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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
No Brasil, o setor da construção civil representa
aproximadamente 14% do Produto Interno Bruto (PIB) e
é responsável por cerca de 60% da formação bruta de
capital, bem como, pela geração de aproximadamente
15 milhões de empregos. Por outro lado, toda essa
importância vem refletindo realidade cada vez mais
presente nos centros urbanos, a falta de gerenciamento
dos resíduos de construção civil (RCC). Os descartes
irregulares desses resíduos podem resultar em sérios
problemas sociais, ambientais e econômicos. Dessa
forma, acredita‐se que a adoção de políticas voltadas ao
correto
gerenciamento
dos
RCC,
minimize

consideravelmente os impactos sociais e principalmente
os ambientais. Nessa perspectiva, considerando que o
município de Lagarto, em Sergipe, apresenta tal
situação, este artigo objetiva analisar o gerenciamento
dos RCC gerados por construtoras atuantes no
município. Onde diante das observações pode‐se
perceber a falta do Plano Integrado de Gerenciamento
dos RCC, de responsabilidade da prefeitura,
contribuindo para que os grandes geradores descartem
os RCC em bota foras irregulares e em área destinada a
deposição de resíduos domiciliares.

PALAVRAS‐CHAVE: Construção civil, Gerenciamento, Meio ambiente, Resíduos.

STUDY ON THE MANAGEMENT OF CONSTRUCTION WASTE GENERATED BY THE MUNICIPAL
CONSTRUCTION OF LAGARTO‐ SE
ABSTRACT
In Brazil, the construction sector represents
approximately 14% of the Gross Domestic Product (GDP)
and accounts for about 60% of gross capital formation,
as well as the generation of approximately 15 million
jobs. On the other hand, all this importance is reflected
reality increasingly present in urban centers, the lack of
management of construction waste (RCC). Discharges of
those irregular waste can result in serious social,
environmental and economic. Thus, it is believed that
the adoption of policies aimed at proper management of

RCC, considerably minimize the social and especially
environmental. In this perspective, considering that the
municipality of Lagarto, Sergipe, presents such a
situation, this article aims to analyze the management of
RCC generated by builders working in the municipality.
Where before the observations can notice the lack of
the Integrated Management Plan of the RCC, of
municipal responsibility, contributing to the large
generators discard the CCR and irregular forces boot
area for depositing household waste.

KEY‐WORDS: Construction, Management, Environment, Waste.

ESTUDO SOBRE O GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL GERADOS POR
CONSTRUTORAS NO MUNICIPIO DE LAGARTO‐ SE

INTRODUÇÃO
Atualmente, a necessidade de conduzir e discutir a preservação do meio ambiente é uma
questão mundial. Os fortes impactos causados pelo desenvolvimento dos centros urbanos têm
trazido irreparáveis problemas socioambientais. Tal desenvolvimento demanda na necessidade
de crescimento de setores de diversos seguimentos, a exemplo da construção civil.
A partir do ciclo de crescimento e desenvolvimento econômico do país, iniciado na década
de 50, a construção civil ganhou importância e começou a se destacar como atividade industrial,
conduzindo o setor a inevitável busca pela sua organização em torno de uma entidade nacional
que o representasse, defendesse seus interesses e proporcionasse a sua participação ativa no
desenvolvimento do Brasil. Hoje, a indústria da construção civil totaliza mais de 205 mil empresas
em todo o país desde grandes indústrias da engenharia mundial até milhares de pequenas
empresas que promovem a interiorização do desenvolvimento, proporcionando os mais diversos
e preciosos benefícios a sociedade. (FIESP, 2005).
Por outro lado, toda essa importância na economia vem refletindo em grandes problemas
sociais e ambientais. Segundo Pinto (2005), a construção civil é reconhecida como uma das mais
importantes atividades para o desenvolvimento econômico e social, porém comporta‐se ainda
como grande gerador de impactos ambientais, quer seja pelo consumo de recursos naturais, pela
modificação da paisagem ou pela geração de resíduos. Estima‐se que a construção civil utiliza
algo entre 15% a 50% do total de recursos naturais consumido pela sociedade (JOHN 2004, apud
MARCONDES, 2007).
Várias alterações ambientais ocorrem na fase de implantação da obra e execução dos
serviços, quando é gerada uma grande quantidade de resíduos, proveniente do processo
construtivo adotado, do desperdício de materiais de construção nos canteiros de obras, durante
a confecção de artefatos, bem como a limpeza da obra, dentre outros. As demolições e as
reformas também promovem a eliminação de diversos componentes durante a realização ou
após o término do serviço (CASSA et al., 2001).
De acordo com Daltro (2005), os resíduos gerados pela cadeia produtiva da construção
civil constituem um dos maiores problemas para a administração pública, uma vez que seu
gerenciamento adequado implica em custos elevados. A quantidade de resíduos gerados e a falta
de áreas de deposição adequadas, próximas e disponíveis, são alguns dos aspectos operacionais
envolvidos nessa questão.
Segundo Barreto (2005), do total da massa dos resíduos urbanos estima‐se que 40% a 70% são
gerados pelo processo construtivo, dos quais 50% são dispostos irregularmente sem qualquer
forma de segregação.
No Brasil, a Resolução nº 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
(BRASIL, 2002), em vigor desde janeiro de 2003, é uma das primeiras medidas em âmbito federal
com a missão de disciplinar a destinação dos resíduos de construção civil (RCC). Essa resolução
estabeleceu prazo de 18 meses para que os municípios deixassem de dispor os RCC em áreas de

aterros de resíduos domiciliares e em áreas de bota foras. Aos grandes geradores, foi
estabelecido prazo de 24 meses para que incluíssem projetos de gerenciamento de RCC em seus
projetos de obras que deverão obter licenciamento nos órgãos competentes.
Apesar das diversas diretrizes, critérios e procedimentos estabelecidos pela resolução
supracitada, observa‐se que grande parte dos municípios brasileiros ainda não conseguiu
elaborar e implantar o plano integrado de gerenciamento de resíduos de construção civil
(PIGRCC), a exemplo do município de Lagarto, em Sergipe. O acúmulo de RCC principalmente nas
margens de rodovias que atravessam a área urbana, além de impactar o meio ambiente, causar
danos à saúde pública, passa a imagem de cidade desordenada e anti‐estética, principalmente
para os transeuntes de outras cidades.
Nessa perspectiva, o presente artigo visa apresentar uma análise do gerenciamento dos
RCC gerados por construtoras atuantes no município de Lagarto. Desta forma, será caracterizado
de forma qualitativa os principais aspectos envolvidos na geração e destinação final dos RCC
gerados nos canteiros por construtoras atuantes no município em estudo.
MATERIAIS E METODOS
Para alcançar o objetivo traçado, realizou‐se pesquisa bibliográfica sobre o município de
Lagarto e sobre a gestão dos RCC, seguida por pesquisa de campo e entrevistas. Na prefeitura,
informações foram coletadas, a fim de conhecer as obras atualmente em andamento no
município. Desta forma, identificou‐se os tipos de obras, bem como as construtoras envolvidas.
Assim, visitas foram realizadas nos meses de maio e junho de 2012, agosto e setembro de 2013 e
abril de 2014, a canteiros de obras, com vistas a conhecer o gerenciamento dos RCC. Nas
entrevistas, técnicos das construtoras e da prefeitura relataram sobre a geração e destinação dos
RCC no município de Lagarto.
RESULTADOS E DISCURSÕES
O município de Lagarto, localizado na região centro‐sul do Estado de Sergipe, possui uma
área de 969,23km² onde, além da sede municipal, há mais de 100 povoados. Segundo o censo
2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a população é de 94.861,00
habitantes com perspectiva de alcançar 100.330,00 habitantes em 2013. Ainda de acordo com o
IBGE, a maior parte da população, equivalente a 51,54%, concentra‐se na zona urbana e 48,46%
na zona rural (IBGE, 2010).
Hoje, com o crescente desenvolvimento da cidade, impulsionado pela implantação de
novos empreendimentos e, principalmente, pela implantação de um Campus da Universidade
Federal de Sergipe (UFS) voltado especificamente para a área de saúde, inclusive medicina, vem
atraindo vários investidores. Todos esses acontecimentos implicam diretamente na necessidade
de reformar, ampliar ou construir novas edificações na cidade.
Durante o período de pesquisa, foram entrevistadas 25 (vinte e cinco) construtoras que
atuaram ou atuam no município de Lagarto. Destas, apenas 07 (sete) tem sede registrada no
município. De acordo a PML, são construtoras de pequeno, médio e grande porte executando
obras da iniciativa pública e privada.
As visitas realizadas, nos 25 canteiros de obras, em atividade no município nos meses de
pesquisa, revelaram uma situação bastante preocupante, a inexistência do Plano de Gerenciamento

dos RCC (PGRCC). Duas das construtoras justificaram que o PGRCC estava em fase de
elaboração, porém as obras estavam em pleno andamento, apenas uma possui o PGRCC. Já as
demais construtoras informaram que não tinham elaborado os PGRCC, uma vez que nenhuma
cobrança por parte dos órgãos competentes, fiscalizadores havia ocorrido. A falta de conhecimento
da resolução nº 307 do CONAMA (BRASIL, 2002), por parte de técnicos e administradores de
algumas das empresas visitadas, é um outro fator que contribui negativamente no gerenciamento
dos RCC.
A tabela 1 revela algumas características identificadas nos canteiros de obras das
construtoras atuantes no município.
Tabela 1 ‐ Resumo da situação do gerenciamento dos RCC nos canteiros de obras de diversas
construtoras atuantes no município de Lagarto
Foi Identificado no
Canteiro de Obras
Construtoras/
Obras

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
k
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y

Destinação dos RCC

Fase da Obra

Acabamento
Fundação e Alvenaria
Fundação e Alvenaria
Acabamento
Fundação e Estrutura
Pavimentação
Acabamento
Acabamento
Acabamento
Drenagem
Acabamento
Pavimentação
Pintura
Alvenaria
Acabamento
Alvenaria
Alvenaria
Acabamento
Pintura
Alvenaria e Estrutura
Pavimentação
Fundação
Alvenaria
Acabamento
Alvenaria

PGRCC

Triagem

Reciclagem

Bota
Fora

Aterro de
Resíduos
Domiciliares

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não

Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não

Sim
‐
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

‐
Sim
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Sim
‐

Total de Obras/Construtoras Pesquisadas: 25

Observa‐se que do total de empresas pesquisadas, apenas 02 (duas) empresas, aqui
identificada por empresa "B" e ”X”, realiza triagem dos RCC no próprio canteiro de obras. Na
empresa B, os resíduos da classe B, papelão, plástico, madeira, metais, são doados para
reciclagem, enquanto que a empresa X, encaminha os resíduos para outras obras. Já os resíduos
da classe A, também da empresa B, concreto, cerâmicas, telhas, argamassas, tijolos, são
descartados pela própria construtora no aterro destinado aos resíduos domiciliares, contrariando
recomendações da resolução nº 307 do CONAMA (BRASIL, 2002). As demais construtoras
destinam todos os RCC gerados sem qualquer forma de segregação para duas grandes áreas
localizadas na zona urbana do município, conforme identificadas na figura 1. São áreas
particulares de relevo bastante irregular que recebem RCC de pequenos e grandes geradores.
Segundo informações da PML, principal transportador de RCC no município, essas áreas são
bastante utilizadas por estarem localizadas em pontos estratégicos, ou seja, dentro do limite
urbano do município, o que influi significativamente na redução do custo do transporte. Por
outro lado, a agressão ao meio ambiente é evidente, uma vez que os RCC são dispostos na
natureza sem qualquer forma de separação.

Figura 1 ‐ Localização das áreas de bota foras usadas para descarte dos RCC. Fonte: Mapa urbano da

PML (2012) adaptado pelo autor.
Uma das áreas de bota foras está localizada as margens de uma rodovia estadual, bairro
Pratas, que liga o município de Lagarto ao município de Riachão do Dantas. A outra área de bota
fora localiza‐se no bairro Novo Horizonte, nas imediações do cemitério. Vale salientar, segundo
informações da PML, que além dos resíduos gerados pelos grandes geradores, construtoras,
estas áreas recebem boa parte dos RCC gerado em toda zona urbana do município,

principalmente os oriundos das ações de limpeza dos pontos de deposições irregulares
espalhados por diversos pontos da cidade, a exemplo de terrenos baldios, córregos, margens de
estradas, dentre outros. São resíduos de variadas características dispostos sem qualquer forma
de segregação, figura 2, inviabilizando, de acordo com a resolução nº 307 do CONAMA (BRASIL,
2002), a reserva de materiais separados, de forma a possibilitar seu uso futuro e/ou futura
utilização da área, utilizando princípios de engenharia para confiná‐los ao menor volume
possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente. Desta forma, além da
importância da segregação, é indispensável a disponibilidade de áreas específicas devidamente
licenciadas para fins de armazenamento dos RCC.

Figura 2 ‐ Resíduos depositados clandestinamente em bota fora do bairro Pratas
Fonte: Prata (maio 2012)
O amontoado de RCC, figura 2, além de poluir o meio ambiente, acaba atraindo a
deposição de outros tipos de resíduos, a exemplo dos domiciliares, agravando ainda mais a
poluição do meio ambiente.
Além dos problemas ambientais, a proliferação de diversos tipos de vetores tende a
prejudicar a saúde pública, principalmente quando estas áreas estão localizadas em locais de
grande circulação de pedestres, a exemplo do bota fora do bairro Pratas, figura 2.
CONCLUSÃO
Os resultados da pesquisa revelam que um dos grandes problemas relacionados a gestão
dos RCC, no município de Lagarto é a inexistência do PIGRCC, de responsabilidade da prefeitura.
Os grandes geradores, construtoras, mesmo elaborando PGRCC para cada novo
empreendimento, ficam impossibilitados de colocar estes planos em prática. A falta de áreas
regulamentadas no município, destinadas a deposição regular dos RCC, implica no surgimento
dos pontos de deposições irregulares, a exemplo das áreas de bota foras, figura 1. A própria
prefeitura transporta diariamente toneladas de RCC para as áreas de bota fora. Desta forma,
como cobrar responsabilidade dos geradores se a PML é quem mais descarta RCC em áreas de
bota fora?

A falta de conhecimento da resolução nº 307 do CONAMA (BRASIL, 2002), por parte de
pequenos e grandes geradores, implica consideravelmente em uma gestão ineficiente.
Contudo, espera‐se que os resultados da pesquisa venham a servir de referência a
elaboração do Plano Integrado de Gerenciamento dos RCC do município de Lagarto, bem como,
para o desenvolvimento de outras pesquisas.
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RESUMO
A água é um recuso de extrema importância para a
natureza, e o ser humano como parte dessa natureza
precisa zelar pela preservação desse recurso, que está
ameaçado de acabar. Por isso, os programas de
prevenção e recuperação de corpos hídricos
ganharam mais importância nos últimos anos. O
monitoramento de corpos hídricos é um importante
recurso na análise da qualidade da água, e também
no acompanhamento e prevenção do grau de
poluição. Dentro deste contexto, este trabalho tem a
finalidade de analisar os parâmetros químicos e

físicos da qualidade da água do Reservatório Poções
com base na legislação CONAMA Nº. 357 de 17 de
março de 2005, e através de cenários de
planejamento com base em estimativas de
crescimento populacional, definir sua viabilidade ao
longo dos anos para o abastecimento humano e para
a construção civil. Com isso será possível montar um
banco de dados que servira de apoio para definir
ações e metodologias de controle da qualidade da
água desse manancial.

PALAVRAS‐CHAVE: Qualidade da Água; Gerenciamento Ambiental; Construção Civil.

SCENARIO OF WATER QUALITY FOR HUMAN SUPPLY AND FOR USE IN CONSTRUCTION:
ANALYSIS OF THE POÇÕES RESERVOIR
Water is a resource of utmost importance for nature,
and human beings as part of nature must ensure the
preservation of that resource, which is under threat
from over. Therefore, prevention and recovery
programs of water bodies gained more importance in
recent years. The monitoring of water bodies is an
important feature in the analysis of water quality, and
also in monitoring and preventing pollution degree.
Within this context, this paper aims to analyze the

chemical and physical parameters of water quality of the
Poções reservoir, based on CONAMA legislation No. 357,
March 17, 2005, and through planning scenarios based
on estimates of population growth, define the viability
of water over the years for human supply and civil
construction. With this, it will be possible to mount a
database that will serve as a support to define actions
and methodologies for quality control of the spring
water.

KEY‐WORDS: Water Quality; Environmental Management; Civil Construction

CENÁRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E USO NA CONSTRUÇÃO
CIVIL: ANÁLISE DO RESERVATÓRIO POÇÕES

1.0 INTRODUÇÃO

A água doce, que já existe no nosso planeta em proporções reduzidas, esta ficando escassa.
Com o aumento da população mundial e da expectativa de vida o consumo de água doce
também cresce, e já estima‐se uma crise mundial de água doce a partir dos anos 2050.
Apenas 8% da água usada na Terra são distribuídas ao público pelos governos em todo o
mundo e nem todas as pessoas tem sorte o suficiente para ter abastecimento de água na sua
casa.
Tirando o consumo de água doméstico (beber, cozinhar, tomar banho, usos sanitários e lavar)
tem havido uma mudança no consumo de água pela indústria desde a Revolução Industrial. A
atividade industrial consome atualmente 25% da água utilizada no mundo, e a agricultura
consome 67% aproximadamente (Chandrappa & Das, 2014). Por isso o racionamento da água
doce, e a preservação da qualidade dessa água são de extrema importância para o nosso
planeta. A escassez de água doce é ainda pior em certas regiões do mundo, como é o caso do
Nordeste brasileiro, onde os níveis de precipitações são reduzidos e se faz necessário a
construção de reservatórios artificiais.
A construção de açudes no Nordeste brasileiro teve início no tempo do Brasil Império. Estes
ecossistemas são de fundamental importância socioeconômica na Região Nordeste. Através
de sua construção é possível o armazenamento d’agua para fornecimento a população
humana e de animais, regularização de cursos d’água, irrigação e o aumento da produção
proteica da região, através da piscicultura (Esteves, 2011).
Dentro deste contexto, este projeto pretende com base na legislação CONAMA Nº. 357 de 17
de março de 2005, analisar os parâmetros químicos e físicos da qualidade da água do
reservatório Poções e através de um cenário de planejamento com base em estimativas de
crescimento populacional, definir sua viabilidade ao longo dos anos para o abastecimento
humano e para seu uso na construção civil. Com isso será possível montar um banco de dados
que servirá de apoio para definir ações e metodologias de controle da qualidade da água
desse manancial.
2.0 ÁREA DE ESTUDO
O reservatório Poções está situado no município de Monteiro, estado da Paraíba, seu
barramento forma um lago que cobre uma área com 773,41 ha e acumula um volume de
29.861.562 m³. Sua bacia hidrográfica tem 656 Km² e a região apresenta uma precipitação
média de 588 mm. A finalidade principal do reservatório é o aproveitamento do potencial
hídrico para irrigação, cujo uso excessivo de fertilizantes vem contribuindo para a eutrofização

do corpo hídrico. Dentre outros usos, destaca‐se a dessedentação de rebanhos, pesca e lazer,
além da retirada da mata ciliar à margem do açude, processo esse que causa erosão. No
entanto, ele será o receptor das águas do canal de transposição do eixo leste do rio São
Francisco para o Estado da Paraíba. De acordo com dados da AESA (Dezembro de 2013), o
reservatório Poções está com apenas 11,58 % de água da sua capacidade total.

3.0 METODOLOGIA DE ESTUDO
Em meio à necessidade de preservação das fontes hídricas e do monitoramento sistemático de
qualidade da água, entre os meses de fevereiro á julho de 2012 e de janeiro a junho de 2013,
foram realizadas analises da água do Reservatório Poções. As amostras foram retiradas de dois
pontos específicos, sendo um deles próximo à captação de água para abastecimento da cidade
de Monteiro e um segundo próximo as margens, com respectivas profundidades de 20 e 30 cm.
As coletas de amostra seguiram os padrões sugeridos pela CETESB (1987) e foram realizadas
quinzenalmente.
As análises foram realizadas nos laboratórios da Estação de Tratamento Biológico de Esgotos
(EXTRABES) e do Programa de Pesquisa em Saneamento Básico (PROSAB), em parceria com as
universidades UFCG – Universidade Federal de Campina Grande e UEPB – Universidade Estadual
da Paraíba, aplicando as normas do Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater (APHA et al.,2005), com exceção do parâmetro DBO5 que foi determinado através
do método de Winkler modificado pela azida sódica.
4.0 RESULTADOS
Com base nos dados das Tabelas 01 e 02, nos períodos analisados, para ambos os pontos de
coleta, a DBO5 manteve‐se acima do limite estabelecido pela Resolução CONAMA N˚. 357/05,
indicando elevada concentração de matéria orgânica no reservatório. A Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO) determina a quantidade de carga orgânica que existe e a quantidade de oxigênio
necessário para a total decomposição da matéria orgânica e sua posterior transformação em
matéria inorgânica, sendo assim essa medida uma ferramenta importante para avaliar a “força
de poluição” de um resíduo.
No período de abril a maio de 2012, um fator marcante apresentado foi uma elevada
alcalinidade, indicando grande concentração de sais dissolvidos, caracterizada pela escassez de
chuvas e forte insolação no reservatório, o que vem a causar uma pequena redução do pH (7‐8)
mesmo nos casos de altas taxas fotossintéticas, fazendo com que o consumo de CO2 seja
compensado pela dissociação do bicarbonato de cálcio. Assim em função do efeito tamponante
destes ecossistemas, as variações do pH são reduzidas, excetuando‐se no caso de floração de
algas ou crescimento de densas comunidades macrófitas aquáticas submersas.

Tabela 01 – Análise dos Parâmetros de Qualidade da Água do Reservatório Poções, de
Fevereiro a Julho de 2012.
OD (mg/L DBO5 (mg/L Alcalinidade
Coliformes
Parâmetros
pH
O2)
O2)
(mg/L)
Termotolerantes
Período
P1
8,3
6,6
5,7
27
1650
Fevereiro
P2
8,9
6,6
5,7
29
1630
P1
8,4
5,9
6,6
29
2540
Março
P2
8,0
5,6
6,1
29
2200
P1
8,9
5,4
7,5
30
2800
Abril
P2
8,9
5,9
7,8
32
2200
P1
8,0
5,2
6,5
30
2350
Maio
P2
8,2
5,4
6,7
31
1520
Junho
P1
7,9
5,1
6,7
28
2720
Junho
P2
8,0
5,4
6,9
28
1200
P1
7,5
6,0
6,5
29
1500
Julho
P2
7,4
6,1
6,5
30
1800
Conama

6,0 – 9,0

>5

<5

‐

<1000

Fonte: Própria (2012)
Tabela 02 – Análise dos Parâmetros de Qualidade da Água do Reservatório Poções, de Janeiro
a Junho de 2013.

Parâmetros

pH

OD (mg/L
O2)

DBO5 (mg/L
O2)

Alcalinidade
(mg/L)

Coliformes
Termotolerantes

6,5
7,0
6,3
6,9
6,2
6,9
6,3
6,7
6,6
6,9
6,5
6,9

4,5
4,6
4,3
4,6
4,4
4,9
4,2
4,8
3,5
4,4
4,0
4,1

15,9
22,4
34,6
46,1
47,5
57,8
43,5
47,6
49,3
50,1
49,9
50,5

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

2500
2789
2786
2000
2810
2200
2530
2510
2807
2230
2780
2820

6,0 – 9,0

>5

<5

‐

<1000

Período
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Conama

P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2

Fonte: Própria (2013)
Quanto à concentração de coliformes termotolerantes, os elevados valores podem está
diretamente relacionadas com a entrada de esgoto doméstico e atividade pecuária no entorno
do reservatório, tornando a água um veículo de transmissão de seres patogênicos. Por meio da
analise destes parâmetros, torna‐se necessário à implantação de um cenário de medidas de
gerenciamento para melhorar a qualidade da água, baseado nas seguintes diretrizes:
 Aplicar nas escolas e divulgar em veículos de comunicação, práticas simples como o
destino adequado dos resíduos sólidos, conscientizando a população da importância na
redução dos poluentes que atingem o reservatório;
 Implantação, pelo poder público, de sistemas de esgotamento sanitários e tratamento de
esgotos nas áreas rurais, sistemas mais simples, como fossas sépticas e sumidouros;
 Fortalecer a fiscalização em áreas agrícolas quanto ao uso indiscriminado de fertilizantes e
agrotóxicos.
Nesta ênfase a metodologia concentra‐se em avaliar a influencia das medidas de gerenciamento
com a situação atual da qualidade da água e o seu comportamento ao longo de quinze anos,
tendo o crescimento populacional como fator preponderante da qualidade da água. Como base
de dados segura para o cenário de medidas de gerenciamento, obteve‐se a partir do censo
demográfico de 2010 o numero de habitantes do município de Monteiro, onde a partir dai foi
possível estimar através da Equação 01 a população do município de Monteiro ate o ano 2027,
devidamente apresentado na Tabela 03.
r=





Onde:
r ‐ é a Taxa Geométrica de Crescimento Anual;
n ‐ é o número de anos no período dado;
P(t) ‐ é a população inicial do período dado;
P(t+n) ‐ é a população do fim do período;

Tabela 03 – Estimativa de Crescimento da População de Monteiro ‐ PB

Eq.: 01
Fonte: IBGE

Estimativa de Crescimento da População de Monteiro – PB (2010 – 2027)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

30.852

31.185

31.522

31.862

32.206

32.554

32.906

33.261

33.620

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

33.983

34.350

34.721

35.096

35.475

35.858

36.245

36.636

37.032

Fonte: Própria (2012)
Por meio dessa estimativa, será possível analisar a evolução da poluição e o seu comportamento
com base no crescimento populacional através dos dados obtidos na Equação 02, onde a carga
per capita de poluição admitida foi de 0,054 g DBO/hab x dia.
Eq.(2.0) Fonte: Von
Sperling, 1996.

Tabela 04 – Carga de DBO5 Devido a Estimativa de Crescimento Populacional.
Ano

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

População(hab)

30.852

31.185

31.522

31.862

32.206

32.554

32.906

33.261

33.620

DBO5 (Kg/Dia)

1666

1684

1702

1721

1739

1758

1777

1796

1816

DBO5 (Kg/Ano)

608.093 614.660 621.299 628.009 634.791 641.647 648.577 655.581 662.662

Ano

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

População(hab)

33.983

34.350

34.721

35.096

35.475

35.858

36.245

36.636

37.032

DBO5 (Kg/Dia)

1835

1855

1875

1895

1916

1936

1957

1978

2000

DBO5 (Kg/Ano)

669.818 677.052 684.365 691.756 699.227 706.778 714.412 722.127 729.926
Fonte: Própria (2012).

Os dados da Tabela 04 reforçam a necessidade de aumentar em igual proporção a capacidade de
coleta e tratamento sanitário, pois mesmo o reservatório Poções não recebendo efluentes da
zona urbana que fica a montante do seu barramento, índices de qualidade da água como a DBO5
e coliformes termotolerantes estão fora do padrão para águas de classe II estabelecido pela
resolução CONAMA N˚. 357/2005, o que a torna imprópria para consumo humano. Entretanto, os
seus recursos não são usados para esta finalidade, salvo em condições de estiagem prolongada,
sendo usados com frequência para irrigação de plantações próximas, dessedentação de animais e
recepção de efluentes da zona rural.
Quanto a sua viabilidade para usos econômicos, como é o caso da construção civil, o limite de
uso é uma classe de água denominada água de reuso, sendo que qualquer classe de água acima
dessa classe seria viável para construção civil. De acordo com o manual de água em edificações,
as águas denominadas de águas de reuso classe II, teriam o seguinte uso na construção civil:
 Água
solo:
I.
II.
III.
IV.

para preparação de argamassas, concreto, controle de poeira e compactação de
Não deve apresentar mau cheiro;
Não deve alterar as características de resistência dos materiais;
Não deve favorecer o aparecimento de eflorescências de sais;
Não deve propiciar infecções ou a contaminação por vírus ou bactérias prejudiciais
à saúde humana.

Os parâmetros de qualidade para essa classe de água são pouco exigentes uma vez que não será
destinada a consumo humano, porém, não deve apresentar nem odor nem aparência
desagradáveis. Através da análise feita em laboratório, o único parâmetro em que a água do
reservatório Poções não se enquadra é nos coliformes termotolerantes, onde se pede ≤ 1000/ml.
Os coliformes termotolerantes não causam doenças, pelo contrário vivem no intestino dos
animais e ajudam na nossa digestão, mas, indicam que ali existe a presença de esgoto doméstico.
Por isso, a rigor, a água do reservatório Poções estaria imprópria para uso na construção civil.
Mas, com o devido cuidado pode ser usada na composição de argamassas e concretos, sendo
que não poderá ter contato humano direto por consequência de uma possível contaminação.
Na ênfase de uso humano e construção civil, as medidas de gerenciamento servirão como uma
forma simples e direta de melhoramento da qualidade da água a curto, médio e longo prazo, por
agirem diretamente nos agentes causadores da poluição hídrica.
5.0 CONCLUSÕES
O crescimento populacional contribui diretamente com o aumento na emissão de águas servidas
e na concentração da demanda biológica de oxigênio, entretanto o reservatório Poções não
recebe os efluentes urbanos da cidade de Monteiro, mas, existe nesse manancial um alto grau de
contaminação que inviabiliza seu uso para consumo humano. Essa situação pode se dar graças
aos depósitos de agrotóxicos agrícolas e/ou contaminação do solo por aterros sanitários

incorretos executados de forma errada, onde na realidade esses aterros sanitários são lixões
localizados em terrenos baldios situados, a maioria das vezes, próximos a cursos d’água ou as
margens de estradas. Encontra‐se nessa situação 88,9%, ou seja, a maioria dos municípios
integrantes da Região do Alto Curso do Rio Paraíba, viabilizando a necessidade de medidas de
gerenciamento para tentar sanar os problemas, e garantir a qualidade da água para as demandas
atuais e futuras.

REFERÊNCIAS

1. ANA, SINDUSCON, COMASP, & AMBIENTE, M. D.; Conservação e Reúso da Água em Edificações.
São Paulo: Governo Federal, 2005.
2. CAMPOS, N., STUDART, T.; Gestão das Águas, princípios e práticas. ABRH. Fortaleza, 2001.
3. CHANDRAPPA, R., DAS, D. B.; Sustainable And Water Engineering: theory and practice. New
Delhi, 2014.
4. ESTEVES, F. D.; Fundamentos de Limnologia (3ª ed.). Rio de Janeiro: Interciência, 2011.
5. LIMA, M. G. M, ARAÚJO, K. T. A, et al; Fontes de Poluição Nas Margens do Açude Epitácio Pessoa
– PB. I Workshop Internacional Sobre Àgua no Semiárido Brasileiro. Campina Grande – PB, 2013.
6. Resolução CONAMA nº 357, de 17 de Março de 2005.
7. TUNDISI, J. G. Ambientes, Represa e Barragens. IN: Ciência Hoje. P. 40 – 46, 1992.

ANÁLISE DE BLOCOS DE ARGAMASSA E GARRAFAS PET NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
1

2

3

J. Andrade Filho (PQ) ; K. M. Ratkievicius (PB) ; F. F. A. Pereira (PQ)
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) - Campus Mossoró – email: jeronimoandrade@hotmail.com,
2
3
IFRN - Campus Mossoró - email: kari.kary@hotmail.com; IFRN – Campus Mossoró - e-mail:
flaviano.andrade@live.com

1

(PQ) Pesquisador (PB) Pesquisador Bolsista do PFRH (Programa Petrobrás Formação de Recursos Humanos)

RESUMO
Defronte as vantagens decorrentes da
utilização de garrafas PET como um material auxiliar no
campo da Construção Civil, constata-se que é possível
minimizar os custos de uma obra por meio de
alternativas versáteis que englobem esse material e que
ao mesmo tempo contribuam de forma efetiva para que
fatores como o lixo urbano, a crescente industrialização,
e a escassez da aplicação de alternativas recicláveis
sejam
melhorados.
Constata-se
ainda
que
especialmente a quantidade de garrafas PET descartadas
será reduzida, de forma que a aplicação desse material
no contexto dos projetos de edificações resulte tanto na
redução de tal déficit habitacional que assola a

sociedade, como também no custo de produção e
assegure características “limpas” ao projeto por não
necessitar de fornos para cozinhá-los. Dessa forma,
foram utilizadas garrafas PET na constituição de blocos
construtivos, inserindo-as no interior de uma fôrma de
madeira juntamente com a argamassa. Verificou-se que
a resistência desse produto, aliada com suas
características isolantes termo-acústicas, o tamanho dos
blocos, a versatilidade e sua capacidade de reduzir
consideravelmente o custo da obra, tornam-no uma
opção significativa na hora de escolher o tijolo
adequado
para
uma
edificação.

PALAVRAS-CHAVE: bloco de argamassa, garrafas PET, sustentabilidade, construção civil, material.

ANALYSIS FROM BLOCKS OF MORTAR AND PET BOTTLE UNDER CIVIL ENGINEERING
ABSTRACT
Face to the benefits of using PET bottles as an auxiliary
material in the field of construction, it appears that it is
possible to minimize the costs of the work by means of
versatile alternative covering this material and at the
same time contributing effectively to improve factors
such as urban waste, growing industrialization,
unbridled consumption and lack of application of
recyclable alternatives. It is also expected that especially
the amount of discarded PET bottles is reduced, so that
the application of this material in the context of building
projects would reduce such a housing shortage that

plagues society, the cost of production characteristics
and ensure "clean" design by not requiring ovens to
cook them. Thus, PET bottles were used in the formation
of blocks, inserting them inside a wooden form together
with the mortar. It was found that the strength of the
product,
together
with
its
thermo-acoustic
characteristics, the block size, versatility and its ability to
significantly reduce the cost of the work, makes this a
significant option in choosing the brick suitable for a
building.

KEY-WORDS: mortar block, PET bottles, sustainability, civil construction, material.

ANÁLISE DE BLOCOS DE ARGAMASSA E GARRAFAS PET NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
INTRODUÇÃO
A exploração excessiva de recursos renováveis ou não renováveis, bem como o acúmulo
de lixo nos centros urbanos, seu destino inadequado e a ausência da busca por alternativas que
visem a integração desses produtos resultam em grandes problemas no âmbito social.
“A pior consequência do desenvolvimento industrial e da produção de materiais, de forma a
responder as necessidades crescentes da população mundial, é a deterioração do ambiente devido à
poluição de recursos preciosos como o ar, o solo e a água” (GONDAL e SIDDIQUI, 2007).

Um dos maiores desafios enfrentados nos dias atuais é exatamente diminuir a quantidade
de impactos negativos que são gerados por tais fatores, aplicando métodos de reciclagem
convencionais, adotando uma postura crítica e buscando reutilizar o produto descartado no meio
ambiente de forma que o mesmo passe a ser parte integrante da fabricação de outro material.
Estas seriam as soluções mais notórias ligadas ao desenvolvimento do critério de
sustentabilidade aplicado á Construção Civil, uma vez que o objetivo central é atrelar os materiais
que são considerados lixo com produtos necessários para a construção, de forma que haja
benefícios econômicos na obra e diminuição dos impactos socioambientais gerados pelo acúmulo
desses produtos no ambiente. Outros fatores fundamentais e decisivos no momento da escolha
de determinado material para um projeto são a sua utilidade e funcionalidade aplicadas à
edificação, objetivando as características que irão proporcionar mais conforto aos seus
ocupantes de acordo com suas respectivas necessidades.
Sob esse aspecto, nos ramos da Construção Civil buscam-se alternativas para tais
materiais descartados, de forma que venham a ser sustentáveis na obra e propiciem uma
diminuição significativa no custo do projeto. Porém, muitas áreas ainda encontram empecilhos
relacionados á utilização desses recursos sustentáveis nos projetos, entre eles pode-se destacar
os hábitos da população, que geralmente está acostumada com determinado método e prefere
não optar por outros não muito usuais, o custo elevado de determinadas técnicas sustentáveis, a
falta de informação ou pouco interesse de alguns profissionais para estudá-las, a escassez de
recursos e mão de obra qualificada para colocá-las em prática, entre outros. Entretanto, esse
artigo oferece uma nova visão a partir de tais fatores que costumam impedir a implantação de
produtos ecológicos e funcionais nas obras. Com esse intuito, foi aplicado um método que
integra as garrafas PET (polietileno tereftalato de etila) ao interior de blocos de argamassa, tendo
em vista a reciclagem do plástico, a redução de custos na construção de edificações, já que o
tijolo mais usado é o cerâmico e custa mais caro, e a economia do petróleo, que para cada 100
toneladas de plástico reutilizado, poupam-se uma tonelada desse recurso não renovável. Outra
característica que favorece o uso desses blocos consiste na ausência de emissão de gases poluentes
na atmosfera durante a produção, pois sua fabricação não requer fornos ou qualquer outro tipo

de equipamento para cozinhá-lo, sendo preciso apenas fôrmas de madeira para realizá-la.
Dessa forma, este artigo propõe uma nova visão sobre os aspectos sustentáveis focados na
utilização das garrafas PET nos blocos de argamassa, tanto como alternativa para os profissionais
da área, como para conhecimento do público em geral, ressaltando que a economia pode sim
estar aliada à funcionalidade, qualidade e à sustentabilidade dos materiais na obra.
MATERIAIS E MÉTODOS
Na elaboração desse artigo foram utilizados os conhecimentos provenientes das
pesquisas do Programa Petrobrás de Formação de Recursos Humanos (PFRH), que está sendo
desenvolvido a partir das especificações de materiais de construção e também do curso de nível
técnico médio e integrado em Edificações, mais precisamente dos conhecimentos prévios da
matéria “Materiais de Construção”. Também foram utilizados mecanismos de pesquisa
convencionais, consultas em artigos científicos e livros da biblioteca do IFRN – Campus Mossoró.
Para elaboração da fôrma, foram utilizadas peças de madeira de alta densidade a fim de
evitar vazamentos e deformações excessivas. A peça foi desenvolvida com o objetivo de
promover perfeito encaixe. As partes são acopladas e fixadas com o auxílio de uma barra
longitudinal. O molde apresenta as seguintes dimensões: 37 altura x 47 comprimento x 10
largura. Figura 1 e Figura 2;

Figura 1 – Peça de madeira em vista frontal com uma tábua acoplada e outra abaixada

Figura 02 – Peça de madeira em vista superior com as duas tábuas acopladas
Para evitar a expansão da forma quando preenchida com a argamassa foi desenvolvido
um mecanismo composto por um parafuso regulador e de uma fixação que prende as duas
extremidades do molde. Desta forma as garrafas PET, bem como a argamassa, permanecem
estáveis no interior da peça durante o processo de cura. Figura 3;

Figura 3 – Equipamento unindo as duas tábuas, regulado pelo parafuso no lado esquerdo
Quatro unidades de garrafas PET (2 litros) vazias e devidamente fechadas foram
posicionadas no interior do molde. Dessa forma, o mesmo fica devidamente pronto para que
posteriormente venha-se a fechá-lo e terminar o processo com o depósito da argamassa. Figura
4;

Figura 4 – Garrafas PET alinhadas dentro do molde
O processo de fabricação do bloco se dá inicialmente com a utilização do desmoldante na
fôrma e o posicionamento das garrafas PET dentro dela. Como desmoldante, é utilizado o óleo
proveniente dos motores de carro, tendo o mesmo efeito que os produtos comercializados no
mercado e um menor custo. O óleo é distribuído no interior da forma com o auxílio de um pincel,
de forma que todo o espaço seja coberto por uma camada fina do produto. Após esse
procedimento, posicionam-se as quatro garrafas no interior da peça e logo em seguida as duas
placas de madeira nas laterais, depois se utiliza três dispositivos fixadores e coloca-os de modo a
apertar essas duas placas, regulando com o parafuso que está acoplado a cada uma dessas peças,
até promover máxima fixação (ver Figura 03). Para finalizar a montagem, repete-se o processo
feito com os três dispositivos no outro lado da fôrma.
A produção da argamassa é feita da mistura de cimento, areia e água, obtendo-se assim,
uma mistura homogênea. Para a confecção de 2 blocos o traço é de 1:4:6, quando utilizada a
areia seca. Despeja-se então a argamassa pronta dentro da fôrma já montada até preencher
todos os espaços entre as garrafas e cobri-las totalmente. O bloco permanece montado com as
garrafas e a argamassa por aproximadamente 24 horas, para que possa secar totalmente. Após
tirá-lo da fôrma, o bloco é guardado em local seco e protegido do sol, podendo assim ser
utilizado na construção de diversas edificações logo após sair da fôrma.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Além da reutilização das garrafas PET para a fabricação dos blocos, o que gera
significativos benefícios no âmbito socioambiental, constatou-se que os resultados das
especificações do bloco de concreto quando aplicado á um projeto construtivo, apresentam
melhorias tanto no quesito econômico, quanto no quesito funcional do bloco e sustentável da
obra.
Em face das melhorias econômicas, observou-se que o custo da obra pode ser diminuído

consideravelmente com a utilização desses blocos, pois além de serem maiores que os tijolos
cerâmicos convencionais, medindo 47cm de largura por 37cm de comprimento e não
necessitarem de muito material para serem produzidos, a mão de obra terá um menor custo
devido á maior rapidez e praticidade para montar os blocos. Para exemplificar a economia do
bloco de argamassa comparada ao tijolo cerâmico, foi elaborada uma tabela com os custos de
cada um e a quantia de material utilizado na área de 1 metro quadrado. Tabela 1;
Tabela 1 – Parâmetros comparativos entre o bloco de argamassa e o tijolo cerâmico em um
metro quadrado. Mossoró, Março/2014.
Bloco de argamassa

Tijolo cerâmico

5,5 blocos/m²

25 tijolos/m²

Material e
preço

13,75kg de cimento – R$ 6,875
33kg de areia – R$0,825
22 garrafas PET – sem custo

-

Custo total

R$ 7,7/m²

R$ 8,75/m²

Quantidade

Fonte – Cálculos elaborados a partir do material utilizado e do conhecimento na área.

A partir da análise dos dados da tabela 1, constatamos que o bloco de argamassa, quando
comparado ao tijolo cerâmico, apresenta uma economia de aproximadamente R$ 1,05 na área
de 1 metro quadrado. Aparentemente essa economia pode não ser significativa, porém, quando
aplicada á uma área maior, como uma casa familiar, e multiplicada pelo total de metros
quadrados existentes, poderá resultar numa diminuição considerável no custo final da obra.
Outro fator relevante e benéfico resultante da utilização desses blocos é o caráter
sustentável e ecológico que lhes são assegurados. Com a utilização desse material em 1 metro
quadrado, são necessárias aproximadamente 22 garrafas PET, produto que se encontra
descartado em locais inapropriados, poluindo o ambiente e que é facilmente encontrado, devido
o consumo em larga escala na sociedade. Ocupando o interior do bloco e possuindo espaços
vazios internos, as garrafas PET conferem o isolamento acústico pretendido para o ambiente,
evitando assim, a necessidade do uso de equipamentos elevados e custos energéticos adicionais.
Além disso, estudos afirmam que o PET é uma barreira térmica, o que permite que as
construções com esse material implantado apresentem retardações na passagem do calor do
exterior para o interior do ambiente, tornando o cômodo mais confortável climaticamente aos
ocupantes. Seu processo de fabricação também é ecologicamente correto, pois não faz uso de
fornos ou equipamentos que venham a poluir o ambiente, estando ausente da utilização
excessiva da madeira e da degradação de áreas cultiváveis pela extração da argila, diferenciando-

o assim, de outros tipos de tijolos convencionais. O bloco finalizado foi pesado no laboratório de
Construção Civil do IFRN – Campus Mossoró e resultou num peso de 17,305kg. O bloco pronto
está exibido na Figura 5 e na Figura 6.

