator UASB tem a finalidade de 
complementar a remoção de material orgânico e retenção de sólidos em suspensão, 
conservando as vantagens atribuídas ao tratamento anaeróbio e a mitigação dos 
efeitos negativos em ambos os sistemas (XAVIER, et. al.; 2020). 

A combinação de dois reatores anaeróbios no sistema UASB mais FA 
(UASB-FA) operando em série, confere ao sistema de tratamento uma capacidade 
de remoção complementar de matéria orgânica por duas vias. A primeira é a 
retenção de sólidos no filtro anaeróbio, predominantemente por meio físico através 
da filtração pelo meio suporte e de decantação ao longo da coluna, refletindo numa 
remoção de DQO particulada, e a segunda, pela formação de biofilme no meio 
suporte provocando a remoçãoda DQO solúvel remanescente (LOPES, 2017)  

Os resultados dos experimentos desenvolvidos demonstraram que é 
possível obter um efluente final de excelentes características, mesmo quando o 
sistema UASB-FA foi submetido a variações da vazão afluente. As eficiências de 
remoção de DBO e DQO foram superiores a 80% em quase todas as situações 
operacionais, e em diversas ocasiões ficaram na faixa de 85 a 95%, sendo também 
o teor de sólidos suspensos ficando sistematicamente abaixo de 25mg/L, compatível 
com os mais exigentes padrões internacionais (LOPES, 2017). 

A figura 2 mostra um fluxograma típico de uma estação de tratamento 
composta por reator UASB-FA, que pode ser adaptado para uma estação compacta. 

Figura 1: Fluxograma típico ECTE sistema UASB mais FA 

 

Fonte: Edivandro Moreira Lopes, 2017. 

 

3.1.3. Configuração Reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)    mais 
Biofiltro Aerado Submerso (BAS) 

No Brasil, na maioria das vezes, associados em série a reatores do tipo 
UASB,e os biofiltros aerados submersos vêm recentemente sendo utilizados como 
solução para o tratamento de esgotos em pequenos e médios municípios. Com 
inúmeras simplificações com relação aos processos similares aos utilizados na 
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Europa, os novos biofiltros surgidos no Brasil podem ser utilizados em ETE’s 
compactas, com baixos custos de implantação, operação e manutenção, que não 
demandam mão-de-obra qualificada e apresentam baixo consumo energético e 
produção de lodos (SILVA, 2016). 

 
Figura 2: Fluxograma típico de uma ETE com BAS. 
 

 
Fonte: Chernicharo ,2014.  

 
Como forma de controlar a colmatação acelerada dos biofiltros com leito 

filtrante granular, é imprescindível uma remoção prévia de sólidos. Nesta 
configuração de tratamento composta por UASB+BAS, o reator UASB situado a 
montante do BAS assume a função de remoção de sólidos. Torna-se, assim, 
dispensável o uso de decantadores primários (FACIN, 2016). 

 
3.2. TRATAMENTO DE ESGOTO POR MEIO DE SISTEMAS DE ALAGADOS 
CONSTRUÍDOS (SAC)  

 
O Sistema Alagado Construído (SAC), é uma tecnologia desenvolvida para 

tratamento de efluentes domésticos, industriais, agrícolas, chorume e escoamento 
de águas pluviais. São caracterizados basicamente por tanques mantidos alagados 
durante parte ou por todo o ano, e que podem ser preenchidos ou não por leito 
filtrante (ex: brita e areia). No SAC ocorrem inúmeros processos e agentes 
(bactérias, plantas e solo) que interagem recebendo, doando e reciclando nutrientes 
e matéria orgânica continuamente, o que acarreta na depuração das águas poluídas 
que afluem nesses ambientes (TEMO, 2019).  

 
Figura 3: Representação de um SAC.  

 
Fonte: Omicron, Projetos de Engenharia, 2014.  
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O Brasil é um dos países com clima e ambiente que oferecem excelentes 
condições para a implantação do sistemas de alagados construídos (SAC), quando 
comparada aos sistemas comuns, os sistemas alagados construídos demandam 
baixo custo de implantação, facilidade de operação e manutenção, representando 
um grande potencial para países em desenvolvimento e também para pequenas 
comunidades rurais, que geralmente dispõe de menos recursos. (TEMO, 2019). 

Existem diversas classificações para definir os tipos de SAC, variando de 
acordo com alguns critérios, dos quais destacam-se a vegetação utilizada, o fluxo de 
direção do efluente (superficial, subsuperficial vertical e subsuperficial horizontal), e 
as características da água que deseja ser tratada (águas cinzas, esgoto doméstico e 
efluente industrial) (SANTOS, 2017). 

Nos sistemas de alagados construídos (SAC) são estudadas diversas 
plantas aquáticas (macrófitas) com finalidade de reter os nutrientes pelo seu 
processo natural de absorção, necessária para seu crescimento. As macrófitas 
realizam diversos processos para a remoção de poluentes no efluente, com 
destaque para a remoção de sólidos suspensos, metais, patógenos, fósforo e 
nitrogênio (TEMO,2019). 

 
Tabela 5: Constituintes e mecanismos de remoção do sistema dos SACs. 
 

Constituintes Mecanismos de Remoção 

Sólidos Suspensos  Sedimentação e filtração 

 
 
Metais 

 Complexão, precipitação 

 Utilização pela planta 

 Oxidação redução (bioquímica) 

 Sedimentação 

 Filtração 

Patógenos 
 Predação, morte natural, irradiação UV e 

excreção de antibiótico proveniente das 
raízes das macrófitas 

Fósforo  Adsorção, utilização pela planta e troca de 
cátions 

Nitrogênio 
 Utilização pela planta 

 Volatilização de amônia 

Material orgânico 
solúvel 

 Degradação aeróbia e anaeróbia 

 Amonificação, nitrificação e desnitrificação 
(biológica) 

Fonte: Arthur César Batista Soares, 2018. 
 

 
Os Sistemas de Alagados Construídos (SAC’s), são uma unidade que 

promove o tratamento de efluentes pela interação entre o líquido, o meio suporte, os 
microrganismos e as plantas. Estes sistemas apresentam algumas vantagens e 
desvantagens, como mostra a tabela 6: 
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Tabela 6: Vantagens e Desvantagens dos SAC’s. 
 

Sistemas de Alagados Construídos (SAC’s) 
Vantagens Desvantagens 

Considerado satisfatório na remoção 
de matéria orgânica, sólidos 
suspensos, nitrogênio e fosforo. 

Susceptível a entupimentos 
 

Custo de construção e operação 
relativamente baixas. 

Podem causar problemas com 
insetos. Tais problemas podem ser 
reduzidos com limpeza do sistema 
regularmente.  

Tolerância das variações no ciclo 
hidrológico e nas cargas de 
contaminantes. 

Colmatação que ocorre com alguma 
frequência, havendo, portanto, a 
necessidade do controle da carga 
hidráulica e de sólidos para minimizar 
este problema. 

Não requer o uso de energia, 
produtos químicos ou equipamentos 
mecânicos. 

Influencia sazonal podem afetar o 
controle hidráulico. 

Benefícios adicionais, tais como a 
criação de espaços verdes, de 
habitats naturais e de áreas de 
recreação ou educacionais. 

Necessita de um período de início 
até a vegetação estar bem 
estabelecida. 

Tratamento eficaz sem necessidade 
de equipamentos complexos. 

 

Não apresenta mau cheiro, pois as 
raízes funcionam como filtro 
eliminador. 

 

Construção, operação e manutenção 
simples. 

 

Aceitável na redução de patógenos.  
Fonte: Adaptado de Lopes, 2017 e Temo, 2019. 

 
3.2.1. Especificações de Projeto do Sistema de Alagado Construído Proposto  

Para o dimensionamento de um Sistema de Alagado Construído é 
necessário algumas informações como mostra a tabela 7: 

 
Tabela 7: Informações para o dimensionamento de um SAC. 

Informações 

Área estimada do terreno 12x10=120 m² 

Número de habitantes por residência 5 habitantes 

Consumo médio de água por residência 
(considera-se um consumo médio 

de 200 L por pessoa). 

 
1000 Litros 

Quantidade de água lançado no esgoto por dia; 
(considera-se um valor de 80% do consumo 

diário de água potável) 

 
800 Litros 
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Fonte: Adaptado de Enokibara; Oliveira; Santos, 2019. 
 

Para o tratamento no Sistema de Alagado Construído (SAC) é necessário 
em que o efluente passe por tratamento inicial, uma pré-sedimentação em uma 
fossa séptica, que funciona como um decantador primário. Após o tratamento inicial 
o esgoto passa por uma caixa de entrada onde distribui-se para os 2 módulos do 
SAC para o tratamento secundário, passando por fim em uma caixa de saída, como 
mostra na planta baixa da figura 4. 
 
Figura 4: Planta Baixa -Sistema de Alagado Construído. 
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Fonte: Dos Autores,2020. 

 
O SAC foi projetado de maneira a ocupar menor espaço no lote e os 2 

módulos do SAC, podem funcionar individualmente de forma a não interromper o 
tratamento em um dos módulos no caso em que precise realizar alguma 
manutenção ou limpeza.  Para uma melhor estética e facilidade de locomoção para 
limpeza, optou-se por tampas de madeira para as caixas de entrada e saída. 

A macrófita escolhida para atuar no sistema foi da espécie Cyperus 
giganteus Vahl, conhecida como Papiro Brasileiro. O Papiro é uma Macrófita 
emergente que atua em fluxo superficial.  
 
 
 
 
 
 

Área de tratamento para o volume de esgoto; 
(considera-se que cada habitante necessita de 

uma área de tratamento de 
 2 m²) 

 
10 m² 
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Figura 5: Papiro Brasileiro. 
 

 
Fonte: Portal do Holanda, 2017. 

De acordo com Soares (2018), essa espécie de planta são tipicamente 
utilizadas nestes modelos de Alagados Construídos, pois criam uma região aeróbia 
próxima à superfície da água e uma região anaeróbia no fundo do canal, sendo que 
a região onde predominam condições anóxicas é de suma importância para a 
remoção do nitrogênio. 

 
3.3. ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 
PROPOSTOS 

3.3.1. Estimativa de Custos de Implantação dos Reatores UASB + pós 
tratamento 

Para os cálculos das estimativas de custos dos Reatores UASB+PÓS 
TRATAMENTO são necessárias algumas informações, dadas na tabela 4: 
 
Tabela 4: Informações necessárias para os cálculos de estimativa de custos 

Informações 

       = cotação média do dólar 
americano em 2005 

2,43 

       = cotação média do dólar 
americano em 2009 

2,00 

       = cotação média do dólar 
americano em 2020 

5,04  

Nº de habitantes do Bairro JD. União 1920  
Fonte: Dos Autores, 2020. 
 

O número de habitantes do Bairro Jardim União de Telêmaco Borba foi 
fornecido pelo Sr. Márcio Alexandre Domingues, coordenador do CRAS-MONTE 
ALEGRE da cidade, juntamente com o Sr. Patrick, Presidente da ASSOCIAÇÃO DE 
MORADES DO BAIRRO JD. UNIÃO.  

 Estimativa de Custo de implantação A: 
A Média do custo de implantação por habitantes das ETE’S da Tabela 1 

(item 2.1.1) é de         . Após este cálculo, foi feita a atualização dos valores: 

a)          
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Então, a estimativa de custo de implantação A, (equação b): 
 

b)                                             
                                                           

 

 Estimativa de custo de implantação B 
De acordo com os valores da tabela 2 (item 2.1.1), a média dos valores de 

Implantação/habitantes de cada reator são: 

I. Reator UASB + Biofiltro Aerado Submerso (BAS)=         
II. Reator UASB + Filtro Anaeróbio (FA)=          

Segue-se para a equação de atualização de valores: 
 

c)         
     

    
          (I) 

                   
 

                   
     

    
         (II) 

               
 

Feita a atualização de valores, segue-se para a estimativa de custo de 

implantação   , (equação d): 
 

d)                                                    (I) 
                                                              

 

                                                               (II) 
                                                             

 
 

3.3.2. Estimativa de Custos de Manutenção e Operação dos Reatores UASB+ 
pós tratamento 

 

De acordo com os valores da tabela 2 (item 2.1.1), a média dos valores de 
Manutenção e Operação por habitantes ao ano de cada reator são: 

I. Reator UASB + Biofiltro Aerado Submerso (BAS)=        
II. Reator UASB + Filtro Anaeróbio (FA)=         

Segue-se para a atualização de valores: 
 

e)         
    

    
          (I) 

                  

 

                    
    

    
           (II) 
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Então, a estimativa de custos de manutenção e operação, por ano e por mês 
de acordo com as equações (f e g): 

f)                                              (I) 
                                                            

                                                            (II)            
                                                                      

g)                                                         (I)        
                                                  

                                                                       (II)        

                                                  

 
3.3.3. Estimativa de Custos de Implantação de um Sistema de Alagado 
Construído (SAC) 

O gasto com a construção de um sistema de Alagados Construídos pode ser 
estimado pela contabilidade de custo dos componentes: escavação, tubulação, 
pedras, plantas, fechamento e estruturas de controle (ENOKIBARA; OLIVEIRA; 
SANTOS,2019). 

A estimativa de custos foi elaborada com base nos valores para o estado do 
Paraná, do mês de Agosto/2020, estabelecidos pelo Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil (TABELA SINAPI, 2020), cujas 
composições incluem tanto os materiais, horas de serviços e equipamentos 
necessários para diferentes atividades relacionadas à construção civil e também foi 
elaborada de acordo com o projeto da figura 4.  

 
Tabela 8: Estimativa de custo de um Sistema de Alagado Construído (SAC). 

Custo de Composições: 
Material e Serviço 

Quantidade Unidade Custo 
unitário 

Custo 
Total 

Tubo de PVC para esgoto 
 DN 100 mm. 

16 M² 19,52 312,32 

Kit de Registro de Gaveta Bruto 
incluindo conexões, roscável. 

6 Un. 41,61 249,66 

Tanque Séptico Circular em 
concreto pré-moldado, volume 

útil:2138,2 L, (para 5 
contribuintes). 

1 Un. 1.054,93 1.054,93 

Fixação (ENCUNHAMENTO) de 
alvenaria de vedação com tijolo 

maciço. 

22 M² 19,14 421,08 

Concreto FCK=30, traço 1:2,1:2,5 
(cimento/ areia média/ brita1). 

1,4 M³ 302,33 423,262 

Pedra britada nº 2 (camada 
drenante). 

4 M³ 84,7 338,8 

Areia média (camada drenante). 1 M³ 100,49 100,49 

Cascalho de Rio (camada 
drenante).  

1 M³ 52,85 52,85 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

Aplicação manual de pintura látex 
em paredes. 

10 M² 11,93 119,3 

Plantio de Forração 10 M² 31,53 315,3 

Impermeabilização de Floreira. 12 M² 31,35 376,2 

Madeira Pinus (para as tampas). 6 Peças 48,42 290,52 

TOTAL  4054,72 

Fonte: Dos Autores, 2020. 
 

  
4. CONCLUSÃO 

Por meio da estimativa de custos das estações de tratamento sugeridas, 
chegou –se a uma conclusão de que a melhor alternativa para ao Bairro Jardim 
União é a implantação de uma Estação Compacta de Tratamento de Esgotos 
(ECTE), constituída por Reator UASB mais Filtro Anaeróbio (FA), os custos 
estimados de implantação, manutenção e operação do mesmo, apresentaram uma 
grande diferença em relação ao Reator UASB mais Biofiltro Aerado Submerso, o 
valor de implantação, teve uma diferença de R$99.552,00 e de manutenção e 
operação de R$19.910,40 ao ano. As eficiências de remoção de Demanda 
Bioquímica de oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO), do 
tratamento com o Reator UASB + FA, segundo estudos apontados neste trabalho 
foram superiores a 80%, não ficando atrás do tratamento de esgotos com Reatores 
UASB+BAS. Referente ao sistema de Alagado Construído (SAC), a escolha por 
adquirir este sistema cabe aos habitantes de cada residência. Do total de 
R$4054,72, do custo de implantação desse sistema, a aquisição do tanque séptico 
para realizar a pré-sedimentação é o custo maior (R$1.054,93). Os SAC’s ainda são 
uma alternativa recente e pouco empregada no tratamento de esgotos no Brasil, 
apesar do país apresentar um clima quente, que é fundamental para o 
desenvolvimento das espécies de plantas utilizadas nestes sistemas. 
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INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO DE BORRACHA DE PNEUS 
INSERVÍVEIS EM TIJOLO CERÂMICO 

 
Thayná Rodrigues Gracia1 e Gabriel Nunes Maia Junior2 

 
 

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. 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 
 
At present, progressive manufacturing growth has led to an increase in solid waste 
and high concern for society due to the ecosystem effect produced by them. The tire 
used is an undesirable waste, and when it has no prospect of use, it is called a 
waste tire. The ineffectiveness of this material is becoming a global problem. The 
recycling of various types of waste has become possible through the ceramic 
industry that 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 transforming them into components for use in construction. 
This incorporation is made in materials such as concrete, mortars and ceramics. 
Due to this fact, the present study has the objective of integrating and evaluating the 
effect  of the incorporation of rubber residue of waste tires on the physical and 
mechanical properties of the brick. For this, test specimens will be prepared for 
burning, with incorporations of the residue in the ceramic mass. Taking into account 
a major positive factor for the study is the high calorific value of the tire residue, 
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which will provide a great possibility of saving energy, 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).  

A problemática dos resíduos envolve as condições referentes à sua origem e 
formação, tal como o conceito de ser inesgotável e os reflexos de comprometimento 
do meio ambiente, especialmente, a degradação dos recursos hídricos, ar e solo. 
Sumariamente, pode-se dizer que os resíduos são resultado direto da atividade 
diária do homem em sociedade e que os fatores principais que regem sua origem e 
produção são, basicamente, dois: o aumento populacional e a intensidade da 
industrialização (Big-lli, 2005).  

Os resíduos, e principalmente os pneus, quando despejados no ambiente 
aumentam a poluição do solo, da água, do ar, e ainda contribuem para a 
problemática das condições de saúde pública, pois estes acumulam água 
favorecendo a proliferação de insetos transmissores de várias doenças. De acordo 
com a resolução 258 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, instituiu- 
se a responsabilidade ao produtor e importador de pneus pelo ciclo total de sua 
mercadoria. Desta forma, para que produtores e importadores obtenham licença 
ambiental, devem comprovar o recolhimento e destinação dos pneus inservíveis 
junto ao IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - órgão responsável pela 
fiscalização).  

Os pneus podem ser utilizados como combustível alternativo em caldeiras de 
indústrias cimenteiras, de forma inteira ou picada, aproveitando alguns óxidos 
contidos nos metais dos pneus radiais. Além disso, o pó gerado na recauchutagem 
e os restos de pneus moídos podem ser usados, na composição de asfalto de maior 
elasticidade e durabilidade, e ainda, como elemento aerador de solos compactados 
e pilhas de composto orgânico (Kamimura, 2002). 

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, 
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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. 
 
2. METODOLOGIA 

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. 

Plasticidade se refere ao comportamento desenvolvido pelo material quando 
se deforma permanentemente após a aplicação de uma força sem se romper, e 
mantém esta forma após a remoção da força. Isto é fundamental no processamento 
da cerâmica vermelha, em que a massa necessita apresentar resistência suficiente 
para permanecer na forma desejada após a conformação das peças (Murray, 2006). 

A argila desenvolve plasticidade quando em contato com água, isto é 
consequência da força de atração entre os argilominerais em conjunto com a ação 
lubrificante da água entre as partículas anisométricas lamelares. Ou seja, a argila 
desenvolverá plasticidade quando houver água suficiente para cobrir toda a área 
superficial acessível dos argilominerais (Santos,1989).  

A plasticidade da argila permite que estes produtos possam ser conformados 
por extrusão, contribuindo para redução do custo de produção. Desta forma, 
constata-se a importância desta propriedade para a cerâmica vermelha, 
principalmente por ser um setor caracterizado por produtos de baixo valor 
agregado, onde o retorno financeiro é minimizado. Na produção de cerâmicas 
vermelhas, as argilas são moídas e então conformadas por diversos processos, e 
os corpos cerâmicos conformados são queimados em diferentes temperaturas, 
dependendo do tipo de produto que esteja sendo fabricado. 

A cor avermelhada predominante na cerâmica estrutural é fruto de diversos 
fatores, porém, sabe-se que a oxidação do ferro é o principal responsável. Argilas 
que possuem concentração de Fe2O3 maior que 5% já são consideradas 
apropriadas para conferir esta coloração ao produto queimado (Murray, 2006). 

2.1     FABRICAÇÃO DE CERÂMICA VERMELHA 

O processo de fabricação de produtos cerâmicos pode variar em partes de 
uma olaria ou cerâmica para outra como mostra a Figura 1, mas assemelham-se 
quase totalmente em relação ao produto por elas produzido como blocos de 
vedação e telhas. 
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Figura 1 – Modelos De Cerâmicas. 
 

 
 

Fonte: Luis Eduardo Dansieri, 2015. 
 

Os materiais cerâmicos geralmente são fabricados a partir da composição de 
duas ou mais matérias-primas, além de aditivos e água ou outro meio. Mesmo no 
caso da cerâmica vermelha, para a qual se utiliza apenas argila como matéria-
prima, dois ou mais tipos de argilas com características diferentes entram na sua 
composição. Raramente emprega-se apenas uma única matéria-prima. 

A produção de cerâmica vermelha consiste basicamente das seguintes 
etapas: 

 Preparação das matérias primas; 

 Umidificação (dentro do limite de plasticidade cerca de 30%); 

 Processamento em misturadores e homogeneizadores; 

 Conformação por extrusão ou prensagem; 

 Secagem e Queima. 

 

2.2      PNEU DE AUTOMÓVEIS 

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 (Rocha et al. 2007). 

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. Pode-se definir o PNEU dizendo que são 
camadas de borracha ajustadas a um aro e têm o objetivo de amortecer o contato 
entre o veículo e a via sobre a qual este trafega, mas, a primeira iniciativa de 
definição de pneus veio com a Resolução CONAMA nº 258/99: 

 

 Pneu ou pneumático: todos os artefatos infláveis, constituídos basicamente 
por borracha e materiais de reforço, utilizados para rodagem de veículos; 

 Pneu ou pneumático novo: aquele que nunca foi utilizado para rodagem, 
sob qualquer forma, enquadrando-se, para efeito de importação; 
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 Pneu ou pneumático reformado: todo pneumático que foi submetido a 
algum tipo de processo industrial com o fim especifico de aumentar sua 
vida útil de rodagem em meios de transporte, tais como recapagem, 
recauchutagem ou remoldagem, enquadrando-se, para efeitos de 
importação; e 

 Pneu ou pneumático inservível: aquele que não mais serve para o 
processo de reforma que permita condição de rodagem adicional. 

A composição típica de um pneu é borracha natural, borracha sintética, negro 
de fumo, tecido de nylon, fibras de aço e aditivos, como tintas, óleos, etc (Andrietta, 
2002). 

  A borracha natural garante as propriedades elásticas, e a sintética fornece a 
estabilidade térmica (Rocha et al. 2007), representa entre 15% e 20% de um pneu 
de carro de passeio e entre 30% e 40% do peso de um pneu de caminhão. Os 
fabricantes de pneu consomem cerca de 70% da produção mundial de borracha 
natural, que apresenta várias qualidades: maleabilidade, grande resistência 
mecânica e térmica e aderência em todos os tipos de solo, como mostrado nas 
figuras 2 e 3. 
 
Figura 2- Materiais Componentes De Pneus. 

 
Fonte: Minas sem lixões, 2010. 
 

Figura 3- Composição Química Dos Pneus. 

 

Fonte: Minas sem lixões, 2010. 
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2.2.1 Borracha De Pneu 

A borracha natural é um polímero adquirido da seiva da seringueira, árvore 
de origem amazônica, mas que ganhou o mundo, especialmente pela rápida 
adaptação que sofreu quando, na virada do século, foi plantada com sucesso nas 
florestas tropicais asiáticas. Para sua extração são feitos pequenos cortes 
superficiais no caule da árvore, através dos quais o látex é captado. Depois de sua 
coagulação e secagem, este material é aquecido e processado com outras 
substancias químicas, transformando-se em borracha. Com o passar do tempo, 
criou-se na Alemanha a tecnologia para fabricá-la artificialmente a partir do petróleo. 
Embora a borracha sintética seja muito parecida com a borracha natural, ela não é 
tão resistente ao calor e racha com a mudança de temperatura muito rápida. Por 
isso, os artefatos são sempre constituídos de uma parcela da borracha natural 
(Andrietta, 2002). 

No Brasil, a maior parte da borracha produzida industrialmente é usada na 
fabricação de pneus (figura 4), correspondendo a 70% da produção. Além disso, ela 
pode ser empregada em calçados, instrumentos cirúrgicos (como tubos, seringas e 
outros produtos farmacêuticos, além de luvas cirúrgicas e preservativas). 

 
Figura 4- Borracha De Pneu. 

 
Fonte: Roberto Belmonte, 2014. 
 

2.2.2 Reciclagem Da Borracha De Pneu 

Um estudo feito pela Universidade de Vrije, na Holanda, descobriu que todos 
os dias são fabricados cerca de 2 milhões de novos pneus no mundo. Isto significa 
uma produção anual de 730 milhões de pneus. Ao mesmo tempo, hoje são 
transformados em sucata 800 milhões de unidades por ano. No Brasil, em 1993, 
0,5% do lixo urbano brasileiro eram de pneus velhos e fora de uso. Hoje são 
descartados no país cerca de 17 milhões de pneus por ano. 

O grande volume de veículos, principalmente caminhões e máquinas, 
produzidos no Brasil em 2013, contribuiu para um novo recorde na produção de 
pneus. A indústria brasileira produziu 68,8 milhões de pneus, um aumento de 9,8% 
em relação a 2012 (ANIP, 2014). 

No segmento de camionetas, a alta foi de 20,7% para 9,9 milhões de 
unidades, enquanto no de veículos de carga o incremento foi de 15,2%, para 8,23 
milhões de unidades. O segmento de pneus para veículos de passeio, o principal 
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destino da produção nacional, registrou expansão de 6% para um total de 32,46 
milhões de pneus (ANIP, 2014). 

As importações também cresceram cerca de 7,33% em relação a 2012 
totalizando 44,9 milhões de unidades. As exportações encolheram 7,36% em um 
total de 13,6 milhões de pneus (ANIP, 2014). 

Devido a todos os inconvenientes que o pneu inservível provoca e a 
crescente demanda pelo produto é necessária a busca por formas de reutilização 
que vão além da reforma, a possibilidade de associar desenvolvimento tecnológico 
com desenvolvimento sustentável, por meio de ações que promovam a 
sustentabilidade, levando à preservação dos recursos naturais, e equilibrando o 
meio ambiente. 

Outra problemática no rejeito de pneus é que estes materiais são resistentes 
à degradação ambiental. Os dados vêm assegurar o grande desafio ambiental no 
descarte final dos pneus em razão do alto grau de complexidade da composição. 
Observa-se que diariamente são fabricados e descartados milhões de pneus no 
mundo, além disso, um pneu descartado na natureza leva cerca de 600 anos para 
se decompor (Fukumori et. al, 2002). 

Diversos estudos têm sido feitos para consumir grandes quantidades de 
pneus inservíveis, inteiros ou processados, eles podem ser utilizados em obras de 
engenharia no lugar de materiais de construção convencionais. 

Um dos setores que consome grandes quantidades de materiais é a 
construção civil, especialmente em países que, como o Brasil, continua ampliando, 
significativamente, seu ambiente construído. A grande parte dos componentes 
necessários para a construção de habitações pode ser produzido com materiais 
inservíveis sem grande sofisticação técnica. 

A utilização de resíduos de pneus, como material de construção é uma 
maneira de diversificar e aumentar a oferta de materiais de construção, viabilizando 
eventualmente reduções de preço que gera benefícios sociais adicionais através da 
política habitacional. Esta situação pode ser favorecida pela adoção de medidas de 
incentivo específicas para a produção de habitações de baixa renda, com o intuito 
de resolver o problema de déficit habitacional. 