Figura 5 – Bloco de argamassa e garrafas PET já finalizado e seco

Figura 6 - Bloco de argamassa e garrafas PET inclinado
Deve-se ressaltar que esse bloco de argamassa não é caracterizado como alvenaria
estrutural, pois não engloba elementos resistentes em sua cavidade e não desempenha papéis
importantes de sustentação. Assim, permite apenas que seja formada uma parede que resista ao
seu próprio peso e desempenhe funções de vedação.
Outras vantagens do produto apresentado devem ser enfatizadas, entre elas, a
versatilidade dos blocos, característica que permite uma melhor adequação ás necessidades do
projeto, pois é possível produzir blocos de diversos tamanhos, desde que a fôrma seja fabricada
de acordo com os tipos de blocos que se deseja utilizar. A partir de estudos sobre determinadas
especificidades dos blocos, constatou-se que eles também possuem estabilidade mecânica,
durabilidade em relação á exposição á chuva e resistência ao fogo, detendo as chamas por
determinado período. Também foram realizados testes que constataram uma resistência mais
acentuada do concreto em relação aos tijolos convencionais, segundo as normas da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas).

CONCLUSÃO
O estudo das especificações do bloco de argamassa e seu desenvolvimento, possibilitou
uma compreensão mais ampla da técnica aplicada para que fosse possível relatar os benefícios
gerados por esse tipo de material e os motivos pelos quais ele pode ser efetivado na Construção
Civil.
A partir disso, pode ser constatada a existência de vários fatores que contribuem para que
esse bloco venha a ser um forte concorrente no campo dos materiais de construção, bem como
um grande aliado para o meio ambiente, pois por meio da reutilização das garrafas PET é possível
incorporá-las na fabricação de um produto novo e utilizá-lo numa edificação. Entretanto, a
pesquisa para a implantação desta técnica na produção de blocos de vedação deve ser ampliada
de forma que o seu uso possa adquirir resultados mais acentuados nas mais diversas
modalidades. Os materiais ecológicos ainda não têm grande aceitação no mercado, pois muitos
ainda hesitam em escolhê-los, principalmente por duvidar de sua eficiência e acreditar que o
custo da obra aumentará, fazendo esses produtos serem descartados no planejamento do
projeto.
Por meio de métodos e técnicas que provam a funcionalidade, segurança e
sustentabilidade do material, bem como pela disseminação dos seus benefícios, pode-se oferecer
uma nova visão dos materiais ecológicos e uma oportunidade de conhecê-los e cogitar sua
utilização na obra. Compreendendo sua constituição, suas características favoráveis e os fatores
que os levam a serem considerados na hora do planejamento, permite-se que eles conquistem
seu espaço nos projetos de edificações e confiram propriedades sustentáveis á obra.
Dessa forma, conclui-se que com técnicas e métodos adequados é possível desenvolver
produtos que podem ser aplicados á uma edificação e usufruir de seus benefícios, como foi
exemplificado sobre o material em questão e onde, por meio desse estudo, procurou-se expandir
os olhares aos produtos ecológicos, de modo que o público em geral compreenda que é possível
construir de forma sustentável e barata, sem ter que abrir mão do conforto e da funcionalidade
do produto.
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RESUMO
Apesar da melhor compreensão das técnicas
construtivas e da disponibilidade de novos materiais, é
comum a presença de depósitos cristalinos na superfície
e no interior de painéis de alvenaria e concreto por
evaporação de soluções salinas, normalmente em
presença da umidade. Este fenômeno, frequente e
complexo, é conhecido por florescência, sendo
denominadas
eflorescências
as
florescências
superficiais.
O concreto colorido é obtido pela adição de pigmentos
na formulação de um concreto convencional. Sua
aplicação encontra‐se em franca expansão, podendo ser
empregado em pisos industriais, quadras poliesportivas,
pisos intertravados, mobiliário urbano e em peças de
concreto estrutural, onde proporcionam um melhor
efeito arquitetônico. Possibilita um ganho estético à
estrutura, sem a necessidade de aplicação de um

revestimento, dispensando pintura na fachada, daí o
maior interesse por este material.
Determinou‐se que a porosidade do concreto, associada
à sua relação água/cimento, foi fator decisivo na
incidência da manifestação, sendo o fenômeno mais
agressivo, quanto maior a relação a/c. A adoção da
película acrílica de proteção, não impediu a patologia,
mas foi capaz de reduzir sua velocidade de formação em
torno de 34,47%. Constatou‐se ainda que a durabilidade
de concretos coloridos, frente à incidência de
eflorescências, pode ser avaliada pelo índice de
absorção de água e pela resistência à compressão do
concreto confeccionado.

PALAVRAS‐CHAVE: EFLORESCÊNCIA, CONCRETO COLORIDO, PIGMENTOS.

RATE FORMATION OF EFFLORESCENCE IN COLORED CONCRETE AND EFFECT OF BARRIER
ABSTRACT
Despite better understanding of construction techniques
and the increasing availability of new materials, it is
common the presence of crystalline deposits on the
surface and inside of masonry and concrete by
evaporation of saline solutions, typically in the presence
of moisture panels. This phenomenon, frequent and
complex, is known by florescence, being called
efflorescences the surface florescences.
The colored concrete is obtained by adding pigments in
the formulation of conventional concrete. Its industry is
booming and can be used in industrial floors, sports
courts, interlocking floors, street furniture and pieces of
structural concrete, which provide a better architectural

effect. Enables an esthetic gain structure without the
need for applying a coating, dispensing paint on the
facade, hence the increased interest in this material.
It was determined that the porosity of the concrete,
associated with its water / cement ratio, was a decisive
factor in the incidence of the event, being the
phenomenon most aggressive was higher the ratio a/c.
The adoption of acrylic protective film did not stop the
pathology, but was able to reduce its rate of formation
around 34,47%. It was found that the durability of
colored concrete subject the efflorescence´s incidence
can be evaluated by the rate of water absorption and
compressive strength of the concrete.

KEY‐WORDS: EFFLORESCENCE, COLORED CONCRETE, PIGMENTS.

VELOCIDADE DE FORMAÇÃO DE EFLORESCÊNCIAS EM CONCRETOS COLORIDOS E O EFEITO DE
BARREIRA
1. INTRODUÇÃO
O uso de pigmentos é uma alternativa economicamente viável que agrega valor estético e
arquitetônico. Além de ser durável, amplia a possibilidade de expressão da criatividade por meio
da arquitetura como elemento cultural e artístico. O pigmento utilizado para colorir o concreto
deve ser resistente à alcalinidade do cimento, à exposição aos raios solares e às intempéries. Os
pigmentos inorgânicos satisfazem esses requisitos e são os mais recomendados por associarem
estabilidade de cor e durabilidade (ISAÍA, 2011). O concreto colorido é obtido pela adição de
pigmentos na formulação de um concreto convencional. Sua aplicação encontra‐se em franca
expansão, podendo ser empregado em pisos industriais, quadras poliesportivas, pisos
intertravados, mobiliário urbano e em peças de concreto estrutural, onde proporcionam um
melhor efeito arquitetônico. Em grandes obras, já foi empregado para associar uma cor a uma
peça que está sendo concretada (pilar vermelho, bloco verde, etc.), eliminando o risco da
aplicação do concreto fora do local determinado. No Brasil, seu uso é mais difundido na
confecção de pavimentos de blocos intertravados e pisos contínuos.
A observação das fachadas dos diversos tipos de edifícios leva à conclusão de que a formação de
depósitos cristalinos, na superfície e no interior de painéis de alvenaria, por evaporação de
soluções salinas, é uma das manifestações patológicas de maior incidência, geralmente
acompanhando a presença de umidade. Este fenômeno, frequente e complexo, é conhecido por
florescência, sendo denominadas eflorescências quando são superficiais. (SALLES NETO, 2010).
Observa‐se ainda que, além de frequente, o fenômeno é complexo, uma vez que os sais podem
ser originados em diferentes etapas da fabricação dos materiais envolvidos; pela interação entre
os diversos componentes do sistema de fechamento e mesmo de produtos das reações
secundárias entre estes componentes e o solo ou o meio atmosférico podendo, além do prejuízo
estético, influenciar na durabilidade do sistema de revestimento (VERDUCH e SOLANA, 1999),
sendo o fenômeno reconhecido como um dos principais mecanismos de degradação de materiais
de construção porosos como pedras, argamassas e materiais cerâmicos (SCHERER, 2006). A ação
da eflorescência é potencialmente danosa, sob o aspecto estético, em peças de cunho histórico,
como afrescos e murais, bem como em peças pigmentadas, como as de concreto colorido.
2. METODOLOGIA
O programa experimental buscou abordar os principais fatores intervenientes na determinação
da velocidade de formação de eflorescências em concretos coloridos. Foram para tanto definidas
as condições fixas (Figura 1), as variáveis independentes e seus campos de variação (Figura 3) e,
em seguida, as variáveis dependentes necessárias ao estudo (Figura 4).

Buscando‐se potencializar a formação de eflorescências, viabilizando a ocorrência da
manifestação patológica durante o período de vigência da pesquisa, empregou‐se uma solução
saturada de sulfato de sódio em substituição à água deionizada inicialmente proposta no projeto.
Tal escolha considerou os estudos já desenvolvidos por SALLES NETO (2010) e a reduzida
mobilidade proporcionada pela rede de poros dos traços confeccionados.
2.1. VARIÁVEIS DO TRABALHO
Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos, foram determinadas as seguintes condições
fixas: tipo de sal empregado para execução dos ensaios, pigmento, cimento utilizado, dimensões
dos corpos de prova, agregados e membrana acrílica, representadas na Figura 1.

Figura 1 – Condições fixas do programa experimental
Influenciou na escolha do sal o fato de que a grande parte das eflorescências em edificações é
composta por sulfatos, sobretudo de metais alcalinos. Assim sendo, buscou‐se conciliar elevada
frequência com alta solubilidade e pressão de cristalização. A cor vermelha do pigmento foi
escolhida por potencializar um maior contraste com as eflorescências de tonalidade
esbranquiçada. Pretendeu‐se, na escolha da película de impermeabilização, um produto que
conciliasse fácil aquisição, previsão de elevado desempenho e largo emprego no mercado.
Na determinação da forma dos CPs buscou‐se maximizar as superfícies de exposição e
evaporação. A condução do fluxo foi reforçada pela execução de um revestimento epoxídico nas
laterais dos corpos‐de‐prova. O layout empregado encontra‐se ilustrado, em detalhe, na Figura 2.

Figura 2 – Corpos‐de‐prova submetidos aos ciclos de exposição à solução salina e secagem em
estufa

As variáveis independentes, relacionadas ao traço dos concretos e à presença ou não de película
de barreira, encontram‐se relacionadas na Figura 3.

Figura 3 – Variáveis independentes
As variáveis dependentes, relacionadas à resistência à compressão, ao perfil de absorção de água
e à velocidade de manifestação da patologia em análise, encontram‐se relacionadas na Figura 4.

Figura 4 – Variáveis dependentes
2.2. DOSAGEM
Na confecção dos traços foi empregado o método de dosagem recomendado pelo ACI 211.1‐91,
sendo realizados ajustes experimentais para correção do teor de argamassa e trabalhabilidade,
sendo o teor de pigmento empregado o recomendado pelo fabricante (6% de pigmento em
relação à massa de cimento). A Tabela 1 relaciona os traços empregados.
Tabela 1 – Traços de concreto empregados
Traço

Relação a/c

Especificação

1
2
3

0,50
0,55
0,60

1 : 1,44 : 2,33 (cimento : areia : brita); teor de pigmento = 0,6%; slump = 70mm
1 : 1,67 : 2,56 (cimento : areia : brita); teor de pigmento = 0,6%; slump = 70mm
1 : 1,91 : 2,78 (cimento : areia : brita); teor de pigmento = 0,6%; slump = 70mm

Foram moldados corpos‐de‐prova cilíndricos, de 10cm de diâmetro, para determinação da
resistência à compressão do concreto e absorção de água por capilaridade, e corpos‐de‐prova
paralelepipédicos (20cm x 20cm x 5cm) para acompanhamento das eflorescências.

2.3. CICLOS DE EXPOSIÇÃO
Após a moldagem, os corpos‐de‐prova foram mantidos sob cura úmida por 14 dias, sendo
registrada a configuração da superfície, após este período, através do registro da imagem. Após
completarem 28 dias de idade, foi aplicada uma camada de resina epóxi nas laterais dos CPs para
viabilizar a condução da solução salina nos mesmos. Após 72 horas, os corpos de prova da série
CB (com película de barreira) receberam a aplicação da membrana acrílica, seguindo as
recomendações do fabricante. Decorridas 72 horas desta aplicação, foi novamente registrada a
configuração da superfície dos CPs.
Após 60 dias da moldagem dos corpos‐de‐prova, foram iniciados os ciclos de
molhagem/secagem: as amostras foram submetidas a 20 ciclos de exposição de sua superfície
inferior à solução saturada de Na2SO4 (24 horas de exposição), sendo posteriormente
encaminhados à secagem em estufa a 55°C até constancia de massa após cada ciclo. Após a
retirada da estufa, as amostras tiveram a configuração da superfície registrada assim que atingida
a temperatura ambiente. A identificação das amostras moldadas encontra‐se na Tabela 2.
Tabela 2 – Relação dos corpos‐de‐prova
Corpo‐de‐prova

Relação a/c

Aplicação de película de barreira

SBT1A
SBT1B
SBT1C
CBT1A
CBT1B
CBT1C
SBT2A
SBT2B
SBT2C
CBT2A
CBT2B
CBT2C
SBT3A
SBT3B
SBT3C
CBT3A
CBT3B
CBT3C

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM

A configuração da superfície após cada ciclo foi registrada por meio de fotografia digital. Após o
processamento digital das imagens, foi calculada a velocidade de formação das eflorescências,
conforme metodologia apresentada por SALLES NETO (2010).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS
As Tabelas 3 e 4 relacionam a caracterização física dos agregados empregados. O perfil
granulométrico dos mesmos, por sua vez, encontra‐se ilustrado na Figura 5 e na Figura 6.
Tabela 3 – Caracterização física do agregado miúdo
Característica determinada

Método de ensaio

Referência de
norma

Resultado
obtido

Módulo de finura
Dimensão máxima
característica
Massa unitária
Massa específica
Torrões de argila e materiais
friáveis

NBR NM 248 (2003)

‐

2,66

NBR NM 248 (2003)

‐

4,8 mm

NBR NM 45 (2006)
NBR NM 52 (2002)

‐
‐

1,63 kg/dm³
2,63 kg/dm³

NBR 7218(2010)

<3%

0,03 %

Teor de material pulverulento

NBR NM 46 (2003)

< 3 %¹
< 5 %²

2,30 %

¹concreto submetido a desgaste superficial
² concreto protegido do desgaste superficial

Tabela 4 – Caracterização física do agregado graúdo
Característica
determinada
Módulo de finura
Dimensão máxima
característica
Massa unitária
Massa específica

Método de ensaio
NBR NM 248
(2003)
NBR NM 248
(2003)
NBR NM 45 (2006)
NBR NM 52 (2002)

Resultado
obtido
5,73
12,5 mm
1,57 kg/dm³
2,61 kg/dm³

Figura 5 – Composição granulométrica do agregado miúdo

Figura 6 – Composição granulométrica do agregado graúdo
3.2. ABSORÇÃO DE ÁGUA
Foram determinados a absorção de água por imersão, segundo a NBR 9778 (2005), a absorção de
água por capilaridade, segundo a NBR 9779 (2012) e a absortividade dos traços, este último pela
tangente do trecho linear da curva de absorção de água por capilaridade. Como esperado, o
índice de absorção de água foi tanto maior, quanto maior a relação água/cimento do traço
ensaiado, tendência que não foi acompanhada pela absortividade. A Tabela 5 relaciona a
absorção de água e absortividade dos traços.
Tabela 5 – Características de absorção de água dos traços – NBR 9778 (2005)
Traço

Relação a/c

Absorção de água média (NBR 9778/2005)

Absortividade ‐ S

T1
T2
T3

0,50
0,55
0,60

5,40%
5,81%
6,12%

0,219 mm/min1/2
0,407 mm/min1/2
0,404 mm/min1/2

3.3. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
Aos 28 dias procedeu‐se o ensaio à compressão dos corpos‐de‐prova cilíndricos de concreto,
conforme recomendado pela NBR 5739 (2007), cujos resultados encontram‐se relacionados na
Tabela 6. Como esperado, as maiores resistências à compressão corresponderam aos traços com
menor relação água/cimento e, consequentemente, menor porosidade.

Tabela 6 – Resistência à compressão do concreto – NBR 5739 (2007)
Traço

Relação a/c

fcmédio

Desvio padrão

Coeficiente de variação

T1
T2
T3

0,50
0,55
0,60

41,1 MPa
37,9 MPa
33,7 MPa

3,4 MPa
2,5 MPa
2,2 MPa

8,3%
6,7%
6,5%

3.4. VELOCIDADE DE FORMAÇÃO DE EFLORESCÊNCIAS
Pôde‐se constatar que, independente da relação a/c adotada no traço, foram demandados, em
média, 12 ciclos de exposição à solução salina para que a patologia estudada apresentasse
marcante continuidade em sua evolução. Observou‐se também, como esperado, uma maior
incidência quanto maior a relação água/cimento do traço em estudo, uma vez que a
manifestação encontra‐se diretamente relacionada à mobilidade da solução no interior do
concreto. A série CB apresentou menor amplitude da superfície eflorescida que a série SB,
independentemente do traço.
Após a elaboração da representação gráfica da evolução da área eflorescida durante os ciclos de
exposição, foi determinada a velocidade de formação das eflorescências pela inclinação da reta
ajustada entre a área eflorescida e o tempo decorrido, uma vez que a curva de caracterização da
superfície eflorescida não apresentou tendência à estabilidade durante o período de
monitoramento. A Tabela 7 contém a média das séries confeccionadas, as quais encontram‐se
ilustradas na Figura 7, juntamente com os respectivos desvios‐padrão.
Observou‐se, como mais uma vez esperado, que as maiores velocidades de formação de
eflorescências corresponderam aos traços elaborados com maior relação água/cimento,
independentemente da adoção da película acrílica de barreira.
Tabela 7 – Velocidade de formação das eflorescências – média das séries
Série

Relação a/c

Película de
barreira

Velocidade de formação das
eflorescências

SBT1
CBT1
SBT2
CBT2
SBT3
CBT3

0,50
0,50
0,55
0,55
0,60
0,60

NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
SIM

0,281 %/ciclo
0,213 %/ciclo
0,872 %/ciclo
0,395 %/ciclo
1,279 %/ciclo
0,430 %/ciclo

Figura 7 – Velocidade de formação das eflorescências – Média das Séries
Contatou‐se que a adoção da película acrílica de proteção proporcionou uma redução da
velocidade de formação de eflorescências em todos os traços estudados, com uma média de
redução de 34,47%.
Foi conduzida a análise de correlação entre a velocidade de formação de eflorescências, a
resistência à compressão dos traços de concreto, aos 28 dias, o índice de absorção de água e a
absortividade dos diferentes traços ensaiados. Dentre outras conclusões, salientam‐se:
 Foi observada uma correlação positiva forte entre a velocidade de formação de
eflorescências e o índice de absorção de água para os traços estudados, tanto na série SB
quanto na série CB.
 Não foi observada uma grande correlação, para os traços em estudo, entre a velocidade
de formação de eflorescências e a absortividade do concreto.
 Foi observada uma correlação negativa forte entre a velocidade de formação de
eflorescências e a resistência média à compressão do concreto dos traços estudados,
tanto na série SB quanto na série CB.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre as principais conclusões do estudo, salientam‐se:
 O estudo do fenômeno de formação de eflorescências em concreto colorido demandou
grande número de ciclos de exposição para caracterização da evolução, não sendo

observada tendência de estabilidade durante o período de estudo (20 ciclos). A adoção de
uma solução salina de sulfato de sódio, em detrimento da água deionizada, viabilizou a
incidência patológica do período de estudo.
 A porosidade do concreto, associada à sua relação água/cimento, é fator decisivo na
incidência da manifestação em estudo, sendo o fenômeno mais agressivo, quanto maior a
relação a/c do traço. Salienta‐se, portanto, a necessidade de traços com menor relação
água/cimento, independentemente da menor demanda mecânica, visando maior
estabilidade de cor do concreto colorido estrutural ou não.
 A adoção da película acrílica de proteção, apesar de não impedir a manifestação
patológica, foi capaz de reduzir sua velocidade de formação em torno de 34,47%,
tornando clara a importância de sua adoção em concreto colorido.
 A análise da correlação das variáveis tornou possível afirmar que a durabilidade de
concretos coloridos, frente à incidência de eflorescências, pode ser avaliada pelo índice
de absorção de água e pela resistência à compressão do concreto confeccionado.
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RESUMO
Na construção de painéis de alvenaria, a adequada
ancoragem entre a argamassa de revestimento e o
substrato é um fator primordial para garantir o
adequado desempenho dos sistemas de fechamento. A
interação entre a absorção de água inicial (AAI) e total
de substratos cerâmicos, e a retenção de água de
argamassas tem grande influência na ancoragem destas
últimas. Este trabalho possibilitou a quantificação do
comprometimento da resistência de aderência à tração
da argamassa ao substrato frente a diferentes condições
de absorção de água e preparação da superfície. Foram
testadas 4 diferentes marcas de blocos cerâmicos de
vedação, os quais dispunham de diferentes teores de

água quando da execução do revestimento (blocos
secos, blocos superficialmente úmidos e blocos
saturados). Foi possível perceber que o desempenho do
sistema
revestimento/substrato
é
influenciado,
principalmente, pela escolha da técnica de preparação
da superfície. Como já apontado em estudos anteriores,
os melhores resultados de resistência à tração foram
obtidos nos revestimentos executados sobre blocos
secos.

PALAVRAS‐CHAVE: ANCORAGEM, AAI, RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA.

INFLUENCE OF BRICK´S INITIAL RATE OF ABSORPTION IN MORTAR ANCHORAGE
ABSTRACT
In the construction of masonry panels, proper
anchoring between the mortar revetment and the
substrate is a key factor to ensure the proper
performance of panels. The interaction between the
total and initial rate absorption ( IRA ) of bricks, and
waterholding of mortars has great influence on the
anchoring of them. This paper made it possible to
quantify the impairment of mortar´s bonding strength to
the substrate due to different conditions of water

KEY‐WORDS: ANCHOR, IRA, BOND STRENGTH.

absorption and surface preparation thereof. Four
different manufacturer of bricks, which had different
water content when receiving coating (dry, wet and
saturated) were tested. The results confirmed a
relationship between adherence and preparation of the
ceramic substrate. As pointed out in previous studies,
bond strength was greater in dry bricks.

INFLUÊNCIA DA ABSORÇÃO DE ÁGUA INICIAL DE BLOCOS CERÂMICOS NA ANCORAGEM DE
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO
1. INTRODUÇÃO
Segundo Scartezini (2002) a resistência de aderência à tração de revestimentos de argamassa é
essencialmente mecânica e influenciada pelo processo de execução, pelas características das
argamassas, dos substratos e pelas trocas de umidade. Diversos pesquisadores buscaram
relacionar os fatores intervenientes do processo de aderência bloco/argamassa, destacando‐se
os trabalhos de Carasek (1996), a qual relacionou e quantificou os fatores intervenientes do
processo de ancoragem e Leal (2003), que estudou dentre outros, a contribuição da correta
preparação do substrato no desempenho final da resistência de aderência de argamassas de
revestimento.
De forma geral, a resistência de aderência das argamassas de revestimento é influenciada pela
absorção de água inicial (AAI) do substrato, bem como pela capacidade de retenção de água da
argamassa empregada. Estudos já desenvolvidos na caracterização de materiais cerâmicos do
Tocantins identificaram uma elevada absorção de água inicial em blocos cerâmicos
comercializados na região de Palmas (SALLES NETO, 2010; SALLES NETO, LELIS e HOJUARA, 2004).
Este fato, aliado à adoção de traços inadequados de argamassas, com retenções de água
inferiores a 80%, bem como de técnicas construtivas questionáveis tem aumentado,
sobremaneira, a incidência de manifestações patológicas em painéis de alvenaria.
Este trabalho aborda, de modo experimental, o comprometimento da resistência de aderência à
tração do revestimento de argamassa executado sobre blocos cerâmicos comercializadas na
cidade de Palmas ‐ TO, os quais dispunham de diferentes faixas de absorção de água inicial e
total, bem como diferentes teores de umidade do substrato, quanto do revestimento.
2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
2.1. ASPECTOS GERAIS
Foi inicialmente realizado um levantamento das marcas e famílias de blocos cerâmicos
comercializados na região de Palmas – TO, determinando‐se como objeto de estudo, a família
que possuía o maior número de marcas disponíveis no mercado local. Desta forma trabalhou‐se
com a família 9x19x24cm a qual era fabricada por quatro marcas distintas.
O traço adotado para a confecção da argamassa no estudo experimental foi o mesmo traço
utilizado por LEAL (2003), 1: 1: 6 (cimento: cal hidratada: areia) em volume. Não foi empregado o

chapisco no revestimento, a fim de reduzir o número de variáveis que poderiam interferir nos
resultados.
No revestimento dos blocos foi empregada a espessura de 3 cm, correspondente ao limite
definido pela NBR 13749 (ABNT, 1996) para revestimentos externos e já empregada por SALLES
NETO (2010). Buscando‐se padronizar a energia de aplicação, foi fixada a altura de lançamento
da argamassa em 1,20 m. A cura úmida do revestimento foi conduzida por 7 dias, permanecendo
os corpos‐de‐prova, a partir de então, dentro do laboratório até completarem 28 dias de idade,
quanto então foram conduzidos os ensaios para determinação da resistência de aderência à
tração do sistema.
Os blocos de cada fabricante foram separados em três grupos, os quais, quando da execução do
revestimento, apresentavam diferentes teores de umidade, sendo revestidos blocos secos em
estufa, com a superfície umedecida por pincel e blocos e saturados.
2.2. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS
Os blocos cerâmicos empregados foram caracterizados para determinação de suas principais
características geométricas e físicas, sendo conduzidos os ensaios para determinação das
dimensões efetivas, do desvio em relação ao esquadro, da planeza das faces, do índice de
absorção de água (AA) e do índice de absorção de água inicial (AAI).
Como agregado, foi empregado na composição da argamassa uma areia natural, provenientes do
Rio Tocantins, sendo adquirida no comércio local da cidade de Palmas – TO. Os ensaios
conduzidos para caracterização do agregado foram: distribuição granulométrica, massa
específica, massa unitária, teor de materiais pulverulentos e teor de argila em torrões. As
argamassas foram caracterizadas para determinação do índice de consistência, da retenção de
água e da resistência à compressão.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foi inicialmente conduzida a caracterização geométrica dos blocos ensaiados, ilustrada a seguir.
Na Figura 1 é relacionada a verificação das dimensões efetivas, na Figura 2 a verificação do desvio
em relação ao esquadro e, na Figura 3, a verificação da planeza das faces. Como já observado em
estudos anteriores (Salles Neto e Almeida, 2013), nenhuma das marcas teve sua família
completamente aprovada.

Figura 1 ‐ Verificação das dimensões efetivas dos blocos cerâmicos empregados

Figura 2 ‐ Verificação do desvio em relação ao esquadro dos blocos cerâmicos empregados

Figura 3 ‐ Verificação da planeza das faces dos blocos cerâmicos empregados
A Figura 4 ilustra as características físicas determinadas. Observou‐se, um elevado índice de
absorção de água e uma considerável absortividade, embora os valores mensurados de AAI não
sejam suficientes para demandarem umedecimento prévio dos substratos para aplicação da
argamassa, conforme NBR 15270‐3 (ABNT, 2005).

Figura 4 ‐ Determinação das características de absorção de água dos blocos cerâmicos
empregados

A Figura 5 ilustra a composição granulométrica do agregado empregado. A Tabela 1 apresenta os
demais ensaios de caracterização realizados. As referências encontram‐se de acordo com as
prescrições da NBR 7211 (2005).

Figura 5 – Granulometria do agregado empregado na confecção da argamassa
Tabela 1 – Caracterização do agregado empregado
Característica determinada

Método de ensaio

Referência de
norma

Resultado
obtido

Módulo de finura
Massa unitária
Massa específica
Torrões de argila e materiais
friáveis

NBR NM 248 (2003)
NBR NM 45 (2006)
NBR NM 52 (2002)

‐
‐
‐

1,70
1,47 kg/m³
2,65 kg/m³

NBR 7218 (2010)

<3%

0,32 %

Teor de material pulverulento

NBR NM 46 (2003)

< 3 %1
<5 %2

1,08 %

¹ concreto submetido a desgaste superficial
² concreto protegido do desgaste superficial

Na Tabela 2 encontram‐se relacionados os resultados dos ensaios de caracterização da
argamassa produzida. Salienta‐se, uma vez mais, que o traço em volume empregado foi de 1:1:6
(cimento : cal hidratada : areia).
Tabela 2 – Caracterização da argamassa produzida
Característica determinada

Método de ensaio

Resultado obtido

Índice de consistência
Retenção de água
Fator água/argamassa fresca
Resistência à compressão

NBR 13276 (2005)
NBR 13277 (1995)
NBR 13277 (1995)
NBR 13279 (2005)

280 mm
91 %
0,17
1,7 MPa

A Figura 6 ilustra a relação entre a resistência de aderência à tração (valores médios e desvios‐
padrão) e o teor de umidade do substrato cerâmico quando da execução do revestimento, para a
idade de 28 dias, nesta foram desconsiderados os pontos de desprendimento. Foi possível
constatar que quanto maior o teor de umidade do substrato, quando da aplicação da argamassa,
menor a resistência de aderência à tração do revestimento. O umedecimento da superfície com
auxílio de um pincel acarretou em uma redução média de 24% da resistência de aderência à
tração. Já a saturação do substrato provocou uma redução de 94% em relação à média da
resistência de aderência à tração da superfície seca.

Figura 6 – Resistência de aderência à tração x teor de umidade na superfície dos blocos
Durante a condução dos ensaios foi também observada uma relação direta entre o teor de
umidade do substrato e o índice de desprendimento revestimento/substrato, quando da
execução dos furos de prospecção, conforme ilustrado na Figura 7.

Figura 7 – Desprendimento do revestimento x teor de umidade na superfície dos blocos

Apesar do relativamente reduzido número de amostras (26 corpos‐de‐prova de cada indústria
cerâmica), pôde‐se observar uma tendência de comportamento entre a resistência de aderência
à tração do revestimento e o índice de absorção dos blocos cerâmicos, com o crescimento desta
à medida que aumenta o índice de absorção, até o máximo de 17%, decrescendo a partir de
então, somente na superfície seca do substrato. Nas superfícies úmida e saturada do substrato
este comportamento deixou de ser observado, como ilustra a Figura 8.

Figura 8 – Resistência de aderência à tração x índice de absorção de água
A Figura 9 ilustra o comportamento entre a resistência de aderência à tração do revestimento e a
absorção de água inicial do substrato cerâmico. Não foi constatada tendência de comportamento
entre as propriedades, independentemente da técnica de preparação da superfície.

Figura 9 – Resistência de aderência à tração x absorção de água inicial (AAI)

4. CONCLUSÕES
A falta de compreensão do mecanismo de aderência, aliada à formação técnica por vezes
deficiente de colaboradores, engenheiros e arquitetos, os quais têm trabalhado com prazos cada
vez mais exíguos, frente à elevada demanda do mercado, acarreta no número cada vez maior de
manifestações patológicas decorrentes do desprendimento de revestimentos de argamassa, o
que pode ser constatado pela simples observação das edificações existentes na região de Palmas.
Apesar do trabalho em questão não apresentar, para todas as séries, os maiores resultados de
resistência de aderência à tração para a superfície seca, como apontam os estudos de CARASEK
(1996), pode‐se afirmar que a superfície seca apresentou, dentre todas as técnicas de preparação
de superfície, o melhor desempenho, quando associada a resistência de aderência à tração e o
índice de desprendimento do revestimento, constatando‐se uma redução do desempenho com o
aumento do teor de umidade do substrato. A saturação do substrato comprometeu
substancialmente o desempenho do sistema de revestimento, por vezes desprendendo‐o sem
que houvesse o incremento de carga.
Os resultados obtidos conduziram à indicação de uma relação direta, para a superfície seca, entre
a resistência de aderência à tração do revestimento e o índice de absorção de água, até o
máximo de 17%. Já a absorção de água inicial do substrato não apresentou tendência de
comportamento.
Merece especial atenção a qualidade dos blocos cerâmicos comercializados na região de Palmas.
Quando da caracterização dos mesmos, observou‐se a necessidade premente de qualificação das
indústrias cerâmicas que abastecem a região, uma vez que nenhuma das marcas teve sua família
completamente aprovada, conforme a NBR 15270‐1 (2005).
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RESUMO
Tendo em vista os problemas ambientais
causados pelo descarte inadequado dos pneus
inservíveis, o presente artigo pretende contribuir
para uma melhor compreensão do uso do resíduo
da borracha de pneus como insumo de
pavimentação dentro da engenharia civil,
contribuindo para um melhor desempenho do
asfalto, além de dar uma destinação adequada
para os pneus. O asfalto é um material betuminoso
derivado do petróleo, que vem sendo alvo de
inúmeras pesquisas visando à sustentabilidade.

Num país como o Brasil, extremamente
dependente do transporte rodoviário, onde 66% de
sua carga e 95% de seus passageiros são
transportados por estradas, à melhoria no sistema
rodoviário é urgente. O objetivo da adição de
borracha no material asfáltico consiste em
melhorar a qualidade do pavimento. Portanto,
quando comparado ao pavimento convencional, o
pavimento asfalto‐borracha apresenta maior
durabilidade.

PALAVRAS‐CHAVE: Asfalto‐borracha, Pavimento, Sustentabilidade, IFRN

ASPHALT RUBBER: AN ENVIRONMENTALLY CORRECT WAY TO WASTE TIRES
ABSTRACT
In view of the environmental problems caused
by improper disposal of scrap tires, This article seeks to
contribute to a better understanding of the use of waste
rubber tires as a feedstock paving within civil
engineering, contributing to a better performance of the
asphalt, and give an appropriate destination for the
tires. Asphalt is a bituminous material derived from
petroleum, which has been the subject of numerous

studies aimed at sustainability. In a country like Brazil,
which has extreme dependence on road transport,
where 66% of its cargo and 95% of its passengers are
transported by roads, improving the road system is
urgent. The purpose of adding the asphalt material is
rubber to improve the quality of the pavement. So when
compared to conventional pavement, the pavement
asphalt‐rubber has greater durability.

KEY‐WORDS: Asphalt‐Rubber, Flooring, Sustainability, IFRN

ASFALTO BORRACHA, UM CAMINHO ECOLOGICAMENTE CORRETO PARA PNEUS INSERVÍVEIS
INTRODUÇÃO
O transporte rodoviário é o que tem mais expressão no Brasil e liga praticamente quase
todo o território do país. Com a chegada das indústrias Automobilística no Brasil na década de
50, o país teve um grande expansão de suas rodovias.
Em razão das características do território brasileiro e da necessidade de solidificação de
seu desenvolvimento econômico, é de fundamental importância o país conservar sua malha
rodoviária, de modo que garanta aumento do nível do serviço do transporte e redução de índices
de acidentes e, consequentemente reduzir os custos.
A frota de veículos vem crescendo cada vez mais, e com isso, um aumento no número de
peças para reposição. Entre elas está o pneu, que ao final da sua vida útil acaba sendo descartado
em locais inadequado como lixões, rios e margens de estradas, criando‐se um lixo problemático
podendo ocasionar sérios problemas ambientais, como por exemplo, epidemias de dengue.
As pesquisas relacionadas à reciclagem do pneu evoluíram muito até a criação do asfalto‐
borracha. Essas pesquisas visavam não somente as melhorias das propriedades do asfalto, mas
também pela sustentabilidade ambiental, visando diminuir os impactos ambientais que o
descarte incorreto do mesmo pode gerar.
METODOLOGIA
Para a realização desse estudo foram feitas pesquisas em livros didáticos, artigos
eletrônicos entre outros, como também analisado estudo de casos através de outras pesquisas já
efetivadas abordando os benefícios do asfalto borracha em relação ao convencional, de forma a
obter diferenças entre eles.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. Pavimento
O pavimento é uma estrutura com diversas camadas que tem como função principal
resistir aos esforços provenientes do tráfego e transmiti‐los às camadas inferiores,
proporcionando aos usuários melhorias nas condições de rolamento, com conforto e segurança.
Um material largamente utilizado no Brasil para a execução de pavimentos rodoviários é o asfalto
O estado de conservação da superfície de uma rodovia é a principal
característica para qualidade do tráfego. Defeitos no pavimento, tais
como, buracos, afundamentos e ondulações, comprometem a
segurança do usuário e aumenta o tempo e custo das viagens. Os

defeitos encadeiam custos diretos relacionados a avarias e perdas
parciais ou totais das cargas transportadas; aumentam o índice de
quebra mecânica dos veículos automotores e geram maiores
emissões de poluentes, em razão da necessidade de redução de
marcha e de da velocidade do veículo. (CNT, 2007)
Os defeitos no pavimento ocasionam um aumento no tempo e custo das viagens. Sendo
assim, resulta em um aumento com custos operacionais com transportes, os quais são
repassados aos produtos e, consequentemente, ao consumidor final, tornando os produtos
menos competitivo no mercado.
De acordo com Bianchi, Brito e Castro (2008) o pavimento está classificado em duas
classes sendo eles os flexíveis e os rígidos:
 Pavimento Flexível
É o pavimento em que todas as camadas sofrem deformação elástica sob o carregamento
aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas quase que equivalentes entre as camadas.
Os principais materiais que constitui são o material asfáltico, agregado miúdo e agregado
graúdo. A figura 1 mostra as camadas que formam o pavimento flexível

Figura 1‐ Pavimento flexível.

 Pavimento Rígido
Consiste no revestimento que possui uma elevada rigidez em relação ás camadas
inferiores, portanto, absorve praticamente todas as tensões provenientes do carregamento
aplicado.
Os materiais constituintes do pavimento rígido são o cimento portland, agregado graúdo,
agregado miúdo, água, aditivos químicos e fibras.

Figura 2‐ pavimento rígido
2. O Problema dos Pneus Inservíveis
O problema dos pneus inservíveis é em todo mundo e a estimativa de pneus descartados
é superior a 2 bilhões por ano e deste volume, menos de 20% é reciclado. Quando descartados
em locais inadequados, os pneus servem como local de procriação de mosquitos e outros
transmissores de doenças e representam um risco constante de incêndio que contamina o ar
com uma fumaça altamente tóxica e deixa um óleo que infiltra nos porros do solo e contamina o
lençol freático.
Um pneu novo de automóvel de passeio é constituído de 85% de borracha, 12% de aço e
3% de lona, pesando em média 10 kg. Quando este pneu precisa ser substituído sua carcaça
ainda está pesando cerca de 9 kg. Ou seja, perdeu apenas 1 kg de sua borracha, já que o aço e a
lona continuam com a mesma quantidade. Apesar de ser inútil para o veículo, o pneu ainda se
mantém quase intacto, e assim se busca alternativa para sua reutilização.

3‐Reciclagem de Pneus
A reciclagem de pneus é um desafio, faltam incentivos por parte do governo. O pneu
demora em média 600 anos para se decompuser na natureza, por ser um material que tem um
grande volume e peso, fica difícil lhe proporcionar uma nova destinação ecologicamente correta
e economicamente viável.
O Brasil produz cerca de 45 milhões de pneus por ano e recicla 10%. Apesar do alto índice
de recauchutagem no país, que prolonga a vida dos pneus em 40%, grande parte deles, já
desgastado pelo uso, acaba parando nos lixões, na beira de rios e estradas, onde acumula, água
que atrai insetos transmissores de doenças. A reciclagem desse material é capaz de devolver ao
processo produtivo um insumo regenerado por um baixo custo.
A verdadeira reciclagem consiste em reaproveitar determinados rejeito de forma útil à
sociedade e que esta reutilização seja economicamente viável. No caso do pneu ele pode ser
reutilizado no asfalto‐borracha melhorando as propriedades dos materiais betuminosos.
4‐Asfalto‐borracha
O asfalto borracha é um produto obtido a partir da adição da borracha moída ao cimento
asfáltico com teores que variam de 15% a 25%. Além de ser uma alternativa ecologicamente de
dar destino aos pneus inservíveis, resolve um grande problema ambiental e econômico. O uso da
borracha moída no asfalto melhora em muito as propriedades e o desempenho do pavimento
Em 1969, um americano chamado Charles H. Macdonald adicionou borracha moída de
pneus à mistura asfáltica, que deu origem ao asfalto‐borracha. O pavimento é cerva de 40% mais
resistente do que o asfalto convencional e mais confortável para os usuários, porque provoca
menos ruído; tem maior aderência, o que evita derrapagens; e reduz o “spray” causado pelos
pneus dos em dias de chuvas. Devido o asfalto‐borracha conter um índice considerável de
borracha, ele acaba adquirindo propriedades da borracha como, por exemplo; uma maior
elasticidade.
4‐Reaproveitamento dos Pneus Inservíveis no Asfalto‐borracha
A aplicação de borracha de pneus inservíveis em pavimento asfáltico tem sido empregada
há algumas décadas no exterior. São encontradas essas aplicações no Canadá, Portugal, Austrália
e principalmente nos Estados Unidos.
Existem dois tipos de processo de fabricação do asfalto borracha, são eles:
Via seco: a borracha é introduzida diretamente no misturador da usina de asfalto. Neste
caso a transferência de propriedades importantes da borracha é prejudicada.

Via úmida: a borracha é previamente misturada ao ligante modificando‐o
consistentemente. Neste processo acontece a transferência mais efetiva das propriedades de
elasticidade e resistência ao envelhecimento
O aproveitamento de resíduos na composição de novos materiais é
uma tendência mundial que vem crescendo rapidamente em todos
os ramos da atividade econômica e contemplam a redução de
custos trazendo, por vezes, melhorias, facilidades técnicas e
operacionais.( MARTINS, 2004)
O primeiro impacto positivo no uso de borracha em misturas asfálticas está no meio
ambiente, pois a restauração de pavimento com esse tipo de asfalto pode usar até mil pneus por
quilômetro, o que reduz o depósito desse material em aterros ou fora deles, diz o pesquisador
Luciano Specht, da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí).
O asfalto borracha apresenta inúmeras vantagens em relação ao asfalto convencional, dentre
elas estão:
 Diminuição da suscetibilidade térmica: o seu desempenho tanto em temperaturas
elevadas como nas temperaturas baixas é melhor quando comparado com o asfalto
convencional;
 Aumento de flexibilidade, devido à maior concentração de elastômeros na borracha de
pneus;
 Maior resistência ai envelhecimento
 Melhor adesividade aos agregados;
 Maior resistência a propagação de trincas e formação de trilhas de roda;
 Redução de ruído de tráfego
Além disso, o asfalto‐borracha aumenta em 43% a durabilidade da superfície da pista,
aumentando significativamente a aderência aumentando assim a segurança dos usuários,
diminuindo acidentes ocasionados de derrapagens.
O desempenho obtido pelo asfalto borracha de acordo com Greca Asfaltos, através do
simulador de tráfego mostrou que o recapeamento do pavimento asfáltico com adição de a
borracha obteve um comportamento muito superior ao asfalto convencional.