 
2.3 TIJOLOS CERÂMICOS 

O tijolo é um produto cerâmico, avermelhado, geralmente em forma de 
paralelepípedo e amplamente usado na construção civil, artesanal ou industrial. É 
um dos principais materiais de construção.  

Atualmente, por motivos ecológicos, está se voltando a atenção para o adobe 
e bloco de terra comprimida, por não precisarem de cozimento e poder ser feito no 
local. 

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 de 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. 

 
Normalmente, o tijolo comum contém os seguintes componentes: 

 Sílica (areia) – 50% a 60%, em peso; 
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 Alumina (argila) – 20% a 30%, em peso; 

 Limo – 2 a 5% em peso; 

 Óxido de ferro – 5 a 6% (não superior a 7%) em peso; 

 Magnésia – menos de 1%, em peso. 
 
Inicialmente pode-se dividi-los de acordo com sua aplicabilidade: 

 Estruturais: Usado na estrutura ou sustentação da “parede”; 

 Fechamento: Usado apenas para fechamento da “parede”, mas a 
estrutura da casa fica apoiada em colunas de concreto; 

 Decorativos: Usados em locais estratégicos para iluminação, ventilação 
ou meramente estética. 

 

A forma de um tijolo é, normalmente, um prisma retangular. Os dois planos 
maiores são chamados base, os dois planos laterais são os lados, e os outros dois, 
os menores, são as faces.  

Geralmente o comprimento da base é duas vezes maior que o comprimento 
da face (na prática é duas vezes o comprimento da face mais o espaço ocupado 
pelas juntas). Este tipo de tijolo é chamado tijolo Burro. As suas dimensões típicas 
são 0,25 x 0,23 x 0,20 x 0,11 x 0,10 x 0,09 x 0,07 m (a altura pode variar). 

 

2.4 MATERIAIS COMPÓSITOS 

Um compósito estruturado pode ser definido como sendo um sistema de 
materiais composto de duas ou mais fases numa escala microscópica, cujo 
desempenho mecânico e propriedades são projetados para serem superiores 
àqueles dos constituintes atuando independentemente onde, uma das fases é 
geralmente descontínua, mais forte e resistente, sendo denominada “dispersa” ou 
reforçador; enquanto que a fase menos resistente é contínua e denominada 
“matriz”.  

Algumas vezes, devido a interações químicas ou efeitos de outros processos, 
uma fase adicional, chamada zona de transição ou interface, surge entre a fase 
dispersa e a matriz (Daniel et. Al, 1994). 

Segundo Callister (2010), o comportamento e as propriedades dos materiais 
compósitos dependem da natureza, da forma, do arranjo estrutural e da interação 
entre os componentes. Os materiais cerâmicos são inerentemente resistentes à 
oxidação e à deterioração a temperaturas elevadas.  

Não fosse pela predisposição desses materiais à fratura frágil, alguns seriam 
candidatos ideais para uso em aplicações a altas temperaturas e sob severas 
condições de tensão, especialmente para componentes em motores de turbina a 
gás para automóveis e aeronaves (Herakovich, 1998). 

 
2.4.1 Compósitos Com Matriz Cerâmica 

Desde os primórdios da humanidade os materiais cerâmicos são os mais 
utilizados, no entanto o desenvolvimento dos compósitos de matriz cerâmica vem 
sendo menos utilizado do que os demais tipos de matrizes, dentre outros motivos, 
devido sua dificuldade de fabricação, que envolve altas temperaturas em suas 
etapas, sendo assim, necessária a utilização de reforços que suportem altas 
temperaturas. Outro motivo é o aparecimento de tensões térmicas, devido à 
diferença de coeficientes de expansão térmica entre matriz e reforço durante o 
resfriamento. 
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Os CMC ceramic-matrix composites são inerentemente resilientes a oxidação 
e à deterioração a temperaturas elevadas. É fortemente suscetível a fratura frágil. 
Os compósitos com matriz cerâmica podem ser fabricados utilizando-se 
estampagem a quente, estampagem isostática a quente e técnicas de sinterização 
na fase líquida (Callister, 2002). 

Os compósitos cerâmicos possuem maiores tenacidades à fratura. Dentre os 
compósitos de matriz cerâmica destacam-se os compósitos de matriz cimentícia, 
que podem ser considerados com uma subcategoria, que engloba as argamassas e 
os concretos. A matriz cimentícia é a principal matriz cerâmica empregada na 
engenharia civil, sendo ela formada pela hidratação e que se caracteriza pela boa 
resistência e compressão, reduzida resistência a tração, modesto modulo de 
elasticidade e comprimento frágil (Silva; Garcez, 2010). 

Além dessas categorias, é classificado em separado um grupo especial de 
materiais, os compósitos estruturais ou estruturados, que são formados pela 
combinação de camadas de materiais homogêneos ou compósitos. A ação 
compósita, neste caso, se dá pela combinação das propriedades das diversas 
camadas. Os compósitos estruturados são, normalmente, divididos em compósitos 
laminares e compósitos sanduíches (Callister, 2006). 

Em nível microscópico, consequentemente, o concreto pode ser considerado 
como um material compósito particulado, consistindo de partículas de agregado 
dispersa em uma matriz de cimento.  

Ao se analisar de uma seção transversal do concreto pode diferenciar 
rapidamente os dois microconstituintes, são partículas de agregado de tamanho e 
formas variadas, e o meio ligante, composto de uma massa contínua da pasta 
endurecida. 

 
2.4.2 Compósito Cerâmico Com a Utilização De Fibras 

Os compósitos com fibras podem ser considerados os mais importantes 
tecnologicamente. A inserção das fibras modifica significativamente as 
características de matriz frágil, como por exemplo, o concreto, aumentando a 
ductilidade, a tenacidade, a resistência a tração e os impactos.  

As fibras mais utilizadas como reforço na produção do concreto são as de 
aço, vidro e polipropileno. Por isso se explica a grande utilização desse tipo de 
compósitos. Os compósitos com fibras são, frequentemente subdivididos em função 
do comprimento e da forma de dispersão da fibra na matriz. Quando as fibras são 
longas e alinhadas, os compósitos são ditos reforçados por fibras continuas. 
Quando as fibras são curtas, são ditos reforçados por fibras descontinuas. As fibras 
ainda podem estas alinhadas ou distribuídas de formas aleatórias gerando 
compósitos homogêneos ou heterogêneos (Callister, 2006). 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

A metodologia empregada pode ser analisada de maneira sucinta no 
fluxograma 1, em cada uma das etapas presentes consiste em detalhar e expor os 
materiais que foram utilizados para o desenvolvimento dessa pesquisa, bem como 
os ensaios empregados para sua caracterização e os métodos que foram aplicados 
para avaliação dos corpos de prova produzidos. 
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Fluxograma 1: Etapas A Serem Desenvolvidas Na Metodologia. 

 
Fonte: Autora, 2020. 
 

 
3.1      MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1.1 Materiais 

As matérias primas principais utilizadas no presente trabalho serão: 

 Resíduo de borracha de pneu fornecido pela Recapadora ParanaSul Pneus, 
Localizado em Telêmaco Borba – PR, Jardim Bandeirantes (figura 5a); 

 Massa cerâmica argilosa processada e úmida, fornecida por uma Olaria 
localizada em Ortigueira – PR, próximo a Rua Berlim, 174-344 (Figura 5b). 

 
 
Figura 5 - Matérias primas utilizadas (a) resíduo de borracha de pneu; (b) massa 
cerâmica argilosa. 

           
(a)                                                                (b) 

 Fonte: Autora, 2020.                                          Fonte: Autora, 2020. 

Avaliação das Propriedades 

Ensaios de resistência 

Moldagem dos Corpos de Prova 

Verificaçaõ da Plasticidade  

Dosagem dos Materiais 

Caracterização dos Materiais 
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3.1.2 Métodos 
 

Inicialmente, a massa cerâmica foi coletada no local fornecido, seca ao 
ambiente e passada em peneira ABNT 40 mesh (0,425 mm). O resíduo de pó de 
borracha também foi passado em peneira ABNT 40 mesh (0,425 mm), a fim de 
reduzir sua granulometria e assim obter o pó de borracha. 

 
Figura 6 – Matérias primas utilizadas peneiradas (a) Pó de Borracha (b) Argila. 

     
(a)                                                                (b) 

Fonte: Autora, 2020.                                          Fonte: Autora, 2020. 
 

3.1.2.1 Preparação Dos Corpos De Prova 
 

O objetivo desta etapa é formular uma massa cerâmica para produção de 
tijolos cerâmicos. Para isso, foi necessário considerar alguns aspectos relevantes, a 
saber: 

1. A falta de referências teóricas, com resultados de trabalhos 
científicos, vinculados à incorporação de resíduo de borracha em 
tijolo cerâmico; 

2. Avaliação dos resultados de plasticidade a fim de investigar o efeito 
das composições na trabalhabilidade da massa cerâmica 
incorporada com diferentes percentuais em peso de resíduo pó de 
borracha; 

3. Realização de pré-testes laboratoriais com o intuito de se investigar o 
efeito dos percentuais e granulometria do resíduo de borracha com 
melhores respostas nos parâmetros tecnológicos avaliados, quando 
adicionados à massa cerâmica. 

 
3.1.2.2        Plasticidade 

A plasticidade foi obtida de acordo com as normas da ABNT NBR-7180 
(ABNT, 1984).  

O índice de plasticidade (IP) de Atterberg é dado por: 
 

 
IP = LL - LP Eq (1) 
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Onde o limite de plasticidade (LP) é o teor de água, expresso em % do peso 
de pasta seca a 110°C, acima do qual a massa argilosa pode ser moldada em 
cilindros, com cerca de 3 a 4 mm de diâmetro e 15 cm de comprimento. O limite de 
liquidez (LL) é o teor de água expresso em % do peso de pasta seca a 110 °C, 
acima do qual a pasta flui como líquido quando ligeiramente agitada. 

Os limites de plasticidade (LP) e o índice de plasticidade (IP) indicam, o valor 
mínimo e o máximo da quantidade de água necessários para a conformação das 
peças. O IP indica a faixa de consistência plástica, determinado pela diferença entre 
o limite de liquidez (LL) e o limite de plasticidade (LP) (Vieira e Monteiro, 2004). 

Pode-se observar na Tabela 1 que a maior parte dessas formulações está 
dentro da faixa aceitável de 18 a 30% em limite de plasticidade (LP) e que não 
ocorre significativa variação entre estes valores, de 28 a 30%. É possível observar 
que a formulação M0, massa cerâmica, e M1, com adição de borracha encontram-
se dentro dos limites. Nas duas formulações, os índices de plasticidade encontram-
se com valores superiores aos 10%, o que de acordo com Vieira e Monteiro (2004), 
é recomendável como mínimo, mas a incorporação do resíduo não apresentou uma 
melhora notável quanto a plasticidade e trabalhabilidade dessa massa cerâmica. 

 

Tabela 1 – Índice De Plasticidade 

Limites de 
Atterberg 

Formulações (% de resíduo em massa) 

M0% (sem borracha) M1% (com 1% de borracha) 

LP (%) 29,70% 28,50% 

LL (%) 54,30% 56% 

IP (%) 24,60% 27,70% 

Fonte: Autora, 2020. 
 

Todavia, não se pode concluir que a incorporação desse resíduo na massa 
cerâmica seja benéfica, uma vez que apresenta elevada granulometria. O que pode 
atuar como material não plástico, reduzindo a fração argila dessa massa cerâmica e 
consequentemente sua plasticidade (Oliveira et al. 2004).  

3.1.2.3 Absorção de Água 
 

Os corpos de prova queimados foram inicialmente, resfriados e pesados, 
após colocou-se os corpos de prova na água por 24 horas. Posteriormente, retirou-
se a água superficial de cada peça, registrando-se novamente a massa. A absorção 
de água foi calculada de acordo com a Equação 2: 

                                          Eq (2) 
 

Onde:  
AA = absorção de água (%);  
Mu = massa do corpo de prova queimado e úmido (g);  
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Ms = massa do corpo de prova queimado e seco (g). 
 

O gráfico 1 apresenta o comportamento da absorção de água das peças. O 
aumento da absorção de água da cerâmica está associado com o aparecimento de 
porosidade aberta em função da queima do carbono e dos hidrocarbonetos 
presentes no resíduo (Freitas et al, 2011).  

O valor especificado de absorção de água incide em < 25% para tijolos 
maciços e blocos cerâmicos (Produções, 2000 & apud Holanda et al, 2002).  Logo, 
pode-se inferir que todas as formulações estão dentro do limite recomendável para 
fabricação de tais cerâmicas. 
 
Gráfico 1: Absorção De Água Dos Tijolos. 
 

 
Fonte: Autora, 2020. 
 

3.1.2.4 Densidade Relativa a Seco 
 
Para a determinação da densidade relativa das peças secas foi utilizado o 

método dimensional, de acordo com a norma ASTM C 373-72 (1977). Foram 
realizadas medições do comprimento dos corpos de prova, e as massas destes com 
o auxílio de uma balança digital. O cálculo da densidade relativa a seco dos corpos 
de prova foi realizada com o auxílio da Equação 3. 

 A densidade aparente foi calculada utilizando a seguinte expressão: 

                                 Eq (3) 

ap = densidade aparente da peça seca (g/cm3);  
M = massa (g) e  
V= volume (cm3) dos corpos de prova secos. 
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O Gráfico 2 apresenta a densidade aparente a seco das formulações. É 

possível observar que a massa específica a seco diminuiu gradualmente, indicando 
que a incorporação do pó de borracha alterou o empacotamento da massa 
cerâmica durante a conformação dos corpos de prova. Este fato ocasionou alguns 
defeitos na peça como, por exemplo, trincas e excesso de porosidade. 
 
Gráfico 2: Densidade Aparente A Seco Em Função Da Adição De 1% De Pó De 
Borracha. 

 
Fonte: Autora, 2020. 
 

3.1.2.5 Corpos de Prova e Ensaio de Resistência a Compressão 

As formulações preparadas passaram por umidificação na água (em massa) 
e após pesagem foram preparados 9 corpos de prova – ABNT 15270-3 (Blocos 
Cerâmicos Para Alvenaria Estrutural E De Vedação) com adição de borracha e sem 
adição para comparação de resistências, com prensagem uniaxial. 

No total foram preparados 18 corpos de prova, 9 com 1% de pó de borracha 
e os outros 9 se adição, somente argila e água. 

Na tabela 2 podemos ver as formulações preparadas para a confecção dos 
tijolos vazados. 

 
Tabela 2: Quantidade de Materiais. 

Formulações (quantidade de material) 

Corpos De Prova Argila Borracha (pó) 

Sem borracha 31,5KG - 

Com 1% de borracha 28,35 kg 3,5 kg 

Total 59,85 Kg 3,5 Kg 

Fonte: Autora, 2020. 

 
Após prensagem, os corpos de prova foram secos em estufa a 80°C por 48 

horas, retiradas da estufa, ficaram em temperatura ambiente por 6 dias. 
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Para a sinterização dos corpos de prova foi utilizado uma mufla laboratorial 
(taxa de aquecimento que vai de 200ºC a 1400°C) á 400°C já que o ponto de 
ebulição da borracha é 250° C e então resfriados por convecção natural, 
desligando-se o forno.  

Após sinterização foi determinada a absorção de água, densidade relativa a 
seco e os testes de resistência mecânica (resistência a compressão). 

Os valores de resistência especificados nas normas para a fabricação de 
tijolos cerâmicos são classificados em A, B e C, conforme o valor da sua resistência 
(figura 7). 

 
Figura 7: Tabela 2 -Resistência mínima à compressão em relação à categoria. 

 
Fonte: NBR 7170, 1983. 
 

Para a preparação dos tijolos para o ensaio de resistência, utilizou-se a NBR 
8492/2012 (Análise Dimensional, Determinação da Resistência à Compressão e da 
Absorção de Água – Método de Ensaio). 

 
Seguindo os seguintes passos: 
 

1. Cortar o tijolo ao meio, perpendicularmente à sua maior dimensão; 
2. Superpor, por suas faces maiores, as duas metades obtidas e as 

superfícies cortadas invertidas, ligando-as com uma camada fina de 
pasta de cimento Portland, pré-contraida (repouso de 
aproximadamente 30 minutos) 

3. Após o endurecimento do material utilizado, os corpos de prova devem 
ser identificados e imersos em água por no mínimo 6h; 

4. Os corpos de prova devem ser retirados logo antes do ensaio e 
enxugados superficialmente. Essa operação dever ser realizada em no 
máximo 3 minutos; 

5. As dimensões das faces devem ser determinadas com exatidão de 1 
mm; 

6. O corpo de prova deve ser colocado diretamente sobre o prato inferior 
da máquina de ensaio; 

7. A aplicação da carga deve ser uniforme e à razão de 500N/s (50Kgf/s); 
8. A carga deve ser gradativamente elevada até ocorrer a ruptura do 

corpo de prova. 
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Até o passo 3 todos os resultados pedidos em norma foram concluídos, mas 
após a retirada dos corpos de prova do tanque com água, notou-se que os mesmos 
estavam danificados não podendo ser finalizado o ensaio de resistência, ou seja, os 
corpos de prova já mostraram na absorção de água que não teriam a resistência 
necessária para ser utilizados futuramente em uma construção. 

Isso se deu possivelmente ao tempo de sinterização e temperatura, as quais 
são essenciais para a resistência do tijolo, já que a cerâmica vermelha, é obtida a 
partir da queima da argila em temperaturas, geralmente, acima de 500 °C pois é um 
material de baixa condutibilidade elétrica e térmica, ou seja, evita a propagação 
térmica, diminuindo as variações de temperatura dentro dos ambientes (Lorenzetti, 
2019). 

 
Figura 7 – Preparação Dos Corpos De Prova Para O Teste De Resistência (a) 2 
faces do tijolo com pasta de cimento (b) Corpos de prova danificados após imersão 
em água por 6 horas 

    
                                 (a)                                                                      (b) 

Fonte: Autora, 2020.                                                    Fonte: Autora, 2020. 

 
4. CONCLUSÃO 

A utilização de resíduo de borracha neste estudo teve o intuito de trazer 
novos resultados e aplicações no mercado construtivo, além de apresentar a 
importância da reciclagem de pneus, que tem como intenção diminuir o volume dos 
lixões e trazer um destino correto para os mesmos. É visto que em cima disso, é 
possível diminuir o custo e as energias para gerar o produto, acarretando assim um 
menor impacto gerado ao meio ambiente.  

Notou-se uma dificuldade em encontrar empresas que dispusessem de 
pneus de borracha no formato de fibra, pois o processo de recauchutagem 
transforma a borracha em partículas muito pequenas. 

A incorporação do resíduo não foi benéfica em relação à 
trabalhabilidade/plasticidade da massa cerâmica nas concentrações estudadas 
neste trabalho, pois gerou aumento na porosidade e trincas nos tijolos.  

Os fatores principais da falta de resistência do tijolo estão ligados ao 
processo de queima, visto que a intenção era aumentar a viabilidade do produto 
incorporando o pó de borracha que apresenta alto poder calorífico e assim diminuir 
a temperatura e tempo de queima dos tijolos, o que seria atrativo aos ceramistas. 

Sugestões para possivelmente melhorar esta ideia é fazer testes de queima 
em temperaturas mais elevadas, aumentar o tempo de sinterização e diminuir a 

http://abceram.org.br/definicao-e-classificacao/
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quantidade de pó de borracha, visto que a incorporação desse tipo de resíduo, rico 
em carbono, na cerâmica vermelha precisa ser em baixa concentração, uma vez 
que pode aumentar a porosidade das peças e haver a liberação de gases 
poluentes. 

Conclui-se então que com a adição de borracha em quantidades adequadas, 
o resultado pode ser benéfico em quase todos os quesitos, comprovando a 
eficiência da borracha tanto na avaliação térmica, quanto na física e na mecânica. 
Também é importante observar que todos os trabalhos usados como referência 
para o desenvolvimento deste, foram somente aplicados em ensaios laboratoriais. 
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APLICAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
PÂNICO EM UM PREDIO DE TRÊS PAVIMENTOS 

 
Vinicius Iuchs Pedroso1 e Jony Mercis da Silva²  

 
 

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. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Segundo Gomes (2014), o fogo surgiu nos primórdios da pré-história onde o 
homem começou a utilizá-lo para diversas situações, como por exemplo, para o 
preparo de alimentos, espantar animais selvagens, aquecimento, etc. Os efeitos do 
fogo são variados, podem ser utilizados tanto para benefício quanto para assolação, 
quando este fora de controle pode causar o fenômeno chamado de incêndio. 

O primeiro grande incêndio registrado foi em Roma no dia 19 de julho de 64 o 
qual queimou três quartos da cidade. O incêndio se propagou pela cidade por um 
período de 9 dias destruindo várias residências e deixando milhares e mortos. Em 
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Roma existia uma equipe de combate a incêndio, mas não possuíam treinamento e 
não possuíam métodos muito eficientes para a extinção do fogo (SILVA, 2014). 

Outro incêndio de grande proporção foi o de Chicago no século XVIII, no dia 
8 de outubro de 1871. Foram dois dias de incêndio que deixou mais de 300 mortes, 
100 mil desabrigados e um prejuízo de 200 milhões de dólares, e a causa é 
desconhecida (SILVA, 2014).   

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 devido a isso várias vidas foram 
perdidas por despreparo e imprudência pelos empregados e proprietários das 
empresas (STOCKMANN, 2012). 

Nos dias de hoje a segurança entra em primeiro lugar em uma empresa, e o 
combate a incêndio é um risco no qual sempre estamos expostos 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 permanentes e temporárias. As medidas de segurança e combate a 
incêndio utilizado em grandes edifícios nos dias de hoje é placas de sinalização, 
saídas de emergência, instalação de extintores, e instalação de hidrantes 
(FERNANDES, 2010). 

Outro tópico abordado é a instalação de hidrantes em algumas estruturas, 
onde será feito a análise do corpo de bombeiros do estado, onde 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 ocupação, e a altura da edificação. Porém não temos 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 é possível classificar o risco de incêndio (WELLINGTON, 2017). 

 

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 
compra dos materiais até a instalação dos mesmos. 

Na sequência, consta uma introdução sobre o fogo e os procedimentos e 
equipamentos utilizados no PPCIP: 
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2.1 CONCEITOS BÁSICOS DO FOGO 
 

Conforme dito por Bohn (200X), o fogo é uma reação química na qual ocorre 
a combustão, para que tenhamos fogo é necessário três elementos, sendo eles o 
comburente que é muita das vezes o próprio oxigênio, o combustível podendo ser 
um material solido liquido ou gasoso, e por último uma fonte de calor podendo ser 
também chamada de ignição. Estes elementos quando juntos são chamados de 
triangulo do fogo (Figura 1). 

 
Figura 1 – Triângulo do Fogo. 

 
Fonte: Adaptado de Bohn (200X). 

 
O fogo muita das vezes pode gerar um incêndio, devido a isso com o passar 

do tempo foram sendo criadas normas para combate a incêndio, as quais são 
aplicadas nos dias de hoje em várias edificações, e para que estas medidas sejam 
adotadas é realizado o projeto de PPCIP (Programa de Prevenção Contra Incêndio 
e Pânico) o qual é analisada pelos bombeiros militares do estado e caso seja 
aprovado poderá ser obtido o alvará de funcionamento ou moradia (FAGUNDES, 
2013). 

 
2.2 SISTEMA DE EXTINTORES PARA CADA CLASSE DE INCENDIO 
 

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. Segue 
tabela abaixo de qual extintor utilizar para cada classe de incêndio: 
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Quadro 1 - Extintores Utilizados para cada Classe de Incêndio. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

O número de extintores instalados em uma edificação deve estar de acordo 
com a tabela 2, a qual estabelece a distância que deve ser percorrida até o extintor 
em caso de incêndio, qual a área coberta em m², o risco de incêndio podendo ser 
pequeno, médio ou grande e a sua classe de ocupação. Tendo como base qual 
será a distância máxima de área coberta por cada unidade de extintor, fazendo com 
que se torne fácil o dimensionamento dos extintores (REIS, 2018). 

 

Quadro 2 - Recomendação para cada unidade extintora. 

 

Fonte: Adaptado de Reis (2018). 

 
2.3 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. 
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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). 
 
2.4 SISTEMA DE HIDRANTES 
 

Como já havia dito Reis (2018), outro material a ser analisado em grandes 
edifícios é a instalação de hidrantes, o qual é um sistema fixo diferente dos 
extintores. É distribuído de acordo com o projeto podendo ter até 3 tipos na 
edificação. Os hidrantes externos, recalques e internos os quais serão explicados 
com maiores detalhes. 

 

2.3.1 Hidrantes externos de coluna 

Segundo Mello (2014), é preciso que os hidrantes externos atendam a NBR 
5667-80 da ABNT, onde se o edifício possui áreas de grande risco o raio de ação 
do hidrante não deve ultrapassar 150m, e os com área que possui um pequeno 
grau de risco o recomendado do raio de ação é de 300m. A vazão mínima deve ser 
de 1.000 l/min chegando a uma pressão de ao mens 150 kpa. 

Este tipo de hidrante comum ser encontrado em grandes centros urbanos em 
lugares que possuem uma alta circulação. Referente a sua abertura é feita através 
de um registro de gaveta, onde a válvula é colocada ao lado do hidrante (MELLO, 
2014). 

De acordo com a NPT034 (2012), os tampões que é conectado as 
mangueiras e a parte de cima dos hidrantes devem ser pintadas de verde, amarelo 
ou vermelho para que possa ser identificado qual é a vazão do hidrante. 

 

A) Verde: Possui vazão maior que 2.000 l/min; 
B) Amarelo: Possui vazão entre 1.000 e 2.000 l/min; 
C) Vermelho: Possui vazão menor que 1.000 l/min; 

 
Figura 2 - Hidrantes externos de coluna. 

 

Fonte: Adaptado de Mello (2014). 

2.3.2 Hidrantes de Recalque 

Segundo a NBR 13714 (2000), como sistema hidráulico em alguns edifícios é 
o dispositivo de recalque o qual é utilizado pelo corpo de bombeiros em caso de 
incêndio no local. A instalação dos recalques é feita em uma caixa de alvenaria 
enterrada, ou embutido em muros e fechadas. Possui uma tampa bem estruturada 
quadrada sendo de ferro fundido com descrição para incêndio. A dimensões da 
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tampa são de 40 x 60 cm, e ficam a 50 cm do meio fio. E segundo Reis (2018), é 
proibido a instalação de recalques em lugares que possuem movimentação de 
veículos. Em caso de edificações residenciais é proibido válvula de retenção por 
que pode impedir a retirada da água do hidrante (GHISI, 2004). 
 

2.3.3 Hidrantes internos 

É encontrado na parte interna de grandes edificações podendo ela ser tanto 
residencial quanto comercial. O seu acionamento depende da ação humana e é 
formado por uma canalização fixa podendo ser subterrânea ou dimensionada nas 
paredes, elas têm o objetivo de conduzir a água até o ponto onde se encontra o 
hidrante para que possa ser combatido o sinistro (MELLO, 2014). 

As caixarias também chamadas de abrigos podem ser tanto metálicas, de 
madeira em fibra ou em vidro laminado desde que esteja sinalizando corretamente. 
A cor utilizada nestes abrigos é vermelho e deve conter uma placa acima descrito 
que é uma caixaria de hidrante (REIS, 2018). 

Os abrigos devem ser instalados fazendo com que tenham facilidade de 
abertura da válvula devendo estar em locais de fácil visibilidade e fácil acesso. As 
mangueiras que ficam nos abrigos do hidrante devem estar enroladas com ou sem 
o uso de carretéis axiais tornando-as de fácil utilização e rapidez durante o sinistro 
(REIS, 2018). 

 
Figura 3 - Hidrante de Parede. 

 

Fonte: Adaptado de Nogueira (2017). 

 

Como já dizia Mello (2014), o sistema de hidrantes é composto pelo 
reservatório, a tubulação, os hidrantes e suas partes tendo como exemplo 
mangueiras e conexões, e a bomba de tranferência de água. 

No Quadro 3 consta qual é a classificação dos tipos de sistema de hidrante e 
mangotes. 

De acordo com a NBR 13714 (2000), deve ser levado em conta no momento 
do dimensionamento do hidrante e mangote os seguintes itens: 

 
A) Modelo do reservatório de água; 
B) Comprimento total da mangueira; 
C) Diâmetro da rede de tubulação; 
D) Diâmetro das mangueiras; 
E) Modelo e diâmetro do esguicho; 
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Quadro 3 - Tipos de sistema de hidrante e mangotinhos. 

 

Fonte: Adaptado de Mello (2014). 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

Abaixo temos as dimensões e especificações mais detalhadas de cada 
pavimento, e o que foi aplicado em cada um e a quantidade de materiais. 

 
3.1 SUBSOLO 

 
O subsolo possui 322,81 m² junto de uma área comercial de 35,43 m². O qual 

foi realizado um acompanhamento no subsolo da instalação dos 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). 

 
Figura 4 - Subsolo. 

 
Fonte: Adaptado pelo Autor. 

 
3.2 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. 
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A loja agropecuária possui um local com o total de 136,01 m². Já na parte de 
segurança foi 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 foi instalado o 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 estipulava 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 o qual foi aplicado um bloco de iluminação de emergência e um 
extintor de pó químico seco.  

No exterior do prédio foi 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. 
 
Figura 4 – Térreo. 

 
Fonte: Adaptado pelo Autor. 

 
 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

3.3 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 foi 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 em 
caso de incêndio e um acionador manual do sistema de detecção e alarme. 

 
 

Figura 5 – Terceiro Pavimento. 

 
Fonte: Adaptado pelo Autor. 

 
 

3.4 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. 
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Figura 6 – Escadas. 

 
Fonte: Adaptado pelo Autor. 

 
 
4. CONCLUSÃO 

Com o presente estudo realizou-se toda a implementação de segurança do 
PPCIP em um prédio de três pavimentos na cidade de Telêmaco Borba. Foi obtido 
uma vasta experiencia na área de materiais e normas de aplicação do projeto sendo 
elas as normas de procedimento técnico dos bombeiros do Paraná e as NBR’s. 
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RESUMO 
 

Este trabalho trata-se da construção de um biodigestor, com objetivo de apresentar 
uma alternativa de reutilização do gás produzido pelo lixo, obtida através da 
decomposição do lixo orgânico o qual é o biogás, formado por gases, como o 
metano (CH4) e o dióxido de carbono (CO2). Com este experimento há a 
possibilidade de utilizar o gás metano como alternativa para o funcionamento de um 
fogão doméstico ou até mesmo para a geração de energia renovável, visando a 
preservação do meio ambiente. 
Palavras chaves: Energia e Meio ambiente  
 

 

ABSTRACT 
 

This work deals with the construction of a biodigester, with the objective of presenting 
an alternative of reusing the gas produced by the garbage, obtained through the 
decomposition of the organic garbage which is the biogas, formed by gases, such as 
methane (CH4) and the carbon dioxide (CO2). With this experiment there is the 
possibility of using methane gas as an alternative for the operation of a domestic 
stove or even for the generation of renewable energy, aiming at the preservation of 
the environment. 
Keywords: Energy and Environment 
 

1. INTRODUÇÃO 

Esse projeto tem como objetivo o estudo de biodigestores. Isso através de 
um levantamento bibliográfico visando entender o funcionamento, a importância e 
as possíveis aplicações dos mesmos.  

Segundo Colatto e Langer (2011) o biodigestor é uma tecnologia usada para 
realizar a decomposição de matéria orgânica. Isso através de um processo 
chamado de digestão aeróbica, que tem como produto final o biofertilizante e o 
biogás. Esse processo é realizado por bactérias especializadas, em um ambiente 
sem oxigênio.  

Os primeiros estudos na área de biodigestão surgiram no final do século XIX, 
quando o mundo passou por um processo de modernização após a revolução 
industrial, quando ambientes artificiais foram criados, aumentando a poluição. 
(LUSTOSA; MEDEIROS, 2014). 

Em 1884, Louis Pasteur realizou uma fermentação aeróbica e constatou que 
poderia utilizar o produto final como fonte de aquecimento e iluminação. E com a 
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crise do petróleo, surgiu a necessidade de criação de novas fontes energéticas, 
além da térmica. Nesse cenário a utilização de biodigestores ganhou força e passou 
a ser vista como uma fonte alternativa de energia. (ARAÚJO, 2013).  

Os biodigestores apresentam relevância pois a partir dele é possível produzir 
uma energia mais limpa. Também no processo de decomposição de matéria 
orgânica, como dejetos humanos e esterco de animais, é liberado o gás metano 
(CH4). Esse é um dos gases intensificadores do efeito estufa. Utilizando-se de um 
biodigestor para realizar a degradação do material orgânico, o metano não será 
liberado para atmosfera. Assim tem-se uma redução nos impactos causados por 
esse gás. Além disso, a utilização de biodigestores também impede que resíduos 
sejam despejados in natura, ou seja, sem tratamento, preservando assim solos e 
rios. 

 

2. METODOLOGIA 

Segundo Minayo (1994, p. 25 e 26), a pesquisa tem a seguinte definição: 
 

é um labor artesanal, que não se prescinde da criatividade, se realiza 
fundamentalmente por uma linguagem fundada em conceitos, proposições, 
métodos, técnicas, linguagem esta que se constrói com um ritmo particular. 
A esse ritmo denominamos ciclo de pesquisa, ou seja, um processo de 
trabalho espiral que começa com um problema ou uma pergunta e termina 
com um produto provisório capaz de dar origem a novas interrogações. 

Desta forma nosso estudo voltou-se para a para análise de possíveis 
melhorias relacionadas ao nosso tema de projeto. Com isto iniciamos pesquisas 
bibliográficas e documentais. Com foco em sua abordagem qualitativa, de natureza 
aplicada e objetivos exploratórios. 

 
3. RELATO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DISCUSSÃO 

A princípio o projeto estava sem um objetivo final, tendo apenas como foco 
principal os biodigestores, por se tratar de um tema muito amplo, foram cogitadas 
várias ideias para o projeto como a utilização de biogás para veículos e o 
aproveitamento dos lixões como um gerador de biogás. 

O tema principal definido tem-se devido aos biodigestores terem uma maior 
efetividade quando trabalha em temperatura e pH adequado, assim podendo ser 
utilizado um dispositivo para monitoramento em tempo real por meio de um sistema 
de Arduino programado com sensores de pH e de temperatura. 

Será realizado um protótipo de biodigestor para realizar os primeiros testes 
com o Arduino que será programado para receber informações do sensor de 
temperatura e do sensor de pH e enviar para um computador. 

O sistema de Arduino vendido separadamente dos sensores possuiu um 
valor acessível e baixo custo de mantimento. 

Um blecaute poderia ocasionar na perda de monitoramento o que poderia 
desencadear na diminuição de efetividade do biodigestor, assim sendo necessária a 
elaboração de um sistema emergencial para possível blecaute. 
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4. CONCLUSÃO 

Conforme estudo realizado foi constatado que cada vez mais há um rigor dos 
países para diminuição de emissões de gases do efeito estufa, decorrendo, 
portanto, na busca de matrizes energéticas de fontes renováveis. Com base nisso 
foi observado que a energia elétrica obtida através de biodigestores é pouco 
explorada no Brasil, muito embora sejam em grande parte utilizada pela 
agropecuária, obtida através de matéria orgânica (fezes de animais). Esse modelo 
para geração de biogás e consequentemente geração de energia elétrica chamou a 
atenção para a busca de uma compreensão, da forma pelo qual, são obtidos o 
biogás e a energia elétrica. Como por exemplo:  através das fezes de animais ou 
outro tipo de material orgânico.  

De acordo com as pesquisas foi observado que o Brasil tem cerca de três mil 
lixões, o que chamou atenção no potencial de que esses tem para geração de 
biogás e de energia elétrica, o que favorece a utilização do biodigestores nessas 
áreas degradadas para transformá-las em áreas sustentáveis e que venham 
diminuir o impacto ambiental causados pelos lixões. 
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RESUMO 
 

Atualmente diversos países estão se preocupando mais com relação ao meio 
ambiente e consequentemente com a constante busca de formas alternativas de 
desenvolvimento de tecnologias para o aproveitamento de energias renováveis. Os 
métodos mais promissores para minimizarem esses problemas, são os de geração 
de energia solar e eólica. Porém, a utilização de dínamos geradores revela-se ser 
uma solução viável, além de ser eficiente e relativamente de fácil acesso. O objetivo 
deste trabalho é apresentar o protótipo e evidenciar a eficiência de dínamos 
geradores como uma forma sustentável de gerar energia, utilizando-se da circulação 
de pessoas como um combustível para energizar o protótipo. 
Palavras-chave: Energias Renováveis; Dínamos Geradores; Protótipo.  

  
 
 

ABSTRACT 
 

Nowadays several countries are more concerned with the environment and 
consequently with the constant search for alternative ways of developing 
technologies for the use of renewable energies. The most promising methods to 
minimize these problems are the generation of solar and wind energy. However, the 
use of dynamos generators proves to be a viable solution, in addition to be efficient 
and relatively easily accessible. The objective of this work is to present the prototype 
and show the efficiency of generator dynamos as a sustainable way to generate 
energy, using the circulation of people as a fuel to energize the prototype. 
Key-words: Renewable Energy; Dynamos Generators; Prototype. 
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1. INTRODUÇÃO 

A energia elétrica é hoje um elemento essencial e vital para qualquer nação, 
sendo o alicerce do desenvolvimento econômico e dos altos níveis de vida que 
atualmente se verificam. Face ao contínuo crescimento da população mundial, é 
essencial que se diversifiquem e ampliem as fontes de energia primária, num curto 
prazo de tempo, além da eficiência dos sistemas de conversão de energia de modo 
atender, de forma sustentada e equilibrada, ao previsível aumento de consumo de 
energia elétrica no futuro (SILVA, 2008). 

Atualmente o setor representa a segunda maior fonte de emissões de dióxido 
de carbono (CO2e) equivalente no Brasil, ficando atrás apenas da Agropecuária 
(MCTI, 2016). 

Apesar deste método de geração de energia elétrica ter malefícios tão 
aparentes, ele não é o único. A geração de energia através de hidrelétricas também 
se destaca nesse quesito, por mais economicamente viável que seja, pode causar 
diversos problemas no meio em que for inserido.  

A crise hídrica ocorrida nos últimos anos revela a fragilidade do sistema de 
abastecimento de água em algumas regiões e também os riscos de queda no 
suprimento de energia elétrica ou o aumento das tarifas com a injeção de energia 
mais intensa em carbono. Apesar de muitos não crerem, existe um horizonte finito 
na capacidade de geração de energia hidráulica que precisa ser respeitado, pois os 
impactos ambientais da construção de reservatórios hidrelétricos são elevados 
(FEARNSIDE, 2011). 

Os reservatórios de água podem impactar diretamente a fauna e a flora 
locais pelo simples alagamento. Adicionalmente, podem também alterar 
drasticamente o regime hidrológico local e, consequentemente, influenciar nas 
condições de vida não apenas da fauna aquática (como usualmente se aborda), 
mas todo o ecossistema, principalmente em relação aos biomas com estações bem 
marcadas de cheia e vazante, como é o caso da Floresta Amazônica e do Pantanal 
(PORTO, 2013). 

Além disso, deve‑ se ter em vista as consequências sociais destes impactos 
ambientais, como o caso de alagamento de áreas habitadas ou inviabilização dos 
modos de vida de povos ribeirinhos e tradicionais por várias razões, como a 
redução dos recursos pesqueiros ou limitação do transporte fluvial, que é 
fundamental para determinadas regiões (PORTO, 2013). 

Segundo Silva (2008), devido às preocupações relativas à disponibilidade a 
longo prazo dos combustíveis fósseis e também pelos impactos ambientais 
produzidos por subprodutos da geração de eletricidade (gases com efeito de estufa, 
partículas, metais pesados, etc.), muitos países, nomeadamente os mais 
desenvolvidos, têm investido em tecnologias que exploram sobretudo as “novas” 
fontes de energia renováveis (eólica, solar, biomassa, geotérmicas, ondas e marés, 
etc.). 

Para o desenvolvimento e amadurecimento das tecnologias renováveis é 
essencial a utilização de medidas de eficiência energética. As possibilidades 
tecnológicas em termos de geradores elétricos nos diferentes aproveitamentos de 
energia renovável são várias, revelando vantagens e desvantagens para cada caso. 
Neste contexto, a aposta na eficiência energética e em diferentes formas de 
exploração de energias renováveis é vista como uma forma de amenizar as 
consequências do consumo dos combustíveis fósseis, e gerar diferentes soluções 
para um futuro energético sustentável (CHAVES, 2013). 
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 Diante disso colocou-se o seguinte objetivo de pesquisa: encontrar uma 
forma alternativa para gerar energia elétrica sem prejudicar o meio ambiente. A 
ideia encontrada foi a construção de uma plataforma que ao ser acionada por algum 
peso (ainda em pesquisa), possa gerar energia elétrica suficiente e abastecer uma 
catraca. 
 
2. METODOLOGIA 

Diante do maior consumo de energia elétrica nos dias de hoje, muitos 
estudos estão sendo feitos para tentar encontrar soluções para este problema. 

O protótipo foi fundamentado em pesquisas bibliográficas e experimentais 
nas bases de dados como: Google acadêmico, Scielo, Periódicos da CAPES e 
principalmente, na biblioteca da faculdade, com o foco na geração de energia 
renovável. Utilizamos a pesquisa também para compreender melhor sobre os tipos 
de energias, conversões de energias, utilização de dínamos, meio ambiente e o que 
poderíamos agregar neste meio. 

 Com bases em algumas pesquisas, notou-se que a maioria dos estudos de 
formas de gerar energia sustentáveis estão focados em energia eólica e energia 
solar. Através destas informações, buscou-se outra forma de gerar energia de 
maneira sustentável e foi assim que surgiu a ideia de construir um gerador que 
aproveitasse algo que as pessoas precisam fazer diariamente, se movimentarem. A 
princípio era uma ideia inusitada, mas com ajuda das pesquisas foi evidenciado que 
este protótipo pode funcionar. 

 
3. RELATO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DISCUSSÃO 

Em meio a diferentes formas de gerar energia de maneira sustentável, torna-
se difícil encontrar a que possui mais benefícios tanto ao meio ambiente quanto a 
população. Algumas têm custo de instalação e manutenção muito elevados e outras 
só são eficazes em determinados ambientes ou locais. Uma forma bastante 
interessante e relativamente simples, é a geração de energia através de dínamos 
geradores, os quais convertem energia mecânica em elétrica. 

Nosso projeto trata-se de uma plataforma geradora de energia que consiste 
no uso de dínamos acionados pelo peso aplicado sobre uma plataforma, realizando 
um trabalho mecânico para converter em energia elétrica e ser armazenada em 
baterias ou ser ligado diretamente a um equipamento elétrico. Nosso objetivo é 
conseguir fazer com que esse protótipo possa suprir a demanda de energia de uma 
catraca que é utilizada na recepção da Faculdade de Telêmaco Borba (FATEB). 

A princípio tínhamos como intuito de aproveitar o movimento de carros, 
caminhões, motos, entre outros. Visto que isso necessitaria de grande trabalho para 
realizar cálculos e provavelmente, a necessidade de realizar manutenção seria 
constante, essa ideia foi deixada para segundo plano e mudamos o foco para 
criação de uma plataforma de geração energia através do movimento das pessoas. 

Da mesma forma que nos carros e caminhões, o peso entre pessoas pode 
variar. Por isso, pretendemos dimensionar a plataforma para pessoas com 
determinada faixa de peso e assim, otimizar a geração de energia sem riscos à 
danos no equipamento. Ou seja, pessoas abaixo da faixa podem não gerar energia. 
Já pessoas acima dessa faixa, só vão gerar uma quantidade limitada de energia, 
pois haverá uma trava de segurança evitando danos à integridade das molas. Essa 
ação pode minimizar as necessidades de manutenção do equipamento aumentando 
a sua vida útil. 
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4. CONCLUSÃO 

A objetivo do protótipo é aproveitar o movimento gerado pelo caminhar que 
atualmente é perdido. O objetivo do nosso projeto é criar uma plataforma que gere e 
também armazene essa energia. O diferencial do projeto é a utilização do dínamo e 
o mecanismo de engrenagens.  

Acreditamos que comparado à outras formas sustentáveis de gerar energia, 
o protótipo pode causar danos menores ao meio ambiente, assim como a eólica 
sendo uma energia limpa que para ser instalada traz um grande impacto a fauna e a 
flora locais. 
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ESTUDO DO USO DE RESÍDUO DE TIJOLO CERÂMICO EM OLARIA 
COMO AGREGADO MIÚDO PARA A FABRICAÇÃO DE 
ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DE ALVENARIA 

 
Laira Gabriele Antunes Aurelio1 e Marcel Andrey de Goes2 

 
 

RESUMO 
 
A construção civil é a principal responsável por consumir grande parte dos recursos 
naturais existente, e as indústrias por gerar diversos tipos de resíduos. As olarias 
geram resíduos de tijolo cerâmico classificados como classe A, na maioria das vezes 
não são descartados da maneira correta, gerando diversos problemas ambientais. E 
como alternativa para diminuir os impactos gerados no meio ambiente e promover a 
qualidade de vida, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de analisar a 
utilização do resíduo cerâmico proveniente de olarias como material alternativo para 
a produção de argamassa de revestimento. 
Palavras – chave: Resíduos; Tijolo cerâmico; Argamassa. 
 
 

ABSTRACT 
 

Civil construction is the main responsible for consuming a large part of the existing 
natural resources, and industries for generating different types of waste. The 
brickworks generate ceramic brick residues classified as class A, which in most 
cases are not disposed of correctly, causing several environmental problems. And as 
an alternative to reduce the impacts generated on the environment and promote 
quality of life, this work was developed with the aim of analyzing the use of ceramic 
waste from pottery as an alternative material for the production of coating mortar. 
Keywords: Waste; ceramic brick; mortar. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A questão ambiental vem trazendo inúmeras preocupações para a 
humanidade, pois as consequências da utilização desordenada dos recursos 
naturais começaram a surgir, dessa forma, o desenvolvimento sustentável se torna 
de grande relevância, principalmente na construção civil, principal responsável por 
consumir grande parte dos recursos naturais e também a maior geradora de resíduo 
(NISHIYAMA, 2015). A preocupação vem desde fabricação de cimento e suas 
emissões de gás carbônico na atmosfera até a deposição de resíduos em aterros. 

Os resíduos da construção civil são definidos pela resolução n° 307/02 do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2002), estabelecendo diretrizes, 
critérios e procedimentos para gestão da construção civil. Os resíduos da 
construção civil podem ser considerados os de reformas, reparos e demolições de 
obras, e escavações de terrenos. 
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Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, 2008), cerda dos 5.564 municípios brasileiros apenas 936 (16,82%) 
realizam tratamento de resíduos sólidos, e 994 realizam coleta seletiva (17,85%). 
Através dessa pesquisa, é possível notar que a destinação correta dos resíduos 
sólidos no Brasil sofre descaso se relacionado com países desenvolvidos. Para 
melhorar esse cenário, foi estabelecida a lei 12.305 em 2 de agosto de 2010, a qual 
foi instaurada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Portanto, com a finidade de promover uma redução nos impactos gerados 
pela produção de tijolos de cerâmica vermelha e minimizar o cenário atual em 
relação ao impacto do meio ambiente, e a obrigatoriedade da reciclagem de 
resíduos de classe A, esta pesquisa busca uma alternativa viável para reutilizar os 
tijolos de cerâmica vermelha , tanto na perca da fabricação como também nas 
quebras realizadas durante seus transporte e carregamento. 

 
2. METODOLOGIA 

Para este trabalho a metodologia utilizada será a de pesquisa exploratória, 
no qual ocorre o envolvimento prático direto com o problema em questão, com 
levantamento bibliográfico e dados qualitativos e quantitativos. 

Os procedimentos executados serão procedimentos laboratoriais, como 
índice de consistência (NBR 13276) e teor de ar incorporado (NBR 13278), para 
argamassas no estado fresco, já para argamassas no estado endurecido os ensaios 
serão resistência à compressão (NBR 5739) e resistência a tração por compressão 
diametral (NBR 7222). 

O objetivo destes procedimentos a serem executados é analisar o 
comportamento das argamassas, com diferentes teores de substituição de 
agregado miúdo natural por agregado de resíduo de tijolo cerâmico de olarias.  

 
3. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Rato (2006), as argamassas são materiais de construção, formadas 
de uma mistura homogenia obtidas através de agregados miúdos, água e aditivos, 
utilizados em diversos tipos de aplicação. É necessário compreender como as 
argamassas se comportam para saber lidar com as solicitações que elas podem 
estar sujeitas, sendo compatíveis, química e mecanicamente, com os materiais pré-
existentes. 

O material utilizado como agregado miúdo na fabricação da argamassa de 
revestimento é gerado de resíduo de tijolo cerâmico proveniente de olarias, é 
coletado e destinado a trituração em um equipamento denominado “queixada”, para 
obter aspecto homogêneo, como mostra a figura 1. A composição granulométrica 
desse tipo de agregado deve atender as mesmas exigências do que os agregados 
miúdos naturais, conforme NBR 7211, que define agregado miúdo cujo os grãos 
passam pela peneira de 4,8 mm e ficam retidos na peneira 0,150 mm. 

Estudos apontam segundo Nishiyama (2015), a efetividade de se utilizar os 
resíduos cerâmicos para confecção de argamassa para revestimento. Pode se 
afirmar que as argamassas produzidas com resíduos cerâmicos tiveram aumento 
do desempenho mecânico, em relação a produzida apenas com adição de areia do 
rio. Em relação a resistência à tração, nas idades de 7 e 28 dias, a argamassa 
confeccionada parcialmente com resíduo cerâmico apresentou um ganho de 58% e 
111% de desempenho comparada com a produzida com a adição de areia do rio. 
De acordo com os resultados de resistência de tração a argamassa produzida com 
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resíduo cerâmico também apresentou maior resistência à compressão. 
 
 

Figura 1- Agregado miúdo proveniente de resíduo de tijolo cerâmico 
 

 
Fonte: Nishiyama, (2015). 

 

A massa específica da argamassa começa a diminuir com o aumento da 
proporção agregado reciclado/agregado natural, a porosidade intrínseca ao 
agregado reciclado é a principal responsável na ocorrência dessa redução. Estão 
ligados a trabalhabilidade, a diminuição da massa específica e aumento da 
quantidade de ar na argamassa. Dessa forma, quanto menor a massa específica e 
maior o teor de ar incorporado, melhor será a trabalhabilidade (PAIXÃO, 2013). 
 

4. CONCLUSÃO 

Conclui-se então, a viabilidade de utilizar agregados de resíduos cerâmicos 
nas argamassas de revestimento, entretanto não se pode substituir 100% o 
agregado natural. O pó cerâmico obtido pela moagem de resíduos de tijolos de 
olarias, apresentam boas propriedades mineralógicas e atividade pozolânica, 
obtendo propriedades mecânicas satisfatórias. Portanto, o processo de moagem 
provenientes desses resíduos possibilita a utilização em argamassas, e além de 
resultados favoráveis, ajuda diretamente na preservação do meio ambiente. 

Com base nos estudos e pesquisas realizadas até o presente momento e 
notando a viabilidade dos mesmos, podemos dar continuidade ao trabalho com os 
procedimentos práticos laboratoriais, realizando os ensaios conforme as NBR, 
fazendo a substituição parcial do agregado miúdo natural por agregado de resíduo 
cerâmico.  
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SISTEMA CONSTRUTIVO EM DRYWALL: UMA ALTERNATIVA NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
Thaynara Caroline Cunha Ribas dos Santos1 e Marcel Andrey de Goes 2 

 
 

 
RESUMO 

 
A tecnologia drywall, também conhecida como parede de gesso ou gesso 
acartonado, consiste em uma estrutura de aço galvanizado e chapas de gesso de 
alta resistência, parafusadas em ambos os lados. Este método ainda não é muito 
utilizado no Brasil, devido à falta de informação ao cliente e a escassez da mão de 
obra qualificada no mercado. Tendo em vista a importância do drywall na construção 
civil, o presente trabalho visa trazer um maior conhecimento dessa tecnologia, 
mostrando suas principais vantagens. 
Palavras-chave: Drywall; Gesso acartonado; Aço galvanizado; Vedações verticais. 

 
ABSTRACT 

 

Drywall technology, also known as plasterboard or wallboard, consists of a 
galvanized steel structure and high-strength plasterboard, screwed on both sides. 
This method is still not widely used in Brazil, due to the lack of information to the 
client and the scarcity of qualified labor in the market. Taking into consideration the 
importance of drywall in civil construction, the present work aims to bring a greater 
knowledge of this technology, showing its main advantages. 
Key-words: Drywall; Plasterboard; Galvanized steel; Vertical fences. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

No mercado atual uma empresa de bons negócios é aquela que visa não só 
a qualidade econômica, mas preza também pelos direitos dos consumidores, 
qualidade dos produtos e enfatiza a proteção ambiental, oferecendo novas 
tecnologias que asseguram qualidade e conforto. Para o setor da construção civil 
isso não é diferente, a execução das obras requer um planejamento feito pela 
equipe de engenharia, principalmente em relação as etapas, as melhores estruturas 
e materiais que serão utilizadas, considerando valores e qualidade como também a 
estratégia e instrumentos voltados para efetividade e segurança (RIOS, 2014). 

Apesar dos grandes avanços tecnológicos, a indústria da construção civil 
ainda enfrenta grandes desafios para prover a demanda financeira e de materiais 
necessários para realização das obras, considerando agilidade, economia e meio 
ambiente. 
 Sabendo que o atual contexto da construção civil apresenta crescente 
preocupação, em escala mundial, no que diz respeito a sustentabilidade e 
preservação do meio ambiente. Para atender às novas necessidades do mercado, 
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as construtoras buscam alternativas que tornam o processo de construção mais 
rápido, barato e eficiente, utilizando paredes leves, feitas de materiais pré-
fabricados, como o drywall que vem ganhando seu espaço sendo uma tecnologia 
capaz de mudar o cenário das construções atuais (COSTA; SILVA,2018). 

Devido as grandes potencialidades desse sistema construtivo o presente 
trabalho propõe um estudo voltado a expor as principais características, vantagens 
e limitações apresentadas atualmente para o sistema construtivo em drywall. 
 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada será a pesquisa exploratória com levantamento de 
dados bibliográficos, juntamente com estudos quantitativos. A pesquisa exploratória 
foi realizada através de pesquisa documental.  

Segundo Beuren e Raupp (2012) esse tipo de pesquisa científica é aplicada 
de maneira que o pesquisador tenha uma maior proximidade com o universo do 
objeto de estudo e que oferece informações e orienta a formulação das hipóteses 
da pesquisa. 

A natureza desta pesquisa será designada como quantitativa – qualitativa 
considerando o objetivo de estudar o processo de vedações verticais internas 
executadas com drywall analisando suas principais vantagens.  

 

3. DESENVOLVIMENTO  

O drywall também é conhecido como gesso acartonado e pode ser utilizado 
em substituição a alvenaria convencional nas vedações internas de uma 
construção. Sua instalação conta com uma estrutura de aço galvanizado, onde são 
inseridas as placas de gesso de drywall fixadas por parafusos (SILVA, 2003).  

Na figura 1 apresenta-se um esquema de uma estrutura em drywall. As 
estruturas metálicas ficam situadas na parte interna da parede sendo conhecidas 
como guias e montantes, localizadas entre as placas de gesso acartonado para 
oferecer a sustentação da parede. Essas estruturas são confeccionadas em aço 
galvanizado de 0,50 mm de espessura regido pela NBR 15.217. 