Figura 3‐ Duas placas de pavimento após serem submetidos ao simulador de tráfego
A vida útil de um recapeamento em asfalto‐borracha (AB) e a comparação com a vida útil
em um recapeamento em asfalto convencional (AC) foi realizada e foi possível observar, já na
primeira fase da pesquisa, que o recapeamento em AC estava completamente trincado após
98.000 ciclos de carga de eixo de 10tf, enquanto que o recapeamento com AB, o aparecimento
de trincas começou após 123.000 ciclos da mesma carga de eixo. O experimento foi encerrado
aos 523.000 ciclos de carga, e o grau de trincaduras da pista com AB era muito baixo e muito
inferior ao grau de trincadura do AC.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nessa pesquisa pode‐se constatar que o asfalto‐borracha é uma alternativa
para diminuir o lixo oriundo de pneus inservíveis. Também se pode observar que o asfalto
borracha tem melhor resistência a oxidação, devido ao Negro de Fuma em sua composição,
tornando mais resistentes aos raios ultravioletas, assim como o aumento da sua vida útil.
O Brasil é um país dependente do transporte rodoviário, por isso, necessita de uma boa
infraestrutura para que possa melhorar o seu índice de produtividade. Entretanto, a tecnologia
do asfalto‐borracha é bastante satisfatória, na qual existe melhoramento na qualidade do
pavimento.
Além dos benéficos ecológicos e sociais, a adição de borracha no asfalto contribui para
amenizar com os bilhões de pneus descartados e proporciona novas oportunidades de empregos.
O asfalto‐borracha também apresenta um melhor custo benefício quando comparado ao ligante
convencional, cerca de 30 % mais caro que o mesmo, porém, apresenta maior resistência
reduzindo custos com manutenção, sendo assim em um pequeno espaço de tempo se tem uma
maior vantagem econômica.
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RACIONALIZAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS: UM ESTUDO DE CASO NA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA/SE
RESUMO
A presente pesquisa explanou a racionalização de
processos na indústria da construção civil, com o
objetivo de realizar um estudo de caso para a
implantação do método de racionalização no canteiro
de obras proposto por Gehbauer (2004) em um
processo
construtivo
selecionado
no
desenvolvimento da pesquisa. Foram observadas
oportunidades de melhoria para que os tempos de
espera e de ociosidade das equipes sejam suprimidos,
evitem o retrabalho e o consumo excessivo de
materiais e de mão de obra, proporcionando a
construtora uma redução significativa dos tempos e
custos das tarefas e o consequente aumento da

produtividade e qualidade, além de ganhos
ambientais, como a redução da geração de resíduos.
Para isso, medições de tempos e distâncias e a análise
do fluxo de materiais, máquinas e equipamentos e
mão de obra foram realizados. O desenvolvimento do
estudo contou com total comprometimento dos
pesquisadores, da direção da empresa e com o
empenho do setor operacional.

PALAVRAS‐CHAVE: racionalização, canteiro de obras, processo construtivo.

RATIONAL ON CONSTRUCTION SITE: A CASE STUDY IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE
MUNICIPALITY OF ESTÂNCIA / SE
ABSTRACT
The present study expanded on streamlining
processes in the construction industry, with the aim
of realizing a case study for the implementation of
the method of streamlining the construction site
proposed by Gehbauer (2004) in a constructive
process selected in the research. Opportunities for
improvement were observed for waiting times and
idle teams are deleted and avoid rework and
excessive consumption of materials and labor,
providing a significant reduction in construction time

and cost of labor and the resulting increase in
productivity and quality, and environmental benefits
such as reducing waste generation. For this,
measurements of distances and times, and the
analysis of the flow of materials, machinery and
equipment and manpower were performed. The
development of the study had total commitment of
researchers, company management and the
commitment of the operational sector.

KEYWORDS: rationalization, construction site, construction process.

INTRODUÇÃO
O setor da construção civil evoluiu muito nas últimas décadas, tanto no escopo da engenharia
propriamente dita, como no modelo de comercialização e financiamento deste tipo de negócio.
Mas, o segmento de edificações ainda é rotulado como atrasado, quando comparado a outros
setores industriais, devido à sua baixa produtividade, em função, principalmente, de seu baixo
nível de industrialização, elevado desperdício de materiais e reduzida qualificação de seus
profissionais, o que resulta, também, na baixa qualidade do seu produto final. Para isto,
considerando a necessidade de superar estes aspectos, tendo em vista que, no mercado de
dinamismo intenso e competitivo, aumentam as exigências ante os produtos e os processos, as
empresas têm buscado novos métodos.
Assim, a inovação em processos e produtos tem impulsionado o setor a conquistar patamares
cada vez mais altos de industrialização, contribuindo para o aumento da competitividade,
alicerce do crescimento sustentável das empresas. Entretanto, não somente as mudanças
técnicas, mas também, de natureza social, comercial, legal e institucional têm afetado o contexto
setorial no qual as empresas da construção civil estão inseridas, forçando‐as se adaptarem a este
novo cenário e exigindo delas uma resposta efetiva quanto aos desafios impostos: aumento da
qualidade e produtividade.
Portanto as práticas de produção ainda hoje adotadas pelas empresas da construção civil
necessitam de ajustes imediatos para que o setor possa contribuir adequadamente para o
desenvolvimento sustentável do país.
No Brasil, é incipiente a quantidade de empresas que fazem a racionalização em canteiro de obra
(produtos e processos) e desenvolvem ações planejadas para redução da geração de resíduos.
Segundo Gehbauer (2004), a racionalização na construção civil consiste em analisar
metodicamente as estruturas e processos existentes, com a finalidade de descobrir pontos
fracos, como exemplo, tempos de espera desnecessários, falhas na preparação e transmissão de
informações, estoques intermediários evitáveis e percursos de transporte demasiadamente
longos, e depois perceber as possibilidades de melhoria, analisá‐las e introduzi‐las para assim
testá‐las e serem aceitas pelos envolvidos. A melhoria no sistema é a principal evolução da
racionalização implantada.
A racionalização na indústria da construção civil possui três passos, sendo eles: a verificação dos
pontos falhos da empresa, análise da possibilidade de melhorias e, por fim, implantação destas, e
cada um desses passos têm métodos de se trabalhar. Para uma melhor eficácia do sistema, são
estabelecidos três tipos de racionalização, a do tipo R1, tipo R2 e tipo R3 proposto por Gehrbauer
(2004).
A racionalização do Tipo R1 compreende particularmente a organização do trabalho, indo mais
detalhadamente na organização das atividades in loco, seja na etapa de produção intermediária

ou no produto final. O detalhamento das atividades propicia a melhoria da sinergia de todos os
fatores da produção na organização do processo, tendo como objetivo imediato o aumento da
produtividade (GUIMARÃES JR; GIROLDO e KRUGER, 2006).
Nessa conjuntura, o presente estudo visa implementar a metodologia R1 em uma construtora da
cidade de Estância/Se, especificamente no processo de produção, visando a redução da mão‐de‐
obra, do tempo gasto e do material conforme técnicas de melhoria da produção da
racionalização na construção civil. O estudo de caso foi realizado em uma construtora de médio
porte e foi analisada a etapa de concretagem do reservatório inferior da obra do cadeião da
cidade de Estância, com capacidade para comportar 196 detentos.
Finaliza‐se o trabalho com sugestões de melhorias a serem implementadas no referido processo
que foi analisado.

MATERIAIS E MÉTODOS
O empreendimento objeto de estudo foi escolhido após a identificação dos canteiros de obras
existentes no Município de Estância. Foi observado que, no momento do início da pesquisa e
durante o seu desenvolvimento, existiam poucos canteiros de obras disponíveis na região.
Dos canteiros de obras visitados verificou‐se que aquele que apresentava melhores condições
para realização dos estudos, devido aos processos que estavam sendo executados na época, foi o
da LA Construções Ltda., onde está sendo construída a Cadeia do Município de Estância.
A Tabela 1 apresenta as características do empreendimento escolhido.
Tabela 1 – Características do empreendimento.
CAPACIDADE CADEIA PADRÃO
Módulo Coletivo
Triagem
P.N.E. e Idoso
Permanência
Módulo Individual
Individual
Visita Íntima
Posto de Enfermagem
CAPACIDADE TOTAL

Fonte ‐ LA Construções Ltda.

04 Celas
03 Celas
24 Celas

24 Presos
18 Presos
144 Presos

10 Celas
02 Suítes
02 Macas

10 Detentos

196 Presos

Após análises das atividades desenvolvidas no canteiro de obras do empreendimento, foi
estabelecido como escopo da pesquisa o processo de concretagem do reservatório inferior de
água, com produção de concreto em betoneira e lançamento manual.
Foram realizadas observações, medições e registros fotográficos durante a execução do
processo, assim como a identificação dos insumos e mão de obra utilizada, considerando o ciclo:
transporte, lançamento e adensamento do concreto.
A seguir foram preenchidos os formulários:
 Ficha de atividades individuais, onde é registrada a cronologia das atividades que cada
operário executa para um ciclo da produção.
 Diagrama de barras, que permite uma melhor visualização da ficha de atividades individuais.
Após análise dos dados, quando foram levadas em consideração as questões referentes à
organização do canteiro, movimentação de materiais e deslocamentos internos, foram
apresentadas possibilidades de melhoria do processo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste estudo de caso foi considerado o ciclo de transporte, lançamento e adensamento do
concreto estrutural utilizado no processo de concretagem do reservatório inferior de água do
empreendimento.
Foram observados os tempos dos carregamentos dos carrinhos de mão, do transporte do
material desde o carregamento dos carrinhos de mão até o seu lançamento, do lançamento do
concreto na fôrma e do seu adensamento e os respectivos tempos de espera.
Descrição do layout do canteiro de obras e posição dos materiais básicos
A Figura 1 representa o croqui das instalações do canteiro de obras em estudo e a indicação da
posição da betoneira e dos insumos utilizados na produção do concreto, assim como as distâncias
percorridas desde a produção até o seu lançamento.

Figura 1 – Croqui do Canteiro de Obras

Os insumos utilizados (cimento Portland CP‐32‐F, areia e brita 01) e a betoneira estão
posicionados em locais estratégicos que facilitam a produção do concreto (Figura 2 e Figura 3).

Figura 2 – Localização dos insumos no canteiro de obras

Figura 3 ‐ O concreto é produzido na betoneira e lançado no piso próximo a mesma
Descrição do processo de transporte, lançamento e adensamento do concreto
O concreto é produzido em betoneira e descarregado no chão porque a quantidade de operários
responsáveis pelo transporte e enchimento de carrinhos de mão não era suficiente para o
transporte total da betonada. Os operários carregam os carrinhos de mão com o concreto e
transportam até o pondo de lançamento (Figura 4 e Figura 5).

Figura 4 ‐ Operário enche o carrinho com a massa (OP 1 e OP 2)

Figura 5 – Operário transporta o carrinho cheio de massa até o ponto de aplicação (OP 1 e OP 2)
Enquanto isso, um operário (OP 3) aguarda próximo ao ponto de aplicação para lançar a massa
dentro do local onde está sendo feita a concretagem.
O concreto, depois do carregamento dos carrinhos de mão é transportado e descarregado dentro
do reservatório de água inferior por outro operário (OP 3) (Figura 6).

Figura 6 ‐ Operário lança a massa dentro do local onde está sendo feita a concretagem com o
auxílio de uma pá (OP 3)
Enquanto isso, outros 2 (dois) operários aguardam (OP 4 e OP 5) (Figura 7).

Figura 7 ‐ Operários esperam parados
Após o lançamento outros 2 (dois) operários espalham e adensam o concreto (OP 4 e OP 5)
(Figura 8).

Figura 8 ‐ Operários espalham a massa dentro do local da concretagem com uma enxada e colher
de pedreiro (OP 4 e OP 5)
Coleta de dados e análises das medições
Lembrando que o ciclo considerado foi de carregamento do carrinho de mão, transporte,
lançamento e adensamento do concreto estrutural no reservatório inferior de água do
empreendimento. Foram anotadas as atividades de todos os envolvidos no processo,
considerando a quantidade de 0,24 m³ de concreto.
A partir das medições realizadas no canteiro de obras foi possível estruturar as atividades dos
colaboradores envolvidos. São apresentados os tempos médios de trabalho observados nas
etapas e descrição das principais atividades.
O processo de carregamento do carrinho de mão, transporte, lançamento e adensamento do
concreto foram realizados por uma equipe de 05 (cinco) operários (ajudante de pedreiro): OP 1 e
OP 2 estão responsáveis pelo carregamento dos carrinhos de mão com a massa de concreto e
pelo seu transporte até o ponto de aplicação, o OP 3 despeja o concreto dentro do local a ser
concretado e os OP 4 e 05 procedem ao espalhamento e adensamento do concreto.
O ciclo observado é concluído no momento em que os operários OP 4 e OP 5 espalham e
adensam o concreto.
O resultado destas observações foi registrado no Formulário de Atividades Individuais (Tabela 2).

Tabela 2 ‐ Formulário de Atividades Individuais.
Tempo

OP 1

0 – 35”

Enche
o
carro de
mão
Transporta
o carro de
mão
ESPERA

35”
1’

–

1’ – 2’
12”

Tempo

35” –
1’13”
1’13” –
1’39”

OP 2

Tempo

OP 3

Tempo

OP 4

OP 5

ESPERA

ESPERA

ESPERA

ESPERA

Enche
o
carro de
mão
Transporta
o carro de
mão

ESPERA

ESPERA

ESPERA

Despeja
o
concreto
do OP 1
(1º
carrinho)
Despeja
o
concreto
do OP 2
(1º
carrinho)
Despeja
o
concreto
do OP 1
(2º
carrinho)
Despeja
o
concreto
do OP 2
(2º
carrinho)

ESPERA

ESPERA

ESPERA

ESPERA

ESPERA

ESPERA

ESPERA

ESPERA

Espalha
o
concreto

Espalha
o
concreto

–
1’
2’35”

2’12”
2’33”

Volta para
encher o
2º carrinho

1’39” –
2’51”

ESPERA

2’35” –
3’41”

2’33” –
3’08”

Enche
o
carro de
mão
(2º
carrinho)

2’51”‐
3’12”

Volta para
encher o
2º carrinho

3’41” –
4’58”

3’08” –
3’33”

Transporta
o carro de
mão
(2º
carrinho)

3’12”‐
3’50”

Enche
o
carro de
mão
(2º
carrinho)

4’58” –
6’17”

ESPERA

3’50”‐
4’16”

Transporta
o carro de
mão
(2º
carrinho)

6’17” –
6’51”

Fonte – Dados da pesquisa.

Após a anotação das atividades individuais, os resultados foram transferidos para o Diagrama de
Balanço das Equipes ou Diagrama de Barras onde o eixo vertical indica os períodos de tempo do
processo e o horizontal os diversos operários observados (Figura 9).
As barras verticais são subdivididas em blocos de tempo que correspondem às respectivas
atividades ou tempos de espera dos componentes observados e medidos.
Os blocos são devidamente denominados e representados pelo pesquisador de acordo com as
observações feitas no canteiro de obras:

‐ Carregar o carrinho de mão
‐ Transportar o carrinho de mão
‐ Esperar
‐ Despejar o concreto no reservatório
‐ Espalhar e adensar o concreto.

Figura 9 – Diagrama de Balanço das Equipes
Além dos registros das observações de campo, foi realizada também uma análise comparativa
entre o custo do concreto produzido na obra e o custo da aplicação de concreto usinado,
considerando o volume concretado durante o ciclo, 0,24 m³.
Segundo levantamento de dados realizados na época da pesquisa, a produção e aplicação de 0,24
m³ de concreto fabricado na obra custaria R$ 81,60 (oitenta e um reais e sessenta centavos),
enquanto que a aplicação de concreto usinado, incluída a mão de obra para aplicação, custaria
R$ 74,00 (setenta e quatro reais) (Fonte: Concreteira Redimix – Aracaju Se).
Analisando o layout do canteiro, verifica‐se que a distância percorrida desde a betoneira, onde é
despejado o concreto, até o local de aplicação é consideravelmente longa.
Analisando o Diagrama de Balanço das Equipes, percebe‐se que nas colunas referentes aos
operários OP 1, OP 2 e OP 3 o tempo de espera está na faixa normal de processamento. Porém,
nas colunas referentes aos OP 4 e OP 5 fica evidente que o tempo de espera destes é bastante
significativa.

Após as observações, registros e análises são feitas as seguintes considerações:
a) Pode‐se afirmar que ocorre estoque de concreto no chão próximo a betoneira, aguardando
carregamento dos carrinhos de mão;
b) Com relação ao layout do canteiro, a grande distância entre o carregamento dos carrinhos de
mão e local de aplicação contribui para o aumento dos tempos de espera;
c) O emprego de cinco operários neste ciclo tem como conseqüência o desperdício de mão de
obra, pois o OP4 e OP5 passam praticamente todo o ciclo em espera.
A aplicação de concreto usinado ficaria economicamente mais viável do que a aplicação de
concreto produzido no próprio canteiro de obras.

CONCLUSÃO
O presente trabalho, quanto a sua natureza, trata‐se de uma pesquisa aplicada, uma vez que os
conhecimentos adquiridos serão utilizados para aplicação prática, voltada para a solução de
problemas concretos da vida moderna.
De acordo com os estudos realizados pode‐se dizer que alguns problemas encontrados são
bastante comuns em canteiro de obras com isso as sugestões de melhorias propostas poderão
servir de base para o desenvolvimento de futuros trabalhos: redimensionamento da mão de
obra; reorganização do layout do canteiro; redução nos tempos de espera dos trabalhadores;
utilização de outras tecnologias; treinamento com o pessoal envolvido em todo processo.
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RESUMO
O presente estudo objetivou avaliar a aplicação da
Norma Regulamentadora 18 em um canteiro de obras
da construção civil, de um edifício de onze andares
situado no município de Itabuna‐Bahia. Para alcançar os
objetivos propostos, foi utilizada como metodologia a
aplicação de questionários, checklist e registros
fotográficos como ferramentas de auxílio. A NR‐18
aborda as Condições e Meio Ambiente do Trabalho na
Indústria da Construção é a norma direcionada para a
Construção Civil. Essa norma estabelece diretrizes de
ordem administrativa, de planejamento e de
organização, que objetivam a implementação de

medidas de controle e sistemas preventivos de
segurança nos processos, nas condições e no meio
ambiente de trabalho na Indústria da Construção. Tendo
em vista o crescimento dessa indústria e,
consequentemente, aumento de pessoas empregadas
nesse setor, faz‐se necessário uma maior atenção aos
parâmetros referente à segurança dessas pessoas, a fim
de minimizar o elevado índice de ocorrências de
acidentes e doenças nesse campo. Nesse trabalho foi
possível identificar pontos que não estão em
conformidade com os estabelecidos na NR 18 e, por
conseguinte, propor sugestão de melhorias.

PALAVRAS‐CHAVE: acidentes de trabalho, construção civil, prevenção.

THE APPLICATION OF NR 18 AT CONSTRUCTION SITE IN THE MUNICIPALITY OF ITABUNA‐BA
ABSTRACT
The present study aimed to evaluate the
application of Norm 18 in a construction site
construction , an eleven ‐story building located in the
municipality of Bahia ‐ Itabuna . To achieve the
proposed objectives , the methodology was used as
questionnaires, checklist and photographic records as
aid tools. The NR ‐18 addresses the Conditions of Work
and Environment in the Construction Industry is the
norm directed to the Building . This standard establishes
guidelines for administrative, planning and organization
, aimed for implementation of control measures and

KEY‐WORDS: accidents, construction, prevention.

preventive safety systems in the processes, conditions
and working environment in the Construction Industry .
Given the growth of this industry and , consequently ,
increase in people employed in this sector , it is
necessary a greater attention to parameters concerning
the safety of these people , in order to minimize the
high rate of occurrence of accidents and diseases in the
field. In this work it was possible to identify points that
are not in accordance with the established in the NR 18
and therefore propose suggestions for improvement .

AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DA NR 18 EM CANTEIRO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE ITABUNA‐BA
INTRODUÇÃO
A expansão da indústria da Construção Civil tem contribuído para a modernização da
forma de construir. Cada vez mais inova‐se em relação aos materiais e ferramentas utilizadas
nesse setor, porém quando se refere à Segurança e Saúde do Trabalho ainda há a necessidade de
muitos avanços, tornando‐se um grande desafio, especialmente no que se refere ao
cumprimento das Normas Regulamentadoras de Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho.
O setor da construção civil tem importante papel social e econômico para o país, e ao
mesmo tempo em que ele é reconhecido por essa importância, contrapõe‐se por ser um dos
setores que oferecem mais riscos para a vida do trabalhador, sendo o risco de acidentes o que
mais contribui para os elevados índices de acidentalidade do setor, fazendo‐o ocupar as
primeiras posições em número de acidentes de trabalho.
O acidente de trabalho no Brasil constitui‐se em um problema que envolve os mais
diversos campos produtivos. De acordo com o Art. 19º da Lei n° 8.213/1991, “Acidente do
trabalho é aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, ou redução, permanente ou
temporária, da capacidade para o trabalho”.
Em 2011, o número de pessoas ocupadas pela indústria da construção cresceu 7,7%, ou
seja, 190 mil a mais em relação a 2010 e 69,4% (1,1 milhão) em relação a 2007. No total, as
empresas do setor empregaram 2,7 milhões de pessoas. Em 2011, o setor da construção possuía
7,8 milhões de trabalhadores, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011). Ainda de acordo com a
mesma fonte, a informalidade é predominante neste setor, uma vez que a participação de
trabalhadores que realizam essa atividade por conta própria alcançou o contingente de 3,2
milhões, correspondente a cerca de 42,0% do total de ocupados que, somado ao efetivo de
trabalhadores sem carteira de trabalho assinada, 1,7 milhão, com participação de 22,0% no
conjunto do setor, totalizam uma participação superior a 60% dos ocupados na construção. A
despeito da elevada informalidade, convém destacar o avanço da contratação protegida.
O que diferencia o trabalhador por conta própria do trabalhador assalariado é que o
primeiro detém a posse dos instrumentos legais de trabalho, além das competências necessárias
para o exercício da atividade. Estudo realizado pelo DIEESE e Fundação Seade/SP, em 2011, com
base nas informações da Pesquisa de Emprego e Desemprego‐ PED levantou algumas
características do trabalhador por conta própria no setor da construção, tais como baixa
escolaridade, rendimentos menores em relação ao trabalhador protegido e extensas jornadas de
trabalho. Além dessas, foram observadas outras peculiaridades do trabalhador por conta própria
no setor, como a idade média mais avançada, além de serem apontados, na maioria das vezes,
como a pessoa de referência da família. Outra característica marcante dos trabalhadores por
conta própria, é a baixa adesão ao sistema previdenciário, uma vez que apenas 15,8%
contribuem para a Previdência Social, enquanto outros 84,2% estão à margem de qualquer
benefício previdenciário, confirmando mais uma vez a alta informalidade existente no setor. Vale
destacar ainda, que o trabalho por conta própria é mais utilizado na Construção civil leve, uma

vez que na construção pesada, além do trabalho ser mais especializado, os instrumentos
necessários à execução são de difícil aquisição.
Dados da Previdência Social de 2009, apontam que de todos os acidentes de trabalho
registrados no país, 7,6% afetaram trabalhadores da indústria da Construção. Em 2010 e 2011,
houve leve aumento no percentual, com índices de 7,9% e 8,4%, respectivamente. Os acidentes
mais recorrentes são os denominados típicos, ou seja, acidentes característicos da atividade
profissional. Da análise no setor específico da indústria, a Construção Civil, no ano de 2010, ficou
em segundo lugar dentre os com maior número absoluto de acidentes de trabalho, com 54.664
registros.
A Norma Regulamentadora 18 (MTE, 2013), que aborda as Condições e Meio Ambiente do
Trabalho na Indústria da Construção é a norma direcionada para a Construção Civil que deve ser
cumprida por todo empregador desse setor. Essa norma estabelece diretrizes de ordem
administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas
de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio
ambiente de trabalho na Indústria da Construção. Por ser uma norma considerada muito
abrangente, encontram‐se muitas dificuldades para a aplicação da mesma, uma vez que os
empregadores e empregados ainda não se conscientizaram da necessidade de trabalhar com
segurança, sendo um fator preocupante e, portanto necessitando de comprometimento mais
rígido e eficaz nesse sentido.
A NR 18 visa, dessa forma, estabelecer medidas de proteção durante as obras de
construção, demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, de qualquer
número de pavimentos ou tipo de construção. As medidas de proteção previstas na referida NR
devem ser aplicadas também às obras de construção, tais como: pontes, viadutos, barragens,
terraplenagens, túneis, cais acostáveis, saneamento, construção e pavimentação de vias urbanas,
estradas e outras obras de construção civil.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização do presente trabalho foi necessária à realização de levantamentos
bibliográficos e pesquisa de campo, com visitas realizadas em canteiro de obra da construção de
um edifício localizado no município de Itabuna‐BA. A obra tem por finalidade a construção de um
edifício de 11 andares sendo 2 apartamentos por andar, com construção iniciada no ano de 2012
e previsão de término no ano de 2015. A pesquisa de campo consistiu na coleta de dados,
realizada em julho de 2013, e para tal foram utilizados questionário, checklist e registros
fotográficos.
O questionário continha 12 questões, sendo maioria de múltipla escolha e tinha por
objetivo identificar o perfil do trabalhador (sexo, escolaridade, idade, horas de trabalho), os
agravos à saúde (acidentes de trabalho, adoecimentos, afastamentos por acidentes e doenças).
Foram aplicados dez questionários, de um total de dezoito trabalhadores, representando 55,55%
dos trabalhadores amostrados.
O checklist com os pontos a serem observados serviu como um direcionamento para
checar no momento da visita, os riscos aos quais os trabalhadores estavam expostos,
consequências e também as características do ambiente de trabalho, bem como as não

conformidades de acordo com a NR 18. Essa ferramenta serviu para facilitar as anotações de não
conformidades identificadas durante visita realizada no canteiro de obras.
Essas ferramentas apresentadas forneceram informações sobre as diversas situações de
riscos que poderiam prejudicar a saúde bem como o desempenho dos trabalhadores no canteiro
de obras, observando as inconformidades em relação à NR em estudo. A utilização de diferentes
ferramentas metodológicas teve o intuito de compreender o objeto de estudo de forma
multidimensional, coletando dados a partir de diferentes pontos de vista, desde o técnico em
segurança do trabalho aos trabalhadores.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O grupo de trabalho é constituído por dezoito trabalhadores fixos, sendo 1 técnico de
segurança do trabalho, 1 estagiária de Engenharia Civil (única pessoa do sexo feminino), 1
Engenheiro e os demais são os operários da obra. Os trabalhadores têm idade média de vinte e
oito anos. Os trabalhadores são na maioria alfabetizados, porém, poucos chegaram a concluir o
segundo grau. A jornada de trabalho tem início 7h da manhã e final às 17h, com intervalo de 1h
para o almoço, totalizando 9h diárias.
Meneghetti (2010) considera que a percepção dos riscos é um elemento importante para
a compreensão dos aspectos relacionados à prevenção dos acidentes de trabalho. A indústria da
construção civil absorve um grande número de trabalhadores, os quais em sua maioria possuem
baixos níveis de escolaridade, dificultando portanto, a percepção desses riscos. O baixo grau de
escolaridade é uma barreira para a implantação de programas de qualificação profissional
(Cordeiro e Machado, 2002).
Foi verificado o cumprimento de diversos itens da NR 18, por outro lado também foram
identificados outros que se encontravam em desconformidade, e de fácil cumprimento. Dentre
os problemas identificados destacam‐se a falta de proteção nas pontas dos vergalhões, aberturas
no piso sem fechamento ou sinalização, uso de escadas sem fixação, falta de telas de proteção
contra quedas, além de problemas de organização que dificultavam o trânsito de pessoas no
canteiro que, posteriormente ao presente estudo, vieram a ser objeto de penalidades imputadas
ao empregador pelo descumprimento.
O primeiro ponto observado no presente trabalho foi a existência do PCMAT (Programa
de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção), previsto no item 18.3,
que só é obrigatório nos estabelecimentos acima de 20 trabalhadores. Portanto, este Programa
não foi confeccionando para esse canteiro de obra, mas o PPRA (Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais). O PPRA estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por
parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados,
visando a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores, através da
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração
a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.
Posteriormente, foi observada a área de vivência, prevista no item 18.4 da norma, e é
caracterizada nesta obra pelas instalações sanitárias, vestiário e local de refeições. Entende‐se
como instalações sanitárias o local destinado ao asseio corporal e/ou atendimento das
necessidades fisiológicas de excreção (MTE, 2014).

 Instalações sanitárias
Em relação ao subitem 18.4.2.6.1 ‐ vasos sanitários, foi observada a não conformidade
com a norma, que informa a obrigatoriedade de: d) ter recipiente com tampa, para depósito de
papéis usados, sendo obrigatório o fornecimento de papel higiênico. Os recipientes para depósito
de papéis usados não continham tampas, e o local encontrava‐se em um precário estado de
higiene.
Ainda, foi observado o descumprimento quanto ao subitem 18.4.2.8.4 ‐ chuveiros, que
preconiza que 'deve haver um suporte para sabonete e cabide para toalha, correspondente a
cada chuveiro'. Estes eram inexistentes.


Vestiário

De acordo com o subitem 18.4.2.9.3 o vestuário deve: i) ter bancos em número suficiente
para atender aos usuários, com largura mínima de 0,30m (trinta centímetros). O vestuário,
portanto, não possuía bancos para atender os trabalhadores.


Local de refeições

O local para aquecimento das refeições estava inadequado pois, a norma estabelece no
subitem 18.4.2.11.3 que: Independentemente do número de trabalhadores e da existência ou não
de cozinha, em todo canteiro de obra deve haver local exclusivo para o aquecimento de refeições,
dotado de equipamento adequado e seguro para o aquecimento. O equipamento para
aquecimento das refeições (Figura 1) era improvisado, dotado de caixa em madeira e lâmpada
acoplada abaixo desta e situado em local inadequado (vestiário), podendo provocar incêndio
pelo aquecimento do material combustível que acondicionava as refeições (plástico) bem como
em função das instalações elétricas improvisadas.

Figura 1 – Local para aquecimento de refeições em canteiro de obra no município de
Itabuna‐BA.
Em relação ao item 18.8 ‐ Armações de aço, no subitem 18.8.5. fica expressamente
'proibida a existência de pontas verticais de vergalhões de aço desprotegidas' que, ao contrário, e
encontravam desprotegidas (Figura 2), podendo atingir qualquer pessoa em trânsito pelo local e
causar acidentes de trabalho.

Figura 2 – Vergalhões desprotegidos em canteiro de obra no município de Itabuna‐BA.
Observando o item 18.13 ‐ Medidas de proteção contra quedas de altura, foi observado
em alguns pontos da obra, o descumprimento do subitem 18.13.1 que diz que 'É obrigatória a
instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção e
materiais', tendo sido observados vãos (Figura 3) com risco de queda totalmente desprovidos de
proteção coletiva, a exemplo de telas, guarda‐corpo ou sinalização. Ademais, o item 18.13.2 que
preconiza que 'As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente'. No local, foram
identificadas aberturas no piso (Figura 4) suscetíveis de causar acidentes aos trabalhadores.

Figura 3 – Vão aberto com risco de queda em altura, em canteiro de obra
no município de Itabuna‐BA.

Figura 4 – Aberturas no piso em canteiro de obra no município de Itabuna‐BA.
Quanto ao cumprimento do item 18.23.1, a empresa 'é obrigada a fornecer aos
trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e
funcionamento, consoante as disposições contidas na NR 6 ‐ Equipamento de Proteção Individual
‐ EPI'. Foi observado que haviam trabalhadores realizando trabalhos sem as proteções
adequadas, a exemplo de trabalhador que realizava serviços de carpintaria, operando serra
circular, que se encontrava desprovido de óculos de proteção e luvas, alegando para tal, sentir
dificuldade na utilização dos mesmos para o desempenho da função, respectivamente, por
utilizar óculos de grau e ter seu tato reduzido. O trabalhador informou utilizar como proteção
para as mãos a luva química, que pode estar sendo indicada de forma equivocada, quando esta
protege de riscos químicos. Por outro lado, também foram identificados equipamentos sujos,
quebrados e no almoxarifado não havia outros novos para serem repostos.
Em relação à armazenagem e estocagem de materiais, item 18.24 foram identificadas
irregularidades haja visto a norma tratar no subitem 18.24.3 que 'Tubos, vergalhões, perfis,
barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensão devem ser arrumados
em camadas, com espaçadores e peças de retenção, separados de acordo com o tipo de material
e a bitola das peças'. 18.24.4 'O armazenamento deve ser feito de modo a permitir que os
materiais sejam retirados obedecendo à seqüência de utilização planejada, de forma a não
prejudicar a estabilidade das pilhas'. E 18.24.5 'Os materiais não podem ser empilhados
diretamente sobre piso instável, úmido ou desnivelado'. Foram observados materiais dispostos
diretamente sobre o chão, a exemplo de tubos e vergalhões, sem espaçadores e em local de
circulação de pessoas.
Quanto à ordem e limpeza prevista no item 18.29, o subitem 18.29.1 prevê que 'O
canteiro de obras deve apresentar‐se organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de
circulação, passagens e escadarias'. Da mesma forma, o subitem 18.29.5 diz que 'É proibido
manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do canteiro de obras'. Um
dos principais problemas em obras é a geração de resíduos e que além de representarem
desorganização, representam também riscos de acidentes, seja pela perfuração através de
pregos ou queda em função da obstrução das passagens. À medida que a obra vai avançando,
devem ser retirados materiais desnecessários, evitando assim a exposição dos trabalhadores a
tais riscos. Foi identificada a presença de resíduos espalhados pela obra, a exemplo de tábuas

com pregos expostos, estacas, blocos quebrados e sacos de cimento até mesmo equipamentos
de proteção individual.
CONCLUSÃO
A partir dos resultados apresentados, é perceptível que a NR 18 não é cumprida de forma
satisfatória pela empresa objeto de estudo, não pela falta de conhecimento de seu conteúdo em
si, haja visto existir profissional de segurança e saúde na mesma, mas pela não priorização de
ações voltadas para a segurança.
As condições de trabalho no canteiro de obras estudado são precárias, trazendo
consequências negativas aos trabalhadores e acarretando desperdício de materiais e de horas
trabalhadas. Embora a atividade seja perigosa, existe um baixo envolvimento dos trabalhadores,
que ignoram os riscos o que implica na dificuldade em implantação de medidas que visem as
questões de Segurança e Saúde do Trabalho.
Dessa forma, é necessário criar mecanismos que incentivem os empregadores e
empregados a cumprirem o que está na norma, a fim de evitar acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais, gerando benefícios para ambos, uma vez que o empregador oferece as
ferramentas necessárias e um ambiente de trabalho saudável e o empregado passa a ter
consciência de conservar esse ambiente e utilizar as ferramentas fornecidas de forma adequada.
Como proposta para promoção de tais melhorias sugere‐se a implantação de programas
de gestão de segurança não apenas focada na execução das normas de segurança, mas também
no planejamento e gerenciamento das atividades com o objetivo de prevenir, através da
sensibilização dos empregados bem como a realização de treinamentos. Pois, a educação é fator
crucial para a mudança de hábitos. E ao poder público, cabe o aumento da fiscalização nas obras,
fazendo o empregador cumprir com os requisitos de segurança.
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RESUMO
Conforto Ambiental um tema cada vez mais presente
nas discussões dentro e fora das universidades que
estudam os ambientes construídos, principalmente, a
construção civil e sua relação com a sociedade
procurando melhorias para a vida das pessoas. O
conforto ambiental no ambiente construído é entendido
como a conformidade do uso do homem, respeitando as
condições térmicas, de ventilação, de insolação, de
acústica e visual, capazes de alterar o desempenho da
edificação e seu contexto urbano. A partir da pesquisa
realizada no Centro de Ensino Professora Neusa de
Carvalho Bastos, constataram‐se alguns problemas que
levam esse estabelecimento de ensino a ter pouco
conforto, o que interferem no bem estar dos alunos. A
metodologia utilizada foi revisão de literatura,
utilizaram‐se ainda medições de temperaturas internas

e externas das salas de aulas com aparelhos de
termômetros e registro fotográfico da escola. Diante dos
problemas citados, sugere‐se que sejam construídos
brises solares em todas as janelas das salas de aula na
fachada lateral noroeste, que sejam cultivadas árvores
de médio porte no entorno da escola, que seja retirado
o almoxarifado criando uma abertura para saída de
ventos, mediante a criação de um cobogó na fachada de
entrada da escola, favorecendo uma ventilação cruzada
entre os dois, que sejam feitas aberturas no pátio
interno da escola próximo aos banheiros ou colocação
de um cobogó, sendo de principal importância a
construção de um jardim interno no pátio da escola.
Dessa forma, acredita‐se que haverá uma melhora
significativa quanto ao conforto térmico dentro da
escola pesquisada.

PALAVRAS‐CHAVE: Brises, Conforto Ambiental, Conforto Térmico, Sala de aula

MOTION FOR COMFORT IN ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTER TEACHER NEUSA OAK
BASTOS
ABSTRACT
Environmental Comfort increasingly present in
discussions within and outside universities studying the
built environment , especially the construction and its
relationship with society seeking improvements to
people's lives matter. The environmental comfort in the
built environment is understood as the conformity of
the use of man , respecting the thermal conditions ,
ventilation , heat stroke , audio and visual , can alter the
performance of the building and its urban context .
From the research conducted at the Center for Teaching
Professor Oak Neusa Bastos , found out some problems
that lead this school to have a little comfort, which
interfere with the welfare of students . The
methodology was further literature review , we used
measurements of internal and external temperatures of

classrooms with equipment thermometers and
photographic record of the school. Given the above
problems , it is suggested that solar louvers are built in
all the windows of the classrooms on the northwest side
façade , which are medium‐sized trees grown around
the school , that the stockroom is removed creating an
opening for output winds through the creation of a
Cobogó on the facade of the school, encouraging cross
ventilation between the two , which openings are made
in the inner courtyard of the school near the restrooms
or placing a Cobogó , being of prime importance to build
an internal garden in the schoolyard . Thus, it is believed
that there is a significant improvement on the thermal
comfort within the school searched.

KEY‐WORDS: Louvers, Environmental Comfort, Thermal Comfort, classroom
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DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E O CONFORTO AMBIENTAL E
ARQUITETURA RELACIONADO ÀS TEORIAS PEDAGÓGICAS

1.1 Histórico da escola
O atual Centro de Ensino Professora Neusa de Carvalho Bastos (CEPNCB) teve como
origem um programa intitulado Escola Nova. Na época, 1975, o local de funcionamento situava‐
se na Rua do Flamengo onde hoje funciona o Centro de Ensino Padre Chagas. Convém ressaltar
que o mesmo era conhecido como Bandeirante.
Em 07 de setembro de 1975, com o objetivo de atender à comunidade de Santa Inês, o
então prefeito Sr. Otávio Rodrigues de Farias inaugurou a referida escola, que em homenagem a
uma ilustre professora recebeu o nome de Unidade Integrada Neusa de Carvalho Bastos, tendo
como primeira diretora a professora Maria Graça Bastos Lobato que permaneceu no cargo até
março de 1981.
Em abril do mesmo ano assume a função de Diretora Geral, Raimunda Nonata Pinheiro
Costa, tendo como vice, a professora Teresa Cristina Coelho Vieira. Nesse período funcionava o
primário nos turnos matutino e vespertino, o antigo ginásio só funcionava no turno noturno.
Em 14 de setembro de 1995, foi reconhecido o Ensino Fundamental (1ª a 8ª série)
através da Resolução 117/95 – CEE, (Conselho Estadual de Educação).
A partir de 2003, a escola passou a oferecer vagas ao Ensino Fundamental e Médio
(diurno e noturno).
Atualmente, funciona apenas o nível médio em três turnos, atendendo no matutino: 120
alunos, vespertino: 240 alunos e noturno: 270 alunos. A escola possui 6 seis salas de aula, 1
auditório, 1 secretaria, 1 sala de professores, 1 diretoria, 1 biblioteca, 1 cantina, 2 depósitos, 1
laboratório de informática, 9 banheiros, 1 quadra de esportes, 1 pátio interno e 1 externo.
1.2 Caracterização da escola
O Centro de Ensino Professora Neusa de Carvalho Bastos tem uma área total construída
de 5.158,72 m², sendo composta por 6 salas de aulas, 1 uma sala de professores com 1 banheiro ,
1 sala de direção, 1 laboratório de informática, 1 auditório, 1 biblioteca, 1 sala de libras, 1 pátio
na entrada da escola, 1 cozinha, 1 pátio próximo à cozinha, 1 almoxarifado, 1 depósito de livros, 4
banheiros femininos, 4 banheiros masculinos, 1 quadra de esporte.

Abaixo algumas vistas de dentro da escola, como banheiros e pátio externo.
O Centro de Ensino Professora Neusa de Carvalho Bastos possui atualmente 1 direção
geral, 1 vice direção, 2 secretários escolares, 3 vigias, 3 serviços gerais, e 35 professores.
Atualmente, a escola possui o projeto de aulas de musicas, aos sábados, juntamente com outro
projeto de oficinas de leituras que deve durar todo o ano de 2013.
A escola possui todas as salas de aula de um mesmo lado, sendo este, o lado que recebe
a maior parte da insolação, causando dessa forma um maior desconforto térmico no ambiente
escolar, as salas ficam na direção noroeste. É notória também a ausência de vegetação mais
abundante no entorno da escola, que poderia amenizar um pouco esse desconforto.
Observa‐se que pela época da construção da escola, não havia um conhecimento e
planejamento tão difundido das práticas construtivas, observando a questão da insolação, a
direção dos ventos para um melhor aproveitamento dos mesmos. Desta maneira,as salas de aula
foram construídas em local inapropriado, no lado mais ensolarado, pois no período da tarde a
insolação é maior.Dessa forma, poderia ter se buscado uma implantação dos ambientes para
amenizar os impactos de insolação e ausência de ventilação dos ambientes ali implantados, o
mais adequado seria as salas da parte administrativa da escola terem ficados na área de
insolação, sendo que essas salas são climatizadas, e a parte onde faz sombra, deveriam ter ficado
as salas de aulas.
1.3 O conforto ambiental e arquitetura relacionado às teorias pedagógicas
Ribeiro (2004) afirma que a noção de espaço foi reconstruída ao longo do tempo,
passando a assumir não só uma dimensão geométrica como também social. Ele alega que o
ambiente não é neutro, possui significações afetivas e culturais, pois está impregnado de signos,
símbolos e marcas de quem o produz, organiza e nele convive.
Segundo Piaget ([s.d.], apud SANTANA, 2003) os espaços de vivência, como a casa, a
escola e o bairro, representam uma experiência decisiva na aprendizagem e na formação das
primeiras estruturas cognitivas, além de proporcionarem experiências espaciais determinantes
do desenvolvimento sensorial e motor.