 
Figura 1 – Estrutura de drywall  

 

Fonte: Voitille, 2015. 
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As guias fazem parte da estruturação horizontal de paredes, enquanto os 
montantes são utilizados para dar suporte no sentido vertical da estrutura. Como 
forma prática de diferenciação os montantes possuem aberturas e servem para 
facilitar a inserção de fios e tubulações necessárias para ligações elétricas e 
hidráulicas (COSTA; NASCIMENTO, 2015).   

Existem no mercado chapas de gesso acartonado considerando suas 
diferentes finalidades: a chapa branca utilizada em áreas secas; a chapa verde para 
áreas úmidas e chapa rosa para áreas que necessitam de uma maior resistência ao 
fogo (VIEIRA, 2006). 

O processo de colocação do material termoacústico é feito com a lã de vidro, 
lã de pet ou lã de rocha. Essas lãs são completamente inflamáveis, podendo assim 
ficar em contato com a instalação elétrica no meio da parede, não ocorrendo riscos 
de gerar um curto-circuito (VIEIRA, 2006). 

A etapa do processo de montagem começa pela leitura do projeto, a qual 
especifica a necessidade de isolamento termo acústico, as espessuras e dimensões 
dos montantes, a resistência ao fogo ou umidade e a compatibilização aos outros 
projetos (elétricos, hidráulicos). Após essa etapa inicial, é feita a montagem da 
estrutura metálica, a qual consiste em guias e montantes. Com a montagem da 
estrutura pronta, deve ser realizada as instalações hidráulicas e elétricas e em 
seguida realizar a aplicações do isolante termoacústico. Por fim as placas são 
parafusadas nas guias e montantes (NUNES, 2015). 

Após concluir todo o processo de montagem, é realizado o tratamento das 
juntas, como as placas ficam posicionas uma do lado da outra é importante 
executar esse processo. Para isso, existe uma massa específica para o drywall, 
essa massa é passada em toda a parede, em seguida a fita papel é passada nas 
juntas e para finalizar a massa é passada na parede novamente. Por fim é realizado 
o revestimento, aceitando qualquer tipo de acabamento: pintura, textura, azulejos, 
pastilhas, mármore, granito, papel de parede, lambris de madeira, entre outros 
(MORATO JR, 2008). 

Atualmente, o drywall não é apenas utilizado em paredes, mas também em 
forros, tendo o processo de montagem semelhante. Primeiramente é feito a 
montagem das estruturas de aço, o chapeamento das placas, o tratamento das 
juntas e por fim é dado o acabamento (MORATO JR, 2008). 

Silva (2003) destaca que uma parede de gesso acartonado pode parecer 
frágil, mas sua capacidade de suporte chega até 30 kg em seus pontos de 
aplicações.  Para cargas maiores é possível fazer instalação de reforços feitos de 
metal ou madeira. 

Em relação as vantagens do método, Diniz (2015) destaca que o sistema 
drywall tem um custo benefício maior quando comparado aos demais métodos 
construtivos, considerando o conforto termoacústico, a manutenção fácil e em caso 
de divisórias, não há necessidade da quebra de paredes evitando sujeira em 
excesso. 

Segundo a Associação Brasileira do Drywall (2017), as construções que 
apresentam o sistema tradicionais podem apresentar 35% de desperdício, já o 
método construtivo realizado com drywall não excedem de 5%, isso se deve pela 
praticidade da instalação, que diminui a quantidade de entulhos, garantindo uma 
obra mais limpa e organizada. 
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4. CONCLUSÃO 

De acordo com a analise feita no presente trabalho sobre o sistema drywall, 
entende-se que este representa uma alternativa viável para redução da área 
ocupada, aliviando as fundações e aumentando o espaço útil da construção. Sua 
simplicidade de montagem evita desperdícios, tornando este um produto 
ecologicamente correto por reduzir o consumo de água e causar baixo impacto no 
meio ambiente se comparado aos métodos tradicionais de construção em alvenaria. 
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ESTUDO DA DINÂMICA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA EM 
UM SISTEMA MECÂNICO MANCAL DESLIZANTE 

 

Allan Castro Ribas1 

 
RESUMO 

 
O presente estudo almeja a análise de um dispositivo de lubrificação automática com 
testes em bancada, visando analisar e mapear a superfície da bucha mancal 
deslizante após determinado tempo em funcionamento. Aplicando a lubrificação 
adequada os contatos metálicos dentro do rolamento deixam de se atritar 
ocasionando em menos fadiga entre a pista interna e externa. Sendo assim espera-
se viabilidade e estudo com análise da necessidade e importância de uma 
lubrificação adequada para maior vida útil dos equipamentos, para a diminuição da 
energia dissipada pelo atrito, e a manutenção das características superficiais dos 
materiais e gerando uma economia significante no setor industrial. 
Palavras-chave: Mancais, Rolamentos, Lubrificação. 
 

ABSTRACT 
 
The present study aims at the analysis of an automatic lubrication device with bench 
tests, in order to analyze and map the surface of the sliding bearing bushing after a 
certain time in operation. Applying the proper lubrication the metal contacts inside the 
bearing stop being rubbed, causing less fatigue between the inner and outer race. 
Therefore, feasibility and study are expected with an analysis of the need and 
importance of adequate lubrication for a longer equipment life, for the reduction of 
energy dissipated by friction, and maintenance of the surface characteristics of the 
materials and generating significant savings in the industrial sector. 
Key-words: Bearing, Bearings, Lubrication. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Com o crescimento acentuado das indústrias surge também o aumento 
acentuado nos relatos de falhas das instalações e em maquinas devido ao desgaste 
e causas associadas, então a tendência e demanda foi reconhecida por 
especialistas interessados nos temas de atrito, desgaste e lubrificação. Inúmeros 
trabalhos abordando varias facetas destes temas foram apresentados desde então. 

O estudo da lubrificação ou Tribologia tem por definição, desde década de 
1960 como “a ciência e tecnologia da interação de superfícies em movimento relativo 
e assuntos e práticas relacionados”, vem do grego τρίβω ‘tribo’ significando 
“esfregar”, atritar, friccionar, e λόγος ‘logos’ significando ‘estudo’. Na Inglaterra, com 
a aceleração recente no campo devesse muito ao relatório, publicado em 1966, pelo 
Departamento de Educação e Ciência, Lubrification.(Tribology, Education and 
Research). (STROETERAU, 2014; BHUSHAN, 2013) 

                                                 
1
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A existência de um componente rotativo apoiado em mancais e transmitindo 
potencia cria um acréscimo de problemas que são encontrados nas mais diversas 
maquina Estes equipamentos muitas vezes é parte integrante de plantas de 
produção ou centrais de geração de energia, sendo que uma parada imprevista 
pode acarretar grandes perdas financeiras, perdas de materiais e ate mesmo em 
vidas. Por este motivo, fica evidente a necessidade de amplo entendimento dos 
fenômenos em equipamentos rotativos, em relação aos componentes de interface 
entre componentes fixos e moveis como se configuram os mancais. (CASTRO, 
2007) 

Em casos individuais o uso da aplicação dos conhecimentos tribológicos é 
muito pequeno pela demanda de produção. No entanto, devido à inúmera 
quantidade de contatos com lubrificantes em máquinas, será gerada uma economia 
em cada um deles permitindo alcançar somas significativas. Em questão cerca da 
metade da energia produzida é utilizada para vencer o atrito, o que nos permite 
deduzir que melhorias destes projetos tenham um significado considerável na 
economia das indústrias, sendo assim equipamentos rotativos se destacam no 
contexto de fabricas com significativa quantidade de quebras típicas devidas o 
manuseio inadequado do produto. 

 
2. METODOLOGIA 

Uma pesquisa foi realizada inicialmente com o intuito de entender o 
funcionamento de lubrificação convencional e suas dificuldades em área de trabalho 
com bombas de graxa manuais, foi constatado que a cada ciclo uma bomba bozza 
8522-G3 manual de 5 kg adiciona 9 gramas de lubrificante pesagem realizada  em 
uma balança Toledo prix 2, sendo assim seguindo rotas planejadas para analisar o 
tempo de duração da atividade. 

Com um plano de rota de 25 mancais com variações de tamanhos de 
mancais, isso levou um tempo de 3 horas para a conclusão da atividade, levando em 
consideração a ergonomia do colaborador desvio de área como escadas e locais 
isoladas. Devido a esta dificuldade chegamos à necessidade de projetar um sistema 
de lubrificação centralizado com o intuito de diminuir tempo e eliminar esforços 
desnecessários pelo colaborador, e com isso o tornando um inspetor de lubrificador. 

O processo automático de lubrificação será instalado em uma empresa de 
celulose e papel, sendo que ficará responsável por lubrificar oito mancais nas 
válvulas de rotativa do digestor e seu sistema de abastecimento e controle ficará 
instalado na sala de operação. O sistema irá contar com duas bombas, uma unidade 
de abastecimento de óleo, dois motores, mangueiras para conexões e sistema de 
controle e monitoramento. Para estes mancais, foram desenvolvidos estudos e 
constatado que a lubrificação ideal é de 5g de graxa Mobil SHC460. Com isso, o 
sistema irá lubrificar os mancais com 5g de graxa a cada 300 minutos.  

Pontos de observações: 

 O reservatório é capaz de armazenar até 200 ciclos; 

 A pressão de trabalho do sistema é de no mínimo 5bar e máximo de 
207bar; 

 Temperatura máxima do sistema de 177°C. 
Caso algum destes pontos seja violado, um alarme sonoro e visual (giroflex) 

será acionado e irá alertar os operadores e os responsáveis pela lubrificação. 
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Figura 1 – Fluxograma de processo de lubrificação automática. 

 

Fonte: Dados do autor (2020). 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 TRIBOLOGIA 

 O principal objeto do estudo da lubrificação são as características de filmes de 
fluido entre as superfícies de contato com movimento relativo e as consequências de 
possíveis falhas do filme de fluido ou ausência deste, causadoras de desgaste e 
atrito agressivo (MENDES, 2014). 

Conforme Portela et al. (2012): 
 

Tribologia é a ciência responsável pelo estudo do atrito entre partes em 
movimento, onde são estudados os principais fatores que originam o 
desgaste prematuro ou a boa condição de utilização de um determinado 
componente, sujeito ao fenômeno atrito. 

 
Reunindo os estudos adquiridos da física como o atrito quântico na química 

com estudo de lubrificantes e aditivos e da mecânica de fabricação com estudo da 
qualidade superficial em relação à tribologia. Não sendo conhecimentos básicos, 
mas sim a área de aplicação. Com isso o campo do conhecimento sobre a 
lubrificação é de fundamenta importância para os estudos dos seus fenômenos 
como, atrito e desgaste antecedem muito a década de 60 (SINATORA, 2005). 
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3.2 TRIBOSSISTEMA 
 

Estudando o atrito, desgaste, empresas de lubrificações perceberam que o 
desgaste e a força ou coeficiente de atrito não dependem apenas de materiais 
envolvidos e suas composições. Pois essas medidas são afetadas também pelas 
condições dos ensaios como, ambiente, rugosidade superficial, presença de óxidos, 
lubrificantes ou abrasivos e tipo de desgaste envolvido (STACHOWIAK, 2004). 

Com isso é necessário exemplificar um sistema bem definido de modo a 
determinar o campo das propriedades tribológicas.  

Horst Czichos (1978), criador da proposta de tribossistema, fala que a 
estrutura do sistema é constituída por quatro elementos: Corpo, Contra-Corpo, Meio 
Interfacial e Ambiente. 

O contato com qualquer sistema tribológico varia de acordo com as condições 
impostas a ele como mostra figura 1, sendo que a um número significativo de fatores 
de controle para um dado sistema, como mostra a tabela a tabela de parâmetros 
comuns utilizados na caracterização de contatos tribológicos (LEAL, 1981). 
  
Figura 2 - Contatos Tribológicos. 

 
Fonte: Adaptado de (LEAL, L. C.(1981). 

Com analise da figura percebe-se ter movimento, força e velocidade, 
resultando em saídas úteis, como o deslizamento ou gerando percas de calor, 
vibração, desgaste. 

3.2.1 Natureza das Superfícies 

As superfícies dos sólidos apresentam uma estrutura e propriedades 
complexas dependentes da natureza do sólido, do método de preparação da 
superfície e da interação entre ela e o ambiente. Estas propriedades são cruciais nas 
interações, pois afetam a real área de contato, o atrito, o desgaste e a lubrificação 
(BHUSHAN, 2013).  

Os processos de atrito e de desgaste ocorrem nas interfaces do sistema, e 
são manifestações das características físicas e químicas dos materiais (LIANG, 
2004).  
 
3.2.2 Natureza da superfície metálica 
 De acordo com Zum Gahr (1987) o desgaste por abrasão é caracterizado por 
movimento relativo entre um corpo “duro” e uma superfície mais “mole”. O corpo 
duro pode ser fraturado e a mais mole pode haver trincas ou deformações, O 
desgaste pode ser dividido em relação ao tipo de contato. O primeiro ocorre quando 
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o abrasivo desliza ao longo de uma superfície e o outro, quando ele desliza entre 
duas superfícies. A superfície metálica tem por base direta o processo de fabricação 
onde foram submetidos ensaios. Neste processo podem ser produzidas peças com 
qualidades superficiais diferentes, em análise microscópios o processo deixa seus 
defeitos caracterizados. 

A superfície metálica tem por consequência direta o processo de fabricação 
onde foram submetidas. Neste processo podem ser produzidas peças com 
qualidades superficiais diferentes, em analise microscópios o processo deixa seus 
defeitos caracterizados. 
Segundo Stoeterau (2014): 
 

 Em geral, a estrutura de uma superfície metálica é constituída das 
seguintes camadas: Camada de sujeira: aproximadamente 3 μm; camada 
adsorvida: aproximadamente 0,3 μm; camada oxidada: aproximadamente 1 
a 10 μm; camada deformada aproximadamente 5 μm. 
 

Representando a usinagem como um dos principais processos de fabricação na 
indústria, em torno 70%, a apresentação das características superficiais de uma 
peça usinada (Figura 3). Pode ser dividida em três grupos distintos, sendo a camada 
superficial externa, que tem filme de lubrificante (graxa/óleo) e outra camada de 
revestimento reativo, a segunda camada, conhecida por camada superficial interna, 
constituída principalmente de material encruado. A figura 3 nos mostras o resultado 
do processo termicamente afetado, a área não afetada, onde se encontra o material 
de base da peça.  
 
Figura 1 - Topografia e camadas superficiais de uma peça usinada. 

 
Fonte: Adaptado de (STOETERAU, 2014). 

3.2.3 Rugosidade 
É a função do tipo do acabamento do material, pelo processo de fabricação 

utilizado. A superfície da peça, mesmo que visualizadas a olho nu e aparentando 
estar lisas, na utilização de um microscópio demonstram regiões com, maior ou 
menor planicidade, a qual é definida como sendo rugosidade (Norma DIN 4760).  

Sendo a superfície real e superfície idealizada no projeto, apresentam como 
sendo o desvio de forma da superfície, estes por sua vez podem ser grossos ou 
finos. Em determinação a norma DIN 4760 nos fala que estas superfícies podem ser 
classificadas em seis ordens, (MENDES, 2014). Conforme Figura 4 a seguir.  
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Figura 4 – Quadro: Superfícies técnicas perante norma DIN 4760. 

 
Fonte: Adaptado de (STOETERAU, 2014). 

3.2.4 Parâmetros de rugosidade 

 Para caracterizar os parâmetros de rugosidade é utilizado o médio 
aritmético Ra que são todos os desvios do perfil de rugosidade de uma linha media, 
dentro de um comprimento de medição que tem a desvantagem de não esclarecer a 
variabilidade dos diferentes valores de rugosidade no perfil analisado, e Rz que são 
rugosidade singular em trechos de medição sucessiva que pode ser considerado 
mais sensível a mudanças no acabamento como mostra a figura 5 a seguir 
(BRUNETTI, 2012). 
Figura 5 - Parâmetro de rugosidade Rz. 

 
Fonte: Adaptado de (BRUNETTI, 2012).  
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3.3 ATRITO  
 A palavra atrito, que vem do latim atritum, refere-se à resistência que 

os corpos fazem quando se flexionam uns sobre os outros. O nome de força de atrito 
é o resultado do atrito entre os corpos, sendo, o movimento de uma superfície sobre 
outra com sentido contrario da componente da força que produz o deslocamento e 
movimento. O atrito é causado pelas irregularidades entre as superfícies em contato. 
Essas irregularidades dão origem a um ângulo de fricção onde é possível 
estabelecer uma distinção entre o atrito estático e o atrito dinâmico tomando por 
base a mais elementar das situações de movimento. 

Para Passos e Silva (2012): 
 

O atrito e a sua medição vem sendo verificado ao longo dos anos, por ser 
de grande importância e pelo fato de englobar os mais variados ramos 
científicos. Nesse apanhado de variedade, tenta-se descobrir em qual 
situação os mecanismos de atrito existentes se encaixam. Um exemplo de 
variedade de estudo é a redução de desgaste dos componentes, 
proveniente muitas vezes pela escassez de lubrificação. 
 

3.3.1 Atrito nos Metais 
Estudos práticos revelam que, o contato com o escorregamento ocorre na 

presença de lubrificantes como óleos, graxas, ou filmes que são camadas 
protetoras. Considerando a situação, que pode ocorrer com frequência, que é a falta 
de um lubrificante, ou é aquecido acima de sua temperatura de trabalho emitida pelo 
fabricante, com isso, os metais entram em contato sob condições adversas.  O atrito 
de metais não lubrificados sãos mais prejudicados, na presença de filmes 
superficiais metálicas, e que, e na maioria dos casos, um metal não lubrificado 
encontrado em um ambiente industrial será recoberto por uma série desses filmes, 
conforme mostra a figura 6. 
 

Figura 6 - Ilustração do filmes em uma superfície metálica. 

 
Fonte: Adaptado de ( STOETERAU, 2014). 
 

3.3.2 Lubrificação 
A lubrificação é um meio de reduzir o atrito entre duas superfícies. A 

implementação de um lubrificante para o sistema pode acarretar em um desgaste 
menor nos materiais envolvidos, aumentando a vida útil do equipamento e auxiliando 
na dissipação do calor gerado devido ao movimento. Segundo Shigley (1984) 
podemos identificar cinco tipos de lubrificação: hidrodinâmica, hidrostática, elasto-
hidrodinâmica.  

A lubrificação hidrodinâmica é aquela em que as superfícies do mancal, que 
suportam a carga, estão separadas por uma película de lubrificante relativamente 
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espessa de modo a prevenir o contato de metal a metal, para que o equilíbrio obtido 
possa ser analisado pelas leis da mecânica dos fluidos. A lubrificação hidrodinâmica, 
esta não depende da aplicação de lubrificante sob pressão, por isso depende de um 
suprimento adequado de lubrificante. A pressão da película é criada pelo movimento 
das próprias superfícies, impelindo o lubrificante para a zona convergente (cunha de 
óleo) a uma velocidade suficientemente alta para criar a pressão necessária para 
separar as superfícies de contato, devido à carga do mancal (SHIGLEY,1984). 

A lubrificação hidrostática é obtida pela introdução de lubrificante, o qual é, às 
vezes, ar ou água, dentro da área carregada do mancal, a uma alta pressão, 
suficiente para separar as superfícies com uma película de óleo relativamente 
espessa. Assim, diferentemente da lubrificação hidrodinâmica, não é necessário o 
movimento de uma superfície relativamente à outra (SHIGLEY,1984). 
 

A lubrificação a óleo/ar utiliza de sistemas de medição de quantidade 
mínima para a medição de pequenas quantidades de lubrificante, que são 
normalmente usados para: lubrificação de ferramentas, lubrificação de 
peças unidas, pulverização ou molhagem de superfícies, lubrificação de 
correntes, e relubrificação de guias lineares e rolamentos (VIDAL, 2009). 
 

A lubrificação elasto-hidrodinâmica, será quando o lubrificante (óleo ou 
graxa) é adicionado por meios convencionais de lubrificação, com as superfícies que 
estão em contato com o rolamento, tais como engrenagens ou mancais de 
rolamento.  

O modelo de lubrificação de mancais que será utilizado neste projeto será o 
de Lubrificação Hidrodinâmica. Para ocorrer esta lubrificação, é recomendado 
manter o filme de óleo com uma espessura mínima que dependa da velocidade 
relativa entre as superfícies, e da carga aplicada sobre o mancal, da viscosidade 
absoluta do lubrificante e também da geometria das peças. Essa espessura mínima 
geralmente excede 1 μm. Conforme este eixo inicia a rotação, o contato entre as 
superfícies diminui. Então o mancal serve, como uma bomba de óleo, causando um 
fluxo de fluido lubrificante que, após certa velocidade, terá o filme necessário para 
que não mais ocorra o contato de metal contra metal no mancal. Assim, pode-se 
dizer que em um mancal lubrificado hidrodinamicamente ocorre contato entre as 
superfícies somente quando o eixo está estacionário ou girando com velocidade 
ainda não suficiente para a formação da espessura mínima de filme (VIEIRA, 2011). 

 

3.4 LUBRIFICANTE 
 O bom desempenho de uma lubrificação depende em grande parte da 

formação de uma película lubrificante entre os componentes móveis de um 
equipamento.  De maneira simplificada e generalizada, a principal função da 
lubrificação é a proteção contra corrosão de componentes por conta da ação de 
poluição externa e líquidos, também possui a finalidade de dissipar resíduos de 
desgaste, além de contribuir para a distribuição correta de calor e equilíbrio térmico 
para a máquina ou equipamento (MAIA, 2009). 

De acordo com Cordeiro e Azeredo (2013): 
 

A vida útil das partes móveis está diretamente relacionada à eficácia da 
película lubrificante, que depende: do tipo de lubrificante aplicado; de sua 
capacidade específica de calor, resistência a vibrações, da carga e a 
velocidade do movimento, dentre outros fatores. Então segundo cada 
demanda, deve ser utilizado o tipo adequado de lubrificante, que na 
indústria se apresenta normalmente na forma de óleos ou graxas. 
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Os óleos lubrificantes utilizados na indústria, em maioria, são os minerais 
parafínicos ou os sintéticos, ambos são solventes refinados e possuem alto índice de 
viscosidade, além de boa capacidade de separação da água e estabilidade térmica 
(REZENDE, 2015). 

Os óleos de base lubrificante oferecem várias propriedades que contribuem 
para a fabricação de lubrificantes, tais como: elevado índice de viscosidade, amplo 
intervalo de temperatura entre os pontos de fusão e ebulição, permanecendo assim 
em estado líquido por mais tempo e absorção e transporte de calor (CARRETEIRO; 
MOURA, 2010). 

 Todas essas propriedades fazem com que os óleos lubrificantes possam ser 
utilizados com a finalidade de redução de atrito e desgaste de peças, prevenção 
contra corrosão, sujeira, ferrugem e quebra e estabilidade hidráulica, sendo que 
cada tipo de óleo é utilizado seguindo a necessidade específica dos componentes, 
conforme explica a figura 7 abaixo: 

 
Figura 7 – Quadro: Tipos de óleos lubrificantes e suas respectivas aplicações. 
 

 
Fonte: Adaptado de Gândara (2007). 
 

3.4.1 Desgaste 
Sendo um sintoma da superfície que ocorre pela deformação plástica ou da 

retirada do material da superfície. Nos metais este processo deve ocorrer pelo 
contato entre metais, sólido não metálico. O desgaste provoca um dano que surge 
na superfície pelo contato de uma ou mais substancia dento da peça, gerando perda 
de material considerável. (ZAMPIERI, 1983). 

Podemos concluir que o desgaste é a maior causador da perca de 
desempenho mecânico e a fricção e da dissipação de energia. Com isso, a redução 
com desgaste pode ocasionar numa grande economia, diminuindo a manutenção e 
reposição de peças, reduzindo quebras e paradas de maquinas. O meio mais eficaz 
de se reduzir isso é a lubrificação.  

O processo de desgaste é complexo, pode ser resultado de inúmeros 
processos diferentes que podem acontecer. Podem podemos salientar as três delas: 
por adesão; por abrasão; por corrosão. 

O desgaste por adesão é comum de ocorrer seria quando o movimento entre 
duas superfícies entram em contato uma com a outra com falta ou sem lubrificação. 

O desgaste abrasivo é encontrado em peças com movimentos rotativos, 
acontece quando a superfície do material libera partículas solidas ocasionado o 
desgaste, possivelmente por lubrificante contaminado com material solido como, por 
exemplo, areia ocasionando desgaste excessivo na peça.  
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Para haver desgaste, a partícula deve ser mais alta que a espessura da 
película de óleo ou graxa e sendo mais dura que as superfícies com que entra em 
contato gerando assim arranhões na superfície tornando catastróficos danos.  
 
3.5 MANCAIS DE DESLIZAMENTO  

O mancal quando aplicado a um equipamento ou estrutura, refere-se a 
superfícies em contato onde uma carga é transmitida (JUVINALL, 2013). Os mancais 
de deslizamento, conforme mostra a figura 8, são empregados nas máquinas onde 
um eixo qualquer sofre forças sendo o mancal servindo como de apoio e guia para 
este eixo. Para aumentar a vida útil dos mancais é indispensável o uso de 
lubrificantes. O deslizamento de duas superfícies que trabalham, uma sobre a outra 
e suportando as forças de maneira a evitar que ocorra uma aproximação e evitando 
o contato. O fluido lubrificante, que está presente na parede do mancal entre as 
partes que se movimentam, possui um papel importante em aumentar a vida útil do 
equipamento e das partes em movimento, sendo assim absorvendo parte da energia 
gerada (VIEIRA, 2011).  

 
Figura 8 - Vista de um mancal de munhão com anel lubrificador. 

 
Fonte: Adaptado de Escola SENAI-SP. 

3.5.1 Tipos de mancais 
Os mancais deslizantes exigem o deslizamento direto do componente de 

sustentação de uma carga em seu suporte. Também são denominados de mancais 
planos e podem ser classificados em dois grupos (JUVINALL, 2013):  

a) Mancais de munhão ou mancais de luva: estes são mancais cilíndricos e 
suportam cargas do tipo radial. 

b) Mancais axiais ou mancais de encosto: esse tipo de mancal, 
normalmente é plano e possui eixo rotativo, suportando cargas em 
direção ao seu eixo geométrico.  

 
3.6 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE LUBRIFICAÇÃO 

A lubrificação centralizada ou automática consiste em um sistema onde a 
aplicação de lubrificante ocorre de forma simultânea em todos os pontos de uma 
máquina, obedecendo às quantidades adequadas para cada ponto. Nesse tipo de 
sistema, o óleo é dosado e bombeado de forma seriada e progressivamente, 
evitando a lubrificação excessiva ou insuficiente, chegando ao seu destino sem 
qualquer tipo de contaminação, sem a necessidade de manuseio direto pela parte do 
colaborador, e é um processo que ocorre com a máquina em operação.  
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O sistema de lubrificação centralizada é basicamente constituído por 
distribuidores e uma bomba, esta que pode ser hidráulica, elétrica, manual ou 
pneumática, dependendo da particularidade e demanda de cada projeto.  
 

Também chamada de sistema de lubrificação automática, quando falamos 
em lubrificação centralizada estamos nos referindo a um equipamento 
especial que distribui lubrificantes de forma automatizada por diversos 
equipamentos. Com isso, a precisão da lubrificação é maior e as chances 
de excesso ou de insuficiência do produto são praticamente eliminadas 
(PETRONAS, 2018). 
 

Existem três principais tipos de sistema de lubrificação centralizada, sendo: 

 Linha Simples:  

Esse tipo de sistema de lubrificação representado na figura 9, é utilizado em 
máquinas de pequeno e médio porte e é composto por bombas manuais, 
pneumáticas ou elétricas. No momento em que a bomba é acionada, a mesma 
desloca o óleo e pressuriza a linha de alimentação, fazendo com que os dosadores, 
estes que são acionados pelo próprio óleo, realize a injeção de lubrificante nos 
pontos necessários. Após o fim da pressurização, a linha de alimentação principal é 
aliviada, dessa maneira, os pistões dos dosadores retornam à sua posição original, 
sendo esse efeito causado por molas, facilitando a recarga para o ciclo seguinte.  
 

Figura 9 – Representação de um Sistema de Linha Simples. 
 

 
Fonte: Lubequip Eximport (2009). 
 

 Linha Dupla:  

O sistema de linha dupla (figura 10), possui duas linhas principais, sendo 
uma para o acionamento e outra para o retorno dos dosadores, dessa maneira, a 
válvula direcional pressuriza uma linha por vez. Tal sistema pode ser operado de 
forma automática ou manual, na qual os colaboradores responsáveis por essa 
função programam e monitoram o funcionamento dos períodos de lubrificação.  

Esse tipo de sistema é constituído por bombas que podem ser pneumáticas, 
elétricas ou manuais, não possuindo em sua composição gaxetas, molas ou algum 
outro tipo de peça que se desgaste facilmente.  
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Figura 10 – Representação de sistema de Linha Dupla. 

 
Fonte: IncGroup (2011).  

 

 Linha Progressiva:  

Consiste em um sistema composto por uma bomba conectada com vários 
dosadores interligados, sendo que cada dosador possui orifícios com um pistão e 
canais utilizados para o fluxo interno do óleo.  

No sistema progressivo (figura 11), os pistões se encontram sempre na linha 
principal, e a ligação é realizada em série, visto que cada pistão precisa atuar antes 
que o fluxo da bomba acione o próximo. Os diâmetros dos pistões variam conforme 
a necessidade de cada ponto a ser lubrificado.  
 

Figura 11 – Representação de Sistema Progressivo. 

 
Fonte: IncGroup (2011).  
 

3.6.1 Principais componentes de um sistema de lubrificação centralizada – SLC  
 

Geralmente, um sistema de lubrificação centralizada – SLC é basicamente 
composto por (MENEZES et al., 2013):  

 Uma bomba, esta que irá fornecer fluxo de lubrificante ao sistema;  

 Uma válvula de controle, para que o lubrificante possa ser direcionado 
por meio das linhas; 

 Válvulas de medição, para medir a quantidade de lubrificante e 
direcioná-la para os componentes que necessitam de lubrificação; 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

 Válvula de alívio ou Linha de alívio, esta que serve para direcionar o 
retorno do excesso de óleo lubrificante para o reservatório.  

Segundo SILVA (2012): 
 

Embora os nomes de marcas e fabricantes variem, existem cinco 
componentes principais compartilhados por todos os SLC automáticos, 
incluindo um timer/control center, que é o componente é responsável por 
ativar o SLC nos intervalos especificados; bomba e reservatório, que são 
componentes de armazenagem do suprimento de lubrificante, bem como 
fornece lubrificante ao SLC conforme necessário; linha de abastecimento, 
que é o caminho que conecta a bomba às válvulas/injetores do medidor e 
por onde o lubrificante é bombeado para alcançar o(s) ponto(s) de 
aplicação; medidor de válvulas/injetores, que mensuram e distribuem o 
lubrificante para pontos de aplicação específicos. 

 
A figura 12 descreve um diagrama básico para a representação de um 

sistema de lubrificação centralizada – SLC.  
 

Figura 12 – Diagrama dos componentes básicos de um SLC. 
 

 
Fonte: DROPSA - Lubrificação Centralizada (2014).  

 

Os componentes de maneira individual podem parecer parcialmente simples, 
todavia, quando operam em conjunto são os agentes principais da economia de 
tempo e dinheiro dentro de uma indústria, pois a partir desse conjunto operacional, é 
possível reduzir gastos com quebras e manutenção corretiva de equipamentos 
(FERNANDES, 2015). 
 

 

3.6.2 Problemas ocasionados pela falta de lubrificação 
 
O desgaste, de uma maneira geral, afeta o comportamento da tribologia dos 

materiais. Diante disso, é de extrema importância uma identificação da relação entre 
o desgaste e suas consequências para a vida útil dos materiais (COZZA; TANAKA e 
SOUZA, 2009). Dentre as consequências causadas pelo desgaste está o fenômeno 
da fadiga por sujeitar os materiais a esforços contínuos, gerando assim, a esfoliação 
dos mesmos (CARRETEIRO; BELMIRO, 2008). 

Na visão de Lima e Batista (2012):  
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Conceitua-se como fadiga a falha ocorrida em algum componente na qual 
sofreu cargas cíclicas ao longo da sua vida. Com o alcance do seu limite de 
carga de ciclos, o componente vem a apresentar trincas e perda de 
capacidade estrutural e com isso a falha do componente. Além disso, o 
dano de um componente se dá quando o mesmo tem perda parcial da sua 
funcionalidade e com isso torna-se irreversível depois de um determinado 
número de ciclos de trabalho. 

 
Existem outros tipos de fenômenos que afetam gravemente os materiais 

reduzindo o seu tempo de utilidade e contribui para o aumento considerável da troca 
dos mesmos. Esses tipos de fenômenos acontecem por sistemas de lubrificação 
executados de maneira incorreta (SOUZA; 2014).  

Os fenômenos de corrosão e oxidação ocorrem em decorrência do contato 
com as suscetíveis mudanças climáticas. Callister (2012), explica que:  

 
A corrosão de um metal vem a ser o ataque destrutivo, não intencional e 
eletroquímico, iniciado na maioria das vezes na superfície do metal. Já a 
oxidação de um material metálico, refere-se à aparição de uma camada de 
oxido na superfície da peça, pelos fatores ambientais a qual o material é 
submetido. 

 
Gentil (2011), afirma que:  

A corrosão é a deterioração de um material metálico pelos agentes químicos 
e eletroquímicos do meio ambiente, juntamente com esforços mecânicos ou 
não. Além disso, indica que a deterioração por corrosão é responsável por 
5% dos gastos totais da indústria, tanto com reparos de manutenção e 
substituição de componentes afetados, como com prevenções para a não 

ocorrência deste dano. 
 

Os ambientes aos quais os componentes metálicos são expostos possuem 
grande relevância na sua resistência aos fenômenos de oxidação e corrosão, visto 
que, tanto o contato com a atmosfera quanto o contato humano e também o solo, 
contém agentes químicos que são nocivos para a superfície desses materiais 
(CALLISTER, 2012).  
 
3.6.3 Benefícios da lubrificação centralizada 
 

 Redução do Risco de Acidentes:  
Com a automatização do sistema de lubrificação, o risco de acidentes é 

evitado, visto que o colaborador responsável terá menos envolvimento com o 
maquinário.  

Ainda se tratando do envolvimento do colaborador, a variável de erro por 
parte dos profissionais é logo eliminada, tendo como consequência, melhor 
confiabilidade das informações e do funcionamento dos equipamentos. 

 Diminuição de Custos:  
Como todo o processo de lubrificação é realizado de maneira automática, o 

óleo é adicionado em quantidades ideais para cada equipamento, sendo assim, não 
há desperdícios.  

 Funcionamento Contínuo: 
O sistema automatizado de lubrificação permite que os equipamentos 

funcionem de maneira constante, sem a necessidade de paradas para o processo 
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de lubrificação, enquanto que no processo de lubrificação manual, muitos 
equipamentos devem ser desligados ou parados para serem lubrificados. 
 

4. CONCLUSÃO 

A lubrificação trata-se de um processo elaborado para a redução do 
fenômeno de atrito entre dois materiais móveis, sendo um processo de grande 
relevância para o bom funcionamento de máquinas industriais, visto que a 
introdução de um óleo lubrificante nas peças pertencentes às máquinas reduz o 
atrito, bem como outros problemas decorrentes, tais como a corrosão e a oxidação 
das peças.  

Aos poucos, a maneira com que acontece o processo de lubrificação foi se 
tornando um problema para as indústrias, pois uma lubrificação realizada de forma 
eficiente ou não, afeta diretamente o desempenho das atividades efetuadas pelo 
maquinário. Considera-se a lubrificação como um problema de manutenção, visto 
que, sendo realizada de maneira manual, apresenta um índice significativo de 
quebras em equipamentos, dado que o operador pode adotar quantidades 
excessivas ou deficientes para os equipamentos. Além do índice de quebra de 
equipamentos e o custo para o reparo, é de importante relevância os problemas de 
segurança e até de questões ambientais.  

Os sistemas de lubrificação centralizada – SLC são projetados para atender 
apenas uma máquina, bem como uma fábrica inteira, pois possuem um processo de 
lubrificação adaptado e aplicam a quantidade exata de óleo ou graxa para cada 
componente em intervalos adequados individualmente. A eficiência do SLC 
proporciona vários benefícios para a indústria, dentre os quais estão a economia 
significativa em custos de reparo ou substituição de peças, maior confiabilidade do 
maquinário, menor tempo de inatividade dos equipamentos e perdas de produção, 
economia de custo na aquisição de óleos ou graxas lubrificantes (visto que sempre 
distribui a dosagem adequada), menor impacto ambiental e maior segurança pessoal 
do colaborador.  
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ANÁLISE DE MECANISMOS 
 

Gabrieli Mesquita de Araujo1, Hermano Ranieri Quirino Kubaski2  e Weslley Costa 
Bueno3 

 
 
 

RESUMO 
 

O presente artigo é uma revisão bibliográfica dos principais mecanismos planos. 
Mecanismo é um conjunto de elementos rígidos móveis; uns relativamente a outros, 
unidos entre si mediante diferentes tipos de junções cujo propósito é a transmissão 
ou transformação de movimentos e forças. O artigo aqui apresentado traz 
informações técnicas sobre mecanismos, e tem como objetivo principal estudar as 
suas possíveis aplicações industriais.  
 
 

ABSTRACT 
 
This article is a bibliographic review of the main flat mechanisms. Mechanism is a set 
of rigid elements, movable relative to each other, joined together by different types of 
joints whose purpose is the transmission or transformation of movements and forces. 
The article presented here provides technical information on mechanisms, and its 
main objective is to study their possible industrial applications. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Mecanismos são elementos constituídos por Elos em uma cadeia cinemática. 
Ele é composto por elos, tais componentes são corpos rígidos compostos por nós, 
onde ocorre a conexão entre eles. Os elos também podem ser classificados através 
da quantidade de nós que o compõem, sendo os principais tipos: os Elos Binários, 
compostos por dois pontos de conexão, Elos Ternários, compostos por três nós e 
Elos Quaternários, compostos por quatro pontos de união. 

 
Figura 1: Classificação dos Elos de acordo com a quantidade de Nós 

 
Fonte: Jorge Luiz Erthal 
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A partir da forma em que os Elos estão dispostos, podemos classificar um 

mecanismo e esta classificação conhecemos como quanto ao fechamento da 
cadeia cinemática, podendo ser aberta ou fechada. No caso das cadeias abertas, 
apenas um nó de um elo estará fixo, conforme mostrado na figura abaixo: 

 
Figura 2: Cadeia cinemática Aberta 

 
Fonte: Jorge Luiz Erthal 

 
Já no caso das cadeias CInemáticas Fechadas, dois ou mais nós estão fixos. 
 

Figura 3: Cadeia cinemática Fechada 

 
 

Fonte: Jorge Luiz Erthal 

 
Outra forma de classificação que podemos encontrar é levando em conta o 

tipo de transformação de movimento que esse mecanismo realiza. De acordo com o 
tipo do mecanismo, ele pode transformar um movimento de rotação em translação, 
transmitir um movimento de rotação ou um movimento de translação para um 
movimento de translação, conforme demonstrado na figura abaixo: 
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Figura 4: Classificação de mecanismos a partir do tipo de transformação de 
movimentos 
 
 

 
 
Fonte: Paulo Flores et.al J.C Pimenta Claro 

 
 
 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 MECANISMO DE QUATRO BARRAS 
 

O Mecanismo de Quatro Barras, também conhecido como Quadrilátero 
Articulado, podendo também ser classificado como o mecanismo mais simples, 
servindo como base para a obtenção dos demais tipos de Mecanismos. Ele é 
constituído por quatro Elos, sendo um deles fixo, um motor, um intermediário e um 
movido. Levando isso em conta, os Elos motor e movido denominam-se barras 
oscilantes, ou manivelas, devido seu movimento de rotação contínuo. 

Podemos encontrar este tipo de mecanismo em inúmeras aplicações no dia a 
dia, como por exemplo em mecanismos de acionamento de prensas, mecanismos 
de acionamento de sistemas de projecção de filme, mecanismos de retorno rápido, 
entre outros. A figura abaixo traz um exemplo de sua utilização em um alicate de 
Pressão: 
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Figura 5: Alicate de pressão 
 

 
 

Fonte: Paulo Flores et.al J.C Pimenta Claro 

 
2.1.1 Regra de Grashof 
 
  “Para mecanismos de quatro barras que descrevem movimento plano, se a 
soma dos comprimentos das barras mais curta e mais comprida for inferior ou igual 
à soma dos comprimentos das duas barras restantes, então a barra mais curta pode 
rodar continuamente em relação às outras barras”. 
        Esta regra deve estar sempre presente ao acionamento de um mecanismo, 
pois isso requer um conhecimento da forma que deverá ser utilizada para mover tal 
mecanismo. 
         Abaixo vemos a representação dos mecanismos denominados Grashofianos. 
Quando o Elo motor pode ter rotação de 360º, e não-Grashofianos, quando o grau 
de rotação é limitado. 
 
Figura 6: (a) Mecanismo Grashofiano e (b) Mecanismo não-Grashofiano 
 

 
 

Fonte: Paulo Flores et.al J.C Pimenta Claro 
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2.2 MECANISMO BIELA-MANIVELA COM CORREDIÇA 
 
 Atualmente, este tipo de mecanismo tem sido amplamente utilizado em 
diversos setores da mecânica devido sua simplicidade e versatilidade. Ele pode ser 
considerado um  caso particular encontrado no mecanismo de quatro barras no qual 
o Elo movido se iguala a uma corrediça, movendo-se em linha reta ao mesmo 
tempo que o segundo Elo, que exerce movimento de rotação, é denominado de 
manivela, exercendo um movimento de transição retilíneo, e o terceiro Elo de biela 
que exerce um movimento misto, conforme demonstrado na imagem abaixo: 
 
Figura 7: Mecanismo Biela-Manivela 
 

 
 
Fonte: Paulo Flores et.al J.C Pimenta Claro 

  
Esse sistema busca transformar o movimento de rotação em movimento 

retilíneo, por esse motivo é largamente utilizado em sistemas mecânicos; como 
exemplo pode-se citar os motores de combustão interna, no conjunto formado pelo 
pistão, manivela e biela, que transforma a energia gerada pela combustão no 
interior do cilindro em energia mecânica, que será transmitida pelo virabrequim até 
o volante do motor, acoplado à caixa de transmissão.  

Podemos encontrar também no interior de compressores de ar, onde um 
motor elétrico gera o movimento rotativo que é convertido através de um sistema 
Biela-Manivela a um movimento retilíneo que aciona um sistema pneumático para 
comprimir o ar. 

 
2.3 MECANISMO DE SCOTCH YOKE 
 
 O mecanismo de scotch yoke tem a aplicação principal em motores de 
bombas, devido ao seu tamanho compacto que é um factor importante. Apesar de 
sua potência ser transmitida por escorregamento, entre corrediças que de algum 
modo limita a sua aplicação a pequenos equipamentos, e em equipamentos que 
demandem cargas relativamente baixas. Também sendo utilizado em sistemas 
vibratórios, em máquinas laboratoriais. O mecanismo de scotch yoke, é um caso 
único do segmento, em que a biela tem comprimento infinito transformando-se 
numa corrediça. O mecanismo de scotch yoke é constituído por quatros barras, o 
fixe 1, a manivela 2 e as corrediças, 3 e 4.   
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Fonte: Paulo Flores et.al J.C Pimenta Claro 

 
Em relação ao mecanismo de quatro barras, quando a manivela roda em 

torno de A, a corrediça 3 desliza dentro da guia, corpo 4, de modo que o ponto B 
descreve uma trajectória circular e mantém constante a distância ao ponto C que 
define o centro da curvatura da guia. Deste modo resulta que a segmento de recta 
BC equivale a uma biela com o mesmo comprimento, e que a corrediça 4 descreve 
exactamente o mesmo movimento caso fosse uma corrediça do mecanismo biela-
manivela equivalente. No mecanismo de scotch yoke da figura 2.23b, a corrediça 3 
tem comprimento infinito, sendo a guia perpendicular ao movimento efectuado pela 
corrediça 4. 

 
2.4 MECANISMO DE RETORNO RÁPIDO 
 
  Os mecanismos de retorno rápido são normalmente utilizados em máquinas, 
ferramentas e em dispositivos que se necessita a realização de movimentos de 
trabalho ou avanço mais lento num sentido, ou de um movimento de retorno ao 
ponto de partida mais rápido, que utiliza de motores rotativos de velocidade angular 
constante. Os mecanismos de retorno rápido são compostos por combinações de 
mecanismos elementares como o quadrilátero articulado e o mecanismo biela-
manivela com corrediça. 
 
 
2.4.1 Mecanismo de Avanço  
 
  Podemos considerar o mecanismo de avanço como uma derivação do 
mecanismo de quatro barras de dupla manivela em que a barra 2 é órgão motor que 
roda com velocidade angular constante.  Qual entre todos mecanismos de retorno 
rápido, é o único em que não existem juntas cinemáticas de translação ou 
deslizantes entre as barras que constituem o mecanismo base.  
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Fonte: Paulo Flores et.al J.C Pimenta Claro 
 

 No mecanismo de avanço a velocidade de translação da corrediça 6 é 
aproximadamente constante na maior parte da extensão do percurso de avanço, daí 
a designação de mecanismo de avanço.    

Mecanismo de retorno rápido só é considerado se a razão de tempo for maior 
que 2. Nos mecanismos de retorno rápido, o sentido de rotação do órgão motor não 
é arbitrário. E quando um mecanismo de retorno rápido tem o seu sentido de 
rotação de motor invertida, a razão de tempo torna-se menor que a unidade, 
deixando de ser de retorno rápido. 

 
2.5 MECANISMO DE WHITWORTH  
 
 Este mecanismo tem princípios que derivam da inversão do mecanismo de 
biela-manivela que se considera fixa a manivela. Neste mecanismo, tanto a barra 2, 
como a barra 4 descrevem movimento de rotação contínua (manivela).O movimento 
da corrediça 3 é condicionado pelo movimento giratório da manivela 4, motivo qual 
faz o mecanismo de Whitworth ser conhecido como mecanismo de corrediça 
giratória. Normalmente o encontramos em ferramentas, e em máquinas da indústria 
têxtil. 

 
Fonte: Paulo Flores et.al J.C Pimenta Claro 
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2.6 MECANISMO DE MANIVELA DESLOCADA  
 
 É baseado no mecanismo biela-manivela, no qual a configuração do sistema 
se dá por deslocação do eixo da manivela para fora da linha de deslizamento. Com 
este mecanismo pode-se baixar razões de tempo. Sendo um mecanismo simples e 
com o atravancamento reduzido. 
 

   
Fonte: Paulo Flores et.al J.C Pimenta Claro 

 
2.7 MECANISMO DO LIMADOR  
 
 é uma variante do mecanismo de Whitworth, no qual o movimento de rotação 
da manivela 2 é convertido em translação rectilínea na corrediça 6. O mecanismo 
do limador tem movimento de retorno rápido a partir de quando o pino B da 
manivela 3 se movimenta ao longo do arco α durante o curso de avanço, ao passo 
que durante ou retorno, o pino descreve um arco menor, β.   
 

 
 
Fonte: Paulo Flores et.al J.C Pimenta Claro 
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2.8. MECANISMOS GERADORES DE TRAJECTÓRIAS RECTILÍNEAS 
 
2.6.1. Mecanismo de Watt  
 
 James Watt é um escocês que foi responsável pela criação do mecanismo de 
Watt ou máquina a vapor. James adicionou um condensador de vapor e utilizou 
mecanismos para manter os cilindros fechados, sendo assim, evitaria a entrada de 
ar e consequentemente aumentar o rendimento em 75% da m´quina newcomen.  
 “Em princípio Watt tentou utilizar materiais com alto calor específico, ou seja, 
aqueles em que a temperatura aumenta muito pouco quando se cede a eles uma 
certa quantidade de calor. Chegou a experimentar um cilindro de madeira, mas 
esta, apesar de resolver os problemas associados à absorção de calor, possuía 
baixa resistência mecânica e rachava após algum tempo de uso” (RANDOW. pg, 
40). 
 
2.9. MECANISMOS DE MOVIMENTO INTERMITENTE  
 
 Os mecanismos de movimento intermitente são todos que resultam um 
movimento unidirecional e alternado com o tempo ao órgão movido, com o 
resultado de um movimento contínuo de rotação do órgão motor. Um movimento 
intermitente é descrito por uma sequência de períodos de avanço e de repouso ou 
estacionamento do órgão movido. Nos mecanismos de movimento intermitente o 
órgão movido desloca-se sempre no mesmo sentido. Estes mecanismos de 
movimento intermitente são de importância fundamental na mecânica quando 
queremos converter um movimento contínuo, num movimento intermitente. São 
tipicamente mecanismos de comando de operação e de alimentação em máquinas, 
e na relojoaria, entre outros.   
 
2.9.1. Mecanismo de Genebra ou Cruz de Malta  
 
 É o mais usado dos mecanismos de movimento intermitente. Este modelo 
assemelha-se a um sistema do tipo came-seguidor, em que o movimento contínuo 
de rotação da manivela gera um movimento intermitente da roda, podendo ser 
usado em sistemas de baixa e alta velocidade. 
 

 
Fonte: Paulo Flores et.al J.C Pimenta Claro 
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 Este modelo de mecanismo foi muito utilizado em relógios para evitar o 
excesso de carga na corda. hoje normalmente é usado em sistemas mecânicos 
automáticos, como os mecanismos de projecção que possibilitam o movimento 
intermitente ao avanço das películas dos filmes.   
 
2.9.2. Mecanismo de Catraca ou Trinquete 
 
 Este modelo é o único que possibilita que o órgão movido se movimente num 
sentido e bloqueie no outro. 
 

 
 

Fonte: Paulo Flores et.al J.C Pimenta Claro 

 
 

 Este mecanismo tem a aplicação normalmente em sistemas de corda de 
relógios, em freios manuais, em dispositivos mecânicos de contagem, entre outros.  
 
2.9.3. Mecanismo de Engrenamento Intermitente  
 
 É constituído por duas rodas dentadas, que se acoplam e transmitem o 
movimento através da rotação contínua da roda motora. Este tipo de mecanismo é 
utilizado em situações nas quais as cargas envolvidas são baixas ou moderadas. 
Como as que ocorrem em dispositivos mecânicos de contagem, alimentadores 
mecânicos, entre outras aplicações.  
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Fonte: Paulo Flores et.al J.C Pimenta Claro 

 
 

Os dentes das rodas podem ter formatos que proporcionam diferentes relações 
entre os movimentos de entrada e de saída. Assim, por exemplo, a roda motora 
pode ter um ou mais dentes e os períodos estacionários da roda movida podem ser 
uniformes ou variar consideravelmente. 
 
2.9.4. Mecanismo de Escape  
 
 Pode-se considerar todo mecanismo de escape todo sistema em que uma 
roda move barras distintas, em que unidas a uma armação tenha-se um movimento 
alternativo de rotação ou de translação.  
 

 
 
Fonte: Paulo Flores et.al J.C Pimenta Claro 

 
 Sendo este um dos mais simples mecanismos  de escape. A roda motora 2 é 
dotada de três dentes e a armação 3, que tem duas linguetas, desliza sobre uma 
guia linear de translação. 
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Fonte: Paulo Flores et.al J.C Pimenta Claro 

 
 Um outro mecanismo de escape é a roda de balanço. A roda de balanço é 
ligada a um pêndulo de período fixo. Que normalmente é denominado cabelo nos 
sistemas mecânicos de menor dimensão. A roda de escape é normalmente movida 
por uma mola de torção e possui um movimento intermitente comandado pela 
alavanca. A cada oscilação completa da roda de balanço, a âncora libera o avanço 
de um dente da roda de escape. Simultaneamente, o movimento da roda de escape 
promove o retorno da âncora à sua posição anterior em loop, transmitindo energia à 
roda de balanço para iniciar um novos ciclos.  
 
3. CONCLUSÃO 

 
 Neste trabalho abordamos as informações técnicas sobre mecanismos, e 

como objetivo principal estudar as suas possíveis aplicações industriais. Em virtude 
dos fatos mencionados neste artigo, uma pesquisa realizada sobre mecanismos 
descobrimos as já existentes aplicações e novas possíveis  formas de aplicações 
nas indústrias. Visto que não tínhamos o conhecimento da ja ampla aplicação e 
diferentes características dos tipos de mecanismos. 

Todos os objetivos foram concretizados pelos integrantes, qual teve grande 
importância e ampliou a nossa compreensão a respeito do tema abordado no artigo. 
Este estudo foi uma importante ferramenta para adquirir conhecimento e criar novas 
ideias futuros a respeito do objeto de pesquisa, que se trata de uma tema pouco 
usual no desenvolvimento de pesquisa científicas atualmente. 
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ARTIGO ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE: UM CASO DE 
CISTERNA E SEU MOTOR STIRLING ALFA 

 
José Eduardo da Silva Neto1, Juliano Xavier de Oliveira2 e Paulo Rodrigues da Silva 

Neto3 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho tem como propósito buscar a reflexão para o comportamento 
humano em relação ao ambiente inserido. A grande motivação para início da 
pesquisa é atender à crescente escassez de recursos hídricos para população de 
baixa renda e por desenvolver sistemas de irrigação com baixo custo, de maneira 
que se utilizem de fonte alternativa de energia. Dentre o principal objetivo da 
pesquisa, cita-se a tecnologia de motores stirling de baixa temperatura com pistão 
líquido, possibilitando o bombeamento de água de chuva acumulada por meio de 
cisternas. Esse trabalho é extremamente importante, pois aborda temas como a 
economia de recursos hídricos, a otimização de moradias e o uso de fontes 
alternativas de energia de baixo custo. A metodologia baseia-se na pesquisa e foco 
no desenvolvimento de um protótipo modelo experimental, para testar a viabilidade 
da utilização do sistema proposto no bombeamento de água para uso doméstico ou 
para irrigação de pequenas propriedades de agricultura familiar. Busca-se por meio 
deste projeto impactar o maior número possível de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, por se tratar de um protótipo de motor de combustão externa 
de baixa temperatura e custo acessível, e que por meio deste trabalho, interessados 
pelo tema possam desenvolver e aprimorar essa tecnologia.  
Palavras-chave: Motor Stirling Tipo Alfa; Acessibilidade; Sustentabilidade. 
 
 

ABSTRACT 
 
The purpose of this paper is to seek reflection on human behavior in relation to the 
inserted environment. The great motivation for starting the research is to meet the 
growing scarcity of water resources for low-income population and to develop low 
cost irrigation systems, so that they use an alternative source of energy. Among the 
main objective of the research, the technology of low-temperature stirling engines 
with liquid piston is mentioned, enabling the pumping of accumulated rainwater 
through cisterns. This work is extremely important, as it addresses topics such as 
saving water resources, optimizing housing and using low-cost alternative energy 
sources. The methodology is based on research and focus on the development of an 
experimental model prototype, to test the feasibility of using the proposed system for 
pumping water for domestic use or for irrigation of small family farms. This project 
seeks to impact the greatest possible number of people in a situation of social 
vulnerability, as it is a prototype of a low-temperature and inexpensive external 
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combustion engine, and that through this work, interested in the subject can develop 
and improve that technology. 
Keywords: Alpha Type Stirling Engine; Accessibility; Sustainability. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O momento de escolha do tema a ser trabalhado, foi de observar o ambiente 
ao redor assim como no método científico, e discutir inúmeras possibilidades ao 
expor determinada proposta e se ela seria exequível. Inúmeras dúvidas e 
questionamentos surgiram, e estimular o raciocínio em seu real objetivo foi 
inevitável. A sustentabilidade aliada ao conhecimento e com suporte da tecnologia 
tende a minimizar os impactos causados pelas consequências da evolução da 
sociedade, fator decisivo para a escolha de um método eficaz e minimamente 
invasivo no meio ambiente. Apresentar a função de um motor stirling, o que há 
disponível em literatura baseado em referencial teórico de  artigos acessíveis e na 
atualidade e fornecer informações é o principal objetivo deste artigo, por meio de 
apresentação das melhores técnicas utilizadas no mercado para geração de energia 
alternativa por meio de um motor stirling tipo alfa. 