2 GRÁFICOS DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA

Segue abaixo a apresentação dos gráficos referentes às temperaturas das medições das
salas pesquisadas, onde foram mensuradas as temperaturas interna e externa das mesmas.
No dia 27 de maio de 2013, foi feito a medição de temperatura interna e externa da sala
1 no turno vespertino, sendo observado a diferença entre o comportamento das duas
temperaturas.
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Fonte: Observação de Datalenger, Mai/2013

Observa‐se que o comportamento da temperatura externa é bem maior que o da
temperatura interna como era de se esperar, no entanto, percebe‐se que a temperatura interna
tem um comportamento oscilante que vai de 32° passando por 31° a 34°. A temperatura externa
vai de 32° a 34,5°, pois é área que recebe a maior quantidade de insolação.
No dia 28 de maio de 2013 foi feito a medição de temperatura interna e externa da sala
3 no turno vespertino, sendo observado a diferença entre o comportamento das duas
temperaturas.
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Gráfico 3‐ Sala 3 (2º C) – Turno Vespertino

Fonte: Observação de Datalenger, Mai/2013

Nota‐se aqui um comportamento de temperaturas diferentes, no entanto, as curvas
térmicas estão mais próximas, observe que a temperatura interna oscila ente 32° passando por
34° e termina em 33° no final da tarde às 16h30. Já a temperatura externa sai de 33,6° e chega a
35,5° no fim da tarde.
Percebe‐se, aqui, que no fim da tarde a temperatura ainda continua alta, sendo que
deveria começar a diminuir, mas a grande insolação e a baixa umidade também ajudam a manter
as altas temperaturas.
No dia 29 de maio de 2013, foi feito a medição de temperatura interna e externa da sala
6 no turno vespertino, sendo observado a diferença entre o comportamento das duas
temperaturas.

Gráfico 4‐ Sala 6 (3º B) – Turno Vespertino

Fonte: Observação de Datalenger, Mai/2013

As temperaturas interna e externa da sala 6 começam praticamente iguais, mas a partir
de 1h depois começa a se ver a diferença, pois a temperatura interna se mantém constante indo
de 31,6°c a 33,1°c, enquanto a temperatura externa começa com 33,5°c chegando a 51ºc.
O que se percebe na sala 6, é que essa, é a sala mais quente da escola e alguns itens
contribuem para isso, como entrada de ar pela lateral e pelo fundo da sala, não havendo uma
ventilação cruzada, que poderia amenizar bastante o calor, o outro motivo é insolação que está
presente em toda a lateral da escola onde estão as salas de aulas do CEPNCB.
Foi feito um segundo dia de medições agora comparando a temperatura da mesma sala
nos turno matutino e vespertino. As medições foram feitas na parte da manhã no horário das 9h
até às 10h30 e, na parte da tarde de 1h15 até às 2h30 no período de 26 a 27 de junho de 2013.
As medições da sala 6 foram feita no dia 26 de junho de 2013.
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Pela manhã se observou que as temperaturas são menores, e mesmo a temperatura
externa que é mais alta, acaba se tornando menor comparada com o turno vespertino. A
temperatura interna começa com 30,6°c e cai pra 28,3°c. Já a temperatura externa começa com
30,6°c e termina com 30,4°c.
Pela manhã a umidade do ar geralmente é mais alta que na parte da tarde, daí também
ser considerado o turno onde as temperaturas menores, mas isso não é uma regra.
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Fonte: Observação de Datalenger, Mai/2013

No turno vespertino, a sala 6 já apresenta temperaturas mais elevadas como pode ser
visto no gráfico 38, como a temperatura interna se mantém constante, começando com 33°c até
terminar em 31,4°c no período observado. No entanto, a temperatura externa começa com
33,9°c e oscila para cima passando por 40°c até 46,4°c no final do período observado.
Entre os dois gráficos observados acima, podemos perceber que ainda pela manhã as
temperaturas são mais agradáveis e a medidas que as horas passam a tendência é as
temperaturas irem subindo, e o fato que chama atenção é a sala 6 é a que apresenta as maiores
temperaturas.

As medições da sala 2 foram feito no dia 27 de junho de 2013.

Gráfico 7‐ Sala 2 (1º B) – Turno Matutino

Fonte: Observação de Datalenger, Mai/2013

Consegue‐se observar na sala 2, que a temperatura mais alta é a temperatura externa
que chega 30,5°c no período final da observação, já a temperatura mais baixa é a interna com
27,9°c às 9h15 da manhã.

Gráfico 8‐ Sala 2 (1º F) – Turno Vespertino

Fonte: Observação de Datalenger, Mai/2013

Nitidamente percebe‐se a diferença de temperatura tanto interna como externa na sala
2, nos turno matutino e vespertino, onde na parte da tarde, as térmicas de temperatura interna
seguem uma constante de 32,2°c, enquanto, a temperatura externa começa com 51°c, passando
para 42ºc, voltando a subir a 52°c e terminando em 44,4°c.
Novamente, percebemos que as diferenças de temperatura entre os dois turnos
matutino e vespertino é bem perceptível, o que nos leva a constatar que o período da tarde tem
as temperaturas mais elevadas, sendo este o turno mais desagradável e, o mais sacrificado na
falta do conforto ambiental.

3 SUGESTÕES DE CONFORTO AMBIENTAL PARA O CENTRO DE ENSINO PROFESSORA NEUSA DE
CARVALHO BASTOS

Frente aos problemas detectados na pesquisa realizada no Centro de Ensino Professora
Neusa de Carvalho Bastos na cidade de Santa Inês‐MA, relacionado à falta de conforto ambiental,
elaboramos algumas sugestões de implantações para serem feitas na escola, pois acreditamos e
esperamos que isso contribua para melhorar o conforto ambiental na edificação escolar.
As sugestões aqui apresentadas foram baseadas nas observações e medições de
temperatura feita na escola, onde ressaltamos que essas sugestões são possíveis e estão de
acordo com a finalidade da pesquisa e referenciadas.
Abaixo segue as sugestões de melhorias no conforto ambiental do Centro de Ensino
Professora Neusa de Carvalho Bastos.

3.1 Brise Misto na Fachada Noroeste

De acordo com Lamberts (1997), este modelo de brise nada mais é do que a combinação
dos tipos de brises verticais e horizontais, mostrando um ganho no controle da insolação e
iluminação.
Para uma eficiente proteção desta fachada, recomenda‐se utilizar o protetor do tipo
misto, sendo um elemento horizontal e outro vertical, como já mencionado. Este protetor deverá
sombrear o final da manhã e todo o período da tarde, visto que é o momento que mais necessita
o controle da insolação.
3.2 Criação de Jardim no Pátio Externo como moderador de Temperatura

De acordo com Oliveira (1995), a vegetação em suas diferentes formas (espécies
isoladas, como cobertura vegetal ou como um conjunto – área verde) influencia decisivamente
no controle da qualidade ambiental – quer seja no conforto térmico, no conforto acústico ou no
conforto luminoso.

Izard e Guyot (1980) afirmam que a vegetação fixa muito mais material particulado que
outros materiais (uma árvore fixa sessenta vezes mais poeira que o asfalto).
Neste caso, a utilidade da vegetação, novamente se faz necessário reafirmar sua
importância no que se refere ao conforto ambiental e sua eficácia em combater as grandes
temperaturas térmicas. Por isso, justifica‐se a criação de um jardim com pequenos canteiros
verdes no entorno do pátio externo da escola o que favorecerá o resfriamento evaporativo da
edificação, amenizando dessa forma as altas temperaturas internas no Centro de Ensino
Professora Neusa de Carvalhos Bastos.
CONCLUSÃO

A partir da pesquisa realizada no Centro de Ensino Professora Neusa de Carvalho Bastos
sobre conforto ambiental, constataram‐se alguns problemas que levam esse estabelecimento de
ensino a ter pouco conforto, o que intervém no bem estar dos alunos.
O fato primeiro é que a implantação do prédio da escola não está de acordo com as
normas arquitetônicas e geográficas, pois, como a escola foi construída na década de 1970, não
se levava em consideração a direção dos ventos e a insolação, por exemplo, por isso, da má
implantação da edificação escolar, o que vem ocasionar esse desconforto.
Ressaltamos que, quanto ao conforto lumínico e acústico, a escola está adequada nos
padrões mínimos exigidos, pois a quantidade de iluminação é suficiente dentro das salas de
aulas, e quanto aos ruídos sonoros que poderiam incomodar não são registrados pelos alunos, a
não ser o próprio barulho gerado pelos mesmos em suas conversas.
O maior problema encontrado da falta de conforto ambiental foi o desconforto térmico
das salas de aulas, a falta de uma maior ventilação e ausência de vegetação que venha a inibir as
altas temperaturas e favorecer a umidificação do ambiente.
Além disso, a falta de ventilação na escola, a qual é impedida devido à implantação da
edificação em barrar a entrada dos ventos, como por exemplo, a sala dos professores e secretaria
que ficam bem na entrada, sendo que essa impede quase que totalmente a circulação de ar e
entrada de ventilação natural.

Diante dos problemas citados, sugerem‐se intervenções como a construção de brises
solares misto em todas as janelas das salas de aula na fachada lateral noroeste, que sejam
cultivadas árvores de médio porte no entorno de toda a escola, que seja retirado o almoxarifado
criando uma abertura para saída de ventos, mediante a criação de um cobogó na fachada de
entrada da escola, favorecendo uma ventilação cruzada entre os dois, e que sejam feitas
aberturas maiores no pátio interno da escola próximo aos banheiros ou colocação de um cobogó,
sendo também de principal importância a construção de um jardim interno no pátio da escola a
fim de melhorar o microclima.
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RESUMO
O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores
de rochas ornamentais do mundo. Este segmento
fornece placas de diversas dimensões para atender ao
mercado de construção civil na produção de rodapés,
soleiras e outros. No entanto, este segmento gera uma
quantidade significativa de resíduos tanto finos com
britados ambos provenientes do processo de corte e
polimento. O processo produtivo de rochas
ornamentais no Brasil é feita a partir da serragem da
rocha em placas, em seguida são cortados nas
dimensões desejadas e polidos. No Brasil, a
quantidade estimada da geração de resíduo de corte

do mármore e granito chegam a 240.000 ton/ano
gerando grande impacto ambiental (MOURA,2002).
Neste trabalho, será proposto produzir peças
alternativas mediante a mistura de agregados miúdos,
cimento e resina. Para isso, os resíduos serão
caracterizados quando a distribuição granulométrica
segundo NBR 7181, massa especifica real segundo NBR
9776 e análise das fases por DRX. Após, os corpos de
prova serão polidos e submetidos aos ensaios de
resistência mecânica a compressão segundo NBR
13279 e massa especifica além da avaliação da
viabilidade econômica.

PALAVRAS‐CHAVE: granito, reciclagem, revestimento de parede

STUDY FOR WASTE RECYCLING PROCESS FOR THE PRODUCTION OF PARTS IN MARBLE AND
GRANITE IN THE PRODUCTION OF WALL TILE
ABSTRACT
Brazil is one of the largest producers and exporters of
ornamental stones in the world. This segment
provides various sizes of plates to serve the
construction market in the production of baseboards ,
sills and others. However , this segment generates a
significant amount of both fine with crushed waste
from both the cutting and polishing process. The
production process of ornamental stones in Brazil is
made from sawdust rock on plates then are cut and
polished into the desired dimensions . In Brazil , the
estimated amount of waste generation cutting
marble and granite reach 240,000 tons / year,

KEY‐WORDS: Granite, recycling, ceramic tile

generating
significant
environmental
impact
MOURA,2002). In this work pieces to produce
alternative is proposed by mixing fine aggregates ,
cement and resin. For this, the waste will be featured
when the particle size distribution according to NBR
7181 , NBR second actual specific gravity 9776 and
analysis of the phases by XRD . After the specimens
are polished and submitted to tests of mechanical
compressive strength and mass in agreement with
NBR 13279 specifies addition to the evaluation of
economic
viability.

INTRODUÇÃO
Praticamente todos os processos produtivos existentes geram resíduo. No entanto, dependendo
do segmento e da produção da empresa o resíduo gerado pode ser tornar um problema,
sobretudo se não existe um procedimento de reciclagem continuado. O processo produtivo de
mármores e granitos não é diferente. A partir da serragem de rochas, seguido de corte e
polimento, estes produtos abastecem a indústria da construção civil na produção de peças para
peitoril, rodapés ou ainda na produção de peças de adorno como mesas. Muitos pesquisadores
tem se esforçado na busca de alternativas para reaproveitamento de resíduos de mármore e
granito como Calmon, (1997) que estudou o reaproveitamento em argamassas, Vieira (2003)
estudou o reaproveitamento em tijolos cerâmicos e ainda Tenório (2003) que estudou a
possibilidade de reaproveitamento em concretos. Segundo Moura (2002) e Lisboa (2004) este
resíduo pode ser reaproveitado produzindo‐se lajotas para piso a partir da mistura com cimento
e ainda Alves (2002) que avaliou a possibilidade de uso como escorias. No entanto, quase todas
as pesquisas não saírem do papel. Neste trabalho foi produzido peças para revestimento de
parede a partir de uma mistura de cimento, agregado miúdo e resina, utilizando como matriz os
resíduos de mármore e granito. Os resíduos foram coletados em marmorarias da cidade de
Aracaju, secos em estufa e caracterizados quando aos ensaios físicos de: distribuição
granulométrica segundo NBR 7181, massa especifica real método a ser definido. Foram
caracterizados química e microestruturas por difratometria de raios ‐DRX. A partir dai, foram
elaboradas formulações mediante mistura de cimento, agregado miúdo e resina juntamente com
os resíduos. Os mesmos foram conformados manualmente em fôrmas de plásticos. Após cura, as
formulações que apresentaram peças com melhor estética, foram caracterizados pelos ensaios
de resistência mecânica a compressão e massa especifica.
MATERIAIS E MÉTODOS

Coleta de amostras
Foram realizadas visitas em marmorarias da cidade de Aracaju com o fim de quantificar a
quantidade de resíduo gerado, e colher amostras para testes. Os resíduos foram levados para
laboratório secos em estufa em temperatura de 100± 5o C até peso constante. Os mesmos foram
recebidos em pedaços de variam de 5 a 20 cm de comprimento. Em seguida foram moídos em
almofariz e passados na peneira ABNT no 4. Em seguida foi caracterizado quanto a quantidade de
fases formadas por Difratometria de raios X DRX.
Preparação das misturas
Para avaliarmos a possibilidade de utilização do resíduo foi proposta, uma formulação padrão de
argamassas para produção de lajotas de piso a partir do cimento comum e outra a partir da
resina poliéster. Conhecendo‐se a quantidade de resíduo gerado mensalmente na região, pode‐

se calcular a produção do revestimento proposto. Foram produzidos cerca de 6 formulações,
mantendo‐se constante a quantidade de cimento, agregados miúdos e cimento 1:3. Foi então
produzidos corpos de prova que foram moldados manualmente após pesagem e mistura em
misturador planetário. Em seguida os mesmos foram curados e caracterizados pelo ensaio de
resistência mecânica a compressão segundo NBR 1379 vide Tabela 1 e 2.
Tabela 1: Formulações de cimento em partes
Matéria Prima
Cimento
Agregado miúdo
Mármore branco
Granito preto

1
1
3
x
1/2

2
1
3
1/2
x

Fonte: dados da pesquisa
Tabela 2: Formulações em Resina de Poliéster em partes
Matéria Prima
Resina branca
Resina escura
Catalisador (%)
Talco
Mármore branco
Granito preto

3
1
x
1
1
x
1/2

4
1
x
1
x
1/2
x

5
x
1
1
x
x
1/2

6
x
1
1
1
x
1/2

7
x
1
1
1
1/4
1/4

Fonte: dados da pesquisa

Procedimento de ensaio
O cimento e o agregado miúdo foram dosados em partes e misturados em um
misturador planetário com quantidade de água na razão de 0,48 a/c. A mistura foi vertida em
cápsulas de plásticos de dimensões (10x10) cm e o granito e mármore branco colocado por cima.
Já nas formulações de resina tanto o granito quanto o mármores foram misturados com a pasta
pré‐preparada de resina e talco. Todas as peças foram produzidas com espessura média de 1 cm.

RESULTADOS E DISCUSÃO
Caracterização do resíduo
Os resíduos foram caracterizados quanto a DRX. Os resultados mostraram que o granito cinza
apresenta a presença de feldspato albitico, ortoclásio e microclinico. Já o mármore é uma
mistura de calcita e dolomita cujo material é mais maleável, vide Figura 1 e 2.
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Figura 1: DRX do granito
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Figura 2 ‐ DRX do mármore

Caracterização da Resina
Foi utilizada uma resina de poliéster insaturada da marca POLICROM 20.312 fornecida pela
CROMITEC que possui as seguintes características descritas na Tabela 3. De acordo com os
resultados, a resina possui elevada viscosidade e é de caráter ácida vide Tabela 3.

Tabela 3 : Propriedades da Resina
Propriedades
Viscosidade Brookfield (25ºC)
Não Voláteis (105ºC)
Índice de Acidez
Cor Visual
Fonte: dados da pesquisa

Unidade

Especificação

Cp
%
mg KOH/g
‐

300‐350
Mínimo 57
Máximo 30
Verde

Determinação do pH

Os resultados obtidos na verificação do pH, mostram que o pH do gesso é básico próximo ao do
talco de acordo com a Tabela 4 abaixo.
Tabela 4: Determinação do pH
Substâncias
Analisadas
Talco

pH

Temp (ºC)

8,30

25,4

Cimento
11,0
Resina
4,00
Fonte: dados da pesquisa

25,0
25,0

Formulações
Todas as formulações foram avaliadas quanto ao aspecto visual de acordo com a Tabela 5, as
formulações de cimento apresentaram aspecto irregular, não homogêneo e sem estética. Já as
formulações de resina branca apresentaram viscosidade elevada, impedindo a mistura de cargas
como talco. Já as formulações produzidas com resina verde apresentaram bom aspecto.
Tabela 5: Aspecto visual das peças produzidas
Formulações
1
2
3
4
5
6
Aspecto visual
Trabalhabilidade

Ruim
Ruim

Ruim
Ruim

Ruim
Ruim

Ruim
Ruim

Bom
Bom

Bom
Bom

7
Bom
Bom

Fonte: dados da pesquisa

De acordo com a Figura 3 as peças produzidas com granito apresentaram cor escura, com
mármores branco cor branca e a mistura creme.

Figura 3 ‐ Corpos de prova produzidos com resina
Conforme tabela 7 a resistência mecânica média de 4 corpos de prova apresentou-se bastante
elevada para ambos os tipos de resíduo.
Tabela 7: Resit mecânica a compressão (Mpa)
Resistência Mecânica
(Mpa)
Granito preto
Mármore branco
Mistura

5

6

7

22,0
21,0
23,0

Fonte: dados da pesquisa
Determinação da densidade especifica
Conforme resultados mostrados na Tabela 8 a densidade dos materiais em mármore apresentam-se
mais leves.
Tabela 8 – Densidade das peças produzidas em mármore e granito
Formulações/Densidade
Granito preto
Mármore branco
Mistura
Fonte: dados da pesquisa

5

6

7

1,95
x
x

x
1,90
x

x
x
1,93

Análise da viabilidade econômica do processo

Foi então avaliado o custo da produção de peças aprovadas da formulação número 5 de resina de
poliéster verde. Cada corpo de prova pesava cerca de (23 ± 2)g. Na tabela 9 consta os resultados
referente a produção de 4 peças de dimensões (2x2) cm.

Tabela 9 ‐ Custo de matérias primas para confecção de peças
Formulações/Densidade
Mármore (g)

100

Custo unitário
R$/Kg
0

Resina de poliéster(g)

35

10

Catalisador (g)

2

30

Total

1

Total

0,35

0
0,06
0,41

Fonte: dados da pesquisa

Os corpos de prova podem ser produzidos em placas contento em média 20 peças a um custo de
R$2,00.

CONCLUSOES
O processo de produção de mármores e granitos é antigo e gera em torno de 240 mil ton/ano de
resíduos no Brasil. Este tipo de resíduo é pouco reciclado sendo que somente no processo de
produção de pisos de alta resistência que o mesmo esta consolidado. No entanto, o consumo é
muito baixo e é notória a disposição incorreta deste resíduo em nossas cidades. O projeto
proposto é inovador e poderá ser uma fonte alternativa de reaproveitamento, uma fonte de
renda, além de uma preocupação a menos com o meio ambiente.
As pesquisas para reaproveitamento dos resíduos de mármore e granito ainda que avançadas,
não tem muita aplicabilidade. Neste projeto, foi possível produzir um produto com baixo custo
de investimento já que os resíduos poderão ser uma fonte de matéria prima e produzir um
produto alternativo para embelezar salas, cozinhas e banheiros contribuindo para reduzir o
impacto ambiental decorrente deste processo produtivo.
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RESUMO
A literatura mostra que um concreto convencional à
base de cimento Portland é fortemente atacado por
ácido e se decompõe rapidamente em pH < 3. Materiais
geopoliméricos, em geral, são conhecidos por terem um
desempenho significativamente melhor quando
expostos a ácidos, sugerindo sua utilização em sistemas
de esgoto e de águas residuais industriais. O objetivo
deste projeto é medir a resistência à corrosão de um
concreto de ultra‐alto desempenho (CUAD), utilizando
uma solução contendo 10% de ácido sulfúrico à
temperatura ambiente. Efeitos das mudanças de
composição do CUAD no tempo de pega, e na
resistência à compressão (150 MPa a 200 MPa) também
serão descritos. Os resultados do experimento
mostraram que não houve nenhum desprendimento de

material, sendo que a perda de massa foi desprezível.
Por análise de imagens notou‐se que a porosidade na
superfície das amostras aumentou. No teste de
compressão, a camada corroída pelo ácido se rompeu
primeiro, deixando a resistência à compressão, da
estrutura do material não corroído, intacta. Utilizando
estes resultados, será feita uma comparação entre o
desempenho do CUAD e o do concreto à base de
cimento Portland, além de uma discussão entre os
diferentes mecanismos de corrosão.

PALAVRAS‐CHAVE: Geopolímero, Concreto de ultra‐alto desempenho, Resistência à acidez.

CORROSION RESISTANCE OF ULTRA‐HIGH PERFORMANCE GEOPOLYMER CONCRETE
ABSTRACT
The literature shows that conventional Portland cement‐
based concrete is heavily attacked in acid media, and
decomposes fairly rapidly at pH < 3. Geopolymer
materials, in general, are known for significantly better
performance in acid media, suggesting their use in
sewage and industrial waste water systems. The
objective of our work was to measure the corrosion
resistance of the new UHPC material in a 10% sulguric
acid solution. Effects of UHPC composition changes on
setting time and on compressive strength (150 MPa to

200 MPa) will also be reported. Results of the test in
acid showed that there was no spallation of corroded
material and negligibly small mass loss. Porosity of the
sample’s surface had increased. Upon compressive
strength testing the corroded layer cracked first, leaving
the compressive strength of the bulk material
unaffected. Using our results, we will compare the
performance of the new UHPC with that of Portland
cement‐based concrete and discuss the different
corrosion mechanisms.

KEY‐WORDS: Geopolymer, Ultra‐High Resistance concrete, Acid resistance.
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INTRODUÇÃO

Geopolímeros são considerados um potencial material cimentício alternativo para inúmeras
aplicações (DAVIDOVITS 1985, 1988, 2011), incluindo a substituição de concreto à base de
Cimento Portland (CAIJUN et al. 2005, PACHECO‐TORGAL et al. 2008, VAN DEVENTER et al. 2012),
isolamento de resíduos inorgânicos perigosos, e rejeitos radioativos de baixo nível (KHALIL e
MERZ 1994, DAVIDOVITS 1995, HERMANN et al. 1999, PERERA et al. 2003, GONG et al. 2010a,
2011, MATTIGOD et al. 2011).
De um ponto de vista prático, a aplicação de geopolímeros conserva a simplicidade de concretos
à base de cimento Portland, pois o processo consiste basicamente em misturar uma solução
alcalina de silicato com materiais inorgânicos de baixo custo e de fácil acesso.
Em uma abordagem geral, estes materiais incluem componentes como cinza volante, escória de
alto‐forno, sílica ativa, metacaulim, entre outros. A principal diferença entre a confecção do
Cimento Portland e do geopolímero é de que, no segundo caso, ao invés de água, é utilizada uma
solução de silicato altamente alcalina, que deve ser preparada antes da mistura.

1.1

A QUÍMICA DO GEOPOLÍMERO

Geopolímeros são também conhecidos como um material ligante à base de alumino‐silicatos
álcali‐ativados. Estes materiais podem ser descritos como equivalentes dos zeólitos, apesar da
ausência das estruturas cristalinas. Geopolímeros são essencialmente amorfos a raios‐X. As
temperaturas necessárias para a síntese do geopolímero variam tipicamente entre 20°C e 80°C,
isto é, mais baixas do que para zeólitos. A resistência mecânica é obtida com menos de um dia,
mas varia de acordo com composição e condições de preparo.
Nos últimos cinco anos vários produtos à base de concreto foram desenvolvidos no Vitreous
State Laboratory (VSL). Gong e Werner da Catholic University of America desenvolveram
materiais ligantes à base de geopolímero para concretos convencionais (CC) e concretos de ultra‐
alto desempenho (CUAD) (GONG et al. 2010b, 2012). CUAD é um tipo especial de concreto com
um desempenho otimizado quando comparada com o CC. As propriedades otimizadas incluem
uma alta resistência à compressão, resistência à flexão, resistência à tração, plasticidade,
durabilidade química, etc.
O ácido sulfúrico foi escolhido devido à sua abundância em águas residuais. O H2S presente na
água, ou que foi formado através de reações microbianas, leva à corrosão dos tubos de concreto
usados para transportar o esgoto. A substituição de tais tubos pelo geopolímero que é mais
durável pode ser uma das muitas aplicações deste novo material. Vários estudos sobre o
comportamento do geopolímero em ácido sulfúrico foram relatados na literatura (BAKHAREV et
al. 2003, ALLAHVERDI et al. 2005, SATA et al. 2012, ROSTAMI e BRENDLEY, 2003). Todos estes
estudos mostram que o concreto geopolimérico é mais resistente à corrosão em ácido sulfúrico,
assim como outros tipos de ácido, que o concreto convencional.

2

PROCEDIMENTOS

Nesta seção é relatada a preparação das amostras CUAD geopolimérico e as condições dos
experimentos de corrosão descritos na norma ASTM C267‐01:2012.
2.1

AMOSTRAS DO GEOPOLÍMERO

O concreto geopolimérico de ultra‐alto desempenho desenvolvido na “Catholic University of
America” possui em composição cerca de 35% de resíduos (cinzas volantes, escória de alto‐
forno), e cerca de 10% de outros materiais. Misturados, esses componentes constituem o
‘material ligante’. A fase líquida é uma solução ativadora alcalina composta de silicato de sódio
(ou potássio) cuja composição depende da composição química do material ligante. A proporção
de água‐para‐sólido é tipicamente 0,35 ou menos. A mistura do material ligante com a solução
ativadora é combinada com areia em uma quantidade maior ou igual a 50% da massa total,
produzindo um concreto de ultra‐alta resistência à compressão. Metal, carbono, ou fibras de
vidro (1 a 6% da massa total) podem ser adicionados para aumentar a resistência à flexão.
As amostras deste estudo foram preparadas misturando‐se o material ligante, a solução
ativadora e areia em um misturador planetário K‐Lab Lancaster 5 galões (20 L) durante cerca de 5
minutos, sem a adição de fibras. A pasta foi transferida para recipientes de plástico com 5,08 cm
de diâmetro e 10,16 centímetros de altura (2x4 polegadas), os quais foram vibrados durante 5
minutos para liberar as bolhas de ar o tanto quanto possível. A superfície foi então selada com
uma tampa de plástico. Os cilindros foram curados à temperatura ambiente durante 28 dias e,
após este período, a altura e diâmetro de cada amostra foram medidos em várias posições a fim
de obter‐se uma média. O peso de cada amostra foi registrado. Um total de 18 amostras foram
preparadas a partir de um mesmo traço. Quinze amostras foram necessárias para realizar os
testes de corrosão de até 28 dias, e outras três foram utilizadas para medir a resistência inicial à
compressão.
Os tempos de pega iniciais e finais foram medidos com um penetrômetro de proctor da marca
VICAT segundo a ASTM C191 (ANO). Os tempos de pega para cimentos geopoliméricos são
tipicamente entre 20 e 90 minutos (pega inicial) e 30 a 120 minutos (pega final), os quais
conferem com os obtidos neste estudo. A resistência à compressão foi medida com uma prensa
calibrada da marca Humboldt.

2.2

TESTES COM ÁCIDO

Os ensaios de corrosão foram realizados seguindo ao norma ASTM C267‐01 (ANO). O
procedimento exige que as amostras preparadas na seção 2.1 fossem testadas após 28 dias de
cura, e deveriam ser submersas em solução ácida. Foi escolhido o ácido sulfúrico em uma
concentração de 10% do peso total, Ou seja, ≈ 1 molar. As amostras não foram mantidas em um
forno, como requisitado, mas simplesmente mantidas à temperatura ambiente do laboratório,
que por sua vez era constante (em torno de 21 ° C). Cada amostra foi totalmente submersa em
ácido. O recipiente com a solução ácida foi fechado com uma tampa. Os tempos de exposição
foram de 1, 4, 7, 14, e 28 dias. Períodos mais longos são permitidos, mas não foram aplicadas

neste estudo. As amostras foram testadas em trios a fim de se fazer uma média dos resultados.
Quando uma amostra era retirada da solução ácida, a superfície era lavada com água e seca com
papel toalha. O ácido de todas as outras amostras restantes era renovado sempre que uma
amostra era retirada no final do seu tempo previsto de exposição. Todas as amostras foram
pesadas e suas medidas aferidas antes da exposição ao ácido.
Seguindo a norma ASTM C267‐01, as amostras foram pesadas e as suas alturas e diâmetros
medidos (as medições foram realizadas nas mesmas posições utilizadas anteriormente ao teste).
Finalmente, a resistência à compressão foi determinada. Depois de rompidos, os pedaços
quebrados dos corpos de prova foram coletados e usados para preparar amostras para o
microscópio eletrônico de varredura (MEV) e para a análise das partes corroídas e não corroídas
no difratômetro de raios‐X. As amostras para o MEV foram colocadas em fita condutora e
revestidas com carbono.
3

RESULTADOS

A resistência à compressão média das três amostras não submetidas ao ácido foi de (186 ± 5)
MPa (27000 ± 700) psi), após 28 dias de cura. A norma ASTM C267‐01 prescreve que as
propriedades das amostras devem ser registradas após a corrosão e que todas as alterações do
sólido e da solução líquida (ácido) devem ser relatadas. Os respectivos dados e as observações
foram compilados na Tabela 1.
Antes da solução de ácido sulfúrico as amostras de CUAD geopolimérico eram cinza claro.
Durante o primeiro dia expostas a solução elas se tornaram mais escuras, fato que pode ter
acontecido devido à acumulação de partículas de carbono na superfície, uma vez que as cinzas
utilizadas continham carbono não queimado. Observou‐se cheiro de H2S no momento da
abertura do recipiente, o que se deve à presença de pequenas quantidades de sulfuretos na
escória de alto‐forno e nas cinzas volantes. O ácido forte formado desassociou H2S, que é volátil.
Após 14 dias, uma quantidade insignificante de pequenas partículas sólidas foi encontrada na
parte inferior do recipiente onde se encontrava a solução ácida. Os mesmos podem ter se
soltado da superfície corroída das amostras do geopolímero, mas sua massa era pequena demais
para ser considerada. Em todas as situações a solução estava cristalina, e não houve mudança
perceptível na cor. O CUAD é um material com uma porosidade definida entre pequena e média.
À medida que o tempo progredia, a porosidade da superfície aumentava visivelmente, e as
amostras corroídas possuíam uma textura menos macia do que as não corroídas. No entanto,
não se formaram fissuras e também não foi observado nenhuma fratura no material.
Medições antes e depois da corrosão mostraram que o tamanho da amostra aumentou com o
tempo. Os dados apresentados são as médias de medições de três corpos de prova de CUAD
geopolimérico corroídos. Os resultados, mostrados na Figura 1, sugerem que a taxa de
inchamento diminuiu durante o período de estudo de 28 dias. Uma curva de tendência foi
calculada.

Tabela 1 – Propriedades do CUAD geopolimérico corroído reportadas de acordo com a ASTM C267‐01
Características

Tempo (Dias 1 ao 28)

Mudanças e observações (Fase líquida)
Cheiro

H2S

Mudança na cor

Nenhuma

Sedimentos

Pequenas partículas
depois de 14 e 28 dias

Turbidez

Nenhuma

Mudanças e observações (geopolímero)
Fissuras

Nenhuma

Porosidade

Aumentou

Fraturas

Nenhuma

Aparência

Superfície mais
escura

Irregularidades na
superfície

Aumentou

Mudança de
tamanho

Sim (Figura 1)

Mudança de peso

Sim (Figura 2)

Mudança da
resistência à
compressão

Sim (Figura 3)

A figura 2 mostra a mudança de peso das amostras em função do tempo depois da corrosão.
Houve uma perda de massa relativamente pequena durante o primeiro dia, o que pode ser
resultado de um processo de lixiviação do hidróxido alcalino não reagido e uma troca de íons em
que Na+ e K+ são substituídos por H+, o qual é mais leve. Tal processo será melhor explicado na
discussão. Depois do primeiro dia, o peso aumentou durante todo o período do experimento
numa taxa de cerca de 0,06% ao dia. Tal como na Figura 1, cada dado na Figura 2 é a média de
três amostras do geopolímero. A linha de tendência não linear obteve um nível de confiança
ligeiramente maior (R² = 0,993) em comparação com a linha de tendência linear (R² = 0,98). No
entanto, medições em longo prazo, e em um número maior de amostras, seriam necessárias para
determinar qual modelo está correto.

Figura 1 ‐ inchamento das amostras de CUAD geopolimérico durante a corrosão.

Figura 2 ‐ Mudança de massa das amostras de CUAD geopolimérico durante a corrosão.
A Figura 3 mostra a resistência à compressão em função do tempo. Todas as idades das amostras
obtiveram resultados, com exceção dos 28 dias, que foram descartados por não refletirem a real
resistência à compressão da amostra. Em relação à resistência inicial, apenas dois dados são
mostrados, uma vez que a terceira amostra foi danificada durante o manuseio, o que será
discutido na seção 4. Após 14 dias a resistência à compressão diminuiu 19%, fato que reflete a
força do material não corroído por debaixo da camada de superfície, característica que também
será explicada na seção 4. O nível de confiança associado à linha de tendência indica que não
existe uma forte correlação entre a resistência à compressão e o aumento da corrosão.

Figura 3 ‐ Mudança da resistência à compressão durante a corrosão
Os resultados de cada amostra se apresentam bastante dispersos na Figura 3. A diferença dos
dados pode ter uma variedade de causas. Considerando‐se que, com base na experiência com
outras amostras, a resistência à compressão varia pouco entre as amostras não afetadas pelo
ácido, todos os corpos de prova foram fabricados juntos e curados sob as mesmas condições e o
erro associado à resistência à compressão é menor que 5%. O que pode ter acontecido é que o
aumento da camada corroída tenha afetado a reprodutibilidade das amostras, uma vez que, ao
se atribuir a resistência à compressão de um corpo de prova, subentende‐se que o mesmo é
homogêneo, o que não ocorre neste caso.
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DISCUSSÃO

Allahverdi e Škvára (2005) estudaram a corrosão de um geopolímero composto por cinzas
volantes e escória de alto‐forno, o qual se assemelha ao estudado neste projeto. Allahverdi e
Škvára (2005) descrevem o mecanismo de corrosão, imerso em ácido sulfúrico (pH ≥ 1), como
primeiramente uma troca iônica entre H+ da solução e os íons alcalinos na região da superfície
do geopolímero, enquanto ocorre de forma simultânea a dissolução do gel. À medida que a
concentração de íons de sulfato aumenta no interior da camada corroída, ocorre a precipitação
de gipsita que, por sua vez, cria um efeito protetor contra a corrosão.
Após a imersão em ácido, uma camada de corrosão foi formada na superfície da amostra, e o
geopolímero recoberto por tal camada permaneceu intocado. A diferença entre o material
corroído e o não corroído podia ser vista a olho nu. Desta forma, conclui‐se que o inchaço
aparente de toda a amostra, tal como exposto na Figura 1, na realidade limitava‐se somente à
camada de corrosão. A Figura 1 também indica que a taxa de inchamento diminui com o tempo.
As medições da espessura da camada corroída (de cerca de 3 mm ao fim de 14 dias, a cerca de
4,6 mm após 28 dias) mostram que a taxa de crescimento também diminui.
A Figura 3 mostra que a resistência à compressão diminui como resultado da corrosão, e tal
diminuição equivale a 19% após 14 dias. A corrosão afeta apenas uma pequena fração da
totalidade da amostra do geopolímero, levando a crer que a perda de resistência à compressão
está relacionada com a espessura da camada corroída, uma vez que a camada de geopolímero
protegida por tal camada permanece intacta, não havendo então um decréscimo na resistência à
compressão da mesma. Como o inchaço ocorreu apenas na camada de corrosão, o inchaço de

1,25 % de toda a amostra após 14 dias (Figura 1) se traduz a um inchaço de 10 % da camada
corroída de 3 mm de espessura e, portanto, a corrosão estendeu‐se em apenas 2,7 mm de
profundidade na amostra. Reduzindo o raio da amostra em 2,7 mm e recalculando a resistência à
compressão do núcleo intacto, o mesmo obteve uma resistência de 189 MPa , o que é próximo
da média das resistências das amostras antes do teste ( 186 ± 5 Mpa) e que não se compara a
resistência de 151 MPa de toda a amostra depois de 14 dias. Conclui‐se, então, que a corrosão
afetou apenas a resistência à compressão de uma fina camada superficial do CUAD
geopolimérico. A resistência do núcleo do geopolímero permaneceu intacta. Isto é mostrado na
Figura 3, pelo dado referente aos 14 dias (diamante aberto). Tal correção não foi feita nas
primeiras amostras devido à dificuldade de se medir com precisão as camadas corroídas.
A figura 2 mostra a variação de massa das amostras do CUAD geopolimérico durante a corrosão.
A gipsita foi o único material novo encontrado pelo microscópio eletrônico de varredura na
camada de corrosão. Assume‐se que, após um dia, menos material foi dissolvido, deixando a
zona de corrosão, sendo depois importado e fixado como gipsita. Isto explicaria o ganho de
massa observado após um dia, e o aumento de massa da amostra acima da massa inicial após 5
dias (Figura 2). O ganho de massa foi de 1,6% para toda a amostra após 28 dias, ganho este que
se localiza apenas na camada de corrosão, assim como acontece no caso do inchamento. Apesar
de não poder afirmar‐se com convicção que a gipsita exerce um efeito protetor contra corrosões
mais profundas, é possível afirmar, com base em análises do difratômetro de raio‐x, que a gipsita
é ubíqua na camada corroída. Uma primeira indicação quanto a um efeito protetor pode ser
observado no fato de que o aumento na profundidade de penetração da corrosão era menor ou
igual a 1,9 mm entre 14 e 28 dias, dependendo de quanta dilatação ocorreu, comparada com 2,7
mm entre 0 e 14 dias. O melhor ajuste dos dados sugere que o ganho de massa tenha aumentado
menos conforme o tempo progrediu.
Os mecanismos de corrosão dos concretos geopolimérico (CUAD) e à base de cimento Portland
(CP) em ácido sulfúrico são bem diferentes. Na corrosão do CUAD, o progresso da reação segue o
mesmo padrão de outros geopolímeros, mostrando‐se relativamente mais lento quando
comparado ao CP, fato que é evidenciado em vários estudos na literatura. Por exemplo, Sata et
al. (2011) testou a durabilidade química de argamassas geopoliméricas de cinzas de lenhite e
cimento Portland em uma solução contendo 3% de ácido sulfúrico à temperatura ambiente. Os
corpos‐de‐prova de CP mostraram uma perda de massa de 23,1% após 14 dias, e 95,7% após 120
dias. Em contraste, as amostras de geopolímero mostraram uma perda de massa de 2% em 14
dias, e 3,6% após 120 dias. Rostami e Brendley (2003) conduziram estudos de corrosão com CP e
“Material de cinzas alcalinas (MCA)”, um geopolímero, e observou um desempenho superior do
geopolímero em relação ao CP, em soluções de ácido sulfúrico, nítrico, hidroclorídrico e acético.
O geopolímero sofreu uma perda de massa de 2% (CP 10%) após 28 dias, e 5% após um ano (CP
25% em 84 dias), quando submerso em uma solução de 20% ácido sulfúrico. A longo prazo, a
perda de massa não excedeu 5% independente do tipo de ácido. O efeito do tipo de ácido se
mostrou muito mais acentuado no CP do que no geopolímero. Não parece existir nenhum limite
de corrosão antes que o CP se desintegre completamente. Espera‐se que o grau com que o os
geopolímeros resistem à ataques de ácido dependa, em certa medida, da composição. É
interessante notar que em outros geopolímeros foi medida perda de massa durante a corrosão,
enquanto que, para o CUAD analisado neste estudo, a perda de massa só ocorreu durante os

primeiros 5 dias, e a partir de então foi medido um pequeno aumento acima da massa original da
amostra.
No concreto à base de cimento Portland, o ácido sulfúrico dissolve o silicato de cálcio hidratado,
o carbonato e o hidróxido de cálcio do material ligante, formando gipsita em todas estas reações
químicas. Ettringita pode ser gerada numa reação entre ácido sulfúrico e aluminatos de cálcio na
matriz do concreto. Em ambas as fases, ettringita e gipsita são bastante volumosas e exigem mais
espaço dentro do concreto corroído disponível. Estas fases exercem uma força destrutiva na
camada da superfície, o que leva à fissuras e novos caminhos pelos quais o ácido alcança o
material ainda não afetado mais rapidamente, acelerando, portanto, o processo de corrosão. É
discutido na literatura que a precipitação de gipsita constitui uma barreira de difusão (OCABE et
al., 2007, MELCHERS e WELLS, 2010), o que também parece ser o caso em geopolímeros
(ALLAHVERDI e ŠKVÁRA, 2005). As fissuras, no entanto, mitigariam este efeito de proteção. Tais
fissuras não são observadas nas camadas de corrosão do CUAD aqui estudado. ROSTAMI e
BRENDLEY (2003) conduziram testes de corrosão com o geopolímero MCA durante o período de
um ano, e não reportaram o aparecimento de fissuras. A ausência dessas fissuras pode ser uma
importante, se não a mais importante, diferença explicando a durabilidade química em ácido
sulfúrico bem mais elevada de geopolímeros em geral, e também do CUAD geopolimérico deste
estudo em particular.
5

CONCLUSÕES

O concreto com geopolímero produzido nesta pesquisa possui resistência à compressão em
torno de 186±5 MPa, e poderá ser utilizado especialmente em situações onde durabilidade
mecânica e resistência a ácido são desejáveis, ou ainda obrigatórias. Pode ser empregado como
material de reparo ou material de construção em novas obras.
Os resultados demonstraram que o material é tão resistente quanto geopolímeros que não são
classificados como de ultra‐alto desempenho, quando testados em soluções concentradas de
ácido sulfúrico durante um período de teste de 28 dias. A perda de resistência à compressão de
todas as amostras foi atribuída à perda de resistência da camada da superfície corroída, cuja
espessura era de aproximadamente 4,6 mm após 28 dias à temperatura ambiente. Os detalhes
do mecanismo de corrosão ainda são objetos de investigação, no entanto os fatores importantes
identificados são a dissolução da (A‐A‐S) e C‐(Al)‐S‐H) e a precipitação da gipsita dentro da
camada corroída. A gipsita provavelmente tem uma função de proteção contra corrosões mais
profundas, agindo como uma barreira de difusão, apesar de que não existem evidências
suficientes para provar que este é o caso. Se a gipsita exerceu alguma força na camada de
corrosão devido ao aumento do volume, esta não foi forte o suficiente para induzir fissuras
significativas no material. Possivelmente, a diferença mais importante entre estas descobertas e
o mecanismo de corrosão de concreto à base cimento Portland (CP), está relacionada com a
formação de fissuras nas camadas de corrosão do CP. Estas fissuras dão livre acesso à parte do
material onde o ácido não havia penetrado, gerando, portanto, um progresso de corrosão mais
rápido. O CUAD geopolimérico mostrou perda de massa apenas inicialmente, seguido de um
ganho de massa depois de um dia, indicando um comportamento atípico quando comparado
com cimento Portland ou mesmo com outros geopolímeros, onde a perda de massa é a
tendência predominante.
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RESUMO
A construção civil é um grande produtor de
resíduos, gerando assim, impactos ambientais, nessa
linha de pensamento, este trabalho descreve os
resultados de uma pesquisa desenvolvida em canteiros
de obra da cidade de Monteiro – PB, referente à geração
de resíduos, que objetiva conhecer as características dos
entulhos gerados na cidade, assim como a sua
quantificação. Foram pesquisados quatro canteiros de
obras na cidade de Monteiro, nas quais eram feitas

visitas semanais, observando que foram levadas em
consideração etapas construtivas diferentes: estrutura,
alvenaria, coberta, forração do teto e revestimento
cerâmico. Os resultados obtidos podem servir como
base para estudos futuros sobre o gerenciamento
adequado dos resíduos da construção da cidade de
Monteiro‐PB.