O ciclo Stirling é conhecido desde o século XIX, inventado por Robert Stirling, 
e auxiliado por seu irmão, com o propósito de substituir as máquinas a vapor, que 
na época representavam perigos para as pessoas que as comandavam, 
desenvolveu o motor original em 1816. Um grande número desses motores foram 
construídos e demonstrados obtendo-se uma boa performance com uma pequena 
quantidade de energia de saída. Eventualmente, com o desenvolvimento 
tecnológico outros tipos de motores substituíram o motor de Stirling, que passou a 
ser uma alternativa, pois utiliza energia limpa, e em alguns lugares do mundo, o uso 
limitado do motor continuou, primariamente para bombear água. Teoricamente o 
motor Stirling é a máquina térmica mais eficiente  (podendo chegar a 45% de 
eficiência), e são divididos em geral em 3 grupos, Alfa - com cilindros em V, Beta - 
com êmbolos co-axiais num mesmo cilindro, Gama - com cilindros em linha, são 
classificados de acordo com a configuração dos pistões e cilindros. 

Recentemente o interesse pelo motor de Stirling ressurgiu, e o trabalho de 
desenvolvimento, conduzido principalmente na Europa é direcionado para a 
eliminação das dificuldades de operação que restringem o uso extensivo do motor.  

Aumentos significativos na eficiência térmica de usinas de turbinas a gás 
podem ser realizados através de ¨intercooling¨, reaquecimento e regeneração. 
Existe um limite econômico para o número de estágios que podem ser construídos 
e normalmente não podem ser mais de dois ou três. 

O objetivo da pesquisa, está relacionado ao propósito pesquisar uma 
maneira sustentável de baixo custo de confeccionar um protótipo de motor stirling 
tipo alfa, com suporte para bombeamento de cisterna de água da chuva acumulada, 
e usando a energia solar por meio de um sistema de seguimento solar, permitindo 
bombeamento de água para uso doméstico e irrigação de pequenas propriedades. 

A melhoria da otimização dos recursos hídricos e o incentivo à agricultura 
familiar como principal produtora de alimentos e geradora de empregos no campo 
refletem a relevância social e científica do tema. Juntamente com estes fatos, 
objetiva-se por meio desta pesquisa agregar conhecimento teórico e prático tanto 
para a comunidade acadêmica quanto para interessados no tema. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

O conceito de energia é, na verdade, algo intuitivo, pois não existe uma 
definição específica para esse fenômeno físico. Está relacionado com a capacidade 
de pôr em movimento ou transformar algo, é fisicamente associado a geração de 
trabalho. No âmbito econômico e tecnológico, a energia refere-se a um recurso 
natural e aos elementos associados que permitem fazer um uso industrial do 
mesmo. A energia sempre foi reconhecida como a base do desenvolvimento das 
civilizações. No final do século XIX, por exemplo, o mundo se modernizou após a 
Revolução Industrial, principalmente devido às novas fontes de energia. Conforme 
relata Alves, (et al. 2009 apud Pautz, 2013, p. 13), as fontes de energia podem ser 
classificadas em renováveis, conhecidas também como energia limpa, como por 
exemplo a energia solar, eólica, biomassa e hídrica, que obtêm respostas da 
natureza em períodos relativamente curtos de tempo; e as não renováveis, também 
chamadas de energia suja, cujas reservas esgotam sempre que utilizadas, sendo 
que a reposição das mesmas na natureza pode levar milhões de anos, ou 
simplesmente não mais ocorrer (SILVA, et. al., 2009 apud Pautz, 2013, p.13 ) 

Uma alternativa energética com baixo nível de agressão ao meio ambiente, 
apesar de serem poucos exploradas são os motores de Stirling, conhecidos 
também como motores de combustão externa. Estes dispositivos funcionam de 
acordo de acordo com ciclo Stirling (Renato, 2008) 

Para Reader e Hopper (1983, p. 3), “Uma máquina do ciclo Stirling cobre 
uma série de dispositivos como uma bomba de calor, uma máquina de refrigeração, 
um gerador a gás, etc”.  

Um ciclo que usa um regenerador é o ciclo de Stirling, mostrados nos 
diagramas P-v e T-s. O ciclo consiste em quatro processos internamente reversíveis 
em série: compressão isotérmica do estado 1 para 2 a uma temperatura Tc, 
aquecimento a volume constante do estado 2 para 3, expansão isotérmica do 
estado 3 para 4 a uma temperatura TH, e resfriamento a volume constante do 
estado 4 para 1 para completar o ciclo. Um regenerador cuja eficiência é de 100% 
permite que o calor rejeitado durante o processo 4-1 ser usado como a entrada de 
calor no processo 2-3.  

Concordantemente, todo o calor adicionado externamente ao fluído atuante 
tomaria lugar no processo isotérmico 3-4 e todo calor rejeitado para o meio 
ocorreria no processo isotérmico 1-2. Daí pode ser concluído que a eficiência 
térmica do ciclo de Stirling é fornecido pela mesma expressão da eficiência térmica 
do ciclo de Carnot (Puig, 2012). 

Segundo Puig 2012, o ciclo de Stirling, assim como o de Ericsson, são 
principalmente de interesse teórico de ciclos que possuem a mesma eficiência 
térmica do ciclo de Carnot. Entretanto, um motor prático do tipo cilindro-pistão que 
opera em um ciclo regenerativo fechado possuindo aspectos em comum com o ciclo 
de Stirling vem sendo estudado recentemente.  
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Figura 1 – Ciclo Stirling 
 

 
Fonte: PUIG. 
 

Este motor é conhecido como Motor Stirling. O motor Stirling oferece a 
oportunidade de uma alta eficiência além de uma emissão reduzida de poluentes, 
porque a combustão atua externamente e não dentro do cilindro como acontece nos 
motores de combustão interna. No motor Stirling, a energia é transferida para o 
fluído atuante por produtos da combustão, os quais são mantidos separados. Define-
se assim sendo isso um motor de combustão externa. 

Para determinarmos o rendimento energético do motor é necessário 
conhecermos as condições internas do fluido durante o funcionamento, como por 
exemplo, temperatura. Essa informação é utilizada em cálculos termodinâmicos que 
são regidos pela Primeira lei da termodinâmica (princípio da conservação de 
energia). 

Com base no princípio da conservação de energia podemos concluir que para 
determinar o rendimento do motor, devemos obter valores de volume, de 
temperatura do fluido de trabalho e de seu volume para cada um dos 4 estágios do 
motor. 

Os ciclos de Ericsson e Stirling são principalmente de interesse teórico, como 
exemplos de ciclos que apresentam a mesma eficiência térmica que os ciclos de 
Carnot. 

Então podemos efetuar cálculos de rendimentos do motor Stirling utilizando 
fórmula do Ciclo de Carnot. Equação 1 corresponde ao rendimento máximo do ciclo 
de Carnot (teórico). 

                     (1) 
onde: 
n = o rendimento da máquina de Carnot 
Tf = a temperatura da fonte fria em Kelvin (K) 
Tq = a temperatura da fonte quente em Kelvin (K) 
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                (2) 
onde: 
q = Taxa de transferência de calor (kJ) 
cp= calor específico do ar 
Th = Temperatura do lado quente (K) 
Tl = Temperatura da tubulação lado frio (K) 
Equação 2 corresponde a carga térmica onde cp é o calor do específico do ar. 
 

           (3) 
onde: 
Wexp = Trabalho realizado durante a expansão (kJ) 
R = Constante do gás (kJ / kg K) 
Th = Temperatura do lado quente (K) 
ln = 
Vexp = Volume momentâneo do espaço de expansão (m³) 
Vcomp= Volume momentâneo do espaço de compressão (m³) 
 

A equação 3 corresponde ao trabalho exercido pelo motor durante a expansão do 
cilindro. 
 

          (4) 
onde: 
Wcomp = Trabalho realizado durante a compressão (kJ) 
R = Constante do gás (kJ / kg K) 
Th = Temperatura do lado quente (K) 
ln = logaritmo neperiano 
Vexp = Volume momentâneo do espaço de expansão (m³) 
Vcomp = Volume momentâneo do espaço de compressão (m³) 
 

A equação 4 corresponde ao trabalho de compressão do cilindro do motor. 
 

            (5) 
onde: 
n = Rendimento da máquina de Carnot 
q = Taxa de transferência de calor (kJ) 
Wexp = Trabalho realizado durante a expansão (kJ) 
Wcomp = Trabalho realizado durante a compressão (kJ) 
 

E a equação 5 corresponde ao rendimento real obtido pelo motor. 
 

Com base nas equações podemos obter o resultado real de funcionamento 
do motor, bem como estas equações podem ser manipuladas a fim de se obter um 
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maior rendimento, onde se estipula um resultado e descobre variáveis que podem se 
implementadas no projeto do motor. 

Apresentam elevado rendimento térmico, boa eficiência energética, são 
silenciosos, com baixa vibração devido a combustão ser contínua e externa, podem 
operar utilizando qualquer fonte de calor e combustível, têm pouca necessidade de 
manutenção e baixo desgaste interno. 

A tecnologia Stirling ainda está limitada a poucas aplicações devido ao seu 
baixo rendimento elétrico, dificuldades em controlar a potência devido aos diferentes 
permutadores de calor que compõem o motor, como regenerador, permutador de 
aquecimento e o de arrefecimento, também apresentam dificuldade em armazenar o 
fluido de trabalho acarretando atrito elevado, a necessidade de aquecer o motor no 
arranque e dificuldade de variar sua rotação rapidamente, produção em pequena 
escala, manutenção cara, tecnologia pouco difundida e alta relação peso potência. 
 

3. MOTOR TIPO ALFA 
 

O motor Stirling tipo Alfa é a versão mais simples, constituída de dois pistões, 
um de expansão e outro de compressão, separados em dois cilindros que são 
unidos por trocadores de calor (figura 2), Sua grande vantagem e facilidade de 
construção, porém há a necessidade de vedação que impeça a saída do fluido. 

 
 

Figura 2 – Motor tipo alfa 
 

 
Fonte: PAUTZ. 
 

A configuração alfa caracteriza-se por um arranjo simples de dois cilindros em 
separado que são conectados em série por um aquecedor e um regenerador. O 
regenerador é utilizado para “armazenar” o calor durante parte do ciclo e devolvê-lo 
ao gás durante o restante do ciclo. A inclusão deste componente do motor Stirling 
aumenta o rendimento, uma vez que com o seu uso o ciclo torna-se mais próximo do 

Pistão Frio 

Pistão Quente 

Regenerador 
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teórico. Deste modo, as transformações ocorrem em temperaturas menos variáveis. 
Sendo assim, o regenerador é formado por uma matriz de tubos ou um metal 
poroso, ou mesmo, uma só cadeia ou labirinto de finas placas de metal na qual as 
paredes deste, as aletas, fazem as trocas de calor com o gás. 

Existem diversos tipos de gases que podem ser utilizados como fluido de 
trabalho, assim a seleção adequada do gás depende principalmente do custo e da 
eficiência. O gás é completamente isolado das partes móveis do motor nas câmaras 
que o constituem, desta forma estas devem ser manufaturadas conforme as 
condições de pressão a que vão ser sujeitas, que alternam conforme o gás. 

O aquecedor e o cooler são respectivamente, o aquecimento e o 
arrefecimento do gás que devem ocorrer em diferentes partes do ciclo. Para aquecer 
o gás é possível utilizar várias fontes de calor. A queima de um combustível, pode 
fornecer calor ao gás de trabalho que através da expansão retira o calor do cooler, 
por isso obtém-se visivelmente o lado quente e o lado frio do motor. 

Os pistões são ligados a um virabrequim (componente do motor para onde é 
transferida a força da explosão, transformando a expansão do gás em energia 
mecânica) ou a um sistema de alavancas, que determina o tempo necessário de 
desempenho para o ideal fluxo de gás. 

Embora possua a configuração mais simples, o motor Alfa apresenta a 
desvantagem de ambos os pistões necessitarem de vedação por conter gás de 
trabalho. Esses motores podem ser construídos em configurações compactas, com 
múltiplos cilindros e elevadas potências de saída. 

Para Pautz (2013), apesar de possuir a configuração mais simples, o motor 
Alfa apresenta a desvantagem de ambos os pistões necessitarem de vedação por 
conter gás de trabalho. Esses motores podem ser construídos em configurações 
compactas, com múltiplos cilindros e elevadas potências de saída, necessárias nas 
aplicações automotivas. O ciclo teórico do motor Alfa é muito semelhante ao do 
motor Gama, porém, na sequência do ciclo para o motor Stirling tipo Alfa, é 
interessante observar a defasagem entre os pistões de compressão e de expansão 
de 90º.  

Portanto, tem-se:  
• 1 – 2: Compressão Isotérmica: Neste processo, ambos os pistões (compressão e 
expansão) se movem para cima, realizando trabalho de compressão sobre o fluido 
de trabalho, enquanto calor é rejeitado para o sistema de resfriamento, mantendo a 
temperatura constante; 
 

• 2 – 3: Aquecimento a volume constante: O pistão de compressão vai até o ponto 
morto superior, enquanto o pistão de expansão se movimenta para baixo. Com isso 
o fluido de trabalho passa para o espaço de expansão, sendo aquecido pela fonte 
externa aumentando a pressão; 
 
• 3 – 4: Expansão Isotérmica: Neste processo, ambos os pistões (compressão e 
expansão) se movem para baixo, expandindo o fluido de trabalho e realizando 
trabalho. Este processo é realizado a temperatura constante, sendo que durante a 
expansão, o gás de trabalho recebe calor da fonte externa; 
 

• 4 – 1: Rejeição de calor a volume constante: O pistão de compressão, se 
movimenta até o ponto morto inferior, enquanto o pistão de expansão se movimenta 
para cima. Com isso, o fluido de trabalho passa para o espaço de compressão, 
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tendo calor rejeitado pelo sistema de resfriamento, reduzindo a sua pressão até a 
condição 1.  
 
Figura 3: Esquema de um motor Stirling tipo Alfa 
 

 
Fonte: PAUTZ. 

Ainda segundo Pautz, a teoria de Schmidt tem a finalidade de comparar a 
teoria com o funcionamento real dos motores. A Figura 3 apresenta um desenho 
esquemático de um motor Stirling tipo Alfa, contendo as principais variáveis do 
modelo de cálculo. 
 

4. PROTÓTIPO 
 

O protótipo consiste em uma bomba d´água de pistões líquidos, funcionando 
no Ciclo de Stirling em baixa temperatura, com sistema de seguimento solar de dois 
eixos utilizando uma lente Fresnel linear para concentrar o calor no cilindro quente 
da bomba d´água. Para que se possa compreender melhor a integração dos 
componentes do protótipo, a teoria de funcionamento desses dispositivos é 
apresentada. 

O protótipo está embasado no princípio de funcionamento de um motor 
Stirling, sob-baixa temperatura. Em 1983, o professor Ivo Kolin da Universidade de 
Zagreb, na Croácia, apresentou o primeiro modelo de motor Stirling movido à baixa 
temperatura, o que foi um grande avanço tecnológico em sua época, modelo este 
que passou a funcionar abaixo dos 100º C.  

A teoria de motores Stirling descrita anteriormente também se aplica a este 
modelo, porém o motor de baixa temperatura possui características que o diferencia 
dos modelos anteriores como: Baixa velocidade de operação, é uma característica 
intrínseca desta tecnologia, uma vez que o fluxo de transferência de calor e 
diretamente proporcional a diferença de temperatura da câmara quente para a 
câmara fria do motor. Tal característica permite que a máquina possua uma vida útil 
mais longa.  

A pressão interna do motor também é menor quando se utiliza ar como fluido 
de trabalho, dessa maneira os motores de baixa temperatura tendem a ser maiores 
do que motores de combustão interna. 

Com o aprofundamento da pesquisa, a tecnologia de pistão líquido surgiu 
como uma solução para os desafios estruturais do motor de baixa temperatura 
apresentados. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

5. MOTOR DE BAIXA TEMPERATURA 
 

O protótipo está embasado no princípio de funcionamento de um motor 
Stirling, sob-baixa temperatura. A teoria de motores Stirling descrita anteriormente 
também se aplica a este modelo, porém o motor de baixa temperatura possui 
características que o diferencia dos modelos anteriores como: Baixa velocidade de 
operação, é uma característica intrínseca desta tecnologia, uma vez que o fluxo de 
transferência de calor é diretamente proporcional a diferença de temperatura da 
câmara quente para a câmara fria do motor. Tal característica permite que a 
máquina possua uma vida útil mais longa.  

A pressão interna do motor também é menor quando se utiliza ar como fluido 
de trabalho, dessa maneira os motores de baixa temperatura tendem a ser maiores 
do que motores de combustão interna. Com o aprofundamento da pesquisa, a 
tecnologia de pistão líquido surgiu como uma solução para os desafios estruturais do 
motor de baixa temperatura apresentados. 
 

6. TECNOLOGIA DE PISTÃO LÍQUIDO 

Na década de 1970, o Dr Colin West desenvolvia pesquisas para o 
departamento de energia nuclear do governo britânico. Naquele período ele 
desenvolveu um tipo de motor Stirling que utilizava pistões líquidos para funcionar.  
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A principal abordagem utilizada para sanar as limitações de transferência de 
calor no motor de Stirling é a utilização de gases de baixo peso molecular como hélio 
ou hidrogênio a altas temperaturas. No entanto a utilização de tais gases aumentam 
a complexidade e o custo da tecnologia, dessa maneira fugindo do objetivo principal 
do projeto que é desenvolver essa tecnologia com baixo custo e complexidade para 
que possa ser replicada facilmente. 

Como uma solução para as limitações na transferência de calor nas câmaras 
de trabalho e problemas de vedação de gases de baixo peso molecular a alta 
pressão e temperatura, um sistema de pistão líquido é proposto. Um pistão líquido é 
uma coluna de líquido que entra e sai das câmaras de volume de trabalho fixas e 
permite a compressão direta ou a expansão do gás.  

O pistão líquido possibilita a conformidade com um volume de forma irregular, 
assim a câmara de trabalho pode ser concebida para maximizar a transferência de 
calor entre o gás e a geometria do interior, aumentando a área de superfície em 
relação ao volume, criando uma operação quase isotérmica. Portanto, o pistão 
líquido elimina preocupações de vedação e de fricção associadas com um vedante 
de pistão deslizante.  

No protótipo o ar será utilizado como fluido de trabalho, e os pistões líquidos 
serão os principais componentes do sistema. Além de funcionar como um 
aprimoramento para o motor Stirling de baixa temperatura, o pistão líquido em um 
ciclo Stirling pode ser usado como uma bomba d’água. 
 

7. BOMBA D’ÁGUA DE PISTÕES LÍQUIDOS 
 

O protótipo consiste em uma bomba d'água acoplada ao motor de pistões 
líquidos de baixa temperatura em um ciclo de Stirling. A bomba é composta de duas 
válvulas de retenção unidirecionais, a válvula inferior permite a passagem da água 
do reservatório para a câmara central da bomba, e evita que a água retorne ao 
reservatório, a válvula superior da bomba permite a passagem da água da câmara 
central em direção à saída. Dessa maneira a água está sendo bombeada pelos 
pistões líquidos. O líquido que se locomove nos tubos em direção à bomba funciona 
como um pistão de potência, de acordo com as figuras 8 e 9. 

 
Figura 8 - Bomba d´água de Pistões Líquidos no Ciclo de Stirling 

 

 
 

 
Fonte: SoftwareLivre. 
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Figura 9 - Protótipo de Bomba d´água de Pistões Líquidos 
 

 
Fonte: JUNIOR. 
 

8. CRONOGRAMA 
 

ITEM / ETAPA Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 
DEFINIÇÃO DO GRUPO E TEMA DE PESQUISA     
PESQUISA SOBRE TEMA DEFINIDO     
ENTREGA DO TRABALHO TEÓRICO     
ENTREGA FINAL PROPOSTA E RESULTADOS     

 
 
9. ORÇAMENTO PRÉVIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 O orçamento representa uma média de valores praticados no mercado. 

Item Valor R$ 

Motor tipo alfa 700,00 

Cisterna 600 L 650,00 

Sifão ladrão 270,00 

Encanamento, Tubulação 350,00 

Freio d'água 1.200,00 

Conjunto flutuante de sucção 290,00 

Sistema automatizado de alimentação 550,00 

Pressostato 170,0 

Itens periféricos 500,00 

Instalação 1.500,00 

Total 9.880,00 

 

10. CONCLUSÃO 

A comunidade civil, de um modo geral, passa por uma real carência de 
disponibilidade de recursos, porém sobre um outro ponto de vista, as diversas fontes 
energia estão acessíveis, mas devido à falta de tecnologia ou até mesmo aos 
onerosos custos delas, deixa-se de serem exploradas e distribuídas a que realmente 
necessita para sua subsistência. O desenvolvimento de novas tecnologias nas áreas 
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da geração de energia vem sendo feito, em grande parte, pelo esforço de 
universidades em parcerias com empresas privadas.  

Enfim, muita informação há disponível, mas em contrapartida os estímulos 
para pesquisa e desenvolvimento permanecem em insuficiência de receitas, 
principalmente causado por impactos de crises ambientais, financeiras ou sociais, 
quer sejam elas no âmbito mundial ou local. No entanto, o intuito do artigo é 
disseminar o conhecimento aliado ao projeto de acessibilidade para que todos os 
usuários que necessitam de uma alternativa viável de obtenção de água potável, 
possam mitigar os efeitos dos impactos causados por escassez de recursos, tanto 
hídricos como financeiros, porém com a continuidade do projeto por maneira 
sustentável. 
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ESTUDO CICLO OTTO:   MELHORIA  EM  EFICIÊNCIA 
 

Marcelo da Luz1 
 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho é apresentado como um estudo utilizando software Octave na 
aplicação de motores de combustão interna mais eficientes, por motivos econômicos 
e ambientais, com a análise e estudo de melhorias no motor de Ciclo OTTO, através 
de simulação,  com as fontes energéticas existentes. Tendo uma abordagem destes 
motores, acompanhando suas evoluções e buscando sempre uma melhor eficiência. 
Palavras-chave: Ciclo Otto; simulação, eficiência. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work is presented as a study using Octave software in the application of 
more efficient internal combustion engines, for economic and environmental reasons, 
with the analysisand   study of improvements in the OTTO Cycle engine, through 
simulation, with existing energy sources. Taking an approach to these engines, 
following their evolutions and always seeking a better efficiency. 
Keywords: Otto Cycle; simulation, efficiency. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O trabalho de Bertoldi (2007) apresenta uma visão geral sobre simulação numérica 
de um modelo simplificado de um motor a combustão interna a gás natural. O artigo 
aborda uma introdução aos conceitos de motores a combustão interna, ciclo de 
operação, componente, parâmetros de análise de desempenho, gás natural como 
combustível, modelação da turbulência do fluido (combustível) ao entrar na câmera 
de combustão e a modelagem da interação cinética química – turbulência. Para 
Bertoldi, os resultados obtidos em uma simulação numérica são consideráveis 
satisfatórios desde que as limitações impostas pela geometria e pelo modelo 
adotado sejam corretamente modeladas, pois esses parâmetros são de grande 
importância para a obtenção de dados coerentes e precisos. 
Souza Junior (2009) descreve, em seu trabalho, um simulador de Motor Diesel 
baseado em uma formulação termodinâmica. Utiliza um sistema de equações 
diferenciais ordinárias fundamentadas pela primeira lei da termodinâmica como 
proposta de resolução do problema apresentado. Na modelagem realizada, Junior 
correlaciona a geometria básica do cilindro do motor com as EDOs e obtém como 
resultados as curvas de temperatura e pressão versus ângulo do virabrequim de 
diferentes porcentagens de biodiesel misturado ao óleo diesel: B3, B10, B20, B50 e 
B100. Paralelamente, Carvalho (2011) realiza um estudo mais aprofundado sobre o 
mesmo tema, focado no desempenho e eficiência do motor. 
A realização de simulações numéricas em motores são de extrema importância 
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devido aos grandes benefícios resultados da otimização do mesmo (Kasper, 2003). 
Kasper aborda uma simulação bidimensional utilizando técnicas da fluidodinâmica 
computacional (CFD) para avaliar os efeitos da combustão no interior do cilindro. 
Para seu estudo, Kasper utilizou o motor de em FIAT Palio 1.0, e propôs a 
resolução do problema utilizando o método dos volumes finitos (MVF). Esse método 
é baseado na resolução de balanços de energia, massa e quantidade de movimento 
em um volume.  

A ideia de se aproveitar a força expansiva dos gases provenientes de uma 
combustão um cilindro fechado já existe desde 1652, quando o Padre Hautefoille à 
propôs. Porém, foi em 1876 que Nikolaus Otto construiu o primeiro motor de ignição 
por centelha, que hoje é conhecido como motor Otto. (VARELLA, 2009) 

Com o passar do tempo, o motor Otto foi sendo aperfeiçoado para que 
tivesse seu desempenho melhorado e atendesse às necessidades da população. Na 
década de 1970 o mercado se deparou com uma crise petrolífera a qual 
desestimulava o uso de motores que usassem de combustíveis derivados do 
petróleo. Foi neste cenário que o brasileiro Urbano Ernesto Stumpf projetou o 
primeiro motor Otto movido a etanol. (ALVES, 2007) 

O desenvolvimento dos motores a combustão começou no século XVI com 
Leonardo da Vinci, quando propôs a elevação de peso por meio do fogo. Já no 
século XVII, Dênis Papim descreveu e desenvolveu o princípio de funcionamento de 
máquina a vapor, esta foi baseada no motor de pólvora proposto por Christian 
Huygens, no qual tinha um cilindro e um pistão. Então, no século XVIII, James Watts 
construiu o motor a vapor com um sistema de abertura de válvulas que permitia 
regular o fluxo de vapor e, consequentemente, a velocidade da máquina (Tillmann, 
2013). 

No meado do século XVIII, Jean J. Lenoir projetou o primeiro motor a 
combustão interna que funcionava com sucesso. Esse motor tinha 6Hp, apresentou 
uma eficiência de 5% e foi o primeiro motor com compressão antes da combustão. 
Alphonse Beau de Rochas, apesar de nunca ter conseguido construir seu motor, 
propôs um modelo de motor que apresentava condições de eficiência elevada, 
utilizando o princípio de funcionamento dos motores de quatro tempos (admissão, 
compressão, explosão e exaustão), que foi patenteado em 1862 (Souza, 2004). 

Alguns anos depois, o motor de Lenoir foi utilizado por Nicolaus Otto e 
Eugen Langen, que implementaram melhoras e atingiram a eficiência em torno de 
11%. Consolida-se então o conceito de clico de quatro tempos, conhecido também 
como ciclo Otto. Nicolaus Otto ainda conseguiu ainda reduzir o peso e o volume 
alcançando eficiência de 14%, assim, justificando o seu sucesso e quantidade de 
motores vendidos: cerca de 50.000 unidades (Milhor, 2002). 
 
Motores de combustão interna 
 

O motor de combustão interna é uma máquina térmica capaz de converter a 
energia advinda de uma reação química (queima de combustível) em energia 
mecânica. Na configuração mais comum dos motores à combustão interna, essa 
conversão ocorre através de ciclos de expansão e compressão do fluido 
(combustível) na câmara de combustão em cada cilindro, onde é convertido o 
movimento retilíneo alternado do pistão em movimento rotativo do virabrequim. Esse 
sistema é chamado de biela-manivela, também chamado de motor de movimento 
alternado (Pulkrabek, 2003).    Há também os motores de movimento rotativo, 
tecnicamente conhecidos como motores Wankel. Nele, o rotor (que gira de forma 
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excêntrica) está engrenado ao eixo de saída do motor. Em apenas uma volta, o rotor 
realiza os quatro tempos do Ciclo Otto: admissão, compressão, combustão e 
exaustão. Diferentemente dos motores de movimento alternado, onde o virabrequim 
realiza duas voltas completas para cada ciclo (Otto), o motor Wankel possui a 
relação de três voltas do eixo do motor para uma volta do rotor, proporcionando 
grandes níveis de potência (Câmara, 2003). 
 
Motores de movimento alternado: componentes estacionários 
 

Para Martins (2013), o Bloco é considerado o principal componente do motor, 
nele estão localizados os cilindros e furos de arrefecimento. Ele funciona como o 
"chassi" do veículo, onde os demais componentes são instalados nele. Já o cárter é 
uma tampa inferior instalado abaixo do bloco, ele é responsável por armazenar o 
óleo lubrificante do motor. Por fim, o cabeçote funciona como uma tampa para o 
bloco encaixando a câmara de combustão do motor. Nele há o conjunto de válvulas 
(componente móvel) responsável pela admissão de combustível e exaustão dos 
gases. 
 
Motores de movimento alternado: componentes móveis 
 
O virabrequim é o eixo do motor que transmite o movimento retilíneo dos pistões em 
movimento rotativo, é nele que se encaixam a biela e os demais componentes 
responsáveis pelo comando de abertura e fechamento de válvulas. A biela é o braço 
que faz a ligação do virabrequim e o pistão. Esse ultimo é um êmbolo que se move 
em movimento retilíneo no interior do cilindro e compõe a câmara de combustão. Por 
fim, as válvulas são os componentes que permitem a passagem de fluidos 
(combustível e gases) para dentro da câmara de combustão (Martins, 2013). 
 
Motores de movimento rotativo (Wankel) 
 

O motor Wankel é formado por carcaças, central e laterais, responsáveis pela 
vedação do motor e delimitação o volume do motor. O interior desse conjunto forma 
a câmara de combustão no formato de um epitrocoide de dois lóbulos. Possui um 
rotor no formato de um triângulo com as curvas arredondadas, cujo furo interno é 
divido em duas partes: parte dentada (ou acoplável a uma engrenagem), 
responsável pelo engrenamento com o pinhão axial do virabrequim; e uma parte lisa, 
responsável por girar de forma excêntrica com o pivô do virabrequim. Por fim, possui 
um virabrequim que, ao longo do seu eixo, é formado por uma parte dentada e um 
pivô, sendo responsável pelo movimento do motor no seu próprio eixo e pelo 
movimento excêntrico do rotor (Farell, 2009). 
 
2. METODOLOGIA 
 

Neste trabalho demostra a melhoria da eficiência do motor ciclo Otto, será 
desenvolvido uma simulação por software para análise dos dados para desenvolver 
uma melhor eficiência. Para esta análise numérica apresente resultados 
satisfatórios terá que dividir os intervalos analisados (admissão, compressão, 
expansão e exaustão) em segmentos, exigindo dados computacional. Para suprir 
essa necessidade, será utilizado o software Ocatve GNU livre, para realizar a 
construção do algoritmo. O software escolhido por ser GNU livre, traz bons 
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resultados matemáticos e gráficos para análise de dados, sendo suas funções de 
programação que teoricamente suprem as necessidades do usuário. Este 
repositório de funções não cessa de enriquecer em muitas áreas diferentes, tais 
como álgebra linear, matrizes esparsas, entre outras. 
Para esta análises será utilizado um banco de dados de motores de Ciclo Otto para 
verificar suas eficiências, desta forma estes dados poderão ser utilizados para uma 
modelagem em eficiência. Sempre fazendo comparação na evolução dos motores 
de Ciclo Otto. 
 
 
3. DESENVOLVIMENTO 
 
3.1 PARÂMETROS DO MOTOR 
 

Existem parâmetros para caracterizar o modo de operação do motor, a seguir 
serão desenvolvidos alguns deles. (HEYWOOD, 1998) 
 
3.1.1  Razão de Compressão 
 

A razão de compressão é dada pela relação entre o volume da câmara de 
combustão com o pistão no PMI e o volume da mesma quando o pistão está no 
PMS, ou seja: (HEYWOOD, 1998) 
  

Rc = 
                        

                       
 = 

         

  
 

 

 
1 

Sendo  Vc  o volume geométrico da câmara quando o pistão está no PMS, e  
VD o volume deslocado pelo pistão entre o PMS e o PMI. 
 
3.1.2 Volume do Cilindro 
 

Para determinar o volume do cilindro em qualquer posição da manivela pode-
se usar a seguinte fórmula: (HEYWOOD, 1998) 
 
 
 

 

V = Vc +   
     

 
  (l + a -s) 

 

 
2 

 Sendo B o diâmetro do pistão, a o raio da manivela, l o comprimento da 
manivela e s a distância entre o pino do pistão e o eixo da manivela.  O valor de s 
também pode ser escrito como: 
  

s = a*cos θ + √                   
 

 
3 

 
Onde q é o ângulo da manivela. Com isso a equação para o volume pode 

ser reescrita em função de q. 
  

V = Vc +  
     

 
  (l + a + a*cos θ –  √                 )  

 

 
4 
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3.1.3 Torque 
 

Torque é uma grandeza vetorial definida através da componente 
perpendicular ao eixo de rotação da força aplicada sobre um objeto, que é 
efetivamente utilizada para fazê-lo girar. Nos motores o torque é normalmente 
medido através de um dinamômetro conectado ao seu volante, e seu valor é dado 
pela fórmula: (HEYWOOD, 1998) 
  

T = F*b 
 

 
5 

 
 Onde F é a força e b é a distância entre o volante do motor e o eixo do rotor do 
dinamômetro 
 
3.1.4 Potência Efetiva 
 

A potência efetiva de um motor é a potência que efetivamente é disponível 
para ser utilizada, ou seja, a potência depois de todas as perdas do motor. O valor 
de potência efetiva pode ser dado pela fórmula: (HEYWOOD, 1998) 
  

P = 2 πNT 
 

 
6 

Onde N é a rotação do motor e T é o torque. 
 
3.1.5 Pressão Média Efetiva 
 

A pressão média efetiva (mean effective pressure ou mep) é a relação entre o 
trabalho gerado por um ciclo pelo volume deslocado. O valor do trabalho gerado por 
ciclo é dado pela fórmula: (HEYWOOD, 1998) 
  

Trabalho por ciclo =  
   

 
 

 

 
7 

 
Onde R n é o número de revoluções da manivela que gera potência para 

cada  ciclo completo, ou seja, no ciclo 4 tempos = 2 R n e no ciclo 2 tempos = 1 R n . 
Com isso, basta dividir este valor pelo volume deslocado que encontramos a mep: 
 
  

mep =  
   

    
 

 

 
8 

A pressão média efetiva é o parâmetro de comparação de desempenho de 
dois motores distintos, uma vez que ao dividir o trabalho pelo volume deslocado, 
você tem o desempenho por unidade de volume, que ao contrário de antes, era um 
valor absoluto, onde os motores maiores tendiam a caracterizar por melhor 
desempenho. 
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3.1.6 Propriedades do Combustível 
 

Combustível é qualquer corpo cuja combinação química com outro seja 
exotérmica, em geral é qualquer substância que reage com o oxigênio produzindo 
calor. No caso dos motores a combustão interna, os principais combustíveis são a 
gasolina, o etanol e óleo diesel, veremos a seguir algumas das principais 
propriedades desses combustíveis. (KIRK, OTHMER, 1997) 
 
3.1.7  Poder Calorífero 
 

Poder calorífico do combustível está relacionada à quantidade de calor 
liberada pelo combustível em sua combustão. Existem dois tipos de poder calorífico, 
o Poder Calorífico Inferior (PCI) e o Poder Calorífico Superior (PCS). A diferença 
entre os dois tipos de poder calorífico é que no PCI é quantificado somente a 
quantidade de calor liberada disponível para gerar trabalho, já no PCS é quantificado 
todo o calor liberado do combustível, ou seja: (KIRK, OTHMER, 1997) 
  

PCS = PCI + CVh2o 

 

 
9 

 
Onde Cv H2O é o calor de vaporização da água formada. Então, para 

combustíveis que não possuem hidrogênio em sua composição o valor de PCS é 
igual ao valor de PCI, já que sem hidrogênio não há formação de água. 

Como o propósito do combustível para os motores é gerar trabalho, o termo 
PCI é mais utilizado. Na Tabela 2 é possível ver o PCI de alguns dos principais 
combustíveis para motor Otto. 
 

Propriedade 
Etanol 
anidro 

Etanol 
hidratado (EH) 

Gasolina 
média 

Gasolina 
C (E25) 

Poder calorífico inferior     

em massa (MJ/kg) 28,2 26,5 44,3 40,2 

em volume (MJ/I) 22,3 21,3 31,0 28,9 

Tabela 2 – Poder Calorífico Inferior dos combustíveis para motor Otto (BAETA, 
2013) 
 
3.1.8 Composição Química 

 
Os combustíveis são compostos, principalmente, por hidrocarbonetos, que 

podem ser hidrocarbonetos aromáticos, olefinas e saturados. Para a obtenção 
desses compostos são utilizados diversos processos controlados como a 
fermentação, destilação, entre outros. (KIRK, OTHMER, 1997) 

A composição química do combustível tem influência direta no seu processo 
de combustão, fator que influência diretamente o desempenho de um motor a 
combustão interna. Para este trabalho, é desejável que, ao fazer as alterações 
propostas no motor, não ocorra o fenômeno conhecido como “batida de pino”. O 
fenômeno “batida de pino” é a ocorrência da autoignição do combustível seguido da 
ignição proveniente da vela de ignição, fato que gera duas frentes de chama que 
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quando se encontram geram um ruído semelhante a batida de dois objetos de metal. 
A ocorrência deste fenômeno é altamente prejudicial ao motor, uma vez que a 
temperatura e a pressão na câmara de combustão ultrapassam o limite do projeto, 
danificando fisicamente seus componentes. (KIRK, OTHMER, 1997) 
 
 
3.1.9 Octagem 
 

Octanagem, ou índice de octano, é a propriedade do combustível para motor 
Otto que indica qual o limite máximo ele pode ser comprimido sem que ocorra a 
combustão espontânea, ou autoignição. Atualmente, existem dois métodos de 
calcular a octanagem do combustível: (KIRK, OTHMER, 1997) 

 

 Método Motor (MON – Motor Octane Number) – Regulamentado pela Norma 
ASTM D 2699, este método avalia a resistência do combustível a detonação 
em condições severas de operação do motor, ou seja, em alta rotação e plena 
carga. 

 Método Pesquisa (RON – Research Octane Number) – Regulamentado pela 
Norma ASTM D 2700, este método avalia a resistência do combustível a 
detonação em condições mais suaves de operação do motor, ou seja, em 
baixa rotação e pouca carga. 
 
Como no RON as condições são mais suaves, o RON indicará sempre um 

valor maior o que o MON. Entretanto, não há certo e errado nestes métodos, o que 
acontece é que, dependendo do projeto do motor e das condições em que ele opera, 
o valor de octanagem do combustível é melhor representado, em alguns casos pela 
octanagem MON, em outros pela octanagem RON. (KIRK, OTHMER, 1997) 
 
3.1.10 Centenagem 
 

Assim como a octanagem está relacionada a ignição dos combustíveis de 
motores ciclo Otto, a cetanagem está relacionada a ignição dos ciclos Diesel. A 
cetanagem, ou número de cetano, é a propriedade que indica o tempo de atraso na 
ignição para motores ciclo Diesel, logo, reflete a qualidade de ignição do 
combustível. Quanto maior o número de cetano, mais curto será o tempo de ignição. 
(KIRK, OTHMER, 1997) 

A cetanagem aumenta com o comprimento da cadeia carbônica não 
ramificada, ou seja, quanto maior a cadeia, maior a cetanagem. Porém, deve-se 
ressaltar que para um bom funcionamento do motor, esta propriedade não deve 
possuir nem um valor muito baixo, nem um valor muito elevado. O valor adequado 
de cetanagem implicará num tempo de ignição favorável ao desempenho do motor. 
(KIRK, OTHMER, 1997) 
 
3.2 FUNDAMENTOS DO MOTOR À COMBUSTÃO INTERNA 
 

Motores são máquinas que tem como finalidade a conversão de energia 
elétrica, térmica, química e outras em energia mecânica. Os motores de combustão 
realizam, inicialmente, a transformação da energia química do combustível em 
energia térmica, para, posteriormente, transformar em energia mecânica, sempre 
respeitando os conceitos e princípios da termodinâmica (HEYWOOD, 1998). 
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Por conceito, ciclo é uma série de processos que ocorrem quando um 
determinado sistema se desloca de um estado inicial para retornar ao estado 
original. Nesses processos, os elementos fundamentais que caracterizam um ciclo 
termodinâmico de uma máquina térmica são: substância de trabalho, fonte de calor, 
fonte fria e máquina térmica (TILLMAN, 2013). 
 
3.2.1 Primeira Lei da Termodinâmica 
 

Segundo Cengel e Boles (2006), a Primeira Lei da Termodinâmica é uma 
expressão do princípio de conservação da energia. Ela profere que energia não 
pode ser criada nem destruída durante um processo, ela pode apenas mudar de 
forma: calor; trabalho; e energia total (cinética, elástica e potencial gravitacional). 

A modelagem do ciclo será apresentada a seguir, considerando compressão 
e expansão dos gases. Esta modelagem será baseada na primeira lei da 
termodinâmica, na equação de estado para um gás ideal, lei de liberação de calor 
durante a combustão e transferência de calor para as paredes do cilindro. A Primeira 
lei da termodinâmica é dada como: 
  

∆U = Q – W 
 

 
10 

Para uma variação     do virabrequim, reescrevemos a equação da primeira 
lei da seguinte forma:  
  

dU/dθ = δQ / dθ – δ W / dθ 
 

 
11 

 
Antes de continuar com o procedimento de formulação da modelagem do 

ciclo, devemos esclarecer alguns conceitos a respeito dos gases ideais. Para isso, 
utilizaremos a equação de estado e equação calorífica de estado. A equação de 
estado é responsável por descrever a forma com que as principais grandezas 
termodinâmicas (temperatura, volume e pressão) de uma substância se relacionam. 
Turns (2000) descreve que a equação de estado estabelecida pela lei dos gases 
ideais é:  
  

PV = nRuT 
 

 
12 

Podemos ainda reescrever a Eq. (3) nas seguintes formas: PV = mRT, Pv = 
RT (tomando a densidade p é o inverso do volume específico e  v =  m/V ), ou  P = 
pRT , onde  R é a constante específica dos gases, que se relaciona com a constante 
universal dos gases Ru e o peso molecular do gás MW por Ru/MW . 
 
3.2.2 Ciclo Otto 
 

Segundo Martins (2013), o ciclo real de um motor descreve o comportamento 
da pressão interna do motor diante do calor fornecido pela combustão, o calor 
liberado na exaustão e a movimentação do pistão dentro do cilindro, 
consequentemente, a variação do volume em intervalo de uma volta completa do 
virabrequim.  

O ciclo real de um motor à combustão interna pode ser observado na Fig 1: 
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Figura 1 - Ciclo real de um Motor à Combustão Interna. Fonte: Martins, 2013 
 
 

O ciclo Otto é compreendido em quatro tempos: admissão isobárica (à 
pressão constante); compressão adiabática (sem troca de calor com o meio 
externo); explosão isocórica (queima do combustível na câmara de combustão); e 
exaustão isobárica (retirando os gases que se formaram pela reação química). Ao 
aplicar a Primeira Lei da Termodinâmica no diagrama de Pressão e Volume do Ciclo 
Otto, apresentado na Fig. (2), podemos representar o ciclo teórico e analisar suas 
transformações termodinâmicas passo-a-passo: 
 

 
Figura 2 - Ciclo Teórico: Otto. 

 
 De 0 a 1: Admissão isobárica da mistura ar/combustível, ou seja, a pressão 
durante essa etapa é constante. De 1 a 2: Compressão adiabática da mistura, há 
um leve aumento na pressão dentro do cilindro. De 2 a 3: Explosão isocórica, onde 
a partir da centelha inicia a queima da mistura ar/combustível. De 3 a 4: Expansão 
adiabática, no qual os gases expandem dentro do cilindro junto com o pistão. De 4 a 
5: Abertura de válvulas que permitem a saída da dos gases. De 5 a 0: Exaustão 
isobárica, onde os gases são expulsos do cilindro para que possa iniciar o ciclo 
novamente. 
 
3.2.3 Eficiência do Ciclo Otto 
 

Retomando o conceito da primeira Lei da Termodinâmica associado ao 
gráfico da Fig. (2), devemos analisar as etapas de adição e perda de calor, 
correspondente ao passo 2-3 e 4-1, respectivamente. No passo 2-3, a queima da 
mistura ar-combustível é representada pelo calor Q23 liberado instantaneamente e 
definido o trabalho máximo que o motor poderia realizar se não houvesse perdas. Já 
no passo 4-1, a abertura da válvula de escape para exaustão dos gases gera a 
perda de calor Q41 . 

O trabalho realizado é dado pela diferença entre o calor fornecido pela 
combustão e o calor liberado após a abertura da válvula de escape (Stone, 1992). 
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Porém, no ciclo real, o trabalho realizado não pode ser definido dessa 
mesma forma. Para definir o trabalho e a eficiência do ciclo real, devemos, 
primeiramente, entender os fenômenos responsáveis pela perda de rendimento do 
ciclo ideal para o ciclo real: 

 Perda por tempo de combustão (Time loss) – Compreende a perda do 
intervalo de combustão da mistura ar-combustível e do instante de início 
da combustão. Segundo Stone (1992), a ignição inicia-se antes do PMS e 
a frente da chama propaga-se com velocidade aproximadamente uniforme 
até o término da combustão, após o PMS.  

 Perda por transferência de calor (Heat loss) – Logo que a mistura ar-
combustível começa a ser comprimida dentro do cilindro, sua temperatura 
eleva-se e parte dela é transferida para as paredes do cilindro. Na etapa 
de compressão, essa temperatura não é tão alta, logo a temperatura 
perdida é considerada desprezível (Ribeiro, 2006). Após a combustão, a 
temperatura eleva-se consideravelmente e o calor transferido dos 
produtos da reação de combustão para a parede do cilindro é 
significativamente superior, ocasionando assim uma perda por 
transferência de calor considerável após a combustão (Rajput, 2005).  

 Perda por esvaziamento de exaustão (Exaust blowdown loss) – 
Representa a rápida descompressão no cilindro após a abertura 
antecipada (geralmente a 47º antes do PMI em carros de passeio) da 
válvula de escape, para assegurar a retirada de todos os gases e 
impurezas produzidas pela combustão. A antecipação da abertura da 
válvula de escape justifica-se pela possibilidade dos gases exercerem 
uma pressão oposta ao movimento do pistão, pelo efeito significativo 
sobre a combustão dos próximos ciclos, e pelo aumento da taxa de 
emissão de NO2 (Stone, 1992).  

 Perda por bombeamento (Pumping loss) – Segundo Martins (2013), a 
abertura da válvula de admissão inicia-se 5 graus antes do PMS, 
realizando o cruzamento das válvulas de admissão e exaustão (overlap). 
Esse cruzamento permite a admissão do ar para auxílio da exaustão dos 
gases produzidos na combustão. Logo em seguida, quando o pistão 
começa a descolar-se para o PMI, o deslocamento do pistão proporciona 
a queda da pressão atmosférica, induzindo a mistura para dentro do 
cilindro. Após a abertura da válvula de escape, a pressão no interior do 
cilindro ainda é superior à pressão atmosférica para expulsar os gases, e 
tende a se estabilizar conforme a pressão atmosférica. Essa diferença de 
pressões representa um trabalho negativo no ciclo real (Rajput, 2005).  
 

Matematicamente, ao submeter-se a pressão de admissão variando desde o 
seu menor valor (zero) até a pressão atmosférica, o rendimento do ciclo com carga 
parcial cresce obedecendo a uma curva parabólica. Quanto maior a diferença das 
duas pressões, maior será o trabalho de bombeamento, consequentemente menor 
será a o rendimento total do ciclo. As variações do rendimento relacionado à carga e 
à β são ilustradas na Fig. (3): 
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Figura 3 – Variação do (a) Rendimento vs. Carga e (b) Rendimento vs β. . Fonte: 
Martins, 2013 – Adaptado 
 

4. CONCLUSÃO 

  
O presente estudo traz a análise de um motor do ciclo Otto, seu funcionamento 
básico, desde os primeiros motores lançados, buscado um maior desempenho com 
uma maior eficiência térmica. Desta forma ter motor mais eficiente usando menos 
combustível e por sua vez menos poluição para o meio ambiente. Utilizando 
software Octave como resposta através de interpretação de gráficos. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo estudar o sistema de uma central de 
resfriamento de água para distribuição em locais públicos, tais como escolas, 
rodoviárias e praças. Nesses locais são utilizados bebedouros comuns, os quais não 
mantêm a temperatura da água por muito tempo além do alto custo de energia. O 
estudo baseou-se em uma estratégia qualitativa de pesquisa, por meio de estudos 
bibliográficos e uma pesquisa de campo em uma escola, para construção e 
aperfeiçoamento do protótipo. Após os estudos realizados a pesquisa teve um 
avanço favorável em relação a central de resfriamento de água nos conteúdos 
estudados sobre o processo, e toda parte de cálculos e orçamentos.  
Palavras-chave: Resfriamento; Gás Refrigerante; Fluídos. 
 
 

ABSTRACT 
 

This work aimed to study the system of a water cooling plant for distribution in public 
places, such as schools, bus stations and squares. In these places, common drinking 
fountains are used, which do not maintain the water temperature for a long time 
beyond the high energy cost. The study was based on a qualitative research 
strategy, through bibliographic studies and field research in a school, for the 
construction and improvement of the prototype. After the studies carried out, the 
research had a favorable advance in relation to the water cooling plant in the 
contents studied about the process, and all parts of calculations and budgets. 
Key-words: Cooling; Refrigerant gas; Fluids. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo SILVA (2015) o consumo de energia vem crescendo ao longo dos 
anos, muito em razão do desenvolvimento tecnológico dos países. Com esse 
crescimento, torna-se necessário o estudo de diversas fontes de energia para que 
os impactos no meio ambiente sejam mitigados o máximo possível.  

A estimativa é que, entre 2010 e 2040, o consumo total de energia no mundo 
cresça em torno de 56%. Também é previsto que, futuramente o consumo de 
energia elétrica vai continuar aumentando, principalmente nos países em 
desenvolvimento. (ALOK, SANJAY, 2015). Esses autores também ressaltam o 
crescimento do consumo de energia elétrica e aprimoramento do rendimento fontes 
consumidoras energia elétrica.  

 O objetivo da central de resfriamento é realizar o trabalho de vários 
bebedouros mantendo somente uma fonte consumidora de energia elétrica e, dessa 
forma a reduzir o consumo de energia elétrica. O projeto será construído com um 
reservatório 100 litros com um motor compressor utilizado para movimentar o gás 
refringente na serpentina, resfriando a água do reservatório.  
 

2. METODOLOGIA 

Este estudo baseou-se em uma pesquisa bibliográfica. Para melhor 
desempenho nas pesquisas e construção do protótipo, realizamos uma divisão de 
tarefas entre os 7 integrantes da equipe, a qual é composta por acadêmicos de 
Engenharia para que cada acadêmico pudesse contribuir com ideias e conteúdos 
com base no conhecimento adquirido em cada disciplina de sua área específica.   

O objetivo do projeto é utilizar uma central de resfriamento para água em 
locais públicos, tais como, escolas, rodoviárias e praças. Nesses locais são 
utilizados bebedouros comuns os quais não mantém a temperatura da água, tem 
custo elevado de energia. Para a construção do protótipo, foi realizado pesquisas 
referentes a refrigeração da água, materiais para a construção e também foi 
utilizado livros e artigos sobre termodinâmica para entender o processo da 
transferência de calor e equações que seriam essenciais para o protótipo. 

Além das buscas nas bases de dados, houve uma pesquisa em campo feita 
em uma escola para saber como o protótipo poderia ser útil para a redução de 
vazamentos nas torneiras realizando sempre manutenções na central, economia na 
energia e redução de custos. 
 
3. RELATO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DISCUSSÃO 

Realizou-se um estudo para construção de um protótipo de uma Central de 
Resfriamento de água.  Para a compreensão do funcionamento dos fenômenos que 
ocorrem durante o resfriamento da água, foram estudados os princípios da 
Termodinamica que explicam a busca do equilíbrio da temperatura entre dois 
materiais de temperaturas diferentes. 

O princípio da conservação de energia que ocorre através do calor e do 
trabalho, fazendo com que um sistema possa conservar e transferir energia.  

A capacidade das substancias de alterar o estado físico e voltar para a 
condição inicial. O processo de funcionamento das maquinas Térmicas. 

 A pesquisa teve início no ano de 2019 e ainda se encontra em andamento, 
devido a Pandemia do Covid-19. O desenvolvimento do projeto foi realizado através 
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de pesquisa bibliográfica de artigos e dissertações relacionados ao resfriamento. As 
ideias que o grupo teve foram colocadas em ação, ideias muito simples, mas que 
geraram dúvida e discussão no grupo, pois é um protótipo complexo necessitando 
de materiais específicos além de cálculos de termodinâmica. 

À medida que as reuniões semanais foram acontecendo, o projeto foi 
sofrendo adequações. Faltam alguns cálculos a serem realizados para que a 
construção do protótipo possa iniciar. E consequentemente, suas testagens.  
 

4. CONCLUSÃO 

Após os estudos realizados a pesquisa teve um avanço favorável em relação 
a Central de resfriamento de água nos conteúdos estudados sobre o processo, toda 
parte de cálculos e orçamentos.  

Os maiores desafios foi conseguir entender todo o processo da central desde 
à entrada até a saída de água, os materiais que serão utilizados, e toda a parte do 
resfriamento.  

É de grande importância que existam resfriadores que forneçam água 
gelada, tanto em empresas privadas, quanto lugares públicos para que o ser 
humano beba água gelada no verão, ainda mais no Brasil, por ser um país tropical. 

Além disso, falta a comprovação de que a central funcione de acordo o 
esperado. O maior desafio futuro é colocar em prática todo conteúdo estudado e 
que seja atingido com sucesso o principal objetivo do trabalho. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho se trata de um biodigestor que nada mais é que um 
compartimento fechado onde ocorre decomposição de matéria orgânica, produzindo 
biogás e biofertilizante. Gerar eletricidade e biofertilizante a partir dos resíduos da 
pecuária tem sido a opção de várias fazendas no Brasil, investir no biodigestor 
significa dar um destino adequado aos resíduos da produção e, somado a isso, 
gerar renda e lucratividade ao sistema. 
 
Palavras-chave: Biogás; Eletricidade; Lucratividade. 
 
 

ABSTRACT 
 

This research is about a biodigester, that is nothing else that a closed compartment 
where the decomposition of organic material happens, producing biogas and 
biofertilizer. Generate electricity and biofertilizer from livestock waste has been a lot 
of farms options in Brazil, invest in biodigester mean give a right destination to 
production wastes, and adding to that create income and profitability to the system. 
 
Key-words: Biogas; Electricity; Profitability. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Observando o cenário atual onde resíduos são descartados de forma incorreta 
gerando problemas tanto ambientais como sociais, que podem ser amenizados com 
o projeto. O biodigestor que é a ideia inicial, foi visto como uma ótima opção pelos 
benefícios gerados, transformando dejetos, resto de alimentos e entulho em adubo 
orgânico ou então transformado em energia elétrica através do biogás que produz o 
metano,  de qualquer forma, mesmo com a existência de muitos modelos já em 
funcionamento, este seria um fim voltado ecologicamente para distribuição de 
energia em bairros afastados onde são mais carentes desse recurso, ele seria 
instalado em um aterro sanitário de forma que a distribuição de energia permaneça 
estável.  