PALAVRAS‐CHAVE: Resíduos, construção civil, quantificação, Monteiro‐PB.

QUANTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF WASTE GENERATED BY THE CONSTRUCTION IN
THE CITY OF MONTEIRO‐PB
ABSTRACT
Abstract: The construction industry is a major
producer of waste, thus generating environmental
impacts, this line of thinking this work describes the
results of a research carried out at jobsites city Monteiro
‐ PB, regarding the generation of waste, which aims
knowing the characteristics of debris generated in the
city, as well as its quantification. Four construction sites

in the city of Monteiro, in which they were made weekly
visits were surveyed, noting that were considered
different construction stages: structure, masonry,
covered, lining the ceiling and ceramic coating. The
results can serve as a basis for future studies on proper
management of construction waste from the city of
Monteiro‐PB.

KEY‐WORDS: Waste, construction, quantification, Monteiro‐PB.

QUANTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS PELA CONSTRUÇÃO CIVIL
NA CIDADE DE MONTEIRO‐PB
INTRODUÇÃO
O setor da construção civil é responsável por até 15,5% do Produto Interno Bruto
Brasileiro – PIB (ABIKO et al., 2005). Observa‐se a grande relevância do setor no desenvolvimento
econômico e social, por comportar grande número de empregos diretos, no entanto, é
considerado o maior consumidor de matéria‐prima natural, estando entre os maiores geradores
de resíduos e impactos ambientais. A quantidade de resíduos produzidos pela construção civil
nas cidades brasileiras demonstra um desperdício irracional de material desde sua extração,
passando pelo transporte e chegando a sua utilização. Essa irracionalidade afeta não só o custo
final das construções, mas também gera aumento de custos referentes à remoção e tratamento
dos mesmos, e os custos da degradação ambiental.
Diante do problema apresentado, este trabalho objetiva conhecer as características e
quantidade (em massa) dos entulhos gerados na cidade de Monteiro.

REFERENCIAL TEÓRICO
Devido às práticas utilizadas na construção civil, há um grande volume de resíduos e isto
pode ser observado desde a produção de insumos, o que caracteriza geração anterior a própria
etapa construtiva.
Segundo Demajorovic (1995), os resíduos possuem valor econômico agregado, podendo
ser reaproveitados. O mesmo autor afirma que: “... em contraposição aos antigos sistemas de
tratamento desses resíduos, que tinham como prioridade a disposição destes, os atuais devem
ter como prioridade um ‘ecological cycle management’, o que significa a montagem de um
sistema circular, onde a quantidade de resíduos a serem reaproveitados dentro do sistema
produtivo seja cada vez maior e a quantidade disposta, menor”.
A evolução da gestão ambiental, iniciada em 1972, com a 1ª conferência sobre o Meio
Ambiente humano em Estocolmo foi um acontecimento fundamental para a percepção de que
muitos problemas do desenvolvimento humano (pós‐guerras, industrialização acelerada,
poluição, esgotamento de recursos) revelassem ambiental.
O setor da construção civil incorpora mais uma exigência, necessitando associar à
produção uma série de cuidados para evitar a degradação de áreas urbanas, o desperdício de
materiais e energia, verificando‐se, acima de tudo, o controle da poluição e gerenciamento de
resíduos sólidos.
São previstos no art. 225 da Constituição Federal, a seguir transcrito:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo‐se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê‐lo e preservá‐lo para presentes e
futuras gerações.”
Assim, para assegurar esse direito em lei foram criadas legislações ambientais que
estimulam as empresas que as adotam e punem as que se beneficiam de custos de produção
mais baixos, por não investirem na proteção ambiental (BARBOZA FILHO, 2011 apud Valle, 1995).
O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA através da resolução n° 307 de 2002,
propõe diretrizes, critérios e procedimentos para a adequação ao novo panorama de gestão de
resíduos sólidos para a construção civil. A resolução classifica os resíduos da seguinte forma:
I ‐ Classe A ‐ são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra‐
estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos,
blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré‐moldadas em concreto (blocos, tubos,
meios‐fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;
II ‐ Classe B ‐ são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos,
papel/papelão, metais, vidros, madeiras, gesso e outros;
III ‐ Classe C ‐ são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação.
IV ‐ Classe D ‐ são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas,
solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos
de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.
A partir dessa classificação dos resíduos da construção civil, foi possível identificar,
caracterizar e quantificar o volume de resíduos das construções pesquisadas para o presente
trabalho.
METODOLOGIA
Inicialmente foram escolhidas obras que possuíssem etapas diferentes de serviços,
seguindo com permissão dos proprietários das obras e auxílio dos trabalhadores foi possível
reservar os detritos gerados para, ao final de cada jornada semanal de trabalho, ser realizada a
separação e medição dos materiais descartados. O período de pesquisa foi iniciado no dia
13.01.2014 e terminado em 07.02.2014.

As obras atendidas por esta pesquisa apresentaram as etapas construtivas: estrutura,
alvenaria, forração do teto, execução do telhado e revestimento cerâmico, onde foram visitados
quatro canteiros de obras em dois perfis diferentes: três unidades de habitação residencial com
área construída de 78,25m² e um galpão comercial de dois pavimentos com 245m². A Tabela 1
apresenta os dados das obras visitadas:
Tabela 1 – Informações das obras visitadas
Residência Unifamiliar (3 unidades)

Área construída: 78,25m² Licença
CREA: S/N Funcionários: 12

Fases: Forração do teto;
revestimento cerâmico; e
execução do telhado.

Data de início: 16/09/2013
Data de término: Previsto para
março de 2014.

Tipos de resíduos: Gesso hidratado; placas cerâmicas, embalagens plásticas e de papelão; madeira e restos de
telha cerâmica.

Edifício comercial
Área construída: 245m² Licença
CREA: S/N Funcionários: 8

Fases: Estrutura e Alvenaria

Data de início: 15/04/2013
Data de término: Previsto para
dezembro de 2014.

Tipos de resíduos: Embalagens de cimento (papelão) e restos de blocos cerâmicos

As três residências são obras de um mesmo proprietário, assim, têm em comum o projeto
arquitetônico, a localidade e os mesmos trabalhadores e o mesmo responsável. Já o edifício
comercial é de outro proprietário e está em outra localidade na cidade. Os materiais encontrados
em descarte nas obras foram coletados manualmente com utilização de EPI – Equipamentos de
Proteção Individuais (luvas), utilizando como medida para cálculo do volume uma lata de 18 litros
(0,018 m³) associada a fórmula da densidade:
d= m/v‐ 30% Fórmula (1)
Onde d: densidade em Kg/m³, m: massa específica aparente em Kg, v: volume em m³,
30%: representam o volume de vazios.
Os resíduos foram separados e medidos seus volumes com o auxílio da lata, e com a
quantidade de latas por tipo de resíduo foram efetuados os cálculos para a obtenção da massa

aproximada em quilogramas. A Tabela 2 aponta os valores de densidade dos materiais
considerados como resíduos.

Tabela 2 – Materiais e densidades específicas
Material

Densidade (Kg/m³)

Papelão

1500,0

Isopor P2

20,0

Bloco Cerâmico

1250,0

Gesso Hidratado

1800,0

Cerâmica

2000,0

Madeira

600,0

Saco Plástico

10,4

Telha Colonial

1100,0

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com os dados devidamente coletados e realizados os cálculos de massa específica
aparente, esta seção apresentará os resultados da presente pesquisa. A tabela 3 apresenta
informações das obras como área construída, fase de execução e os tipos dos resíduos gerados.
Tabela 3 – Dados das obras visitadas
Tipo de obra

Área construída

Fase de execução

Resíduos gerados

Edifício comercial

245m²

Estrutura e Alvenaria

Papel/Papelão; Isopor
P2; Blocos cerâmicos.

Residência 1

78,25m²

Forração do Teto

Gesso.

Residência 2

78,25m²

Cobertura

Madeira e telha
cerâmica.

Residência 3

78,25m²

Revestimento cerâmico

Placas cerâmicas e

embalagens plásticas e
papelão.

Realizando a separação dos tipos de resíduos encontrados e suas quantidades respectivas,
elaborou‐se a Tabela 4, que contém os valores das massas aparentes calculadas, além da
classificação segundo a resolução 307 do CONAMA.

Tabela 4 – Massa específica aparente e classe de cada material.
Material

Massa específica aparente (kg)

Classe

Papel/Papelão

1.030,9

B

Bloco cerâmico

766,7

A

Gesso Hidratado

748,4

B

Placas cerâmicas

302,4

A

Telha cerâmica

300,0

A

Madeira

22,7

B

Isopor P2

0,90

B

Saco Plástico

0,5

B

TOTAL: 3.172,7

A partir da tabela 4 foi possível criar o Gráfico 1 que contém o percentual das massas
aparentes de cada material em relação a massa total.
Gráfico 1 – Percentual de massa aparente por material
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Relacionando os dados das Tabelas 3 e 4, pôde‐se elaborar a Tabela 5 que demonstra a
quantidade unitária e total da classificação de resíduos por fase de execução.
Tabela 5 – Classificação e quantificação de resíduos por fase de execução
Fase

Classes

Massa por classe (kg)

Massa total (kg)

Estrutura

B

590,1

590,1

Alvenaria

AeB

Coberta

AeB

Forração do teto

B

Revestimento cerâmico

AeB

A: 766,8
B: 404,00
A: 300
B: 22,7
748,4
A: 302,4
B: 38,3

1170,8

322,7
748,4
340,7
Massa total de resíduos: 3.172,7 kg

Dado o valor da massa total de resíduos coletados (3.172,60 kg) foram encontrados os
percentuais das massas dos resíduos por fase de execução, assim o gráfico 2 apresenta os
resultados desses cálculos.

Gráfico 2 – Percentual da massa de resíduos por fase executiva
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Observa‐se que os resíduos gerados nas fases de Alvenaria e Estrutura foram os mais
representativos (56% do total), isso devido à área construída que abrange essas duas fases ser
aproximadamente três vezes maior que a do outro tipo de obra visitado. Diante dos resultados
apresentados na tabela 4, os resíduos encontrados nas obras visitadas estão distribuídos nas
classes A e B, segundo a resolução 307 do CONAMA. Assim pode‐se, através do gráfico 2,
demonstrar o percentual da classe por fase de obra, para isso serão utilizadas as massas
calculadas dos resíduos.
Gráfico 3 – Percentual das classes de resíduos por fase de execução

Para conhecer o percentual de classificação por total dos resíduos, elaborou‐se o Gráfico
4 contendo essa informação, evidenciando que ambas as classes de resíduos tem representações
em quantidades similares.
Gráfico 4 – Percentual das classes por massa aparente total
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CONCLUSÃO
Foi constatado que a quantidade de entulho varia de tipo e volume de acordo com a fase
em que se encontra a obra. No presente trabalho verificou‐se que a fase de alvenaria e forração
do teto obteve um grande percentual de resíduos, em relação as outras fases analisadas.
Os tipos de resíduos encontrados na pesquisa foram das classes A e B, que são
caracterizados por serem reutilizáveis e recicláveis, porém, na cidade em questão os detritos
gerados não passam por nenhum destes processos, onde vão diretamente para o lixão ou são
depositados em locais clandestinos.
O Município de Monteiro não tem nenhum mecanismo de controle de resíduos das
construções, o que gera uma das dificuldades para se fazer algum diagnostico que envolva o
gerenciamento dos resíduos da construção e demolição (RCD). Se faz elementar a formulação de
um sistema de gestão de RCD para o município, visto que, não há nenhuma ação pró ativa com
relação a essa problemática, nem tão pouco sistema de gestão de RCD na região.
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RESUMO
Alguns fatores determinantes como segurança,
durabilidade, praticidade, conforto e bem estar, são
parâmetros significativos para se concluir que os
uniformes utilizados na construção civil não são simples
roupas profissionais, mas importante item de proteção
individual ao trabalhador, além de um fator essencial
para manter a estima e a motivação elevada. A
crescente presença da figura feminina nos canteiros de
obras é justificada pelo interesse de melhores salários e
de libertação social. Essas duas abordagens
apresentadas anteriormente, uma, em relação ao
uniforme profissional, e a outra, a invasão feminina nos
canteiros de obra levaram ao estudo mais aprofundado,
a análise e pesquisa sobre a indumentária da mulher na
construção civil, visando adequar a vestimenta
profissional utilizada nesse tipo de ambiente de

trabalho, complementando com os aspectos
ergonômicos, segurança, usabilidade e conforto das
colaboradoras. O objetivo deste trabalho é aplicar o
conhecimento adquirido através de pesquisas
laboratoriais e in loco, elaborando um design para
uniformes profissionais que serão utilizados pelas
mulheres que trabalham nas mais variadas funções
existentes da construção civil. A criação dessa
vestimenta aborda os aspectos do material utilizado na
sua confecção, os tecidos e suas propriedades e
segurança de acordo com as normas vigentes nacionais
e internacionais, sua praticidade, aviamentos
apropriados, o tipo de modelagem usada, para que
possa oferecer conforto e bem‐estar às mulheres e a
viabilidade de custo para as empresas, alcançando
melhorias para a empresa e suas trabalhadoras.

PALAVRAS‐CHAVE: Indumentária, Mulheres, Modelagem.

INDUSTRIAL DESIGN DRESS OF WORKING IN CONSTRUCTION
ABSTRACT
Some determining factors as safety, durability ,
practicality , comfort and well being are significant to
conclude that the uniforms used in construction are not
professional clothes simple but important item to the
individual worker protection parameters , as well as an
essential factor in maintaining esteem and motivation
high . The growing presence of the female figure at
construction sites is justified by the interest of better
wages and social liberation . These two approaches
presented above, one in relation to the professional
uniform , the other female invasion at construction sites
led to further study , analysis and research on the
clothing of women in construction, aiming at improving
the professional garment used in this type of work

environment , complemented by the ergonomic aspects
, security, usability and comfort of the collaborators .
The objective of this paper is to apply the knowledge
gained through laboratory and in situ research ,
developing a design for professional uniforms to be
used by women working in various functions of the
existing building . The creation of this dress discusses
aspects of the material used in its making , fabrics and
their properties and safety in accordance with current
national and international standards , its practicality ,
appropriate trims , the type of modeling used , so it can
provide comfort and well being women and viability
cost for businesses , bringing improvements to the
company
and
its
workers
.

KEY‐WORDS: Clothing, Women, Modeling
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DESIGN INDUSTRIAL DA VESTIMENTA DA TRABALHADORA NA CONSTRUÇÃO CIVIL

INTRODUÇÃO
Nos canteiros de obras das construtoras de obra civil é cada vez mais notável a participação das
mulheres nas tarefas de pintura, carpintaria, rejunte de piso e revestimento cerâmico, pedreiro
(levantamento de alvenaria de vedação) dentre outras funções do ramo. A crescente presença da figura
feminina na construção civil pode ser justificada pelo interesse de melhores salários e de libertação social.
Esta mão de obra só vem a somar nesse tipo de atividade pelos seus diferenciais oferecidos, como,
organização, determinação, persistência e detalhe.
No entanto é de suma importância à preocupação pelo fator humano presente em todo processo
produtivo. Considerando que para obter um bom desempenho em qualquer atividade, é necessário que
se ofereça um ambiente de trabalho compatível com as necessidades físicas e operacionais.
Há algum tempo os uniformes profissionais não recebiam as atenções devidas por parte do
empregador; eles eram utilizados apenas para padronizar; dessa forma era constante a falta de
preocupação com a estética e a utilização de tecidos de baixa qualidade que causavam desconforto.
Consequentemente a grande maioria dos empregados não via a prática do uso dessas vestimentas com
bons olhos e repudiavam a sua utilização.
Com essa imagem negativa deixada para trás, empresas públicas e privadas já tornaram o uso do
uniforme pelos seus colaboradores, algo imprescindível na execução de suas tarefas. A conscientização
sobre a importância da sua aplicação começou a partir do momento em que se tornou perceptível os
benefícios gerados pelo mesmo, sendo visto como uma forma favorável de comunicação, organização,
seriedade e modernidade, além de mais um diferencial importante para refletir a imagem que a empresa
quer transmitir ao mercado.
Por outro lado, os funcionários vê o uniforme profissional como sinônimo de conforto, praticidade,
redução de despesas, bem‐estar, segurança, durabilidade, além de um fator essencial para manter a
autoestima e a motivação dos usuários que irão divulgar a imagem e literalmente vestir a camisa da
empresa.
No aspecto ambiental relacionado com o comportamental, torna‐se de suma importância qualquer
estudo e pesquisa que venha entender as necessidades dos usuários, visando contribuir com a adequação
dos ambientes. Nesse âmbito, BINS ELY (2003) considera que a influência do ambiente construído no
comportamento está relacionada tanto às exigências da tarefa a ser realizada no ambiente, como às
características e necessidades do usuário. Também, a autora coloca que, toda atividade humana exige um
determinado ambiente físico para sua realização. Então, considerando tanto a diversidade de atividades
quanto a diversidade humana – diferenças nas habilidades, por exemplo – podemos entender que as
características do ambiente podem dificultar ou facilitar a realização das atividades.
Portanto, quando um ambiente físico responde às necessidades dos usuários tanto em termos
funcionais (físico‐cognitivos) quanto formais (psicológicos), certamente terá um impacto positivo na
realização das atividades.
Segundo POZZEBON E RODRIGUES (2009), as roupas são a proteção mais eficaz contra o Sol para os
trabalhadores da construção civil. A melhor forma de proteção é usar calças compridas e camisas de
mangas longas associadas aos protetores solares. Os raios UV (ultravioleta) atravessam o tecido,
conforme a espessura e a trama. Além desses fatores, existe a composição do tecido, que também é de
grande importância para saber qual a capacidade de proteção da Radiação Ultravioleta (RUV) solar.
Dentre as 35 (trinta e cinco) Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho, a NR‐18, Condições
e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, estabelece no item 18.37.3 (GONÇALVES,

2011), desta norma o seguinte: “É obrigatório o fornecimento gratuito pelo empregador de vestimenta de
trabalho e sua reposição, quando danificada”.
No processo de confecção da indumentária feminina para construção civil, é necessário somar todas as
informações obtidas em pesquisas e estudos feitos na literatura. Portanto é de fundamental importância,
observar e planejar as especificações do uniforme, relacionando‐as com as funções existentes nos
canteiros de obra e sugerir a inserção de uma vestimenta feminina adequada às funcionalidades
necessárias ao desempenho profissional das mulheres.
Por conseguinte, estão sendo feitos cada vez mais EPI’s especiais para o tamanho das mulheres, sendo
observada a sua anatomia, ou as atividades ligadas diretamente a elas. Este, por sua vez, geralmente é na
cor rosa, pois a vaidade é característica evidente trabalhadoras da construção civil (MEDEIROS, 2012).
Para se concretizar qualquer idealização de desenho industrial, são necessárias diversas avaliações,
principalmente dos problemas e das necessidades existentes e a partir delas trazer soluções e inovações
que venham possibilitar um diferencial do produto. Segundo (PLATCHECK, 2012 e MANU,1995),
redefinem o Design Industrial como um “conjunto de atributos, sejam: Qualidade, Valor para o Usuário,
Valor para a Empresa, Integração de Equipe, Ecologia, Diferenciação, Venda, Invenção/Inovação,
Estratégia, Prosperidade, Identidade, Comunicação e Satisfação dos Consumidores”.
Entretanto, para desenvolver um novo Design Industrial, é de fundamental importância ser
insistentemente criativo. Assim como diz (KAMINSKI, 2000 apud PLATCHECK, 2012), “a criatividade é
necessária em todas as fases de desenvolvimento de um produto. Assim, é necessário quebrar os
preconceitos da lógica a fim de buscar soluções para os problemas/necessidades que geram o projeto em
questão”.
O objetivo principal desse projeto é desenvolver uma peça‐piloto da vestimenta feminina para
aperfeiçoar o processo de trabalho na indústria da construção civil, levando em consideração a proteção,
valorização, conforto térmico, bem estar e uma confecção viável, em busca de benefícios para os
trabalhadores e empresa. Especificamente, pretende‐se definir os materiais têxteis e suas propriedades a
serem aplicadas na modelagem desenvolvida; Desenvolver uma peça‐piloto que resulte na escolha da
modelagem adaptando‐o as medidas femininas; Realizar a confecção da vestimenta realizada
relacionando a costura e acabamento; Identificar as necessidades específicas para o encaixe de moldes na
indústria do vestuário; e Realizar testes comparativos entre a modelagem utilizada hoje e a peça‐piloto.

METODOLOGIA
A pesquisa foi do tipo exploratória, pois exige uma preocupação em proporcionar maiores
informações sobre o assunto; e do tipo descritiva, pois conterá registros, análises, classificações e
interpretações dos fatos observados, estabelecendo relações entre eles.
O projeto foi desenvolvido com base nos dados obtidos em pesquisa anterior desenvolvida pelo grupo,
onde primeiramente definirá o tecido, suas propriedades, e aviamentos que são adequados com base nas
pesquisas de campo já desenvolvidas nos canteiros de obras de prédios residenciais de 06 empresas
construtoras sediadas em Aracaju‐SE.
Neste projeto foi realizada a confecção do uniforme feminino, onde se visualizou os seguintes itens:
modelagem, corte, costura, aviamento, acabamento; controle de qualidade, teste do produto, a fim de
obter o desempenho em condições reais de uso e por fim a sua finalização.
Durante o processo de criação da vestimenta, foram analisados e determinados os materiais utilizados
na confecção, como, a composição do tecido, levando em conta as suas propriedades, densidade da trama
e cores, a sua segurança de acordo com as normas vigentes, sua praticidade, o tipo de modelagem e
corte, para que possa atingir o objetivo pretendido que é conforto e bem‐estar as mulheres. Por fim,
complementada com viabilidade de custo, para que possa trazer melhorias tanto para as trabalhadoras
como para a empresa.

A fase seguinte do projeto foi complementada com auxílio de estilista especializado para desenhar e
modelar a peça‐piloto da vestimenta, objetivando integrá‐la as funcionalidades necessárias.
Diversos tecidos, moldes, cores, entre outros fatores foram analisados, quanto à questão
conforto/desconforto. Alguns profissionais, como estilistas e costureiras, auxiliaram nas etapas do
processo de criação e confecção da indumentária.
A partir dessa ideia adquirida, foram relacionados os conhecimentos teóricos com a experiência dos
profissionais da área de costura para iniciar então o processo de confecção das peças.
Nessas três etapas do projeto foi necessário ter como meta principal a adequação de cada processo de
confecção ao objetivo geral. Após a confecção de algumas peças‐amostras, essas foram entregues as
mulheres no canteiro de obra para obter a melhor adequação das atividades e serem analisadas as suas
respostas com aplicação de questionários.
A pesquisa de campo foi realizada com as trabalhadoras, através da aplicação de questionários, com
perguntas fechadas, os quais foram elaborados com uma linguagem simples, clara e objetiva, no intuito
de buscar informações sobre a peça‐amostra para alcançar os objetivos pretendidos.
Para uma melhor interação do método de pesquisa utilizado, GIL (1987, p. 124‐132) afirma que “O
questionário constitui hoje uma das mais importantes técnicas disponíveis para a obtenção de dados nas
pesquisas sociais...” Ele ainda cita, “Pode‐se definir questionário como a técnica de investigação composta
por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por
objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações
vivenciadas etc.”.
A escolha da aplicação de um questionário fechado deu‐se, pelo objetivo de chegar a respostas claras e
específicas que possibilitaram uma melhor compreensão e estruturação das informações. O contexto das
perguntas do questionário foi claramente baseado nos objetivos específicos deste projeto, com o intuito
principal de verificar, se o produto realizado está de acordo com o idealizado, além de identificar
imperfeições, ou até mesmo possíveis melhorias a serem pensadas.
Foi utilizada a peça‐piloto confeccionada para as trabalhadoras, na relação de 2 modelagens diferentes
da vestimenta para cada canteiro de obra visitado, no universo de 3 construtoras de médio a grande
porte.
O processo produtivo do projeto envolveu vários momentos de análise, reflexão, planejamento,
avaliação, críticas e definições a respeito da produção do uniforme feminino, objetivando sempre os
benefícios humanos para as trabalhadoras da construção civil e a viabilidade econômica para as
construtoras.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nas construtoras que foram aplicadas o teste do protótipo das vestimentas, as operárias
utilizaram as vestimentas e opinaram sobre o modelo confeccionado. Foram utilizados os
questionários de perguntas fechadas para obter detalhes e resultados mais próximos dos
objetivos pretendidos.
Mesmo com a crescente inserção das mulheres nos canteiros de obra, pesquisas mostram que
a construção civil continua sendo a atividade econômica na qual o sexo feminino tem a menor
participação no Brasil. Pode‐se associar este índice a dois importantes fatores, o primeiro seria a
existência de estereótipos das profissões masculinas e femininas e o segundo as más condições
de trabalho ofertadas pela construção civil. O Ministério do Trabalho afirma que o número das
operárias passou de 83 mil, no ano 2000, para 138 mil, em 2008 e essa estatística só faz crescer.
Atualmente ultrapassa o número de 200 mil operárias atuando nos canteiros de obras
espalhados pelo país (PRANGE, 2013).

O mercado da construção civil esta aquecido e o crescimento da demanda é constante por mão
de obra qualificada. Também é considerável o número de mulheres que se destacam nesse meio
por alguns diferenciais de qualidades, como organização, determinação e obstinação. No
entanto, após observar os dados coletados, obteve‐se a pergunta: As mulheres recebem uma
vestimenta adequada, para que possam desempenhar com eficiência as suas funções nos
canteiros de obra? Não.
Então, conforme levantamento junto às empresas de confecção de uniforme profissional
verificou‐se que os tecidos mais utilizados na construção civil pelos seus colaboradores foram o
brim, com 100% algodão e o brim, com 100% Uniforte, fabricados pelas empresas Cedro, Santista
e Santanense. Dentre estes apresentados, o tecido da empresa Cedro ou Santista possui uma
qualidade superior aos demais existente no mercado nacional. O tecido economicamente viável
foi o Brim Leve, o Cedro Leve, o Grafil e o Cedrofi.
Visualizando a durabilidade da vestimenta, as costuras reforçadas e a utilização de fios e linhas
mais resistentes, garantem qualidade, proteção e conforto. Nesse caso a aplicação nas blusas e
batas em tecido com Elastano na sua composição favorece essa qualidade pretendida (ADISSI,
2006).
No caso do Fator de Proteção Ultravioleta (FPU) o tecido brim Santanense Uniforte com FPU
50, alcança maior resistência e proteção à pele. No entanto, para garantir conforto térmico,
recomenda‐se utilizar tecidos que possuam uma maior quantidade de algodão para garantir a
transpiração da pele. Com isso, a densidade da trama está relacionada ao FPU (ADISSI, 2006).
Então, conforme a empresa pesquisada informou que dentre as empresas presentes no mercado
têxtil nacional, a que favorece tecidos com uma densidade de trama ajustada, com um menor
espaço entre as fibras do tecido resultando em um maior FPU é a empresa Santista.
Com relação às cores, as mais utilizadas pela trabalhadora em canteiro de obra são o Azul
Royal, Cinza e Laranja. Entretanto, a junção do tecido versus cor, é um fator muito importante,
quando se considera a exposição do trabalhador em um ambiente de trabalho que possua
elementos químicos, exposição ao sol e sujeira, gerando um alto índice de manchas, lavagens
frequentes e de desbotamento. Diante do exposto, esta relação resulta na escolha da cor Brim
Azul Royal, por ter um índice menor de desbotamento, como também, adere menos à sujidade.
Visando à segurança e o bem‐estar da mulher na construção civil, o tipo de uniforme
considerado mais adequado, dentre outros, foram a camisa com mangas curtas, sem abertura, e
com 1 bolso chapado 5 cantos e a camisa com mangas curtas, sem abertura e com 3 bolsos
chapados, sendo 1 em cima de 5 cantos e 2 em baixo com portinholas.
Diante de todo um estudo aprofundado, em busca de respostas concretas e beneficentes para
a concretização das propostas iniciais, muitas outras perguntas e questões surgiram e foram de
acordo com as possibilidades respondidas. No entanto a maior dúvida não poderia ser outra, se
não, a eficácia em geral do produto final deste projeto. Antes mesmo de criar e testar o protótipo
da indumentária buscou‐se as características fundamentais para vestimentas, propriedades
importantes para o bom funcionamento do produto, recomendações técnicas, levando em conta
dados teóricos e práticos obtidos e por fim as diversas necessidades femininas, este último o
grande diferencial desta pesquisa.
Após a coleção, seleção e transformação dos dados em informações muito importantes para
concluir o esboço do desenho da vestimenta, iniciou‐se a confecção da Peça‐Piloto por
profissionais capacitados e habilitados, consequentemente oferecendo uma indumentária de
qualidade e com bons acabamentos.

Figura 01 – Atividade de costura e acabamento

Figuras 02 e 03 – Atividade de costura e acabamento
A partir daí, levou‐se para o canteiro de obra a Peça‐Piloto para mulheres que executassem
atividades como exemplo, rejunte, alvenaria, ferragem e outros. Essas colaboradoras deveriam
utilizar a vestimenta confeccionada por três dias, executando normalmente as suas funções
diárias e no quarto dia a profissional devolveria a indumentária. Sendo complementado com a
aplicação do questionário, a qual deveria informar as suas opiniões e análises do uniforme.
Se formos comparar as indumentárias já existentes e que sejam relacionadas a essa pesquisa,
pode‐se conferir que o grande diferencial deste projeto não foi às especificações técnicas do
produto, até mesmo porque as limitações para testes, desenvolvimento e fornecimento de uma
matéria prima diferenciada são muito grandes. Portanto o objetivo principal desta atividade era
avaliar teoricamente e se possível na prática, as características e especificações fundamentais
para suprir as necessidades do cliente/usuário e daí comparar com a matéria prima oferecida
pelo mercado. Em seguida avaliar qual tecido disposto, atende melhor as atribuições propostas.
Selecionado a matéria prima principal do produto a ser desenvolvido, dá‐se início ao grande
diferencial do projeto, o design da vestimenta. Nesta fase buscou‐se apresentar inovações, se
tratando de uma vestimenta para as mulheres operárias da construção civil.

Novos conceitos e tendências foram idealizados, a fim de atender as necessidades femininas,
como exemplo, funcionalidade, estética, valorização, diferenciação, identidade, comunicação,
segurança, confiabilidade, antropometria e a ergonomia. Pensou‐se agregar todos esses detalhes
em um único produto, verificando atentamente cada detalhe, requisitos, restrições e
acabamentos. Apesar da escassez de conteúdo literário específico, que aborde esta temática e
dos demais inconvenientes que interferem no bom desenvolvimento do projeto e por este
motivo pensasse em dar continuidade às pesquisas e testes para proceder a correções, ajustes,
adequações e se necessário novas peças‐piloto, até atingir os parâmetros desejados e aceitáveis.
Sobretudo, essa atividade chegou a dois protótipos os quais foram apresentados e submetidos
a testes pelas profissionais da área. A proposta era possibilitar que a usuária verificasse quais dos
produtos confeccionados dispõem das características que lhe são mais convenientes. De acordo
com PLATCHECK (2012, p.109), “Nesta etapa, não existem respostas, normas ou literatura
disponível, e provavelmente não existe alguém ao alcance que tenha resolvido o mesmo
problema”.
Através do questionário obtivemos a opinião das operárias da construção civil que utilizou as
vestimentas. A voluntária tinha 35 anos, exercia a função de servente e as suas principais
atividades eram de rejunte e limpeza geral. A mesma achou muito importante uma vestimenta
que atenda as necessidades femininas e que atenda os requisitos de proteção, conforto e
valorização da mulher da construção civil, beneficiando até mesmo o desempenho nas
atividades.
A entrevistada relata que os seus colegas de trabalho ao vê‐la utilizando a nova vestimenta,
elogiaram ou até mesmo desejaram o novo uniforme, confirmando a valorização e motivação
diferenciada representada pelo vestuário. Questionou‐se também sobre a qualidade do tecido,
no entanto a voluntária afirma que o mesmo adequou‐se de acordo com a sua ocupação e
formação de uso, com uma característica resistente, flexível e ergonômica, oferecendo‐lhe
segurança e bem‐estar nas atividades executadas, porém não foi perceptível diferença em
relação ao uniforme padrão da construtora, em relação ao conforto térmico e o fator de
proteção solar (FPS).
Foi descrito pela voluntária que apesar da necessidade estabelecida pela empresa de utilizar
uma cor padrão, a cor da peça‐piloto utilizada (verde), se mostrou favorável tanto esteticamente,
como pelo FPS. Além de todas essas observações, houve alguns pontos negativos a serem
revistos, como, as previsões de bolsos e botões, decote inapropriado, e necessidade em
acrescentar cordões na cintura e abertura com botões na camisa. Vários pontos positivos
também foram vistos, como, secagem rápida, o tecido não desbotou, as manchas saíram
facilmente, propôs identidade pessoal e de função, transpiração da pele eficiente e valorização
do usuário e da empresa.
CONCLUSÕES
O mercado da construção civil esta aquecido e o crescimento da demanda é constante por
mão de obra qualificada. Também é considerável o número de mulheres que se destacam nesse
meio por alguns diferenciais de qualidades, como organização, determinação e obstinação. No
entanto, após observar os dados coletados, obteve‐se a pergunta: As mulheres recebem uma
vestimenta adequada, para que possam desempenhar com eficiência as suas funções nos
canteiros de obra? Não.

Com isso, este projeto vem a contribuir com a melhoria da qualidade de vida das
trabalhadoras da construção civil por meio da reformulação da sua indumentária, levando em
conta alguns fatores fundamentais que são: o conforto, que é fundamental para o trabalhador
desempenhar bem a sua função e atingir o seu melhor aproveitamento; a autoestima,
determinante para o trabalhador se sentir valorizado e motivado a produzir mais e melhor; e por
fim a segurança, que a depender da atividade exercida pelo colaborador é necessária à utilização
de uma roupa com algumas especificações, para garantir a proteção e a confiança do funcionário
na execução das suas tarefas diárias.
A partir de algumas análises realizadas, surgiram a necessidade de conhecer os processos de
identificação do cliente/usuário, definição do trabalho, reconhecimento das necessidades,
objetivação da pesquisa, montagem do programa de trabalho, cronograma de execução e
cálculos e avaliação dos custos da Peça‐Piloto.
Seguiu‐se nesse caminho analítico o projeto e o desenvolvimento. Esses pilares nada mais é
que, o levantamento dos dados colecionados nas fases anteriores do projeto, análise e avaliação
dessas informações, projeção desses registros em um design (esboço), incluindo suas diversas
características visuais e técnicas, e por fim, desenvolvimento de uma Peça‐Piloto, a qual foi
testada e avaliada pelo próprio cliente/usuário.
Seguindo esse caminho, o resultado desejado foi alcançar padrões necessários e competentes
para as mulheres trabalhadoras da construção civil, considerando a valorização, conforto,
proteção, bem estar, aprimorando o desempenho nas atividades desenvolvidas por esse novo
profissional que o mercado absorve.
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RESUMO
As ferramentas computacionais tornaram‐se grandes
aliadas no dimensionamento de estruturas metálicas.
Entretanto, o alto custo e a utilização de sistemas
fechados, tipo caixa preta, que simplesmente retornam
os resultados finais sem apresentação prévia dos
cálculos realizados durante o dimensionamento
estrutural tornaram‐se pontos negativos no ensino e
aprendizagem dos estudantes da área de engenharia. O
objetivo deste trabalho é apresentar um software
educacional livre para o dimensionamento de estruturas
metálicas. O METALDIM é um programa interativo cujo
objetivo principal é oferecer aos estudantes um sistema
prático para o acompanhamento dos cálculos
intermediários
que
ocorrem
durante
o

dimensionamento de elementos estruturais em aço,
desta forma o usuário poderá acompanhar e comparar
os resultados, passo a passo, com um possível pré‐
dimensionamento feito por ele. O programa contempla
perfis em aço laminados e soldados sujeitos a esforços
de tração, compressão, flexão e flexo‐compressão de
acordo com a NBR 8800:2008. Além de facilitar o
entendimento dos processos de dimensionamento das
estruturas metálicas, o programa objetiva estimular o
interesse dos estudantes no uso de métodos
computacionais na resolução de problemas em
diferentes tópicos das áreas de construção civil,
mecânica e informática.

PALAVRAS‐CHAVE: estruturas metálicas, aço, ensino, método computacional.

METALDIM: EDUCATIONAL SOFTWARE FOR STRUCTURAL DESIGN OF STEEL STRUCTURES
ABSTRACT
Computational tools are great allies to
dimension metallic structures. However, the high cost
and the utilization of closed source software, like a black
box program, in which the user only has access to the
final results without previous demonstration of the
calculation involved in the structural dimensioning
process, have became negative points in the process of
teaching and learning to students. The objective of this
article is to present free educational software to
dimensioning metallic structures. The METALDIM is an
interactive program in which the main objective is
offering to students a practical system that shows step
by step of the calculation in the process to dimensioning

structural elements in steel, such that users will be able
to follow and compare results, step by step, with a
possible previous dimensioning made by themselves.
The program contemplates laminated and soldered steel
profiles liable to tractions, compressions, flexion and
flexion compression in according to the NBR 8800:2008.
Beyond facilitating the understanding of the process to
dimensioning metallic structures, the software aims to
stimulate student's interest in the usage of
computational methods in the resolution of problems
applied to different topics in the field of civil
construction, mechanics and computing.

KEY‐WORDS: steel structures, steel, teaching, computational methods.

METALDIM: SOFTWARE EDUCATIVO PARA DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
INTRODUÇÃO
O uso de softwares educacionais é uma excelente alternativa, ainda pouco aproveitada,
para o aprimoramento do ensino de estruturas metálicas. Por meio deles é possível contribuir
para o entendimento do comportamento de estruturas e realizar as verificações necessárias, de
um modo prático, para o desenvolvimento de projetos por parte dos estudantes. Nesse sentido,
este trabalho apresenta um programa didático e intuitivo que permitirá aos usuários
acompanhar, passo a passo, os procedimentos relacionados com o dimensionamento e avaliação
da resistência de elementos estruturais em aço.
Através da união entre diferentes cursos e áreas, surgiu o METALDIM, um software que,
ao contrário do que é encontrado atualmente no mercado, é gratuito, possui fins acadêmicos e
uma interface gráfica de fácil compreensão para análise e dimensionamento de elementos
metálicos.
O principal objetivo da ideia é facilitar o aprendizado na disciplina de estruturas metálicas
e promover uma inexplorada interdisciplinaridade entre os cursos de Construção civil, Mecânica
e Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte/
Campus Natal Central – IFRN. Os estudantes frequentemente defrontam com dificuldades na
disponibilidade de programas de fácil compreensão. Em geral, a utilização de programas
comerciais demanda alto custo, que dificultam ainda mais o ensino de estruturas.

Figura 1 – Tela inicial do programa METALDIM.

O METALDIM é um programa interativo e está continuamente em desenvolvimento. Na
sua fase final, contemplará perfis em aço laminados e soldados sujeitos a esforços de tração,
compressão, flexão simples e flexo‐compressão de acordo com os parâmetros exigidos pela NBR
8800/2008¹. A tela inicial, base da interface, pode ser visualizada na Figura 1.
No que diz respeito à usabilidade, para cada tipo de esforço solicitante, o usuário terá
entradas de dados que serão facilmente localizadas e identificadas. Em seguida, o programa
realiza um pré‐dimensionamento, a partir de fórmulas e cálculos estruturais², de acordo com o
carregamento e fornece ao usuário diferentes opções de perfis em aço que atendem as cargas
solicitantes. Após escolher o perfil desejado, o programa realiza as verificações previstas pela
NBR 8800/2008 antes de apresentar o resultado final.
Os cálculos intermediários associados às etapas de verificação podem ser acompanhados,
passo a passo, de forma clara na interface do programa. Após todo o processo, caso o perfil não
seja aprovado, o programa indicará outros possíveis perfis que atenderão as solicitações
fornecidas pelo usuário.
No futuro, o METALDIM possuirá opções de ajuda com detalhamento dos cálculos
realizados de acordo com os parâmetros da NBR 8800/2008. O METALHelp trará fundamentos
teóricos essenciais para o entendimento dos resultados obtidos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os conhecimentos e estudos em cálculos de estruturas em aço foram a base para a
criação do METALDIM. O uso de livros, softwares de desenvolvimento para desktop e
computadores com a tecnologia do Microsoft Visual Studio, utilizado no desenvolvimento da
interface gráfica e compilação de algoritmos interpretados, e o SQLite, usado na criação e
gerenciamento de todo o banco de dados da aplicação, foram os meios utilizados para o
desenvolvimento do programa.
O método utilizado para o desenvolvimento da aplicação é constituído por duas etapas.
Primeiramente são levados em conta os aspectos da área de estruturas de aço especifica, onde
são revisados os conceitos das estruturas em aço trabalhadas e elaborados algoritmos tipo
fluxograma que facilitam a visualização e desenvolvimento antecipados das telas do programa.
Após essa etapa, as ferramentas Microsoft Visual Studio e SQLite são utilizadas no processo de
criação da interface gráfica, comprovação testes e aplicações de exemplos práticos e teóricos que
ajudam na validação dos algoritmos desenvolvidos. O Microsoft Visual Studio, desenvolvido pela
Microsoft Corporation³, plataforma .NET, códigos de programação em C#, orientado a objetos, é
o responsável por toda a criação de interface e encadeamento de formulações compiladas do
algoritmo base, já o SQLite entra em cena no processo de criação, armazenamento de
gerenciamento de todos o banco de dados utilizado no software.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a criação dos algoritmos para os cálculos dos elementos metálicos sob as forças de
tração, compressão, flexão simples e flexo‐compressão, foram feitos testes práticos e reais para
validar essas formulações, chegando‐se aos resultados desejados pela equipe. Alguns desafios

foram encontrados sendo avaliados e estudados com precisão para se obter um programa
confiável e de acordo com os itens previstos pela Norma 8800/2008. Na figura 2 observa‐se um
desses processos de validação de exemplos sendo realizado na tela destinada para pré‐
dimensionamento de estruturas de aço sujeitas a esforço de compressão.

Figura 2 – Tela do módulo compressão.

Cada tela do METALDIM é criada tendo como base algoritmos tipo fluxograma, que
indicam o passo a passo de criação de cada módulo. É a partir desses fluxogramas que ocorre
uma das maiores interdisciplinaridades, entre os cursos de Construção Civil e Informática,
proporcionada no processo de criação e pesquisa do software. Os fluxogramas são estudados e
interpretados, para que assim a interface gráfica possa ser criada através do Microsoft Visual
Studio e, como consequência, cada tela é criada seguindo os padrões de sequência, passo a passo
(Figura 3), orientados pelo fluxograma. Assim obtêm‐se como resultado um software didático
direcionado ao aprimoramento do ensino‐aprendizagem do corpo docente e discente.

Figura 3 ‐ Passo a passo.
CONCLUSÃO
A versão atual do projeto não é final, ainda está em desenvolvimento e o código vem
passando por constantes mudanças, a fim de aperfeiçoá‐lo e obter os resultados esperados. Com
interface gráfica de fácil entendimento, o programa tem foco no meio acadêmico e permite, aos
usuários, o acompanhamento de procedimentos acerca do dimensionamento e verificação das
resistências dos elementos estruturais em aço. Também é válido dizer que, em breve, uma
ferramenta de ajuda será implementada, o que tornará o aprendizado do aluno mais completo,
fornecendo base teórica para consulta e auxiliando, portanto, na resolução das questões
propostas. Quando finalizado o processo de criação e a correção erros, o sistema METALDIM
deverá ser instalado em computadores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, mais
precisamente no Campus Natal‐Central, e, posteriormente, nos demais institutos da rede federal
ao passo que for sendo testado. De acordo com a aceitação do programa, ele poderá abranger
diversas instituições de ensino em diferentes locais, desde que pretendam implementar a ideia e
sejam formadoras de profissionais em áreas como a de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e
informática, além de deixar em evidência a utilização de softwares como importante ferramenta
no processo de aprendizado.
A pesquisa interdisciplinar tem progredido e novas ideias têm surgido. Desse modo, é
planejado que o METALDIM tenha suporte outros materiais, como madeira, concreto e alumínio,
e seja capaz de integrar‐se com outros softwares, como o Ftool. Com o desenvolvimento
desejado da ferramenta, é esperado que possamos fornecer um software completo, didático e
gratuito.
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RESUMO
Neste trabalho foi realizado a confecção de painéis de
partículas (particleboard) utilizando fibras de coco verde
(Cocos nucífera) que após o processo de secagem,
moagem e peneiramento foram misturadas com
partículas da madeira piqui (Caryocar brasiliense) e
prensadas com resina sintética a base de ureia formol.
As fibras utilizadas no processo foram retiradas de
frutos descartados nas praias de São Luís – Maranhão.
Os estudos apontaram para a viabilidade da utilização

das fibras de coco na fabricação de chapas de partículas
que poderão ser usadas nas indústrias da construção
civil, embalagem e móveis. Estes materiais foram
caracterizados utilizando os ensaios de densidade,
flexão estática, teor de umidade, absorção de água e
inchamento seguindo as recomendações da norma
14810 da ABNT [2] e a norma 1036 da American
Standart for Testing Material (ASTM). [1]

PALAVRAS‐CHAVE: particleboard, resina sintética e fibras.

PANEL MANUFACTURING (PARTICLEBOARD) USING FIBER COCO BEACH (Cocos nucifera) MIXED
WITH PARTICULATE WOOD PIQUI (Caryocar brasiliense) GLUED WITH POLYMER RESIN BASED
ON UREA FORMALDEHYDE
ABSTRACT
In this work the manufacture of chipboard
(particleboard) using coconut fibers (Cocos nucifera),
which after drying, grinding and sieving particles were
mixed with piqui timber (Caryocar brasiliense) and
pressed with the synthetic resin was made basic urea
formaldehyde. The fibers used in the process were taken
from discarded fruit on the beaches of São Luís ‐
Maranhão. The studies indicated the feasibility of the
use of coconut fiber in the manufacture of sheets of

KEY‐WORDS: particleboard, synthetic resin and fibers.

particles that can be used in construction, furniture and
packaging
industries.
These
materials
were
characterized using assays density, bending strength,
moisture content, water absorption and swelling
following the recommendations of the standard and the
norm ABNT 14810 1036 American Standart for Testing
Material (ASTM).norm ABNT 14810 1036 American
Standart for Testing Material ( ASTM ) .

INTRODUÇÃO
A produção brasileira de aglomerado tem crescido consideravelmente nos últimos anos.
Este crescimento se deve a vários fatores: necessidade de substituição da madeira natural devido
a escassez, evolução tecnológica deste tipo de material, modernização dos pátios de produção
industrial, além da aceitação do consumidor final sobre a melhoria da qualidade deste tipo de
produto.
O Brasil ocupa o nono lugar na produção de painéis aglomerados com 2% do total da
produção mundial estimada em 84 milhões de m³, movimentando cerca de US$ 6 bilhões
(JUVENAL e MATOS, 2003). [3]
De acordo com Malloney (MALONEY, 1977), [8] painéis aglomerados são fabricados a
partir de materiais lignocelulósicos, na forma de partículas ou fibras misturadas com uma resina
sintética ou outro aglomerante, coladas entre si sob ação de calor e pressão no qual a ligação
entre as partículas é realizada pelo aglomerante adicionado.
Na produção de painéis aglomerados é importante levar em consideração vários
parâmetros que vão afetar as propriedades finais do produto como a espécie da madeira, tipo de
partícula, o tipo de aglomerante (KOCH, 1987) [6] utilizado e sua quantidade (KOLLMANN et al.,
1975).[3]
Outra forma de diminuir o corte indiscriminado de árvores seria a utilização das fibras
naturais na fabricação de chapas de partículas, pois sabemos que o Brasil é muito rico em muito
dessas fibras como o sisal, o pineapple, luffa, coco, buriti, cana de açúcar, etc. BLEDZKI e GASSAN
[3] descrevem que o uso de fibras vegetais como reforço em compósitos, tem os seus usos, de
certa forma, limitados, justamente pela natureza polar e pela alta hidrofilicidade relativas à
presença de grupos hidroxilas (OH‐) das moléculas de celulose, o maior constituinte dessas fibras.
Esse caráter polar torna as fibras vegetais incompatíveis com os polímeros, que na sua maioria,
possuem caráter predominantemente apolar.
ROSA ET al, 2009 [9] realizaram a confecção de compósitos reforçados com fibra de coco
submetendo as fibras em três tratamentos e obtiveram as melhores propriedades mecânicas dos
compósitos que foram tratados pelo o processo de mercerização.
FLORENTINO ET al,[4] estudaram o efeito da modificação química das fibras de coco
verde através do tratamento alcalino (NaOH) no desenvolvimento de biocompósitos de
poliuretano avaliando a propriedades mecânicas dos compósitos e as modificações das fibras por
Microscopia eletrônica de varredura.
Os adesivos mais empregados na fabricação de painéis de madeira são os adesivos
sintéticos, destacando‐se o fenol‐formaldeído, o resorcinol‐formaldeído, a uréia‐formaldeído e a
melamina‐formaldeído que correspondem a 90% de todas as resinas adesivas que são utilizadas
na fabricação de painéis de madeira, sendo todas elas derivados de combustíveis fósseis e
apresentam como principais propriedades sua resistência à umidade e imunidade ao ataque de
microrganismos. KOCH et al, 1987. [6]
O objetivo deste trabalho foi o aproveitar as fibras de coco da praia (Cocos nucifera) que
são descartados da praia de São Luis – Maranhão para fabricação de chapas de partículas como
forma de diminuir o corte de árvores e o impacto ambiental.

MATERIAIS E MÉTODOS
Neste trabalho foram utilizadas as fibras de coco da praia (Cocos nucifera) que foram
recolhidos na praia de São Luís – Maranhão que são descartados de pontos de venda deste fruto.
A parte utilizada no compósito foi a casca do fruto que primeiramente após cortadas em porções
aproximadamente de 3 a 4cm foram secadas ao ar livre com a perda de mais 200% de umidade.
Os resíduos foram triturados em um liquidificador industrial e peneirados sendo utilizada a
fração retida nas peneiras tyller n º 06 e 16. Outro componente utilizado no processo foi às
partículas da madeira piqui que foram recolhidas no estaleiro escola cuja madeira é utilizada na
fabricação de barcos.

b

a

Figura 1 ‐ Cavacos utilizados na prensagem das chapas: a) fibra de coco e b) resíduo da
madeira piqui
A Resina utilizada no processo foi à ureia formol conhecida comercialmente pelo nome
Colamite que usa como endurecedor o sulfato de amônia. Foram obtidas chapas de partículas
com espessura média de 16 mm por 300 mm de comprimento e largura. Em sua composição
foram utilizados 250g de fibras de coco mais 250g da madeira piqui e 125g de resina que
corresponde a 25% das fibras e 20% do compósito. A resina foi adicionada as fibras com o uso de
um borrifador pulverizador que depois de condicionada em um molde de 30x30cm foram
conformadas em uma prensa manual a uma pressão de aproximadamente 1 MPa por um tempo
de 08 horas na temperatura ambiente.
Tabela 1 – Quantidade de materiais para confecção das chapas
Chapas de partículas

Composição

Materiais

Quantidade

Fibras de coco + Resíduo da
madeira píqui

500g

Resina Ureia formol

25% peso das partículas

Após o tempo de 48 horas foram retirados os corpos de prova das 08 chapas para
realização dos testes físicos de Densidade, Absorção de Água, Inchamento, Teor de Umidade e
mecânicos de Flexão estática de acordo com a norma NBR 14810 da ABNT e ASTM 1037.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos foram comparados com a norma 14810 da ABNT que relaciona os
valores mínimos para as propriedades mecânicas e máximas para inchamento em espessura.

Figura 2 – Painéis obtidos após operação de corte das arestas.

Tabela 2 ‐ Estão apresentados os valores médios dos resultados para densidade, módulo de
ruptura (MOR), módulo de elasticidade (MOE), teor de umidade, absorção de água e inchamento.
Propriedades

Densidade
(Kg/M³)

MOR
(MPa)

MOE
(MPa)

Teor de
Umidade
(%)

Absorção de Água
(%)

Inchamento
(%)

2h

24h

2h

24h

Média

787

2,02

163

16,6

28 %

50%

3,9%

6,8%

SD (%)

43,7

0,47

41,64

0,44

6

7,5

2,60

2,9

NCP

12
SD – Desvio padrão NCP – Número de corpos de prova para cada propriedade analisada

Densidade
A densidade média do painel ficou em torno de 787 kg/m³, com números muito pouco
acima da classificação de média densidade segundo a norma 14810 da ABNT.
Flexão estática
Neste ensaio é calculado o Módulo de ruptura e o Módulo de elasticidade das chapas que
ficaram entorno de 2,02 e 163 Mpa para ambas as propriedades físicas.

Figura 3 ‐ Ensaio de flexão de um corpo de prova.

Teor de umidade
O teor de umidade dos painéis ficou em torne de 16,6%. A norma estabelece que os
painéis fiquem com o teor de umidade variando entorno de 5 a 11% estes valores podem ter
acontecido devido o processo de prensagem ser a frio e a resina ureia formol usar em sua
composição uma quantidade significativa de água em sua composição.
Absorção de água
Os valores médios de absorção de água variaram de 28 a 50% para 2 e 24 horas de
imersão em água respectivamente. Estas variáveis são uma das mais importantes nestes tipos de
materiais devido a madeira ser higroscópica e após absorção da umidade sofrer variação
dimensional principalmente na espessura provocando a deterioração dos painéis. A norma não
estabelece um valor máximo para absorção de água.

Inchamento em espessura
Os valores médios de inchamento em espessura variaram de 3,9 a 6,8% para inchamento
após 02 e 24 horas de imersão respectivamente. Os resultados ficaram dentro da faixa do que a
norma NBR 14810 estabelece como valor máximo de inchamento após 02 horas de imersão em
água.

CONCLUSÃO
Devido esta experiência ainda estar em estágio preliminar e que ainda estão em testes
outros ensaios e novas composições os resultados podem ser considerados bons, porque mostra
a viabilidade do reaproveitamento das fibras de coco da praia (Cocos nucifera) para fabricação de
chapas de partículas que podem ser utilizadas em ambientes internos e externos. Os resultados
dos testes de absorção de água e inchamento foram satisfatórios, comparados com o resultado
da Norma NBR 14810 da ABNT, devido estarem abaixo do valor estipulado pela referida norma.
Os ensaios mecânicos podem ser melhorados com o tratamento das fibras e o uso da prensagem
a quente que diminui o tempo de cura da resina porém influencia em custos e nosso propósito
seria a possibilidade de fazer um painel com baixo custo de produção. Os resíduos da madeira
piqui (caryocar brasiliense) foram adicionados ao compósito como forma de melhora na adesão
do compósito entre as fases matriz e reforço.
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RESUMO
Com a grande valorização das empresas extrativistas de
petróleo no cenário mundial e sua busca por melhores
resultados em suas explorações. Fazem‐se necessárias
pesquisas relacionadas à reologia, pois permite
caracterizar a pasta de cimento e seus principais
aspectos. Logo, poderá aprimorar novas técnicas,
materiais com melhores desempenhos e que se
adaptem às necessidades do atual mercado. Trazendo
assim, a relevância dos estudos reológicos. Portanto,

este trabalho tem como objetivo avaliar o estudo da
reologia dinâmica e rotacional na cimentação de poços
petrolíferos, por meio de buscas e articulações em
acervos acadêmicos. A ver que para deter resultados
cada vez mais precisos no estudo da pasta de cimento, é
essencial o uso de reômetros ao invés de viscosímetros,
geometrias adequadas e ensaios que conduzam para os
resultados pretendidos. Para que assim, os estudos
tenham finalidades condizentes às melhorias das pastas.

PALAVRAS‐CHAVE: Pasta de cimento, Reologia, Poços petrolíferos.

RHEOLOGY STUDY OF ROTATIONAL AND DYNAMICS IN MAKING PULP OF CONCRETE
FOUNDATION FOR IN OIL WELLS
ABSTRACT
The extraction of oil companies appreciates more and
more, on a worldwide scenario, better results in their
explorations. With that in mind, it’s necessary
researches related to rheology with a degree of
notorious magnitude, once from it we are able to
characterize cement and his mainly aspects, beyond
improvement of new techniques and materials with
higher performance looking on the actual needs of the
market. Putting on the table the relevance of the

KEY‐WORDS: Putty, Rheology, petroleum wells.

rheological studies, which this essay has the objective of
evaluating more specifically the studies of the dynamic
and rotational rheology on cementation process of
petroleum wells. Through searches and joints in
academic collections taking as reference the analysis
and rheological studies about cement the research for
improved observation mechanisms capable to identify
the main rheological behavior with the use of
rheometers that enable us to such understandings.

ESTUDO DA REOLOGIA ROTACIONAL E DINÂMICA NA CONFECÇÃO DE PASTAS DE
CIMENTO PARA CIMENTAÇÃO EM POÇOS PETROLÍFEROS
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo identificar os modelos e estudos voltados aos
parâmetros reológicos encontrados na pasta de cimentícia para poços petrolíferos e
constatar os mais adequados para que, detenham resultados mais precisos.
Com a grande exigência das empresas extrativista de petróleo, acerca de
melhorias nas suas operações. Tem gerado, cada vez mais, a necessidade de pesquisas
relacionada à reologia, com intuito de maximizar a extração e evitar maiores danos
ambientais. A reologia é de fundamental importância, pois permite saber as
propriedades do fluido e como este vai se comportar durante o bombeio da pasta.
(SOUZA et al., 2011). Então é importante estudar alternativas que visem, além de
contribuir para a diminuição do desperdício e a melhoria das técnicas, o
aproveitamento dos recursos ambientais disponíveis, possibilitando o
desenvolvimento de um ambiente saudável, economicamente viável e ecologicamente
correto.
Logo o estudo reológico qualificará a pasta. Já que, de acordo com SOUZA et
al. (2011) é possível identificar a caracterização de um determinado fluido. Um fluido
é como uma substância que se deforma continuamente quando é submetido um
esforço constante, sem se importar quão pequeno seja este esforço. De todas as
propriedades dos fluidos, a viscosidade requer uma maior atenção no estudo do fluxo
de um fluido (LOPES, 2010).
Outra propriedade dos fluidos pode ser descritas por campos envolvendo
velocidade, matematicamente define‐se velocidade num fluído como a taxa de
deslocamento médio das moléculas contidas num volume elementar ao quadrado
(PORDEUS, 2011) .
Equação (1)
(PORDEUS, 2011)
Onde:
V=Velocidade
Dx=Deslocamento
DT=Tempo

Tensão de cisalhamento é a força por unidade de área cisalhante, necessária
para manter o escoamento do fluido. A resistência ao escoamento é quem solicita esta
tensão, que pode ser expressa por:
Equação(2)
Onde F é a força aplicada na direção do escoamento e S é a da superfície exposta ao
cisalhamento (MACHADO, 2002).
A força dividida pela área na qual ela age é chamada tensão. O vetor força
dividida pela área é o vetor de tensão, a componente normal da força dividida pela
área é a tensão normal e a força tangencial dividida pela área é a tensão de
cisalhamento (PORDEUS, 2011).
Equação (3)
(PORDEUS, 2011)

Onde:
τ = Tensão de cisalhamento
ΔFt = Componente tangencial
ΔA =Área
A taxa de cisalhamento, definida como o deslocamento relativo das partículas
ou planos de fluido, está relacionada com a distância entre eles. A taxa cisalhamento é
também denominada de grau de deformação ou gradiente de velocidade e pode
também ser definida através de um expressão matemática que relacione a diferença
das velocidades entre duas partículas ou planos vizinhos como a distância entre
eles(MACHADO, 2002), como a seguir:

Equação (4)
Onde
e

é a diferença de velocidade entre duas camadas de fluido adjacentes

é a distância entre elas (MACHADO, 2002).

OLIVEIRA (2014) estabelece que a viscosidade trata‐se da propriedade pela qual
um fluido oferece resistência ao corte, como também, sendo a medida da resistência
do fluido à fluência quando sobre ele atua uma força exterior como, por exemplo, um
diferencial de pressão ou gravidade. Destaca que as maiorias dos líquidos viscosos
fluem facilmente quando as suas temperaturas aumentam e que o comportamento de
um fluido depende da variação de temperatura, pressão ou de tensão quando varia a
temperatura, pressão ou tensão dependendo do tipo de fluido. Segue abaixo a
equação da lei de viscosidade de Newton:

Equação (5)
(OLIVEIRA, 2014)
Onde:
F, τ ‐ Tensão de corte do fluido A.
‐ Viscosidade absoluta, ou coeficiente de viscosidade (o seu recíproco, 1/ é a
fluidez)
‐ Taxa de deformação, taxa de corte, gradiente de velocidade, taxa de deformação
em corte.
Tendo em vista, os diversos comportamentos apresentados pelos fluidos,
segundo MACHADO (2002) os fluidos podem ser classificados pelo seu comportamento
de fluxo ou reológico, que deve observar a relação em tensão de cisalhamento e o
gradiente de velocidade assim como experimentalmente.

Figura 1 – Curvas de fluxo de alguns tipos de fluidos: (A) newtoniano; (B) binghamiano ou
plástico ideal; (C) pseudoplástico; (D) dilatante; e (E) pseudoplástico com limite de
escoamento. (MACHADO, 2002).

Fluidos nos quais a tensão de cisalhamento não é diretamente proporcional à
taxa de deformação são não‐newtonianos. (FOX et al., 2006).
Estes fluidos são classificados conforme o aspecto da curva de fluxo e
correlação com alguma equação ou modelo matemático (MACHADO, 2002). E de
acordo com MIRANDA (2008), os modelos são: Newtoniano, Bingham, Potência,
Herschel‐Bulkley.
De acordo com o Acervo da Universidade de Santa Catarina, nas aplicações
destes fluidos podem‐se ser adequadas ao modelo exponencial que é escoamento
unidimensional é escrito abaixo:

Equação (6)
Onde:
k = Índice de consistência;
n = Índice de comportamento do escoamento;

Pesudoplásticos: No dicionário online Priberam da língua Portuguesa, Pseudo
significa (grego pseûdos, ‐eos, mentira, falsidade), logo, falso plástico.
Tecnicamente, portanto, os fluidos de ‘afinam’ quando a vazão (ou taxa de
cisalhamento) aumenta, são denominados de pseudoplásticos (MACHADO, 2002).
Fazendo referência a FOX et al. (2006), a viscosidade aparente decresce
conforme a taxa de deformação cresce, portanto n<1. Porém, se a viscosidade
aparente cresce junto com a taxa de deformação (n>1) é um dilatante. Eles diminuem
a viscosidade quando sujeito a tensões de cisalhamento, porém sobre pressão tornam‐
se sólidos.

Figura 2 –Representação do fluido dilatante.

Segundo o Acervo da UFSC, eles podem ser representados pelo modelo de
Ostwald‐de‐Waele ou Modelo Power Law. Abaixo a equação:

Equação (7)
Onde:
K = Índice de consistência do fluido;
n = declividade da curva;
No qual, pode ser encontrada a mesma equação, mas da forma em que:

=

Ƞ.
Segundo FOX et al. (2006), os que dependem de uma tensão inicial de
cisalhamento são os Plásticos de Bingham que possuem uma relação linear da tensão

de cisalhamento com a taxa de deformação, bem parecido com o newtoniano,
diferindo apenas, que é necessária uma tensão inicial de cisalhamento.
Já o Hershel‐Bulkley segundo FOX et al. (2006), é similar ao Bingham, todavia,
não possui uma relação linear, e por isso, depende do expoente adimensional de cada
fluido (n). Abaixo veremos o modelo usado, de acordo com FOX et al. (2006).
, para
Equação (8)
, para
Onde:
= tensão de cisalhamento inicial;
= constante análoga à viscosidade de fluido newtoniano;
+/‐ = Quando a tensão for negativa o sinal da tensão inicial de cisalhamento
também será, o mesmo ocorre quando positivo.
Caracterização do cimento para poços petrolíferos
A cimentação de poços de petróleo consiste de uma etapa crítica durante a
fase de perfuração de um poço, pois problemas durante a operação de bombeio da
pasta e um preenchimento incompleto do espaço anular, entre o revestimento e a
parede do poço, podem causar a perda do poço (MIRANDA, 2008).
De acordo com LIMA (2006) uma pasta de cimento eficiente deve apresentar
viscosidade (água/cimento) baixa, dessa forma facilita sua penetração nos anulares ou
nos canais, oferecendo boas condições de bombeamento. Para isso, estão sendo
utilizadas novas tecnologias na formulação de pastas de cimento com o objetivo de
otimizar as propriedades mecânicas e a resistência química. Essa tecnologia é utilizada
para aumentar a compacidade de partículas sólidas da pasta. Fazendo isso os vazios da
pasta serão preenchidos com sólidos de granulométrica adequada.
Conforme LOPES (2010) os instrumentos comuns capazes de medir as
propriedades reológicas podem ser divididos em dois grupos, os tipos rotacionais ou
tubo. Sendo os rotacionais: Placa Paralela ou placa/placa, Cone e Placa, Cilindro
Concêntrico, Agitador. E os tubos: Capilar de vidro, Capilar de Alta Pressão e Tubo.

Os reômetros com geometrias do tipo cilindros coaxiais são reômetros
rotacionais que promovem a deformação por cisalhamento do material por meio da
rotação de um elemento sensor no interior ou exterior da amostra. No caso de
materiais muito viscosos, deve ser empregado outros tipos de geometrias, como a de
cone e placa ou placas paralelas, por exemplo (NASCIMENTO, 2007).
De acordo com SOUZA (2011) o modelo mais usado para determinar o
comportamento reológico de pasta de cimento é o Bingham, cujo deve ter a taxa de
deformação e de tensão de cisalhamento, sendo possível por meio de um
viscosímetro. Atualmente os viscosímetros rotacionais são os mais utilizados para
determinação de propriedades reológicas de pastas de cimento, sendo os coaxiais
cilíndricos e os de cone‐placa os mais comuns. Como as pastas de cimento são
sistemas dispersos, os viscosímetros coaxiais são preferidos em relação aos do tipo
cone‐placa, porque dessa forma evita‐se fricção entre as partículas e as condições de
fluxo são mais próximas aos fluxos viscométricos (MIRANDA, 1983).
Todavia, segundo NASCIMENTO (2007) os viscosímetros possuem uma grande
desvantagem sob os reômetros, já que os mesmos possuem alta sensibilidade; bom
domínio da temperatura e da taxa de cisalhamento; permite diversos métodos de
analises da tensão cisalhamento e taxa de cisalhamento; o uso de testes dinâmicos
oscilatórios. Sob o ponto de vista de MARTINS (2011) os ensaios oscilatórios são
preponderantes para conhecer as propriedades viscoelásticas da pasta de cimento.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia de pesquisa retém como meio os vastos conhecimentos de
diversos pesquisadores voltados para o estudo reológico da pasta de cimento para
poços petrolíferos, propriedades dos fluidos, reômetros, modelos reológicos,
caracterização das pastas cimetícias para poços petrolíferos e ensaios reológicos. Na
coleta dessas informações, foi realizada uma primeira filtragem, cujo critérios foram os
trabalhos científicos encontrados: teses, artigos, dissertações, TCC e apostilas técnicas.
Posteriormente, a pesquisa apresentará um filamento e uma associação entre as
referências, no intuito de centralizar o estudo reológico da pasta de cimento em poços
petrolíferos.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Com base nas referências, notou‐se a relevância do estudo rotacional e
dinâmico nas pastas de cimentos para os poços petrolíferos. Já que, o fluido é
determinado para fins amplamente arriscados, pois como afirmou COSTA et al. (2000)

deficiências na cimentação primária em um poço pode gerar diversos pontos negativos
em custos.
Tendo o conhecimento reológico do fluido, pode‐se identificar o número de
Reynolds, resistência à sedimentação. Mas, para os casos dos fluidos não‐newtonianos
é necessário as modelagens matemáticas para as conclusões dos parâmetros
reológicos.
A ver, que os viscosímetros, em alguns casos, são instrumentos que limitam
melhores estudos, pois não são precisos comparados aos reômetros e não permite
varias modelagens durante a análise. Todavia, pode‐se notar que não se deve usar
qualquer reômetro para fins de um determinado estudo, é necessário o conhecimento
do reômetro ideal, da geometria para o fluido, acessórios complementares necessários
ao equipamento e dos ensaios mais adequados. Porém, esses equipamentos possuem
um custo caro, o que leva às pesquisas a alguns graus de dificuldades.
CONCLUSÃO
Para se desenvolver modelos de estudos capazes de caracterizar as
propriedades reológicas encontradas na pasta de cimento para poços petrolíferos e
constatar o mais adequado e que apresente maiores resultados, será necessárias as
análises a partir de equipamentos laboratoriais como o reômetro. Como existe
atualmente um vasto amplo de diversos reômetros e acessórios complementares, é
preciso que tenha um conhecimento prévio do fluido para utilizar o equipamento mais
adequado, pois desta maneira obterá resultados ainda mais precisos. Até porque, as
variações de pressões, proporcionados pelas as diferentes forças aplicadas, e as
mudanças de temperaturas acarretam características reológicas diferentes para o
fluido. Assim como, deve‐se simular ensaios que encaminhem para os resultados que
pretendem obter, como por exemplo, caso o pretendido seja encontrar a viscosidade
ou a tensão mínima para iniciar o escoamento deve ser aplicado o ensaio de fluxo.
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RESUMO
A conveniência de uma argamassa com uma
resistência cada vez mais alta e que a atinja mais
rapidamente, está se tornando uma realidade nos dias
de hoje. Essa necessidade é expressa quando precisa‐se
de uma alta resistência para determinada argamassa de
determinada obra, sendo que o cimento utilizado tem
resistência menor que o determinado. Visando isso, esse
artigo busca formas de aumentar a resistência de
argamassas de determinado cimento, considerando que
sua resistência seja menor que a desejadae de forma
rápida, para dessa forma, acelerar a obra. Utilizando
assim adições

como glenium 51, microssílica e materiais como o pó de
brita, ajudando atingir uma alta resistência de forma
rápida, accelerando assim, toda a obra. Afim de fazer
essa observação foram considerados diferentes traços
de argamassas e variadas pastas. Sendo todas elas
padronizadas na moldagem e cura, para ter‐se uma
melhor avaliação dos resultados obtidos. A resistência
foi obtida através dos métodos e módulos da Resistência
de Compressão Axial.

PALAVRAS‐CHAVE: Argamassa, resistência, cimento, microssílica, glenium.

HIGH‐STRENGTH MORTAR
ABSTRACT
The convenience of a mortar with an
increasingly high resistance and that reaches more
rapidly, is becoming a reality today. This need is
expressed when one needs a high resistance for a given
mortar particular work, and the cement used is less than
the determined resistance. Aiming at this, this article
seeks ways to increase the strength of cement mortars
given, considering that their resistance is less than the
desejadae quickly, for thus hasten the work. Using thus

additions as Glenium 51, and microsilica powder
materials such as , helping to achieve a high strength
quickly, thus accelerando entire work. In order to make
this observation were considered different traits varied
mortars and pastes. All of which are standard in the
molding and curing, to have a better evaluation of the
results. The resistance was achieved by the methods and
modules Axial compression strength.

KEY‐WORDS: Mortar, strength, cement, microsilica, Glenium

ARGAMASSAS DE ALTA RESISTÊNCIA
INTRODUÇÃO
Atualmente o ramo da construção civil tem crescido cada vez mais, e com isso o consumo
de cimento tem aumentado significativamente, passando este a ser a segunda substância mais
utilizada no mundo. (MEHTA & MONTEIRO, 1994)
A utilização do cimento para a evolução da sociedade humana é inegável. De importância
indispensável para a evolução, o cimento tem uma infinidade de tipos e variedades. Todos com
alguma diferença entre si. Podem ser a resistência, a cor (cimento branco), o material ao qual
foram misturados (Pozolana, escória granulada de alto forno) e por fim, suas variações de tipo e
finalidade (alta resistência inicial).
Por causa dessa variedade de tipos de cimento, e consequentemente, a variação de sua
resistência, ocorre algumas vezes, do cimento adquirido não ter resistência suficiente para suprir
a necessidade requerida pela obra. Por ter sido comprado antes do calculo estrutural ou por
estar faltando no mercado a resistência pedida pelo engenheiro estrutural. Sendo assim, esse
cimento torna‐se descartável para tal construção, pois seu uso colocaria toda a obra em risco. Ou
até, faz‐se necessário atingir essa resistência em um curto espaço de tempo, não podendo assim,
esperar os 28 dias
Diante do cenário apresentado, entende‐se que existe a necessidade do desenvolvimento
de uma forma do aumento da resistência de qualquer tipo de cimento, não importando sua
resistência, nem seu tipo. Dentro desse contexto, foi buscado não somente uma maneira de
aumentar resistência, mas foi buscado um traço ideal para argamassas para atingir determinadas
resistências, acelerando assim o tempo de produção da argamassa e o tempo de execução da
obra. Tendo ainda, a necessidade da obtenção dessa resistência aos 7 dias, ou seja, atingindo sua
resistência desejada o mais rápido possível para a aceleração da obra ser feita de forma mais
segura.
Lembrando que, as argamassas produzidas através deste, servem prioritariamente para
construções que façam uso de alvenaria estrutural. Pois, como se sabe, quando se faz uso de
alvenaria de vedação, a argamassa usada já tem traços definidos para o piso, contra piso, reboco
e o embolso. E suas vigas e pilares são preenchidos com concreto, assunto esse, que foge do
tema principal do tema aqui proposto.
Por fim, esse artigo objetiva encontrar um traço ideal para determinadas resistências de
argamassas usadas em alvenaria estrutural, a fórmula do aumento da resistência de variados
tipos de cimentos, não importando seu tipo e a aceleração da obtenção dessa resistência.
MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Materiais de partida
Para a realização dos experimentos em estudo foram utilizados os seguintes materiais:







Cimento: CPI BRANCO (25 Mpa)
Microssílica tipo 1
Glenium 51
Pó de brita (Diâmetro igual ao agregado miúdo)
Água potável gelada

A Figura 1, abaixo, apresenta os materiais pulverulentos utilizados nas pastas seguindo a
sequência: CP I BRANCO (1); Microssílica tipos 1; Glenium 51; pó de brita. Os tipos de microssílica
e glenium 51 variam o tipo de fabricante.

Figura 1 – Materiais utilizados
Todas as argamassas produzidas tiveram a utilização de no mínimo um desses materiais.
Abaixo, encontram‐se as definições dos componentes químicos utilizados para a obtenção do
resultado final.
2.1.1 Microssílica
A microssílica é o dióxido de silício (SiO2) condensado que se apresenta como partículas
esféricas, extremamente pequenas. A formação da microssílica se dá através de um
subproduto resultante do processo de obtenção do ferro‐silício e do silício metálico.
2.1.2 Glenium 51
GLENIUM é um superplastificante à base de éter policarboxílico. Através de sua ação
química diferenciada, consegue resultados bastante superiores aos superplastificantes à base
de melamina e a base naftalenosulfonato. Com sua química diferenciada, o policarboxilato se
torna o produto ideal para certos tipos de aplicações, como o mercado de pré‐moldados e
permite fazer concretos auto‐adensáveis.
2.2 Métodos
Para o alcance dos objetivos deste artigo foram desenvolvidas duas etapas de estudos
experimentais. A primeira consistiu na caracterização dos materiais que compõem as
argamassas normatizadas, a segunda, na elaboração da dosagem dos materiais para produção

de um novo traço com cimento convencionalmente usado pelo grupo e as adições. O estudo
foi finalizado com a observação das resistências atingidas.
Para atingir os objetivos da primeira etapa, foram realizados diversos testes com a
variação de traços conhecidos e normatizados e a dosagem dos materiais usados.
Como base para a dosagem do todos os traços criados, foi utilizado a nbr 7215, servindo
de alicerce para todo o estudo.
2.2.1 Traços
Foi estudada uma quantidade relativamente grande de variados traços, para assim
obter uma observação mais apurada e poder também, definir um traço fixo para
determinadas resistências.

Tabela 1 – Detalhamento dos traços testados e as pastas produzidas a partir deles.
Descrição dos traços

T

Traço1

A primeira argamassa a ser observado foi o traço da norma 7215, sendo seu
traço dado por 1: 624: 0,48 (o traço massa está apresentado em gramas).

R

Traço2

A segunda argamassa foi trabalhada com a mesma quantidade do traço 1, com a
única diferença sendo a adição de 3% de microssílica

Traço3

A terceira argamassa produzida, foi completamente diferente dos que já tinham
feitos, sendo ele calculado a partir de traços já existentes e utilizados. Sendo
utilizada para concretos, no entanto, usamos o mesmo traço, em forma de
argamassa adicionando, ao invés do agregado graúdo, o pó de brita. Sendo ele,
1:4:0,45, adicionando 3% de glenium e 3,3% de pó de brita.

Traço4

Aqui, retornou o uso do traço inicial (da norma) por ter apresentado bons
resultados: no entanto, foi adicionado ao primeiro traço 3% de glenium 51.

Traço5

Por fim, com vista nos bons resultados obtidos no traço inicial e com suas adições,
resolveu‐se usar as duas adições em uma só pasta. Acrescentando ao traço da
norma, 3% de glenium 51 e 4% de microssílica.
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Após todos os testes e ensaios realizados, todas as pastas produzidas obtiveram a mesma
aparência, a mesma viscosidade e consistência. Superficialmente parecia não ter diferença entre
elas.

Figura 2 – Consistência obtida em todos os traços em estudo

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Para a análise das pastas fez‐se necessário à execução dos ensaios de módulo de
resistência à compressão axial, sempre rompendo 2 corpos de prova para assim, poder haver
coerência nos resultados. Durante a obtenção dos resultados de resistência a compressão
axial ao sétimo dia, observou‐se que a pasta produzida com Microssílica junto com Glenium 51
ultrapassou a resistência do Cimento CPI BRANCO e de todas as outras pastas produzidas.
(Figura 3).
Esse resultados atingiram ainda a finalidade de determinar traços específicos para
determinadas resistência desejadas, acelerando a produção das argamassas para a alvenaria
estrutural (Tabela 2).

Resistência a compressão axial (Mpa)

Resistência aos 7 dias
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Figura 3 – Resistência à compressão axial aos 7 dias de cura

Traços

Resistência à compressão aos 7 dias

Traço 1

1: 624: 0,48

17 Mpa

Traço 2

1: 624: 0,48 : 0,03 (microssílica)

30 Mpa

Traço 3

1:4:0,45 : 3,3 (pó de brita) : 0,03 (Glenium 51)

31 Mpa

Traço 4

1: 624: 0,48 : 0,03 (Glenium 51)

33 Mpa

Traço 5

1: 624: 0,48 : 0,03 (Glenium 51) : 0,04 (microssílica)

34 Mpa

Tabela 2 – Traços determinados e suas resistências padrão

CONCLUSÃO

De acordo com o exposto, pode ser observado que todas as argamassas obtiveram um
aumento quanto à resistência determinada pelo cimento aos vinte e oito dias (25 Mpa), sendo
que todo esse aumento foi atingido aos sete dias, ou seja, sua resistência foi atingida de forma
acelerada. Podendo, dessa forma, obter uma aceleração no canteiro de obras, já que a
resistência necessária será atingida mais rapidamente e até mesmo de com uma resistência
superior a desejada. Apesar do traço de número cinco ter sido o com resistência superior aos
outros, todos os traços com adições foram superiores e com resistência à compressão axial

maior do que o cimento utilizado, e todos eles atingiram as resistências rapidamente,
atingindo assim, os objetivos dessa pesquisa para a alvenaria estrutural.
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RESUMO
As infiltrações nas edificações sempre foram
um dos maiores problemas da construção civil, muitas
vezes causando doenças pelo excesso de umidade e
acúmulo de bactérias, gerando desconforto estético,
diminuição da vida útil da edificação, entre outros. Mas
existem soluções preventivas chamadas “sistemas
impermeabilizantes”, que possuem elementos tóxicos e
prejudiciais, um alto custo no material quanto na
aplicação, por isso, sendo diversas vezes desprezadas.
Tendo em vista tais fatos buscaram‐se inovações que
atendesse as propriedades do convencional, fosse
menos prejudicial, sendo aplicável principalmente em

lajes. Desta forma, elaborou‐se um novo sistema através
da reutilização do material Tetra Pak em formato de
manta com o intuito de impermeabilizar, adicionando‐se
a esta uma tela plástica em ambos os lados, para que
houvesse a aderência com a argamassa. Para avaliá‐lo
aplicou‐lhe em uma laje plana sem trânsito, com o
adicionamento de água para observar‐se o nível de
absorção, constatando que não houve infiltração e que
há um grande êxito na aplicação desse material como
impermeabilizante.

PALAVRAS‐CHAVE: impermeabilização, infiltração, inovação, reutilização.

EVALUATION OF THE MATERIAL AS TETRA PAK WATERPROOF SUSTAINABLE
ABSTRACT
Infiltration in buildings has always been one of
the biggest problems in construction, often causing
disease by excess moisture and bacteria buildup,
creating aesthetic discomfort, reducing service life of
the building, among others. However, there are
preventive solutions called "waterproofing systems",
which possess toxic and harmful elements, and both
high costs in material and application, therefore, being
repeatedly dismissed. Considering these facts,
innovations that met the conventional properties, were
KEY‐WORDS: waterproofing, infiltration, innovation, reuse.

less harmful and low‐cost, being primarily applicable on
slabs. In this pursuit a new system was elaborated by
reusing Tetra Pak material in blanket shape in order to
waterproof, to which a plastic screen was added on both
sides, so that there was adherence with mortar. In order
to be evaluated it was applied on a flat slab without
traffic, with the addition of water to observe the
absorption level, noting that there was no infiltration
and that there is a great success in the application of
this material as a waterproofing agent.

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO MATERIAL TETRA PAK COMO IMPERMEABILIZANTE
SUSTENTÁVEL
INTRODUÇÃO
A água é responsável por 85% das patologias encontradas nas edificações, podendo estar
no estado sólido, liquido ou gasoso. A maior parte do Brasil possui água no estado gasoso, o que
é ainda mais prejudicial por possuir uma grande capacidade de penetração. Apesar de sua
importância ela é o agente canalizador que provoca a corrosão causando o envelhecimento da
obra, assim todo e qualquer edifício deve conter as proteções adequadas para que as superfícies
da edificação tenham um aumento na qualidade de sua vida útil e conforto.
No sistema de impermeabilização tradicional, há presença de várias camadas que formam
o conjunto de elementos essenciais ao bom funcionamento do sistema. Sendo este geralmente
composto de elementos químicos, tóxicos e agressivos ao meio ambiente, que por vez gerou a
ideia em utilizar o material Tetra Pak, formando o ponto de partida para buscar a inovação e a
ousadia em novos sistemas de impermeabilização, utilizando a criatividade e o baixo custo como
índices principais de adaptação.
Acarretando etapas as quais se submetem diversos tipos de ensaios, o seguinte trabalho
constitui‐se de um estudo geral sobre impermeabilizantes, variações de interpretações para o
bom funcionamento e tecnologia a favor de possibilidades de uso, mostrando que nem sempre o
inusitado é fácil de ser desenvolvido, e a possibilidade de algumas aplicações se submete a
diversos fatores ao qual o tradicional não impõe.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi de natureza experimental através da realização de vários tipos de ensaios
como, aderência e estanqueidade sobre amostras de camadas do sistema de impermeabilização
proposto a partir do material não convencional Tetra Pak, que foi obtido diretamente por
fábricas das proximidades de Palmeira dos Índios.
Com o intuito de fazer uma manta ecológica, cujo principal material é a Treta Pak, achou‐
se viável colocar as caixas parcialmente uma sobre a outra e adicionar cola, para melhor fixação.
Destarte, elas foram abertas e limpas para que se pudessem começar os ensaios com as colas até
encontrar‐se a que não deixasse nenhum requisito proposto em falha, (Ver Figura 1). Com a
variação de testes, observou‐se que o adesivo de manta asfáltica, foi a que mais se aproximou
dos objetivos esperados para sua finalidade, conseguindo formar uma manta impermeável.