O biodigestor é um compartimento fechado que não possibilita a presença de 
oxigênio, e seu funcionamento se dá pela entrada  de matéria orgânica que vai servir 
de alimento para as bactérias anaeróbicas já existentes em seu interior, elas se 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

alimentam de uma parte e eliminam o restante, o material eliminado pode servir de 
adubo orgânico se colocado em plantas, e também no biogás rico em metano, o que 
possibilita a  transformação de energia elétrica,  sendo esse o principal objetivo do 
projeto. 
 

2. METODOLOGIA 

Considere um estudo de caso, com assistência de pesquisas bibliográficas, 
cujo objetivo é apresentar a utilização de um biodigestor em um aterro sanitário com 
o intuito de produzir energia através da queima de lixos orgânicos e distribuir para 
as comunidades mais carentes, assim ficando isento da conta de luz. 
 
3. RELATO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DISCUSSÃO 

 Levando em consideração os pontos negativos desse projeto, decidiu-se que o 
mesmo não teria um retorno desejável devido ao seu alto custo e baixa produção. 
Os pontos abordados pela equipe foram: 
 

● A 
alta quantidade de combustível necessária para seu funcionamento, tendo 
em vista o baixo retorno; 
● Mã
o de obra muito elevada para manter o andamento do projeto; 
● Ten
do alto custo não seria viável pelo seu retorno tardio;  
● Out
ro fator seria a baixa produtividade; 

 
Tendo isso em conta, a melhor opção será a troca de projeto. 
 
 
4. CONCLUSÃO 

 Sendo assim, a equipe determinou que seria um projeto inviável devido conter 
mais questões negativas do que positivas, não obtendo o resultado e o retorno 
esperado. Visto isso,  a melhor escolha será partir para um novo projeto, e segundo 
pesquisas e experiências profissionais surgindo uma grande oportunidade para 
realização do mesmo. Essa ferramenta em desenvolvimento pela equipe, ainda não 
encontra-se no mercado, sendo uma ótima escolha e trará o retorno esperado. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como intuito relatar a prototipagem de um alimentador para 
pets manipulado por meio de um aplicativo, objetivando mais praticidade e 
comodidade aos donos de animais e tendo como enfoque principal na saúde 
alimentar. Para a realização do trabalho primeiramente foi desenvolvido um estudo 
teórico do projeto por meio de artigos e teses de trabalhos já existentes nas bases 
de dados seguida para a definição dos materiais a serem utilizados. Foi obtido até o 
momento um projeto que poderá satisfazer a necessidade atual do mercado e tem 
baixo custo. 
Palavras-chave: Alimentação; Protótipo; Pet; 
 
 

ABSTRACT 
 

The present work aims to report the prototyping of a pet feeder manipulated through 
an application, aiming at more practicality and convenience to pet owners and having 
as main focus on food health. To carry out the work, a theoretical study of the project 
was developed through articles and theses of works already existing in the 
databases followed for the definition of the materials to be used. So far, a project has 
been obtained that can satisfy the current market need and has a low cost. 
Key-words: food; prototype; pet. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 Com o passar dos anos a tecnologia ampliou sua área de atuação, sendo antes 
considerada como ferramenta exclusiva, atualmente garante conforto, praticidade e 
melhoria em diferentes contextos. Ao tratar sobre a alimentação dos animais de 
estimação, compreende-se que as pessoas em busca de suprir as exigências do 
mercado de trabalho, tem passado maior parte do seu tempo fora do ambiente 
doméstico, considerando esse fator relevante para uma alimentação inadequada do 
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seu animal de estimação (BUOGO, et. al, 2017). 
         A utilização de alimentadores automáticos surge como uma proposta viável. 
Conforme Ochakowski (2007), o alimentador automático possibilita a liberação de 
alimento em horários programados pelo usuário, com o intuito de promover uma 
alimentação adequada, gerando autonomia ao animal de estimação. Os indivíduos 
que optam em ter um animal doméstico possuem necessidades a serem supridas, 
quando referidas às questões voltadas principalmente para alimentação de seu 
animal. 

A proposta do projeto é desenvolver o protótipo de um alimentador 
automatizado para pets, buscando atender as necessidades existentes, devido à 
ausência de indivíduos em suas residências por longos períodos, 
consequentemente gerando preocupação com a má alimentação e prejuízos à 
saúde seus pets. 

Diante do contexto apresentado, como o desenvolvimento de ideias 
inovadoras, utilizando a tecnologia, pode contribuir para suprir as necessidades de 
indivíduos, que priorizam a alimentação adequada de seus pets, perante as 
exigências do mercado de trabalho? 

 

2. METODOLOGIA  

No início do primeiro semestre de 2019 nos foi proposto desenvolver um 
protótipo, de escolha livre, pensando na Agenda 2030, foram formados grupos com 
um limite de membros e devendo possuir ao menos um acadêmico de cada 
engenharia. 
 Com a escolha do tema já definida, começamos a busca por artigos sobre 
alimentação animal e os riscos que o desregulamento da mesma podem trazê-lo, 
como em muitos casos acontecem devido à alta carga horária dos donos no trabalho 
e em atividades fora de casa. 
 Após confirmamos a viabilidade de nossa ideia, iniciamos as pesquisas 
necessárias para a torná-la realidade, buscamos trabalhos de temas similares como 
o de Ochakowski (2007), para compreender como a estrutura foi desenvolvida e os 
cuidados com a ração. 
 

3. RELATO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DISCUSSÃO 

  Com a leitura de determinados artigos foi identificado que a complexidade do 
projeto não seria apenas na lista de materiais a qual deveriam ser específicos do 
mercado pet, mas também deveriam suprir a necessidade do dono ao automatizar o 
alimentador (BUOGO, et. al, 2017). 
 Para isso foi realizado um estudo sobre arduino, no qual foi possível identificar 
quais sensores e atuadores seriam necessários no projeto e a forma de programá-
los, também com a primeira dificuldade que seria realizar ou não o comando do 
alimentador através de um aplicativo. Após diversos debates e análise dos prós e 
contras o grupo chegou à conclusão que ter acesso remoto a alimentação do pet 
seria a forma mais eficiente de ter controle sobre a mesma, possibilitando monitorar 
se o animal estaria ou não se alimentando com a quantidade adequada, evitando 
assim os diversos problemas de saúde causado pela alimentação desbalanceada. 
 Foi definido então a estrutura do projeto: primeiramente terá um reservatório 
para armazenar de 15 a 20 kg de ração, visando não ocorrer a falta de alimento no 
decorrer do tempo, de acordo com a quantidade de ração que o tutor disponibilizaria 
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para seu animal. A ração será disponibilizada através do giro de uma estrutura em 
forma de hélice proporcionado por um pequeno motor de passo a qual terá 
pequenos compartimentos para dispor a ração em pequenas quantidades, até 
atingir a massa escolhida. O motor e o arduino serão impulsionados com energia 
elétrica proporcionada no ambiente que o alimentador ficará, porém será adicionado 
uma bateria caso haja falta de energia e assim o desempenho e a funcionalidade do 
alimentador não serão prejudicados. 
 A busca nas bases de dados propiciou maior conhecimento sobre o tema por 
meio de artigos e teses em fontes de total confiança e credibilidade, além de 
aprender um pouco mais sobre a vida animal e a importância de uma alimentação 
saudável e correta, foco principal do trabalho. Deve-se levar em consideração o 
comprometimento que a equipe apresentou durante as reuniões de melhoria no 
projeto. 
 

4. CONCLUSÃO  

 Na construção deste protótipo visamos obter um produto final com preço mais 
acessível e um designer mais moderno. O gasto será baixo na realização do 
protótipo já que os materiais a serem utilizados para a montagem do projeto deverá 
ter não somente um baixo custo, mas também uma durabilidade boa e de qualidade, 
onde possibilita armazenar em torno de 15kg de ração, fornecendo alimento para o 
cão durante vários dias. Tendo em vista que um hotel para cães tem diárias que 
variam de R$ 50,00 a R$190,00, ao adquirir este produto o dono do animal pode 
economizar uma quantia significativa. 
 Com o uso de sensores e câmeras é possível ter-se noção do que se passa no 
ambiente, assim como o controle da interface Arduino com o uso do aplicativo 
Android, torna possível programar horários e quantidades de ração necessitadas 
pelo pet, trazendo conforto e segurança para o proprietário. 
 Este projeto teve um custo-benefício significativo, tendo em vista sua qualidade 
e sua interface homem - máquina via aplicativo. 
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RESUMO 
 

O alumínio é um metal popular e amplamente utilizado devido às suas 
características de leveza, resistência à corrosão, condutividade elétrica e também ao 
baixo ponto de fusão. A bauxita, matéria-prima do alumínio é um recurso finito no 
planeta, unindo se a isso o fato de que o alumínio possui um ponto de fusão de 660° 
torna se viável e sustentável a idéia de reciclar. A reciclagem desse metal possui 
muitas vantagens para o meio ambiente, embora algumas empresas de fundição 
causem um revés no descarte de resíduos. A partir disto, buscou-se uma alternativa 
viável para estimular o reciclo do alumínio em pequenos produtores, e o protótipo a 
ser desenvolvido foi de um forno de fundição. Para realização do projeto foram 
realizadas pesquisas bibliográficas e contato a empresa LATASA S/A, a fim de se 
obter informações sobre o processo de reciclagem. Até o presente momento, 
podemos concluir que os conhecimentos adquiridos acerca do protótipo do forno nos 
deram uma grande noção de como iniciar a fase de construção, tão logo isso seja 
possível.  
Palavras-chave: Alumínio, Fundição, Sustentabilidade. 
 

ABSTRACT 
 

Aluminum is a very popular and widely used metal due to its light weight, corrosion 
resistance, electrical conductivity and low melting point. Bauxite, the raw material for 
aluminum is a finite resource on the planet, coupled with this the fact that aluminum 
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has a melting point of 660 ° makes the idea of recycling viable and sustainable. The 
recycling of this metal has many advantages for the environment, although some 
foundry companies cause a setback in terms of waste disposal. From this, a viable 
alternative was sought to stimulate aluminium recycling in small producers, and the 
idea was shown in the form of a smelting furnace. To carry out the project, studies 
were carried out based on bibliographic research and contact was made with the 
company LATASA S / A, in order to obtain information on the recycling process. To 
date, we can conclude that the knowledge acquired about the furnace prototype has 
given us a great sense of how to start the construction phase, as soon as this is 
possible.  
Key-words: Aluminum, Foundry, Sustainability 
 
1. INTRODUÇÃO 

Os fornos de fundição são equipamentos utilizados para fusão da matéria-
prima metálica, podendo ser de materiais ferrosos e não ferrosos. Além disso, 
mantêm o metal líquido a uma temperatura adequada para o processo de fundição, 
o qual se destaca entre os demais processamentos pela possibilidade de se fabricar 
produtos com dimensões muito próximas às do produto final, de geometria complexa 
e com economia de matéria-prima, além da capacidade de produzir peças com 
poucas gramas até toneladas e com diferentes tamanhos e, em alguns casos, a um 
baixo custo. 

O alumínio proveniente da bauxita, um minério finito, é uns dois metais mais 
utilizados na indústria brasileira devido a sua versatilidade. De acordo com a 
Associação Brasileira de Alumínio só no ano de 2019 foram produzidas 650,2 mil 
toneladas de alumínio. 

Segundo Fagundeset al. (2009) o setor de fundição é considerado grande 
reciclador, pois utiliza materiais descartados pela sociedade - objetos considerados 
sucatas - como matéria-prima para desenvolvimento de seus devidos produtos, 
desse modo, reinserindo esses materiais à cadeia produtiva.  

Para que a reciclagem possa ser feita é necessária a criação de fornos de 
fundição cada vez mais modernos e eficientes que contribuam com a preservação 
do meio ambiente e possam ser acessíveis financeiramente para as indústrias. 

O forno de fundição pode auxiliar na economia de energia e na economia de 
materiais, segundo dados da empresa Internacional Aluminium Institute (IAI) a 
reciclagem gera 95% menos gastos do que a produção primária do alumínio, sendo 
muito importante para preservar os recursos finitos presente na natureza, como por 
exemplo, a bauxita, o minério que origina o alumínio.  

Henriqueset al.(2012) afirma que a produção de resíduos e crescentes 
emissões relacionadas a produção de alumínio, apresenta um desafio para 
biodiversidade e saúde da população, que são envolvidas de forma direta ou indireta 
no processo produtivo.  

A ideia do forno de fundição tem como um dos principais intuitos, a 
sustentabilidade, visando a reutilização do alumínio, redução de gases poluentes e 
escolhas de materiais que contribuem com esse princípio, dentre uma delas o tipo 
de carvão para o processo de fusão do forno, apresentando melhor desempenho, 
tanto econômico como ambiental. 

O carvão vegetal é um combustível mais limpo comparado ao carvão mineral, 
pois a sua combustão emite menos compostos de enxofre e nitrogênio, além de ser 
considerado neutro nas emissões de CO2, além de possuir alta reatividade e baixo 
teor de cinzas. (POHLMANN, 2007) 
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Na fundição, para a fabricação de moldes e machos utiliza-se a areia, mineral 
este que deve ter características específicas para produção de peças isentas de 
defeitos de fundição. 

Quando se trata da sustentabilidade é necessário pensar no descarte de tal 
material, visto que a areia de fundição após utilizada irá conter os resíduos do 
processo. Segundo a norma ABNT NBR 10004/2004, os resíduos sólidos da areia 
de fundição são considerados como não perigosos e não inertes e seu depósito 
deve ocorrer em aterros industriais. 

Outra opção considerada viável é a utilização desta areia em outras 
atividades, evitando o desperdício deste mineral que também é escasso, como por 
exemplo, a possibilidade de reutilizar a areia de fundição, misturada a solos 
argilosos, como material de base e sub-base para rodovias de baixo volume de 
tráfego e vias urbanas, reutilização em construção civil e outros. 

Diante desse contexto apresentamos o seguinte objetivo de pesquisa: 
desenvolver um equipamento que possa derreter metais através da liberação de 
calor, visando o reaproveitamento do alumínio nas indústrias. 

 
2. METODOLOGIA 

Com o intuito de desenvolver as competências necessárias aos futuros 
profissionais das engenharias e na possibilidade de adquirir conhecimento e 
experiência na prática da pesquisa e desenvolvimento, a instituição oferta em sua 
grade uma metodologia que visa à pesquisa e integração na disciplina de Projeto 
integrador. Nesta disciplina os acadêmicos têm à disposição o contato com 
ferramentas de pesquisa e organização que poderão ser aplicadas em seus 
protótipos. Para um melhor desempenho e resultados desde pesquisas até 
construção do protótipo, foram formados grupos, cada grupo contando com 
acadêmicos de cada engenharia: Produção; Química, Civil e Mecânica, sendo 
assim, cada um pôde contribuir com idéias e técnicas com base nos conhecimentos 
adquiridos de cada curso individualmente, tornando assim o protótipo, um projeto 
integrado e interdisciplinar. 

Os estudos se iniciaram com uma pesquisa bibliográfica, na qual buscou-se 
artigos relacionados ao protótipo, trazendo maior fundamentação teórica ao tema. O 
objetivo do projeto é a reciclagem do alumínio, para dessa forma, contribuir na 
sustentabilidade do planeta, bem como, auxiliar pessoas que tem o seu próprio 
negócio. Para que o forno possa ser projetado e construído, é necessária uma 
pesquisa aprofundada a respeito de todo o processo de produção do alumínio, 
desde a extração da bauxita, ao alumínio primário e enfim o processo de reciclagem. 

Foi utilizada então a literatura existente a respeito do tema em formato físico e 
digital, encontrado na Biblioteca Digital da Faculdade de Telêmaco Borba e também 
nas bases de dados, dentre elas: Google Scholar, Capes e SciElo. 

Visto que apenas o material teórico não seria suficiente, foi realizada também 
uma pesquisa de campo através do contato com o grupo ReciclaBR formado pelas 
empresas: Latasa, Garimpeiro Urbano e AutoParts. Através deste contato foi 
possível conhecer mais do processo de fundição do alumínio. Foram relatadas 
maneiras diferentes de fundição e apontado um grau diferente de temperatura para 
cada material, bem como a necessidade de tipos diferentes de forno. Isso 
proporcionou reajustes necessários para que o projeto pudesse alcançar êxito. 
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3. RELATO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DISCUSSÃO 

O início do desenvolvimento do protótipo se deu com a escolha do tema a ser 
trabalhado, visto que, em oficinas e serralherias quantidades significativas de metais 
são descartadas em forma de retalhos, e em contrapartida tem-se um custo para 
aquisição de outras peças, tais como artigos pequenos e de acabamentos. A partir 
disso deu-se inicio aos estudos de como reaproveitar esse material descartado, com 
propósito para redução dos custos de pequenos prestadores de serviços, e a 
minimização do descarte de rejeitos em locais inapropriados. 

Na elaboração do projeto propõe-se oferecer uma alternativa para a 
reutilização do metal já existente, e consequentemente causar uma considerável 
diminuição de impactos ao meio ambiente, pois se trata apenas de 5% da emissão 
dos gases do efeito estufa se comparada à produção primária 

O desenvolvimento do projeto teve continuidade através de pesquisas 
bibliográficas de artigos que tratam assuntos como processo de reciclagem de 
alumínio, fundição, qualidade de ferramentas, matérias primas, sustentabilidade, e 
custo econômico no processo da reciclagem do alumínio voltado para empresa de 
pequeno porte, como oficinas e serralherias. A partir do cruzamento das informações 
fornecidas pela LATASA S/A, e pelos dados obtidos nas pesquisas, alguns detalhes 
do protótipo passaram por revisão, desde o início até o momento atual a planta do 
projeto acabou sendo modificada em relação a dimensões e outros detalhes. Foi 
possível reafirmar a importância do projeto, desde especificações de materiais, a 
preocupação em fazer um forno com menor nível de impacto, e determinação de 
procedimentos para a operação segura e sustentável. 

Para que se obtenham resultados positivos, é importante salientar o ganho de 
conhecimento, devido à análise dos dados obtidos, mesmo com as dificuldades que 
se apresentam tais como acadêmicas e cotidianas, em tempos de pandemia onde o 
acesso a visitas técnicas e laboratórios ficou restrito. Todavia, o forno se mostra de 
acordo com os novos tempos que vivemos e as necessidades que se apresentam, 
onde materiais são reaproveitados e novas técnicas de manufatura são 
desenvolvidas e disseminadas. 
 
4. CONCLUSÃO 

Até o presente momento, podemos concluir que os estudos realizados acerca 
do protótipo do forno, incluindo seu manuseio e possíveis impactos que possam ser 
gerados, entre outros, nos deu uma grande noção de como iniciar a fase de 
construção, tão logo isso seja possível. Com as pesquisas efetuadas, o projeto teve 
avanços relacionados ao desenvolvimento do forno, construção do protótipo, 
sustentabilidade e meio ambiente, redução de custos e inovação.  

 É de extrema importância enfatizar a construção de um forno seguro, 
moderno, sustentável e de custo acessível, e para que isto aconteça, a bibliografia 
se faz fundamental para o objetivo ser alcançado. 

Desse modo, através dos artigos estudados e debatidos em grupo, junto com 
idéias trazidas por todos, foi possível agregar um conhecimento vasto para o 
protótipo em planejamento, com o propósito de concluí-lo com sucesso.  
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ESTUDO E PROPOSTA DE MELHORIA NO PROCESSO DE 
SOLDAGEM TIG POR FALTA DE FUSÃO NO MATERIAL 

 
Guilherme Thiago de Avilar1 

 
 
 

RESUMO 
 
O processo de soldagem TIG, mesmo sendo um procedimento bastante estudado, 
não tem suas características aplicativas difundidas ao nível desejado entre usuários 
de solda. Uma razão seria o pouco entendimento sobre os fenômenos físicos 
intrínsecos ao processo. Os aços inoxidáveis foram desenvolvidos no início do 
século XX, desde então se encontram em constante aprimoramento. Como as ligas 
metálicas os aços inoxidáveis são classificados de acordo com a composição 
química, sendo os aços inoxidáveis austeníticos responsáveis por 2/3 da produção 
mundial de aço inoxidável, devido à sua resistência à corrosão à oxidação, 
resistência mecânica a quente, trabalhabilidade e soldabilidade. Essas propriedades 
são adquiridas com adição de diferentes elementos de liga. Na indústria o processo 
de soldagem é um dos mais aplicados em aços inoxidáveis austeníticos. O objetivo 
deste trabalho foi estudar a falha na fusão dos materiais no ato da soldagem, assim, 
vindo a perder a soldagem. Será observado o efeito da pulsação sobre os 
parâmetros geométricos adquiridos no cordão, mas também sobre a formação de 
defeitos, tanto superficial (cauda de dragão) como interno (cavidades ou porosidade 
de túnel), função do fenômeno de formação da poça. 

Palavras-chave: Soldagem TIG, Indústria, Falha na fusão. 
 
 

ABSTRACT 
 
The TIG welding process, even though it is a widely studied procedure, does not 
have its application characteristics widespread at the desired level among welding 
users. One reason would be the lack of understanding of the physical phenomena 
intrinsic to the process. Stainless steels were developed at the beginning of the 20th 
century, since then they are constantly improving. Like metallic alloys, stainless 
steels are classified according to their chemical composition, with austenitic stainless 
steels responsible for 2/3 of the worldwide production of stainless steel, due to their 
resistance to corrosion against oxidation, hot mechanical resistance, workability and 
weldability. These properties are acquired with the addition of different alloy 
elements. In the industry, the welding process is one of the most used in austenitic 
stainless steels. The objective of this work was to study the failure in the melting of 
materials in the act of welding, thus, losing the welding. It will be observed the effect 
of the pulsation on the geometric parameters acquired in the cord, but also on the 
formation of defects, both superficial (dragon tail) and internal (cavities or tunnel 
porosity), function of the puddle formation phenomenon. 
Key-words: TIG Welding, Industry, Fusion failed. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de soldagem TIG ou GasTungstenArcWelding( GTAW ), é um 
processo de soldagem a arco elétrico que utiliza um arco entre um eletrodo não 
consumível de tungstênio e a poça de soldagem. Conforme se pode notar pela 
figura abaixo, a poça de soldagem, o eletrodo e parte do cordão são protegidos 
através do gás de proteção que é soprado pelo bocal da tocha. No processo, pode-
se utilizar adição ou não (solda autógena), e seu grande desenvolvimento deveu-se 
à necessidade de disponibilidade de processos eficientes de soldagem para 
materiais difíceis, como o alumínio e magnésio, notadamente na indústria da 
aviação no começo da Segunda grande guerra mundial. 

Um grande problema na soldagem dos tubos é o acesso restrito à inspeção 
do seu interior. Tubos com diâmetros julgados pequenos só podem ser 
inspecionados visualmente com o auxílio de videoscópio ou boroscópio, que são 
dispositivos óticos tubulares que ilumina e permite a inspeção de partes internas de 
tubos ou em regiões de difícil acesso. O dispositivo pode ser rígido ou flexível e está 
disponível em uma grande variedade de tamanhos e comprimentos. A pior situação 
ocorre quando o defeito é detectado apenas nos ensaios de Raios-X, pois neste 
caso há uma grande perda de tempo e recursos na sua correção. No caso da 
soldagem de chapas de aço, não importando se grossa (espessura maior ou igual a 
5 mm) ou fina (espessura menor do que 5mm) conforme a ABNT NBR 6215 (2011), 
o acesso visual à raiz da chapa faz com que a geometria deste produto siderúrgico 
torne as eventuais correções mais simples de serem feitas. Para linhas de 
tubulação, com ou sem costura (ABNT NBR 6215, 2011), quando um defeito de 
soldagem é detectado, como, por exemplo, uma falta de fusão, pouco pode ser feito 
para corrigi-lo, além de cortar e refazer a junta. 

Um erro bastante comum na soldagem de tubulações é a não utilização de 
chanfros e, pior, o acoplamento a “seco‟ dos tubos antes da soldagem. No primeiro 
caso, a ausência de chanfros é permissível para tubos finos, com espessuras 
máximas variando aproximadamente em 3 mm (em função do tipo de metal, do 
processo de soldagem e da habilidade do soldador). Para tubos mais finos, o 
depósito da solda costuma ser suficiente para uma união completa, com penetração 
total da solda, evitando falta de fusão e outros defeitos de continuidade no lado 
interno da junta.  

Também será avaliado que a velocidade de alimentação e o diâmetro do 
arame que deve ser regulado em conformidade com os parâmetros da pulsação, 
para evitar o risco de aparecer o defeito "cauda de dragão". 
 

2. METODOLOGIA 

 A metodologia empregada neste trabalho será desenvolvida em etapas 
descritas a seguir: 

 Soldagem de corpos de prova/juntas de Aço AISI 316 “Purgadas”; 

 Análise técnica do material após a execução do procedimento; 

 Viabilização do procedimento de reparo a falta de fusão; 

 
Inicialmente foram realizadas algumas soldagens exploratórias usando como 

base os parâmetros levantados anteriormente no trabalho, que explicou a aplicação 
de revestimento metálico pelo processo TIG alimentado por arame frio. A partir 
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desses ensaios, foram ajustados e fixados alguns parâmetros de soldagem do 
processo TIG com alimentação de arame frio, como modo de alimentação por trás 
do arco, ângulo de afiação do eletrodo de 50°, distância da ponta do eletrodo a peça 
(DPEP) de 8 mm, distância da ponta do arame a peça (DPAP) de 1 mm, ângulo de 
alimentação do arame de 65° e vazão do gás de 15 l/min. 

As amostras preparadas serão submetidas à análise geométrica e micro 
estrutural, onde serão mensuradas extensões de reforço, penetração, região de 
grãos grossos (ZTA-GG) e grão fino (ZTA-GF) da zona termicamente afetada. 
Essas mesmas amostras passaram por ensaio de micro dureza Vickers, utilizando 
uma carga de 100 gramas durante o tempo de 15 segundos, onde a partir dos 
valores obtidos foram elaborados gráficos com perfis de micro dureza ao longo da 
ZTA, a fim de mensurar as extensões de zona dura e zona macia. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

A proposta de melhoria consiste no reparo da falta de fusão no material de 
junção em tubos menores que 4” (101,6 mm), atendendo os pré requisitos já 
mencionados no processo de soldagem manual. Primeiramente se deve fazer a 
“purga” (Procedimento para se encher internamente toda a área interna do tubo), a 
fim de estabelecer uma proteção interna do tubo com gás inerte (Argônio). 

O fato de o procedimento ser aplicável até tubos de 4” (101,6 mm) se deve 
pelo comprimento do eletrodo de Tungstênio (150 mm), que neste procedimento é 
imprescindível a utilização do seu comprimento total. Visto que esteja concluído os 
procedimentos anteriores, no ato de soldagem se deve executar uma inspeção 
visual internamente do tubo, afim de identificar a falta de fusão no material. Caso se 
confirme a falha no procedimento, com o tubo “purgado”, antes de fechar o tubo 
com a soldagem deve se isolar o eletrodo para que seja introduzido no interior do 
tubo pela abertura deixada na junção. 

Com o eletrodo isolado para evitar a centelha do mesmo na lateral da 
abertura no tubo, se executa o reparo interno da falta de fusão. Muitas vezes 
salvando um procedimento inteiro de soldagem. 

A ideia é levantar os dados de redução de tempo e dinheiro na execução 
desse procedimento, por experiência própria, a maioria dos atendimentos industriais 
de reparos em tubulações se dá em tubos até 4” (101,6 mm) devido a essa falha na 
fusão do material base/adição. 

 
 

4. CONCLUSÃO 

O seguinte trabalho tem o intuito principal levantar os parâmetros já 
conhecidos sobre o processo de soldagem TIG, com uma explicação breve no 
procedimento de melhoria na falha por falta de fusão interna em tubos. Visto que na 
área da soldagem, este é um parâmetro/falha que muitas vezes acaba reprovando o 
processo soldagem TIG com gás inerte. 
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