Figura 1 – Testes realizados para encontrar a cola adequada.
Fizeram‐se alguns testes utilizando o material proposto para que se pudessem avaliar suas
propriedades. O ensaio de aderência do material Tetra Pak à argamassa foi realizado
experimentalmente baseado na NBR 12171: Aderência aplicável em sistema de
impermeabilização composto por cimento impermeabilizante e polímeros ‐ método de ensaio.
1992 – onde foi colocada uma determinada carga no centro do corpo de prova e aumentou‐se de
forma lenta e progressiva, sem intervalos, até que ocorresse o deslocamento lateral da camada
superior a de impermeabilização, então se observou que o Tetra Pak não teria aderência. Desta
forma, acrescentou‐se uma tela plástica preta no polietileno da caixa, anexada a abraçadeiras
(Ver Figura 2). De acordo com suas finalidades pode ser chamada de primer, por promover a
aderência dos materiais. Após a adição desta camada fez‐se novamente o ensaio de aderência de
acordo com a NBR 12171, obtendo‐se desta vez êxito na aderência e aplicação.

Figura 2 – Manta ecológica com tela de polietileno.
O sistema impermeabilizante ecológico foi aplicado em uma pequena laje sem trânsito,
(Ver Figura 3) com as dimensões de 1,40m x 0,90m executado de acordo com a NBR 9574:
Execução da impermeabilização – Procedimento. 2008, nas proximidades da instituição, também
recomendado por Walid Yazigi no livro Técnica de Edificar, p.10, em que deve deixar a superfície
com 1% de inclinação e a adição de uma lâmina de água, com duração mínima de 72 h, para a
verificação da aplicação do sistema empregado podendo constatar seu êxito.

Figura 3 – Laje de aplicação de sistema impermeabilizante ecológico para comprovar sua
eficácia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da execução e análise dos ensaios especificados foram obtidos os seguintes
resultados:
Nos ensaios experimentais de aderência baseado na NBR 12171: Aderência aplicável em
sistema de impermeabilização composto por cimento impermeabilizante e polímeros ‐ Método
de ensaio. 1992‐ observou‐se que no primeiro não foram obtidos resultados positivos
constatando‐se que o motivo da falta de aderência decorreu‐se da superfície bastante lisa do
material tetra pak, o que se mostrou necessário a aplicação da tela para se obtiver êxito.
As primeiras observações relacionadas à estanqueidade do material foram‐se feitas logo
que houve a dificuldade de aderência, pois como havia sido adicionada água à argamassa, houve
a observação do material tetra pak como impermeabilizante e viu‐se que ele impediu a água de
passar para o outro lado provando parcialmente sua eficácia. Mas, para que fossem obtidos
resultados mais exatos realizou‐se um ensaio de estanqueidade de acordo com a NBR 9574:
Execução da impermeabilização – Procedimento. 2008 – tal que após a aplicação constatou‐se a
eficácia do impermeabilizante.
De acordo com os ensaios realizados pode‐se observar que foram coletados resultados
positivos, pois até agora o sistema apresenta obter propriedades que atendem os requisitos das
normas brasileiras, onde este se torna conveniente já que seus materiais provaram ser viáveis
para continuarem sendo utilizados no sistema de impermeabilização, e através destes foi possível
possuir uma matéria prima que não afeta o meio ambiente e a biodiversidade.
O procedimento de ensaios e testes continuará sendo executado, para que se possam
coletar mais resultados comprovando ainda mais a utilidade e eficácia do produto.
CONCLUSÃO
O trabalho realizado possibilitou um conhecimento mais aprofundado sobre materiais que
podem ser reutilizados com inovação e ousadia na área da construção civil. Sendo estes utilizados
na fabricação de um novo impermeabilizante sustentável, conseguiu‐se através desta união e do
período de ensaios e testes perceber‐se que o sistema obteve sucesso atendendo a maioria dos
requisitos esperados de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), tendo‐se
como principal objetivo a praticidade quanto a sua aplicação e o baixo custo, sem perder as
propriedades originais de um sistema de impermeabilização convencional.
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RESUMO
A água é um recurso natural essencial à vida e cada vez
mais limitado no planeta. Em função disso, as
alternativas para o uso racional da água devem ser
estimuladas em todas as esferas: individual, pública e
privada. O aproveitamento de águas pluviais para usos
não potáveis é uma das alternativas que pode ser
utilizada em locais que possuem grandes áreas de
captação. A água captada nestas superfícies pode ser
utilizada para irrigação de jardins, lavagem de pisos e
descargas de bacias sanitárias, diminuindo o custo
mensal de consumo e indiretamente auxilia na
drenagem urbana, evitando alagamentos. O presente
trabalho avaliou a viabilidade do aproveitamento de
água pluvial para usos não potáveis no IFPE,campus
Recife. A metodologia utilizada envolveu o
levantamento dos dados pluviométricos do local, que foi
feito junto a Agência Pernambucana de Águas e Clima
(APAC), observando‐se uma série histórica dos últimos

11 anos. A determinação do volume do reservatório
envolveu também o levantamento dos dados de
cobertura no plano inclinado, considerando‐se as áreas
de cobertura da edificação. As informações documentais
como projeto de arquitetura e planta hidráulica, foram
obtidas junto ao setor administrativo da escola. O
volume ideal do reservatório de acumulação de água
pluvial e o seu respectivo potencial de economia de
água potável serão obtidos por meio do programa
Netuno versão 3.0.1. A viabilidade do projeto depende
essencialmente de três fatores: precipitação do local,
área de coleta e demanda da população. O reservatório
deverá ser projetado de acordo com as necessidades do
IFPE .

PALAVRAS‐CHAVE: sustentabilidade, reaproveitamento de água, água Pluvial.

Study the technical feasibility of rainwater harvesting for non‐potable uses in IFPE campus
Recife
ABSTRACT
Water is essential to life and increasingly limited natural
resource on the planet. As a result, alternatives to the
rational use of water should be encouraged. The use of
rainwater for non‐potable uses is one of the alternatives
that can be used in areas that have large catchments.
This study will evaluate the feasibility of utilizing
rainwater for non‐potable uses in OPSI, Recife campus.
The methodology involved a survey of local rainfall data,
KEY‐WORDS: sustainability, water reuse, water Rainwater.

which was done along the Pernambuco State Agency for
Water and Climate (APAC). The determination of the
volume of the reservoir catchment for rainwater will be
performed through the survey data cover. The ideal
reservoir volume and their respective potential for
potable water savings will be achieved through the
Neptune
software,
version
3.0.1.

Estudo da viabilidade técnica para aproveitamento de águas pluviais para usos não potáveis no
IFPE campus Recife
INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural essencial para vida no planeta, tanto por ser componente
pertencente a bioquímica dos seres vivos, como por ser item indispensável na produção de vários
bens de consumo. Além disso, é fonte de vida de diversas espécies vegetais e animais e pode até
ser um elemento que represente valores sociais e culturais de uma determinada região.
De acordo com levantamentos geo‐ambientais, cerca de 70% da superfície terrestre é
coberta por água, desse percentual, só 2,8% é de água doce, que se encontra distribuído da
seguinte forma: 2,15% está retida nos glaciares, 0,63% é água subterrânea, 0,005% está sob
forma de vapor na atmosfera e apenas 0,01% vai para os rios e lagos (REIS, 2003). Concluindo‐se
que a parcela disponível para o consumo humano é uma pequena porção da hidrosfera.
A quantidade de água na Terra é praticamente a mesma há dois bilhões de anos, o que
vem mudando é sua qualidade, ficando cada vez pior, tornando seu uso cada vez mais limitado
no planeta. Com o aumento da população e do consumo desenfreado das fontes de água houve
uma diminuição da disponibilidade tornando a água um recurso escasso e de elevada
importância política e econômica. Inúmeras crises tem se dado em muitos locais devido à falta de
gerenciamento do recurso, interferências climáticas, como períodos longos de estiagem, e
crescente industrialização. A oferta e demanda de água está desequilibrada, não só
geograficamente, como economicamente também. Um exemplo claro disso é a região sudeste do
Brasil, que só possui cerca de 6% da água do país quando detém cerca de 43% da população,
enquanto a região norte tem 60% de água para apenas 8% da população nacional (NIEVA, 2007)
As formas de uso racional da água devem ser estimulas em todas as esferas: individual,
pública e privada. Então, uma das soluções para toda essa problemática é buscar fontes
alternativas de aproveitamento de água. Uma delas, que visa suprir a demanda de água para
usos não potáveis, é a utilização de água pluvial, que seria um recurso natural e amplamente
distribuído em algumas regiões do Brasil. É uma prática antiga, já empregada em vários países do

mundo, e apresenta bons resultados economicos. A água coletada poderá ser utilizada em
descargas de bacias sanitárias, torneiras de jardins, e lavangens de calçadas em geral.
Tomaz (2003) enfatiza que, o aproveitamento de água pluvial é uma prática milenar,
empregada no mundo todo. Dependendo da região, apresenta bons resultados de economia de
água potável e são várias as vantagens de um sistema de captação de água pluvial. Além de
reduzir o consumo de água potável, auxilia na distribuição da chuva no sistema de drenagem
urbana do lugar em questão, diminuindo o risco de cheias naquele local ou minimizando as
possíveis enchentes. Também diminue o problema com a falta de água e preserva o meio
ambiente diminuindo a utilização dos recursos naturais. Porém é necessário que se realizem
estudos de viabilidade e dimensionamento do sistema, no local onde será implantado, para
impedir que ocorram projetos inadequados que causem prejuízo.
Edifícios escolares são estruturas com grande potencial para a implantação de sistemas de
aproveitamento das águas pluviais para usos não potáveis, pois comumente apresentam grandes
áreas de captação. Para a implantação desses sistemas, são necessários estudos de viabilidade
técnica e econômica, pois eles verificam o potencial de economia de água potável e determinem
a relação entre custo‐benefício do local (SCHERER, 2003).
MATERIAIS E MÉTODOS
O objeto de estudo para implantação do sistema de abastecimento de água pluvial é o
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco ‐ campus Recife, localizado na Av. Prof
Luiz Freire, 500, no bairro da Cidade Universitária ‐ PE, com uma área de coberta para captação
de 16.167,05 m² divididos entre 6 blocos, quadra, guarita, coodenação de educação física,
vestiários e passarela em consideração o plano inclinado.
O levantamento dos dados pluviométricos do local foi feito junto a Agência
Pernambucana de Águas e Clima (APAC) na mesorregião metropolitana do Recife no posto
pluviométrico da Várzea, observando‐se uma série histórica dos últimos 10 anos, ou seja, entre o
período de 01/01/2003 à 31/12/2013.

O perfil de consumo da população do IFPE foi feita através de consulta as contas de água
dos dois últimos anos, que foram obtidas junto ao setor administrativo do instituto. Para o
cálculo do consumo per capita foi utilizada a seguinte fórmula disponível no manual de
gerenciamento para controladores de consumo de água da SABESP:
CP (Consumo per capita) = Vm x 1000

(equação 1)

P x NDm
Onde:
NDm = Número de dias do mês
Vm = Volume mensal consumido (em m³)
P = Total de pessoas
De acordo com o que foi calculado foram obtidos os seguintes valores:
‐ Per capita para 2012: 9,11 l/hab/dia
‐ Per capita para 2013: 6,94 l/hab/dia
‐ Média dos dois anos: 8,025 l/hab/dia
O volume ideal do reservatório de acumulação de água pluvial e o seu respectivo
potencial de economia de água potável serão obtidos por meio do programa Netuno (GHISI;TRÉS,
2004) versão 3.0.1. Este programa foi desenvolvido para verificar o potencial de economia de
água potável que pode ser substituída por água pluvial. Os dados necessários foram: área de
cobertura da edificação, consumo per capita, precipitação pluviométrica da região, coeficiente de
perdas e percentual de água potável que pode ser substituído.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo do dimensionamento varia de local, em função do índice pluviométrico, assim
como da área de captação da pluviometria, e do percentual de água potável a ser substituída por
água pluvial do lugar a ser implantado o sistema que está relacionado com a demanda da

população. O dimensionamento do reservatório pode informar o tempo que a demanda pode ser
atendida, se dias, alguns meses ou o período de um ano. Normalmente, o cálculo do reservatório
é feito na tentativa de atender a maior quantidade de demanda possível.
A área em estudo, na Mesorregião Metropolitana do Recife, no posto da várzea,
apresenta um clima litorâneo úmido influenciado por massas tropicais marítimas. Essa
mesorregião tem uma média de precipitação com variações acima de 2.200 mm nas áreas
litorâneas e cerca de 1.200 nas áreas mais afastadas do litoral.
O período mais chuvoso, conforme pode ser visto na Figura 1, compreende os meses de
maio, junho e julho, concentrando 47% do total de chuva anual. O período mais seco ocorre nos
meses de outubro, novembro e dezembro, que representam apenas 7,5% dos totais anuais. É
perceptível que o recolhimento das águas nos meses chuvosos seria de grande ajuda para evitar
racionamentos nos meses mais secos. A figura 2 ainda esclarece mais sobre os índices
pluviométricos, mostrando uma sequência linear de chuvas durante os últimos 10 anos.

Figura 1 – Precipitação mensal de Recife nos últimos 10 anos

Figura 2 – Total anual de chuvas em Recife nos últimos 10 anos

O índice pluviométrico da região evidencia que há meses de alta precipitação. Nesses
meses a captação de água da chuva deve ser alta, garantindo assim que nos meses de baixa
precipitação, a água guardada nos reservatórios seria suficiente para suprir a demanda da
população do IFPE.
Para melhor aproveitamento do reservatório de armazenamento é levado em
consideração uma série histórica de precipitação, a superfície coberta do telhado, e a quantidade
de água consumida pelo Instituto.
A superfície total de coberta do IFPE‐ campus recife é de 16.167,05 m2. Dividida entre os 6
blocos, quadra, guarita, coodenação de educação física, vestiários e passarela. É uma área
grande, e que pode ser bem aproveitada para captação de água da chuva.
O consumo de água potável pelo IFPE é apresentado na figura 3, em um comparativo
entre anos de 2012 e até outubro de 2013, levanto em conta os meses do ano e volume de água

consumido. Esse dado foi obtido utilizando‐se do volume de água consumido apresentado pelo
demostrativo da conta da Companhia Pernambucana de Saneamento, a COMPESA.
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Figura 3 – Consumo de água potável no IFPE nos anos de 2012/2013.

Os dados de entrada no NETUNO necessários para dimensionar o potencial de economia
de implantação do sistema de captação de água pluvial foram, em ordem: Precipitação
pluviométrica numa série histórica de 11 anos (totalizando 4018 dias), área de captação,
demanda de água variável média diária estimada anteriormente de 8,025, o número de
moradores de 6375, a demanda de água pluvial substituida é uma estimativa com base nas
médias de frequencia e tempo de uso da água e gira em torno de 45%, o coeficiente de
escolamento artificial adotado de 0,8 e o volume do reservatório inferior. A tabela 1 apresenta
melhor os dados de entrada

Tabela 1 – Dados de entrada utilizados no programa Netuno

Dados de Entrada
Período de precipitação pluviométrica diária

Área de captação do telhado (m²)

2003 a 2013
(4018 dias)
16.167,06

Consumo diário per capita de água potável (litros/dia/pessoa)

8,025

Número de moradores

6375

Coeficiente de aproveitamento

0,8

Fonte – Laboratório de Geoprocessamento – IFPE‐ Campus Recife.

O volume de reservatório inferior é um dado de entrada do programa que precisa ser
adotado. Segundo GHISI (2008) o volume de precipitação pode ser calculado pela equação:
Dpluvial = C x P x AP

(equação 2)

Onde:
‐ Dpluvial é a demanda diária de água pluvial (litros/dia);
‐ C é o consumo diário de água potável per capita (litros/dia/pessoa);
‐ P é a população total;
‐ AP é o percentual de água potável que poderia ser substituída por água pluvial (%).
Segundo Rocha (2009), com o programa netuno, é conveniente adotar elevadas
demandas de água pluvial no estudo do dimensionamento deo reservatório pois a demanda de
água pluvial é próxima ao valor de potencial de economia que vai ser obtido. Estabelecemos a
demanda de 45% de substituição planejando que seja esse o potencial de economia, inclusive por
este valor ser próximo a demanda de água potável existente no IFPE campus Recife

O volume de precipitação está relacionado diretamente com o volume que o reservatório
deve possuir. O valor adotado do reservatório inferior deve ser maior ou igual a demanda diária
de água pluvial, para que seja suprida a necessidade diária e então manter uma reserva para
períodos de baixa precipitação. Adotando um AP de 45% ou 0,45, o volume do reservatório
inferior deve ser maior que 23.021,71 l.
As simulações se iniciaram com o primeiro valor mínimo imediato após Dp, 24.000, e
seguiram aumentando de 20000 em 20000 litros de volume para o reservatório inferior, variando
assim o volume do reservatório inferior. Quando a variação do volume encontrou um aumento
menor ou igual a 0,5% no potencial de economia de água potável, foi escolhido o volume anterior
como ideal para o reservatório inferior. O potencial de economia de água potável foi
automaticamente determinado para o mesmo percentual que poderá ser substituído por água
pluvial. E não houve determinação de reservatório superior. Abaixo, a tabela evidencia os
resultados encontrados.
Tabela 2 – Resultado do dimensionamento do volume ideal do reservatório inferior levando
em consideração o percentual fixo de substituição de água potável por pluvial e potencial de
economia de água potável.
Volume ideal do
reservatório
inferior (litros)

Potencial de economia
de
água potável (%)

45 %

24.000

19,35%

45%

44.000

24,51%

45%

64.000

27,64%

Usos finais
para
fins não
potáveis
(%)

45%

84.000

29,81%

45%

104.000

31,4%

45%

124.000

32,62%

45%

144.000

33,59%

45%

164.000

34,37%

45%

184.000

35,04%

45%

204.000

35,64%

45%

224.000

36,2%

Tendo como base os resultados do Netuno 3.01, o volume ideal para o reservatório
indicado é de 224.000 L, que pode ser uma cisterna de concreto a ser estudada sua implantação.
Aumentando esse valor, o potencial de economia varia em valores iguais ou menores que 0,5% e
que foi o referencial adotado (GUISE, MARINOSKI, 2008). A porcentagem de dias de demanda
completamente atendida, no período analisado, chega a 78,3% , a parcialmente atendida 3,91% e
apenas 17, 79% não é atendida.
CONCLUSÃO
A água da chuva tem potencial para ser utilizada na irrigação de jardins, estacionamentos,
lavagem de calçadas, descargas, lavabos e limpezas em geral, diminuindo assim a necessidade de
água potável para essas atividades. Ela seria exclusiva para consumo não potável.
De acordo com os índices pluviométricos diários dos últimos 11 anos, na área de coberta
no plano inclinado do IFPE campus Recife e o consumo per capita, estimou‐se o volume ideal do
reservatório inferior por meio do uso do programa Netuno 3.01. Foi dimensionado um
reservatório de 224.000 L suficiente para substituir 45% do consumo de água potável do
instituto. Dessa forma, o potencial de economia é de 36,2% em média.
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RESUMO
A atividade de construir é a mais intensa e que mais
demanda recursos naturais. É também a que mais gera
resíduos sólidos que, uma vez não tratados nem
remanejados, significam risco à saúde e segurança da
população, além de impacto ambiental. O objetivo deste
trabalho é conhecer a capacidade pozolânica desses
resíduos e a viabilidade da reutilização dos mesmos para
a produção de materiais de construção alternativos, que
torne possível a retirada de parte desses detritos do
meio ambiente. O método utilizado para esta pesquisa é
a revisão bibliográfica, tomando como objeto
experimentos realizados com a finalidade de (a) medir a
capacidade cimentante de materiais presentes em
resíduos e (b) comparar sua resistência com os materiais

convencionais. Os resultados encontrados comprovam
que os resíduos possuem capacidade pozolânica e que,
incorporados em certa porcentagem a certos materiais
de construção, resultam num material alternativo com
resistência e durabilidade maior ou igual aos
convencionais. Conclui‐se que, apesar das pesquisas
apontarem a viabilidade técnica do material de
construção com resíduo incorporado, faz‐se necessária a
maturação das mesmas para que se demonstre que o
novo material não apenas apresenta características
semelhantes aos convencionais, mas que as mantém ao
longo de sua vida útil.

PALAVRAS‐CHAVE: Construção civil, Resíduos sólidos, Capacidade pozolânica, Reutilização, Resíduo incorporado.

POZZOLANIC CAPACITY OF WASTE ARISING FROM THE CIVIL CONSTRUCTION
ABSTRACT
Build is more intense activity and more demand natural
resources. It also generates more solid waste, since
untreated or relocated, mean risk to health and safety of
the population, beyond environmental impact. The
objective of this work is to know the capacity of these
pozzolanic waste and feasibility of reusing the same for
the production of alternative building materials, making
it possible to remove part of such waste from the
environment. The method used by this research is the
literature review, taking as object experiments in order
to (a) measure the ability of cementitious materials in
waste and (b) compare their resistance to conventional

materials. The results show that the pozzolanic waste
capacity and which have incorporated a certain
percentage of certain materials of construction,
resulting in an alternate material with equal or greater
strength and durability to conventional. It is concluded
that, despite research pointing the technical feasibility
of building material with embedded residue, is
necessary for the maturation of the same it is shown
that the new material not only has similar characteristics
to conventional, but has maintained over of its useful
life.

KEY‐WORDS: Civil construction, Solid waste, Pozzolanic capacity, Reuse, Incorporated residue.

CAPACIDADE POZOLÂNICA DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
INTRODUÇÃO
Os resíduos da construção civil representam cerca de 60% de todos os resíduos sólidos
urbanos (VIEIRA, 2004) e é a mais intensa atividade humana, uma vez que consome de 15% a
50% de todos os recursos naturais existentes (FIGUEIREDO, 2011). Porém, o descarte desses
resíduos é feito sem critérios no meio urbano ou rural, causando danos à saúde, segurança e
conforto da comunidade do local onde acontece.
No seguinte trabalho são apresentadas pesquisas que, alinhadas com o paradigma da
sustentabilidade na construção civil, visam o tratamento e remanejamento adequado destes
resíduos. Objetivam, com isso, contribuir tanto para diminuir impactos ambientais como para
propor alternativas para o esgotamento de matérias‐primas não renováveis, redução de
consumo de energia, de liberação de CO2 e melhoria na saúde e segurança da população.
Sendo assim, a proposta deste trabalho é conhecer melhor a capacidade de parte desses
resíduos de serem incorporados em materiais de construção, em substituição a outros
componentes, por apresentarem capacidades pozolânicas. Para tanto, exploramos alguns
conceitos sobre pozolonas e capacidade pozolânica, resíduos sólidos e explanamos pesquisas que
comprovam essa capacidade dos resíduos da construção civil.
POZOLONAS E CAPACIDADE POZOLÂNICA
Pozolonas são rochas que contém alto teor de sílica reativa (SiO2) entre outros óxidos em
sua composição. Esta sílica, ao reagir com o óxido de cálcio (CaO) dá origem à silicatos amorfos,
que têm caráter cimentante. As pozolonas, misturadas com água e cal hidratada compõem o
cimento utilizado na preparação de argamassas com características técnicas como durabilidade e
resistência a intempéries, formando materiais de construção. Os materiais pozolânicos mais
comuns são: a pozolana original (pumicita), as calcedônias e as opalas, terras diatomáceas
calcinadas e as cinzas volantes.
O seguinte trabalho tem como foco de investigação a capacidade pozolânica de resíduos
de demolições (RD), pondo em questão sua capacidade de ser reaproveitado como aglomerante
na formação de materiais de construção alternativos que visem diminuir custos como também
impactos ambientais provenientes do descarte sem critérios no meio ambiente desses resíduos.
Entende‐se por capacidade pozolânica a habilidade de se combinar com a cal livre do
cimento e torná‐lo mais durável e resistente. Ocorre que o cimento, ao receber água, libera
hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), que é facilmente dissolvido pela água, tornando‐se poroso, o que
diminui sua resistência e durabilidade.
A sílica contida na pozolona reage rapidamente com a água nesse processo, e os demais

óxidos reagem com a cal livre formando compostos com propriedades aglomerantes mais
estáveis e resistentes aos meios agressivos. Resumindo, a pozolona elimina o composto
vulnerável e forma outros mais estáveis e resistentes1.
RESÍDUOS SÓLIDOS – CONCEITOS INICIAIS E APLICABILIDADE
Segunda a norma NBR 10004/2004, resíduos sólidos são definidos como:
Resíduos no estado solido ou semi‐sólido que resultam de atividade da
comunidade de origem: industriais, domésticas, hospitalares, comerciais,
agrícolas, de serviços e de varrição. Ficam incluídos, nesta definição, os
lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados
em equipamentos, instalações de controle de poluição, bem como
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu
lançamento na rede publica de esgotos ou corpo d’água, ou exijam para
isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor
tecnologia disponível (ABNT, 2004).
Pode‐se entender resíduos sólidos provenientes da construção civil como todo descarte
oriundo dessa atividade, destacando‐se:
 Solos;
 Cerâmicos: rochas; concreto; argamassa de cimento e cal endurecida; cacos de
cerâmica vermelha; fragmentos de tijolos e telhas, azulejos e cerâmica branca, placas
de gesso; vidro;
 Metálicos: pontas de vergalhões de aço e arame para concreto, retalhos de chapas de
aço, latão e alumínio, pregos e parafusos;
 Orgânicos: cavacos de madeira, natural e madeirit; plásticos; materiais betuminosos;
papelão e papel de embalagem; sacaria; tintas, vernizes e adesivos; raízes e restos de
vegetais da limpeza do terreno. (MORAES, 2008)
Vale salientar que além de ser utilizado na produção de materiais de construção
alternativos, o RD também pode ter outros usos, como enchimento, nivelamento, drenos de
floreiras e lastros para assentamentos de tubulações. Como dito anteriormente, nossa intenção é
avaliar o caráter pozolânico desses resíduos.
Os países europeus, desde o século XX, já fazem o remanejamento de resíduos sólidos
oriundos da construção civil. Um exemplo disso é a Holanda, onde estima‐se que a fração
reciclada pode atingir cerca de 90% (MORAES, 2008). No Brasil, no entanto, onde há carência
1
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cada vez maior de agregados, este é um assunto ainda em discussão, onde inúmeras pesquisas
em diversas universidades estudam meios de reaproveitamento de RD. Porém, visivelmente,
materiais de construção alternativos, tendo em seus componentes resíduos da construção civil,
são vistos com desconfiança e preconceito, tendo pouca relevância na produção de materiais de
construção que vão para o mercado.
Parte dessa desconfiança deve‐se ao fato de que, apesar das pesquisas apontarem a
viabilidade técnica desses materiais, ainda é preciso comprovar que as características que os
tornam viáveis mantêm o padrão de eficácia ao longo da vida útil de uma edificação que os
utilize.
Levando em conta que praticamente quase todos os RD podem ser reciclados, segundo
MORAES2, a reciclagem pode representar não apenas um ganho ambiental, minimizando
impactos, mas também econômicos, reduzindo custos. Destaca MORAES:
(i) A fração cerâmica, aquela em que predomina o concreto e rochas, em sua totalidade:
como agregados para concreto estrutural e as frações compostas de argamassas e
cerâmicos para concretos de menor resistência em blocos, contra‐pisos ou argamassas
para revestimento. Essa reciclagem pode ser operada em central ou no próprio
canteiro, nesse caso, utilizando equipamentos móveis de pequeno porte e baixo custo;
(ii) A fração composta de solo misturado a cerâmicos e reciclada para uso em sub‐base de
pavimentos.
Na Figura 1, podemos visualizar esses danos:

Figura 1 – Entulhos na área urbana de Salvado/BA (Fonte: http://www.solucoesconsultoria.com.br)
2

MORAES, Aspectos relevantes da potencialidade e da aplicabilidade da reciclagem de resíduos sólidos na
construção civil, p. 54.

Vale salientar de que etapas do processo construtivo esse resíduo vem e que tipo de RD é
obtido geralmente. Comumente as etapas que mais produzem descarte são:
(i) quebra ou avaria de materiais durante sua estocagem e/ou manuseio;
(ii) retrabalho em função de erros e/ou modificações de projetos ou má execução de
serviços; e
(iii) falta de supervisão e/ou treinamento da mão de obra. (MORAES, 2008).
Sem a reutilização, esse material é descartado no ambiente, em meio urbano ou rural,
acumulando‐se e gerando impactos sociais e ambientais gradativamente maiores.
COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
No quadro adiante podemos ter uma visão do que mais é descartado na construção civil.
Porém, para facilitar a compreensão da capacidade pozolânica dos resíduos, analisamos uma
amostra de RD oriundas de demolições do Laboratório de Solos I da UFCG/Campus I, em Campina
Grande3.
Quadro 1 – Constituintes típicos de entulho de obras4

Frações Primárias Inertes

Asfalto, tijolo, bloco de concreto com cinza, concreto com barras /
trama de arame, concreto sem armadura, telha, cerâmica, vidro, solo,
plástico em lamina, tubo plástico, louça sanitária inclusive metais,
metais ferrosos e não ferrosos, fiação elétrica, fiber glass, recipientes
e containers de plástico.

Frações predominantemente orgânicas

Containers de papelão corrugado, material de isolamento com
celulose, paletes, chapas de madeira prensada, feltro, shingles
asfálticos, chapa perfurada.

Materiais compósitos

Carpete, painéis de gesso, idem com revestimento de papel
decorativo, materiais elétricos (lâmpadas, metal, chaves, fusíveis,
etc.), mangueiras de borracha, madeira pintada, compósitos de
madeiras.

Estes são os resíduos sólidos mais comuns na construção civil. Alguns deles, como tijolo,
bloco de concreto com cinza e telha cerâmica (para utilizar os citados), quando finamente
moídos, podem apresentar propriedades cimentantes.
Na demolição do Laboratório de Solos I da UFCG/Campus I, foi dada prioridade a esse tipo
de entulho para análise. Nela podemos observar, através do Quadro 2, a composição química dos
resíduos escolhidos.
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Quadro 2 – Composição Química do RD5 (%)
Amostra

SiO2

Al2O3

K2O

MgO

Fe2O3

CaO

SO3

TiO2

Outros óxidos

RD

52,45

20,96

2,85

2,35

6,51

12,68

0,65

1,00

0,55

O experimento realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Campina Grande
consiste em analisar o comportamento quanto à resistência à compressão simples de blocos
solo‐cal‐resíduo ao passar por ciclos em que eram submersos em água por 5 horas, em seguida
expostos ao ar por 30 minutos, logo após colocados em estufa com 100% de umidade relativa por
42 horas e por fim expostos ao ar novamente por 30 minutos. Após 90 dias de cura, seus blocos
de teste apresentam um aumento maior da RCS devido ao consumo de portlandita (Ca(OH),).
Após certo tempo, havia uma diminuição do RCS, provavelmente por causa da carbonatação, que
consiste na formação do carbonato de cálcio.
Nessa pesquisa, o resíduo de demolição apresenta composição química favorável à
atividade pozolânica, sendo que os blocos com acréscimo de 25% de RD apresentam resultados
mais satisfatórios quanto à resistência do que o próprio bloco de solo‐cal. Em compensação, a
pesquisa também conclui que, acima de 25% de RD incorporado, quanto maior o teor de resíduo,
mais rápido ocorre ao bloco o fenômeno do envelhecimento.
No quadro a seguir, podemos observar o aumento da Resistência à Simples Compressão
com o passar dos dias de cura e de acordo com os ciclos que aos quais os corpos de prova foram
submetidos.
Quadro 3 – Aumento de RCS dos Corpos de Prova de acordo com dias de cura e ciclos6
Dias
Após 28 dias de cura

Após 60 dias de cura

Após 90 dias de cura

Amostra

Ciclos

Aumento da RCS

Bloco solo‐cal

1º ao 8º

127,73%

Bloco solo‐cal‐25% resíduo

1º ao 4º

52,77%

Bloco solo‐cal

1º ao 3º

54,08%

Bloco solo‐cal‐25% resíduo

1º ao 11º

54,08%

Bloco solo‐cal

1º ao 12º

50,64%

Bloco solo‐cal‐25% resíduo

1º ao 8º

52,90%

Observa‐se que, após 60 dias de cura, o bloco com adição de resíduos mostra a mesma
resistência por um período maior de exposição às intempéries.
Segundo Levy (2002), apud ANGULO, a substituição de 20% dos agregados utilizados no
mercado por agregados oriundos de resíduos reciclados não afetam a resistência e a durabilidade
5
6

Apud FIGUEIREDO, Op. cit..
Apud FIGUEIREDO, Op. cit..

do concreto. Essa substituição retira do ambiente, porém, 48,4 milhões de toneladas/ano de
resíduos, o que seria um enorme ganho ambiental. Os autores supracitados só fazem uma
ressalva em relação ao concreto estrutural, porque no mercado brasileiro ainda não há
agregados reciclados que satisfaçam as especificações técnicas internacionais para esse material.
Segundo Levy e Helene (2000), em trabalho apresentado no III Seminário do Comitê 206 ‐
Meio Ambiente do IBRACON, em São Paulo, os concretos produzidos com adição de resíduos de
concreto e alvenaria teriam capacidade de ser tão durável quanto o concreto convencional,
tendo em vista características do concreto comum, sua durabilidade e capacidade de dificultar a
penetração de CO2 e de absorver água de intempéries.
CONCLUSÃO
A partir da pesquisa bibliográfica foi possível observar que o descarte da construção civil
ocorre em grandes proporções, mas que muitos dos seus resíduos possuem capacidade
pozolânica por serem ricos em sílica. Pesquisas apontam a viabilidade técnica de materiais
alternativos formados com a adição de resíduos sólidos como aglomerantes substitutos dos
convencionais, sendo a qualidade do material com resíduo incorporado em algumas ocasiões até
superior àquela encontrada nos materiais disponíveis no mercado. Porém, o uso de tais materiais
alternativos precisa passar por uma maturação através de mais pesquisas e testes. Isso é
necessário para que esses materiais se adaptem às normas vigentes e às exigências do mercado,
assegurando não somente sua durabilidade e resistência, como também o conhecimento das
modificações desses dois fatores com o decorrer da vida útil do material. Em alguns casos
específicos, como no de concreto estrutural, essas pesquisas precisam amadurecer ainda mais,
devido à maior exigência pela qual o material é submetido para ser utilizado.
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RESUMO
O fenômeno de urbanização é um processo que
necessita de veemente planejamento. Isso é bastante
necessário para que seja possível evitar danos potenciais
à saúde e bem‐estar da população residente em um
dado local, bem como ao meio ambiente característico
da área. O problema urbano associado a alagamentos
decorre em geral da substituição de cobertura natural
por superfícies impermeáveis. O desenvolvimento de
medidas de controle é essencial para evitar impactos
relativos a estes aspectos. A proposta do presente
trabalho é desenvolver um elemento de controle para

drenagem urbana – a vazão de pré‐desenvolvimento,
que é uma proposta de vazão máxima por hectare a ser
decretada pelo município para condicionar uma situação
de deflúvios superficiais similar à anterior ou atual à
urbanização – segundo descrito e proposto no trabalho
de Tucci [200?], o qual tem por finalidade controlar a
vazão advinda de novos empreendimentos nos lotes, de
modo a não intensificar os efeitos causados pela
ocupação. Através do estudo, estabelece‐se uma vazão
de pré‐desenvolvimento de 121,1 L / (s . ha).

PALAVRAS‐CHAVE: Drenagem urbana, urbanização, planejamento.

PROPOSAL OF FLOW PRE‐DEVELOPMENT LOTS TO DRAINAGE CONTROL IN LOTS AND/OR
ALLOTMENT IN WATERSHED OF TIRADENTES/NOVO JUAZEIRO, CEARÁ
ABSTRACT
The phenomenon of urbanization is a process that
requires strong planning. It is quite necessary to be able
to avoid potential damage to health and well‐being of
the resident population in a given location, as well as
through the characteristic environment of the area. The
urban problem associated with flooding generally
follows the replacement of natural cover by impervious
surfaces. The development of control measures is
essential to avoid impacts on these aspects. The purpose
of this work is to develop a control element for urban

KEY‐WORDS: Urban drainage, urbanization, planning.

drainage – the pre‐development flow, which is a
proposed maximum flow per hectare to be enacted by
the municipality to condition a situation of near surface
superficial flows similar to the previous or actual
urbanization – under described and proposed in the
work of Tucci [200?], which aims to control the flow
arising in lots of new ventures, so as not to intensify the
effects caused by the occupation. Through the study,
establishes a pre‐development flow of 121.1 L / (s . ha).

PROPOSTA DE VAZÃO DE PRÉ‐DESENVOLVIMENTO PARA CONTROLE DE DRENAGEM EM LOTES
E/OU LOTEAMENTOS EM MICROBACIA DO TIRADENTES/NOVO JUAZEIRO, CEARÁ

INTRODUÇÃO
Os centros urbanos tem sido cada vez mais ampliados sobre uma perspectiva de
urbanização acelerada e desordenada. A carência de planejamento nas unidades municipais, nas
áreas desenvolvidas em termos urbanísticos ou em processo de urbanização, remete a
problemáticas tais como alagamentos pontuais após chuvas intensas em áreas de favorecimento
topográfico, erosão por deflúvios superficiais, especulação imobiliária em área centrais/de
importância e pressão demográfica.
Em se tratando dos problemas hidrológicos, é citado por Bastos (2009) que a ausência de
planejamento urbano faz com que a concepção do sistema de drenagem urbana esteja,
sobretudo, condicionada ao parcelamento, ocupação e usos do solo, assim como ao sistema
viário.
Para resolver problemas hidrológicos urbanos como alagamentos, o poder público tem
investido somas consideráveis de recursos em obras de canalização [Tucci, 200?]. Porém, para a
efetividade de obras de microdrenagem urbana (galerias de águas pluviais, reservatórios de
detenção ou retenção, entre outros), se faz necessário que a impermeabilização tenha níveis
específicos de controle, as quais devem estar associadas a adoção de certas medidas.
Se utilizando do raciocínio do DEP (2005), para que a magnitude das vazões não sejam
aumentadas de forma a ocorrer consideráveis danos sociais e econômicos de um dado local, as
medidas a serem tomadas devem contemplar o planejamento das áreas a serem desenvolvidas e
a densificação das áreas atualmente loteadas. Visto esta necessidade, é de grande importância a
intervenção preventiva do município através do gerenciamento por medidas de zoneamento,
pois será muito difícil ao poder público responsabilizar aqueles que estiverem ampliando o
escoamento superficial se a microbacia (unidade de área de contribuição) já se encontrar com
ocupação inadequada de áreas.
Assim, com base na ideologia de Tucci e Genz (1995), buscou‐se desenvolver padrões de
controle tais que os novos empreendimentos nos lotes (ou novos loteamentos) mantenham as
condições naturais pré‐existentes de vazão para um dado risco em uma microbacia de Juazeiro
do Norte, a qual integra parte dos bairros Novo Juazeiro e Tiradentes (de coordenadas
geográficas aproximadas entre as latitudes 7° 13’ 21” S e 7° 14’ 54” S e longitude entre 39° 17’
13” O e 39° 18’ 03” O). Uma vez que esta microbacia contemple uma zona de urbanização em
desenvolvimento, a gestão sistemática e a aplicação de medidas legais de controle podem vir a
ser eficazes.

Os elementos aqui descritos, bem como as metodologias, foram desenvolvidos e
propostos por Tucci [200?] em seu trabalho para controle de ampliação de cheias naturais em
Porto Alegre (sendo, porém, que para o caso de Juazeiro do Norte é visado a preservação das
propriedades que a microbacia apresenta, de modo a mitigar os impactos advindos do
exacerbado incremento de escoamento superficial por níveis consideráveis de impermeabilização
– ao invés de controle de enchentes em uma área circundada por um rio).
O valor de referência em questão é denominado vazão de pré‐desenvolvimento (vazão
por hectare que equivale a aproximadamente as condições da microbacia à priori da
urbanização).

MATERIAIS E MÉTODOS
A vazão de pré‐desenvolvimento a ser estabelecida ter por intuito propor um limite de
vazão máxima, por hectare, que deve ser mantida após o desenvolvimento urbano, como citado
por Tucci [200?].
A vazão máxima pode ser quantificada se utilizando do método racional, como descrito na
equação 1:
Q = 0,278 × C × i × A

equação (1)

De modo que Q é a vazão máxima (m3/s), C é o coeficiente de runnoff (adimensional), i é a
intensidade da chuva (mm/h) e A é a área de contribuição da bacia (km2).
A equação supracitada pode ser rearranjada de modo a retornar a vazão específica
natural, qn, da seguinte forma:
qn = Q / A = 2,78 × C × i

equação (2)

Onde qn é dado em litros por segundo por hectare, ou L / (s . ha).
Desta maneira, percebe‐se que a vazão específica natural é dada em função da
intensidade média da chuva e do coeficiente de runnoff.
Para Juazeiro do Norte, a intensidade média da chuva pode ser ponderada por uma
equação IDF (intensidade‐duração‐frequência) de chuvas intensas desenvolvida por Sobrinho
(2011), que utilizou o método de isozonas em um estudo estatístico de dados pluviométricos de
uma estação da FUNCEME de Juazeiro do Norte:
i = [26,734 × (TR – 2,9)0,098] / [(t + 10,14)0,798]

equação (3)

O valor de TR equivale ao tempo de retorno da chuva intensa (anos), t equivale a duração
da chuva (min) e i, a intensidade média da chuva intensa em questão (mm/min).
Por hipótese do método, admite‐se que o tempo de duração da chuva é igual ao tempo
de concentração para se obter a estimativa de vazão de pico do deflúvio. Assim, o tempo de
concentração para propor a duração teórica da chuva foi obtido através do modelo de Onda
cinemática‐Manning (DEP, 2005):
tc = [5,474 × (n × L)0,8] / [P24 0,5 × S 0,4]

equação (4)

Na equação acima, tc é o tempo de concentração (min), n é o coeficiente de rugosidade
de Manning (s m‐1/3), L é o comprimento do talvegue de escoamento (m), P24 é a precipitação
com 24 horas de duração, determinada pela IDF característica (mm) e S é a declividade média
(m/m).
Uma vez que a maior parte da microbacia de estudo é recoberta por pavimentação do
tipo alvenaria poliédrica (pedras de dimensões diversas rejuntadas com material arenoso ou
betume), a equação de Onda cinemática‐Manning se fez a mais adequada a ser adotada – uma
vez que esta considere a força de arraste sobre a superfície e a erosão/transporte de solo ou
sedimentos na estimativa.
O coeficiente de runnoff (escoamento) é dado com base nas características de cobertura
do solo (sendo também função da declividade média da área e da magnitude do evento), o qual
aproxima bem uma constante para estimar a quantidade máxima de precipitação que é
efetivamente convertida em vazão. Tucci [200?] cita que tendo em consideração uma bacia
urbana, a qual possui dois tipos de superfície – permeável e impermeável –, pode‐se estabelecer
a relação descrita pela equação 5:
C = CP + [(Ci – CP) × AI]

equação (5)

De forma que CP é o coeficiente de escoamento da área permeável da microbacia, Ci é o
coeficiente de escoamento da área impermeável e AI é a parcela da microbacia com área
impermeável.
É conveniente, para fins de análise, que seja adotado um coeficiente médio de runnoff –
sendo que Tucci [200?] relata ser possível expressar este por uma relação linear com as taxas de
áreas impermeáveis, de modo que os coeficientes sejam representativos dos valores das áreas
permeável e impermeável.
Schueler (1987) calculou um coeficiente médio de runnoff utilizando dados de 44
pequenas bacias urbanas americanas, obtendo a seguinte relação, com coeficiente de correlação
(R2) equivalente a 0,71:

C = 0,05 + 0,9 × AI

equação (6)

Como os dados utilizados se referem a 2 anos de dados para a equação anterior, é
provável que o coeficiente se refere a uma precipitação com risco de mesma ordem (Urbonas e
Roesner, 1992 apud Tucci, 200?).
Considerando o Brasil, é inexistente amostras representativas da toda a área abrangente
do território. Porém, Tucci (2000) propôs uma relação com base em uma amostra com 11 bacias
brasileiras do Sul e Sudeste, com R2 = 0,92:
C = 0,047 + 0,947 × AI

equação (5)

Na figura 1, é representado a curva de regressão linear entre os valores amostrais
respectivos as bacias urbanas brasileiras.

Figura 1 – Coeficiente de runnoff em função da percentagem de área impermeável para bacias
urbanas brasileiras (Tucci, 2000).
É muito provável que os valores estimados utilizando o coeficiente médio de runnoff
proposto por Tucci (2000) no presente estudo estejam levemente superiores aos valores efetivos
para a região de presente estudo, uma vez que as perdas por evaporação na região Nordeste do
Brasil tenham maior magnitude em comparação com a região Sul e Sudeste.
Com base nas aproximações de intensidade média de chuva e de um coeficiente de
runnoff representativo para a microbacia a ser analisada, buscou‐se desenvolver um valor de
vazão específica com características tais que suporte o controle de vazão em toda a bacia (uma
vez que o tempo de concentração possa variar em conformidade a declividade e das dimensões
da mesma, modificando, portanto, os valores de vazão espacialmente, como citado por Tucci

[200?]), ou seja, buscou‐se resultados representativos para toda a microbacia.
A área máxima estipulada para os valores de vazão em questão foi adotada em 100 ha,
que equivale ao limite de uso para o método racional. O tempo de retorno adotado para projeto
foi de 10 anos, conforme proposto por DAEE/CETESB (1980) com base no tipo de
empreendimento (microdrenagem).
Para a delimitação da região da microbacia e das áreas impermeáveis da mesma, utilizou‐
se o software Google Earth Pro ®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Utilizando o Google Earth Pro ®, foram delimitadas regiões respectivas à:
 Área de contribuição da microbacia;
 Áreas de permeabilidade considerável e alta interceptação vegetal.
Além destas, para a estimativa de um tempo de concentração representativo para
quantificar a vazão de pré‐desenvolvimento, delimitou‐se uma área com 997734 m2 com relação
entre largura e comprimento de aproximadamente 1:3. É válido ressaltar que o limite de área
escolhido foi inferior a 1 km2 em razão da utilização do método racional.
Na figura 2, é representado a delimitação efetuada pelo Google Earth Pro ® da área de
contribuição (em vermelho), das áreas de permeabilidade considerável e/ou alta interceptação
vegetal (em azul), da região delimitada para estimar o tempo de concentração (em preto) e do
percurso referente ao talvegue do escoamento superficial (em verde, com pontos vermelhos nas
mudanças de direção).
Inicialmente, para a ponderação da intensidade média requerida para o cálculo da vazão
de pré‐desenvolvimento, foi necessário o cálculo do tempo de concentração. O tempo de
concentração foi quantificado utilizando a equação 4, cujas variáveis utilizadas se encontram
abaixo:
Tabela 1 – Variáveis para a estimativa do tempo de concentração.
n

L

P24

S

0,013 s m‐1/3

2109 m

139,97 mm

0,01 m/m

O valor do coeficiente de rugosidade de Manning foi adotado em 0,013, conforme
proposto pelo Plano Diretor de Drenagem Urbana de Porto Alegre (DEP, 2005) para vias públicas.
A precipitação de 24 horas foi ponderada pelo produto da equação IDF de Juazeiro do Norte
(equação 3, com tempo de retorno de 10 anos e duração de 1440 minutos) pela duração da

precipitação (no caso, 1440 minutos). O comprimento de talvegue foram estimados pelo
software Google Earth Pro ®, com base de dados de satélites oriundos do Shuttle Radar
Topography Mission (NASA e NGA, 2000). A declividade média observada no talvegue por satélite
foi de 0,02 m/m, sendo porém adotada uma declividade média de 0,01 m/m em decorrência de
que as obras predominantes na área possuam como peculiaridade baixas declividades,
implementadas através do processo de terraplenagem.
Assim, o tempo de concentração foi estimado em 41,48 minutos.
Utilizando a equação 3, utilizou‐se um tempo de retorno de 10 anos e um tempo de
duração igual ao tempo de concentração. Desta forma, obteve‐se uma intensidade média de 1,39
mm/min ou 83,63 mm/h, a qual será utilizada para a obtenção da vazão de pré‐desenvolvimento
pela equação 2.
Para a ponderação de um coeficiente médio, foi necessário quantificar a percentagem de
área impermeável da área de contribuição. Com base em uma amostra de área considerada
representativa retirada da área de contribuição (representada na figura 3), pôde‐se verificar que
as áreas de alta permeabilidade correspondem a aproximadamente 30%.
Uma vez que a grande maioria das vias da microbacia são pavimentadas com alvenaria
poliédrica (o qual não caracteriza uma cobertura tida por impermeável), adotou‐se uma
percentagem de área permeável de 50% para o cálculo de um coeficiente médio de runnoff.
Utilizando‐se da equação 5, o coeficiente médio de runnoff foi estimado em 0,521.

Figura 2 – Delimitação da área de contribuição, áreas de alta permeabilidade, região para
estimativa do tempo de concentração e percurso do talvegue para o cálculo da vazão de pré‐
desenvolvimento (Google Earth, 2014).

Figura 3 – Área amostral representativa (em roxo) para estimativa da área impermeável (Google
Earth, 2014).

A partir dos dados acima citados, a vazão de pré‐desenvolvimento resultou em um valor
de magnitude tal que Qn = 121,1 L / (s . ha) para a microbacia do bairro Novo Juazeiro/Tiradentes,
Juazeiro do Norte, Ceará.

CONCLUSÕES
A partir dos estudos realizados, chegou‐se a uma proposta de medida legal para controle
dos efeitos referentes ao processo de urbanização: uma vazão de pré‐desenvolvimento
equivalente à 121,1 L / (s . ha).
Com base nesta, visou‐se obter através de uma medida não‐estrutural um limite de
impermeabilização da cobertura de uma microbacia situada no Juazeiro do Norte, Ceará, com
intuito de que a urbanização não venha a prejudicar a eficiência de mecanismos de controle de
alagamentos na área pelo aumento considerável da magnitude dos deflúvios.
Além da vazão de pré‐desenvolvimento, se propõe que como trabalho complementar o
pré‐dimensionamento de reservatórios de pequeno porte com volume de detenção equivalente
para que a vazão em questão seja mantida – estes para serem implementados em pequenos
lotes da localidade ou loteamentos de pequenas áreas (Tucci, [200?]).
É válido lembrar que o elemento encontrado no presente trabalho é algo a ser discutido e
aprimorado, o qual necessita de uma visão interdisciplinar para verificação de aplicabilidade e/ou

possíveis modificações para melhor eficiência da mesma, como citado por Tucci [200?].
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RESUMO
A indústria cerâmica brasileira tem grande importância
para o país, tem participação no PIB na ordem de 1,0%.
Atualmente o setor da construção civil necessita, a cada
dia mais elevar os seus padrões de qualidade, a fim de
estarem de acordo com as especificações das normas
técnicas, já que o mercado consumidor está cada dia
mais exigente. A normalização sobre a cerâmica
vermelha em conformidade com a ABNT e o INMETRO é
essencial para uma organização que busca a qualidade
dos produtos e grande quantidade dos mesmos com um
menor número de desperdício na sua produção, assim

análises e ensaios são necessários para o
acompanhamento do processo. Este trabalho tem por
objetivo apresentar os principais ensaios utilizados na
indústria de cerâmica, a sua importância e os benefícios
trazidos às empresas que fazer uso desta política de
busca de padrões elevados de qualidade, utilizando‐se
para isso bibliografias e análises de laboratório.

PALAVRAS‐CHAVE: cerâmica vermelha, normas, ensaios, normatização.

MAIN FINDINGS AND STANDARDS FOR BRICKS OF RED CERAMIC
ABSTRACT
The Brazilian ceramic industry has great
importance for the country and share in GDP of around
1.0%. Currently the sector of the civil construction
sector requires increasingly raise quality standards in
order to conform to the specifications of the technical
standards, as the consumer market is increasingly
demanding. The normalization about the red ceramic in
accordance with the ABNT and the INMETRO is essential
to an organization that seeks to product quality and

large quantity of the same with a smaller number of
waste in their production, thus tests and analyzes are
needed to monitor the process. This work aims to
present the main tests used in the ceramics industry, its
importance and the benefits to companies that make
use of policy of the search high standards of quality,
using for both bibliographies and analyzes of the
laboratory.

KEY‐WORDS: red ceramic, standards, testing, standardization.

PRINCIPAIS NORMAS E VERIFICAÇÕES PARA TIJOLOS DE CERÂMICA VERMELHA
INTRODUÇÃO
Atualmente o setor de cerâmica no Brasil tem uma grande importância econômica, com
uma participação no PIB de quase 1,0%, além de apresentar características importantes como o
aumento nos seus padrões no cenário da economia nacional, distinguindo‐o de todos os outros
setores, envolvendo micros, pequenas, médias e grandes empresas em todos os estados, no
interior e nas regiões metropolitanas e em boa parte dos municípios do país, envolvendo
produtos derivados de minerais não metálicos para a construção civil, como elementos
estruturais e para revestimento, louças domésticas, sanitárias e de decoração, assim como de
uso específico, como isoladores elétricos, tijolos refratários, tubulações sanitárias, abrasivos,
biocerâmica e isolantes térmicos.
O setor de Cerâmica Vermelha devido a sua importância emprega uma grande quantidade
de trabalhadores, mas, assim como em âmbito nacional, a indústria de cerâmica piauiense e
brasileira ainda apresenta alguns problemas como: falta de qualificação técnica de trabalhadores
e profissionais, desconhecimento das propriedades dos produtos, falta padronização do produto
e tecnologia.
Campos (2011) apontou em seu que o conhecimento dos materiais empregados na
construção é de vital importância para o projeto e a construção na Engenharia Civil; tanto os
materiais da estrutura da edificação como aqueles usados para o seu fechamento e acabamento.
A melhoria da qualidade dos materiais de construção civil permite assegurar um bom
desempenho, durabilidade e, principalmente, contribuir para a segurança das edificações.
As empresas fornecedoras destes materiais devem, para isso, desenvolver um controle da
qualidade a fim de garantir a qualidade destes produtos, onde o ajuste da qualidade na cadeia
produtiva das empresas se faz necessário e este pode ser realizado em todas as partes do
processo, desde a chegada da matéria‐prima, a partir do fornecedor, fase de entrada,
preparação, industrialização, saída do produto e assistência ao cliente.
Devido a isso, inúmeras medidas vêm sendo tomadas de forma a sanar os problemas
apresentados pela indústria de cerâmica vermelha e assim melhorar a qualidade do produto e
racionalizar os recursos naturais, entre elas estão:
• A implantação, implementação e manutenção do Sistema de Gestão de Qualidade
(SGQ); o Governo Federal criou o Programa Nacional de Tecnologia de Habitação ‐
PRONATH, integrante do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat –
PBQP‐H, que visa à melhoria da qualidade e produtividade dos materiais empregados na
construção de habitações populares;
• Entidades governamentais no Brasil como o INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial);
• ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) que também apresenta
normatizações em todas as áreas, inclusive para produtos de cerâmica vermelha.
O presente trabalho apresenta os principais ensaios, normas e verificações a serem
utilizados no setor de cerâmica vermelha visando a melhoria constante da qualidade do
produto final, e assim assegurar a confiabilidade, respeito e satisfação dos consumidores e

fornecedores.
BLOCO CERÂMICO
O bloco cerâmico é um dos elementos de construção mais antigos, havendo relatos de
sua utilização pelo homem desde 4.000 A.C. em edificações, os materiais cerâmicos destacam‐se
pela sua durabilidade e pela facilidade da sua fabricação, dada a abundância da matéria‐prima
que o origina, a argila. A alvenaria feita com bloco cerâmico constitui o método de produção mais
antigo e mais utilizado.
Os tijolos são produzidos a partir da argila, geralmente sob a forma de paralelepípedo,
possuem coloração avermelhada e apresentam canais/furos ao longo de seu comprimento.
Existem dois tipos de blocos cerâmicos: os de vedação e os estruturais.
Os blocos de vedação são aqueles destinados à execução de paredes que suportarão o
peso próprio e pequenas cargas de ocupação (armários, pias, lavatórios) e geralmente são
utilizados com os furos na posição horizontal.
Os blocos estruturais ou portantes, além de exercerem a função da vedação, também são
destinados à execução de paredes que constituirão a estrutura resistente da edificação, podendo
substituir pilares e vigas de concreto. Esses blocos são utilizados com os furos sempre na vertical.
Os blocos cerâmicos objeto da análise deste trabalho são aqueles classificados como de vedação.
A fabricação dos blocos de cerâmica vermelha apresenta várias etapas ou fases que são
resumidas a seguir:
• Seleção das matérias‐primas;
• Definição em laboratório do produto que será produzido industrialmente;
• Preparação da matéria‐prima;
• Britagem e moagem da matéria prima;
• Mistura e umidificação;
• Extrusão, corte e identificação das unidades;
• Secagem;
• Queima;
• Armazenamento para entrega
NECESSIDADE DE NORMATIZAÇÃO
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), normatização é a atividade
que estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas à
utilização comum e repetitiva com vistas à obtenção do grau ótimo de ordem em um dado
contexto. Na prática, a Normatização está presente na fabricação dos produtos, na transferência
de tecnologia, na melhoria da qualidade de vida através de normas relativas à saúde, à segurança
e à preservação do meio ambiente.
Os problemas enfrentados pelo setor cerâmico brasileiro e o seu reflexo na qualidade dos
produtos disponíveis para o consumidor, principalmente em função da existência da não
conformidade técnica intencional.
De acordo com dados da Secretaria Executiva do Comitê Nacional de Desenvolvimento

Tecnológico da Habitação, de julho de 1998, o percentual médio de não conformidade dos
materiais e componentes da construção civil habitacional está em torno de 40%.
Portanto, a análise de conformidade realizada pelos órgãos de regulamentação e pelos
próprios produtores dos materiais tem como um de seus objetivos principais o fornecimento de
informações que poderão orientar os consumidores e os programas setoriais da qualidade
existentes, obtendo‐se resultados mais imediatos e um engajamento maior das partes
envolvidas.
PRINCIPAIS NORMAS
Para os blocos cerâmicos as normas que devem ser seguidas para se obter produtos de
qualidade são:
• NBR 15270‐1 ‐ Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação;
• NBR 15270‐2 ‐ Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural;
• NBR 15270‐3 ‐ Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de vedação – Métodos
de Ensaio;
• NBR 7.171, de novembro de 1992: Bloco Cerâmico para Alvenaria: Especificação;
• NBR 6.461, de junho de 1983: Bloco Cerâmico para Alvenaria – Verificação da
Resistência à Compressão: Método de Ensaio;
• Portaria Inmetro nº 152, de 08 de setembro de 1998: estabelece as condições para
comercialização dos blocos cerâmicos para alvenaria (dimensões e marcações) e a
metodologia para execução do exame de verificação da conformidade metrológica dos
mesmos.
PADRÕES ESTABELECIDOS EM CERÂMICA VERMELHA
Segundo a NBR 15270‐1 (2005), os blocos cerâmicos para vedação constituem as
alvenarias externas ou internas que não têm a função de resistir a outras cargas verticais, além
do peso da alvenaria da qual faz parte. Assim, a norma regulamenta quais devem ser os
principais ensaios a serem executados em para verificação da qualidade em blocos de cerâmica
vermelha.
Nesta etapa serão listados alguns dos principais ensaios em cerâmica vermelha. Para
Blocos Cerâmicos temos:
Identificação dos blocos: Os blocos cerâmicos devem trazer, obrigatoriamente, gravado
em uma das suas faces externas, a identificação do fabricante e do bloco, em baixo relevo ou
reentrância, com caracteres de no mínimo 5 mm de altura, sem que prejudique o seu uso.
No bloco cerâmico de vedação deve constar no mínimo o seguinte:
a) identificação da empresa;
b) dimensões de fabricação em centímetros, na sequência largura (L), altura (H) e
comprimento(C), na forma (L x H x C), podendo ser suprimida a inscrição da unidade de medida
em centímetros.
Características visuais: O bloco cerâmico de vedação não deve apresentar defeitos
sistemáticos, tais como quebras, superfícies irregulares ou deformações que impeçam o seu

emprego na função especificada.
Forma e Tolerâncias Dimensionais Médias: O bloco de vedação deve possuir a forma de
um prisma reto. Em relação às grandezas largura (L), altura (H) e comprimento (C) a tolerância
dimensional relacionada à média das dimensões efetivas será de ±3 mm.
Espessura dos septos e paredes externas: A espessura dos septos dos blocos cerâmicos de
vedação deve ser no mínimo 6 mm e a das paredes externas no mínimo 7 mm.
Desvio em relação ao esquadro e Planeza das faces ou flecha: O desvio em relação ao
esquadro deve ser no máximo 3 mm. A flecha deve ser no máximo 3 mm.
Resistência à compressão: A resistência à compressão dos blocos cerâmicos de vedação,
calculada na área bruta, deve atender aos valores mínimos indicados na tabela 1.
Tabela 1‐ Resistência a Compressão

Fonte – ABNT NBR 15270‐3: 2005

Índice de Absorção d´água (AA): O índice de absorção d´água não deve ser inferior a 8%
nem superior a 22%.
Constituição dos lotes de fornecimento e Inspeções por ensaios: O lote de fabricação deve
ter no máximo 100 000 blocos. Todo lote de fabricação pode ser dividido em lotes de
fornecimento de até 100 000 blocos ou fração. Na execução da inspeção por ensaios, adota‐se
amostragem simples.
Corpos de Prova: Para o ensaio de determinação das características geométricas (largura,
altura, comprimento, espessura das paredes externas e septos, planeza das faces e desvio em
relação ao esquadro) e para o ensaio de determinação da resistência à compressão, as amostras
são constituídas de 13 corpos‐de‐prova. Para o ensaio de determinação do índice de absorção
d’água, a amostra é constituída de seis corpos‐de‐prova.
CONCLUSÃO
Diante dos dados e normas apresentadas, pode‐se dizer que no Piauí e no Brasil as
atividades de metrologia, normatização e da qualidade industrial em sua maioria não são
desenvolvidas pelas empresas produtoras de blocos de cerâmica vermelha. Nota‐se que, sem a
busca pela qualidade por parte das empresas, os produtos gerados são utilizados sem que o
consumidor saiba se está (ou não) em conformidade com o que é padronizado pelas normas
vigentes.
O Inmetro e programas como o PBQP‐H devem intensificar a busca pela melhoria da

qualidade e da produtividade dos materiais empregados na construção de habitações populares,
sabe‐se que um material de má qualidade poderá comprometer a credibilidade do fabricante, e
assim diminuir a sua aquisição por parte dos consumidores, já que os lojistas e os profissionais do
setor de construção civil, normalmente, orientam a escolha do cliente, informando os melhores
materiais.
As universidades e escolas técnicas são essenciais na formação de profissionais
devidamente qualificados neste ramo da construção civil, a fim de não ficar refém da experiência
de trabalhadores do ramo que não tiveram o conhecimento técnico, e assim buscarão cada vez
mais a melhoria da qualidade, utilizando‐se para isso as determinações presentes nas normas.
O mercado atual se apresenta cada vez mais competitivo e assim é necessário que as
empresas e fornecedores de matérias‐primas se adequem a este novo panorama da indústria de
cerâmica vermelha e com isso visar a adequação dos produtos aos Regulamentos e às Normas
Técnicas, contribuindo para que o consumidor possa fazer escolhas melhor fundamentadas, e
com isso melhorar o setor como um todo, unindo qualidade, segurança e economia.
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RESUMO
A contextualização primordial da pesquisa in loco,
especificamente, na Rua do Comércio, na cidade de
Santa Inês - MA, é delineada ao sistema preventivo de
combate a incêndio pela aplicação de aparelhos
extintores nas edificações comerciais, firmado em
normas ministerial do trabalho e emprego (NR),
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCIP).
Este presente trabalho tem como objetivo investigar in
loco sobre o sistema de proteção por meio de aparelhos
extintores nas edificações comerciais, centradas na Rua
do Comércio, no município de Santa Inês – MA, com
relação às exigências previstas em norma e legislação
nacional. Durante as inspeções nas edificações, aplicou-

se um questionário com perguntas fechadas dirigido ao
empregador, um check list conforme a NBR 12.693/1993
e também realizou – se um levantamento fotográfico
de toda área de estudo. Os resultados obtidos com o
término das inspeções e das informações coletadas e
analisadas foram que existe uma grande carência de
capital fiscalizador dos órgãos competentes vigentes do
Estado do Maranhão nas edificações comercias,
facilitando assim, a ocorrência de numerosas falhas e
desconformidades de normas e leis referentes a
combate a incêndio e pode comprovar – se que as
mesmas
se
encontram
com
determinadas
irregularidades em seus sistemas preventivos de
combate a incêndio.

PALAVRAS-CHAVE: Segurança do trabalho, prevenção e combate a incêndio, aparelhos extintores.

PROTECTION SYSTEM BY MEANS OF EXTINGUISHING APPARATUS: A case study in commercial
buildings in the Rua do Comércio, municipality of Santa Ines – MA
ABSTRACT
He primary context of research in situ , specifically in
the Commerce Street in the town of Santa Ines - MA , is
outlined the preventive system of fire fighting by the
use of fire extinguishers in commercial buildings ,
signed in ministerial labor standards and employment (
NR ) , Brazilian Association of Technical Standards (
ABNT ) and Code of Fire Safety and Panic ( COSCIP )
.This present study aims to investigate on the spot
protection system using fire extinguishers in
commercial buildings, centered on Commerce Street, in
the municipality of Santa Ines - MA , with respect to the
requirements and standards in national legislation .
During inspections in buildings, we applied a

questionnaire with closed questions directed to the
employer, a check list according to NBR 12.693/1993
and also held - a photographic survey of the entire
study area. The results obtained with the completion of
inspections and information were collected and
analyzed that there is a shortage of capital in existing
supervisory competent organs of the State of Maranhão
in commercial buildings, thereby facilitating the
occurrence of numerous faults and discontinuities of
rules and laws pertaining the fire fighting and can prove
- is that they meet certain irregularities in its preventive
fire fighting systems.

KEY-WORDS: Safety, prevention and fire fighting, fire extinguishers.
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SISTEMA DE PROTEÇÃO POR MEIO DE APARELHOS EXTINTORES: Um estudo de caso
nas edificações comerciais da Rua do Comércio, município de Santa Inês – MA
INTRODUÇÃO
O presente trabalho em análise dá-se no município de Santa Inês, situada a 03° 40' 01'' de
latitude Sul, e a 45° 22' 48.92'' de longitude Oeste, localizada na Região do Vale do Pindaré, no
centro-oeste maranhense, distante, aproximadamente, 240 km da capital do Estado do
Maranhão, São Luís. (BRASIL, 2013a).
Santa Inês é um município que a cada dia se torna em culminância às suas atividades
ligadas ao comércio varejista e atacadista, dos mais diversificados produtos e prestações de
serviços. Todo este cenário é favorecido pela passagem de duas rodovias federais – BR 316 e BR
222 – e a tangente da linha férrea de uma mineradora. O cenário mercantil santanesense é bem
desenvolvido, principalmente, na Rua do Comércio, bem no centro da cidade.
Com o ápice comercial neste logradouro existe a possbilidade de haver edificações
comerciais que não estejam em conformidade com a norma ministerial trabalhista – NR 23,
norma técnica NBR 12.693/1993 e legislação estadual – Lei n.º 6.546/1995, referentes aos
equipamentos de proteção coletiva preventivos de incêndios: aparelhos extintores. Diante deste
panorama, poderá desencadear incêndios de media e grande proporção, como já registrados
nesta área.
A segurança, precaução e combate a incêndios nas edificações deve ser considerada ainda
na fase de projeto, esta etapa é definida como a de produção da edificação, cujos vários
problemas que possam surgir durante a fase de uso podem ser previstos e resolvidos sem afetar
a qualidade e durabilidade da edificação e suas instalações preventivas de ação contra incêndios.
As edificações devem ser projetadas e construídas de modo a garantir a proteção das
vidas humanas versus os efeitos fatais oriundos do fogo. Entre esses riscos encontramos as
queimaduras (fatais ou não), asfixia envenenamento, contusões, irritações e outros. Os efeitos
secundários do fogo ocorrem por falta de oxigênio, fumaça, gases nocivos, agressivos ou tóxicos,
pânico, colapsos materiais ou estruturais. (ARAÚJO, 2008, p. 95).
De acordo com Pereira (2004, p.108): "a prevenção de incêndios deve ser preocupação
dos órgãos públicos competentes e da sociedade, pois a ocorrência destes provocará prejuízos a
todos”.
Os resultados que os incêndios causam à sociedade são evidentes. Pois nos mesmos
ocorrem perdas sociais, econômicas e a mais grave a humana.
As incidências mais frequentes de incêndios tanto em pequenos como grandes são nas
edificações. Alguns exemplos de inicio de ignição são: vazamento de gás de bujões com
explosões; curtos circuitos em instalações elétricas, por excesso de carga; manuseio de
explosivos e outros produtos perigosos em locais não adequados; esquecimento de ferro de
passar roupa; fogões e eletrodomésticos ligados, dentre outros. Toda tragédia de incêndio
começa pequena. (DEL CARLO, 2008, p. 12).
Quando o fogo deixa de ser controlado, isto é, alastra-se de tal maneira rápida e
acarretando danos à saúde e até mesmo a morte de envolvidos, prejuízos materiais e agredindo
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

o meio ambiente, denomina-se incêndio.
Salienta-se que para a concretização do fogo, faz-se presente a existência de três
elementos essenciais, que são: material combustível (inflamável), calor (energia térmica) e
oxigênio (comburente). Este subsídio tridimensional, segundo literatura na área da Prevenção e
Combate a Incêndio (PCI) nomeia de “Triângulo do Fogo”. (SALIBA, 2010; MILANELI, 2009).
MILANELI et al (2009) ressalta em seu estudo que há um quarto elemento primordial para
a vida do fogo , ou seja , a reação em cadeia – que após iniciar a combustão, os inflamáveis
geram mais calor e esta condição provoca o desprendimento de mais gases e vapores
combustíveis , que resulta em uma transformação em cadeia; com este acréscimo da reação em
cadeia o “ Triângulo do Fogo” passa ser designado de “Tetraedro do Fogo”.
Como a gênese do fogo depende de um desses elementos em supra, fazendo-se a retirada
de um desses elementos componentes a combustão é cessada (extinção do fogo), com a
aplicação das seguintes técnicas: isolamento do material inflamável (combustível) resfriamento
(calor) e abafamento (oxigênio). (SALIBA, 2010).
O fogo é transmitindo pela condução, convecção e irradiação. (SALIBA, 2010; MILANELI,
2009).
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), segundo a Lei n.º 6.514/1978 e Portaria
n.°3.214/1977, em sua norma regulamentadora (NR) – número 23, que trata da Proteção Contra
Incêndios, tendo alterações no ano de 2011, e que no seu item 23.1 enfatiza de maneira límpida
e hodierna obrigatoriedade do empregador quanto ao cumprimento das normas técnicas e
legislações estaduais alusivas a questão em pauta. (BRASIL, 2013b). E, destacam-se as espécies de
regras previstas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que são inúmeras normas
brasileiras (NBR), como é o caso da NBR 12.693/1993 – sistema de proteção por extintores de
incêndios; NBR 13.434-2 – sinalização de segurança contra incêndio e pânico; e na tocante
legislação do Estado do Maranhão é a Lei n.º 6.546, de 29 de dezembro de 1995, que apronta o
Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCIP) do corpo de Bombeiros Militares do
Maranhão (CBMMA). (ASSOCIAÇÂO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004, 1993;
MARANHÃO, 1995).
Os aparelhos extintores, portáteis ou sobre rodas, são equipamentos pressurizados que
possuem dentro dos cilindros agentes extintores de incêndio, como carga líquida (CL), CO2
(dióxido de carbono) e pó químico seco (PQS); aplicados conforme a Classe de Fogo ou Incêndio
(A – queimam na profundidade e deixam resíduos, B – queimam somente na superfície e não
deixam resíduos; C – fogo em equipamentos energizados, e D – materiais pirofóricos). Para que o
combate seja eficiente e eficaz deve haver empregados capacitados para os procedimentos
seguros, não bastando apenas à distribuição técnica destes aparelhos por áreas. Pois, caso
contrário haja aplicação incorreta do agente extintor em uma Classe de Fogo não apropriada,
certamente haverá uma situação mais devastadora do incêndio ou mesmo obter reações mais
complexas. (SALIBA, 2010; TRINDADE, 2010; MILANELI, 2009).
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo foi desenvolvido em três momentos. Inicialmente realizaram-se à
revisão da literatura (arcabouço epistemológico) do tema da pesquisa por meio de livros,
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monografias, artigos e ABNT/NBR´S relacionadas à Proteção e Combate a Incêndio. O segundo
momento deu-se no campo, destacado pela inspeção in loco (edificações comerciais), aplicando
um check list conforme a NBR 12.693/1993 e ainda um questionário com perguntas fechadas
dirigido ao empregador, além de um levantamento fotográfico de toda área de estudo. O terceiro
e ultimo momento deu-se através dos resultados e discussão e da conclusão com a ponderação
dos resultados obtidos mediantes as fases mencionadas acima.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a pesquisa in loco, por meio de investigação fotográfica, buscou-se selecionar
algumas imagens, concedidas, pela livre espontaneidade dos gestores comerciais, de maneira
que não houvesse a identificação dos estabelecimentos. Com isto, o Quadro 1, exibe as imagens
de maneira conformes e não conformes, segundo a NR 23 e NBR 12693/1993.
QUADRO 1 – Seleção de imagens de consonância e desacordos de normas trabalhistas e técnicas,
referentes aos aparelhos extintores portáteis (tipo 1 ).
IMAGEM

Descrição da conformidade
Aparelho extintor portátil em perfeito estado conservação; agente
extintor água pressurizada para Classe de A; presente ficha individual de
controle; altura de 1.600 mm, sinalização vertical e horizontal de acordo
com a NBR 12.963 e NR 23. Desta maneira, apresenta-se em boa condição
de uso para em caso de combate a principio de incêndio.
É notável que este aparelho é um dos poucos que estão dentro dos
padrões da ABNT, NR 23 e COSCIP

Equipamento extintor dentro do prazo de validade (carga/teste
hidrostático), em perfeito estado. Obedecendo às normas brasileiras e
regulamentos técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (INMETRO).
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Continuação do Quadro 1.
IMAGEM

Descrição da não conformidade

Manômetro do aparelho extintor portátil com pressão acima do
permitido.

Aparelho extintor portátil, agente extintor gás carbônico, sem sinalização
horizontal, mal localizado, fora da altura máxima permitida e obstruído
por materiais, tronando assim seu acesso difícil pra o manuseio , caso
venha ocorrer um principio de incêndio .

Aparelho extintor portátil de carga líquida, água pressurizada,
diretamente exposto no piso acabado, sem sinalização vertical e
horizontal, além de ser encontrar em local não adequado.

Aparelho extintor portátil de pó químico, com defeitos em sua sinalização
vertical, em difícil local de acesso e obstruído por uma escada.
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Aparelho extintor de gás carbônico localizado próximo a uma cozinha
industrial, ao lado de cilindros de gás butano comercial P-45, exposto ao
calor, sem sinalização vertical e horizontal, e com localização mal
dimensionada.

CONCLUSÃO
Com base nos dados coletados e analisados das edificações comerciais, da Rua do
Comércio, do município de Santa Inês - MA, pode-se comprovar que as mesmas se encontram
com algumas irregularidades em seus sistemas de preventivos de combate a incêndio. De acordo
com as normas da ABNT citadas no desenvolvimento do trabalho, as falhas relevantes
encontradas foram: falta de extintores em grande parte das edificações inspecionadas, ausência
de sinalização e localização adequadas, extintores com validades vencidas, deficiência de
fiscalização dos órgãos públicos competentes diante as edificações e capital humano
despreparado para em caso de uma emergência (incêndio).
A carência dos extintores é um fator que coloca em risco a segurança das pessoas em
situações emergenciais, pois de acordo com a NR 23 e a NBR 12.693 – sistemas de proteção por
extintores de incêndio (1993), estes equipamentos são obrigatórios e extremamente necessários
para combater o fogo ainda em sua fase inicial.
Com relação à deficiência de sinalização, é evidente que sua ausência atrapalha a
orientação das pessoas em situações de emergência, desse modo deverá ser incluído nas
edificações encontradas com falhas ou ausência das simbologias adequadas, projetos de
sinalização que atenda as exigências impostas pela NBR 13.434-2 (Sinalização de segurança
contra incêndio e pânico).
A localização dos aparelhos extintores deve ser dimensionada de modo que fique
desobstruída de materiais e equipamentos ou objetos, com fácil visualização, fácil acesso e onde
haja menos probabilidade do fogo bloquear o seu acesso para a facilitação do manuseio do
extintor.
De acordo com a NR 23 todas as empresas devem possuir pessoas habilitadas no uso
correto de extintores de incêndios. Portanto, a carência de trabalhadores despreparados nas
edificações comerciais deve ser ajustada por meio de cursos e treinamento aos funcionários das
edificações, a respeito do tema prevenção e combate a incêndio, sendo os mesmos ministrados
por profissionais habilitados: engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do
trabalho, bombeiros militares, bombeiros civis.
Observou-se durante o estudo que existe uma grande carência da fiscalização nas
edificações comerciais, facilitando assim, que ocorram numerosas falhas e desconformidades de
normas e leis vigentes referentes a combate a incêndio.
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RESUMO
Nos últimos anos no Brasil, vem crescendo a
preocupação do governo com as condições de trabalho,
as quais os trabalhadores estão expostos. Nessa direção,
o governo brasileiro editou a Norma Regulamentadora
(NR) 17‐ Ergonomia, que visa estabelecer parâmetros
que permitam à adaptação das condições de trabalho as
características psicofisiológicas dos trabalhadores. O
presente trabalho tem como escopo avaliar as condições
de trabalho em um dos canteiros de obra da empresa
ESSE Engenharia, e observar se está conforme o
estabelecido na NR17. A constante utilização das
máquinas, postura em pé, repetição de movimentos
inerentes à atividade fabril são algumas das
características encontradas no canteiro de obras da

organização. Em virtude dessas características, o
atendimento as exigências ergonômicas é um fator
importante para a melhoria das condições de trabalho
dos funcionários. Aplicar os conhecimentos ergonômicos
requer o conhecimento das tarefas, das atividades
desenvolvidas para realizá‐la e das dificuldades
enfrentadas pelos trabalhadores nas suas condições de
trabalho. Assim, os dados obtidos na pesquisa
sustentaram‐se nos questionários aplicados aos
colaboradores e ao técnico em segurança do trabalho.

PALAVRAS‐CHAVE: Ergonomia. Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia, condições de trabalho.

ERGONOMIC ANALYSIS OF WORKING CONDITIONS ON CONSTRUCTION SITE COMPANY ESSE
ENGENHARIA ‐ PB
ABSTRACT
In recent years in Brazil, has increased the
government's concern with the working conditions to
which workers are exposed. In this sense, the Brazilian
government issued Norm ( NR ) 17 ‐ Ergonomics, which
aims to establish parameters that allow the adaptation of
working conditions psychophysiological characteristics of
workers. The present work has the objective to assess
the working conditions at one of construction company
ESSE Engineering, and observe if it is as established in
NR17. The constant use of the machines, standing
posture, repetition of movements involved in
manufacturing activity are some of the features found on

the construction site of the organization. Because of
these characteristics, care ergonomic requirements is an
important tool for improving the working conditions of
employees factor. Apply ergonomic knowledge requires
knowledge of the tasks, the activity performed to
accomplish it and the difficulties faced by workers in
their working conditions. Thus, the data obtained in the
research is supported in interviews with the employees
and the coach safety. conditions. Thus, the data obtained
in the research is supported in interviews with the
employees
and
the
coach
safety.

KEY‐WORDS: Ergonomics. Norm 17 ‐ Ergonomics, work conditions.

ANÁLISE ERGONÔMICA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO CANTEIRO DE OBRAS DA EMPRESA
ESSE ENGENHARIA‐ PB
1.

Introdução

De acordo com a Norma Regulamentadora 17 (NR 17), em seu item 17.1, a Ergonomia visa
estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e
desempenho eficiente.
A partir daí nos surgiu o interesse em fazermos uma análise ergonômica das condições de
trabalho na empresa ESSE Engenharia. Daí, começamos a pesquisar sobre tal assunto, e com base
na NR 17, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e em alguns textos provenientes da internet,
como ergonomia: Um estudo sobre sua influência na produtividade. Elaboramos dois
questionários a serem aplicados aos trabalhadores da empresa ESSE, além de fazermos um estudo
bibliográfico sobre tais aspectos.
A análise ergonômica será feita apenas no canteiro de obras de uma das filiais da Esse
Engenharia, que está localizada na PB 240, trecho que liga São Sebastião do Umbuzeiro à São João
do Tigre, onde está sendo executado a terraplanagem desse trecho. É importante frisar que o
nosso estudo das condições de trabalho não faz o aprofundamento sobre LER (Lesões por esforços
repetitivos) e DORT (Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho), abrangendo apenas o
que apresentaremos em nossa literatura, relacionado à Norma Regulamentadora 17 (NR 17) e a
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
A preocupação com as condições de trabalho deve estar presente em todas as ações da
empresa, sob pena de perder‐se na competitividade. Então, é necessário que a empresa tenha
organização, planejando o posto de trabalho e seus aspectos ergonômicos. Pois, como afirma
(ABRAHÃO; SZNELWAR... [et al.], 2009), é importante analisar as características da população de
trabalhadores, o contexto nos quais eles desempenham as atividades, e elaborar um
planejamento que considere estes fatores. Para tal, devem ser definidas as metas de produção, de
modo que se incorporem os conceitos de variabilidade e de imprevisibilidade, para que não
ocorram prejuízos ao bem‐estar, com riscos à saúde, a segurança dos trabalhadores e também aos
resultados da produção.
Nesse cenário, a empresa ESSE Engenharia busca firmar‐se como referência para o setor da
construção civil, procurando aumentar a segurança dos trabalhadores, de modo que diminua os
gastos adicionais com reparações de danos causados a funcionários que não trabalham em
consonância com as normas de segurança. Verificando‐se as condições de trabalho dos
trabalhadores da empresa analisada, apresentou‐se a seguinte questão de pesquisa: as condições
de trabalho oferecidas pela empresa ESSE Engenharia aos trabalhadores estão de acordo com os
parâmetros propostos pela ergonomia?
Com o objetivo de responder a este questionamento, buscamos analisar as condições de
trabalho desta empresa, particularmente, observando o canteiro de obras. Especificamente,
procuramos:

a)

Identificar a função de alguns trabalhadores;

b)

Conhecer os seus postos de trabalho e seus conhecimentos sobre ergonomia;

c)
Analisar o canteiro de obras sob seus aspectos ergonômicos, com base no que será
apresentado na literatura, como também nas normas regulamentadoras;
d)
na NR 17.
2.

Propor soluções ou alternativas para adequação ao que é proposto na literatura e

Revisão da literatura

Segundo a NR 17, em seu item 17.1, as condições de trabalho incluem aspectos
relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos
equipamentos e as condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do
trabalho. A análise ergonômica do trabalho (AET) tem como objetivo aplicar os conhecimentos da
ergonomia para analisar, diagnosticar e corrigir determinadas situações de trabalho. Esta técnica
foi desenvolvida por pesquisadores franceses e pode ser considerada como um exemplo da
ergonomia corretiva, ou ergonomia de correção (IIDA, 2005).
Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos
trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma
abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme estatui a NR 17 no seu item 17.1.2.
De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cabem as empresas:
I.

Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;

II.
Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a
tomar no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais;
III.

Adotar as medidas que lhe sejam determinadas pelo órgão regional competente;

IV.

Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.

No Brasil, cada vez mais se observa o interesse e preocupação do governo com os aspectos
relacionados à segurança e a saúde do trabalhador, devido aos altos prejuízos econômicos
decorrentes de danificações à integridade física e mental dos empregados.
Segundo Cartaxo (1997) a ergonomia visa à diminuição de doenças relacionadas ao
trabalho, danos musculares devido à fadiga, situações em que o trabalhador possa estar exposto
ao risco de acidentes devido a sua postura, redução de perdas, danos e custos as empresas,
melhoria no conforto e aumento na produtividade e desempenho do trabalhador.
O objetivo da NR 17 é caracterizar a ergonomia como um importante instrumento para
garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, e ela representa um ótimo avanço na
estruturação das condições dos postos de trabalho nas empresas brasileiras. Segundo (SILVA;
SOUZA... [et al.], 2009), até então, a organização do trabalho era considerada intocável e passível
de ser modificada apenas por iniciativa da empresa, muito embora os estudos comprovassem o
papel decisivo desempenhado por ela na gênese de numerosos comprometimentos à saúde do
trabalhador.
Segundo (GONÇALVES; DEUS, p. 2) “um canteiro de obras bem organizado é um dos

pontos básicos para o início da análise ergonômica de uma obra de construção, por isso, a cada dia
que passa se torna mais importante a definição dos elementos que o compõem.” Ele deve
apresentar‐se organizado, limpo e com as vias de circulação liberadas, tentando‐se evitar ao
máximo poeira excessiva e eventuais riscos, pois a falta de preparação do posto de trabalho
sempre acarreta falhas no planejamento e programação da obra. Então, para que ambas ocorram
de forma correta, deve‐se preparar o posto de trabalho, de tal forma que atenda a requisitos
essenciais à limpeza do local, a eliminação de interferências, o fornecimento de ferramentas,
materiais e equipamentos na quantidade adequada e no tempo correto.
A NR 17, no seu item 17.4, estatui que todos os equipamentos que compõem um posto de
trabalho devem ser adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza
do trabalho a ser executado. Também afirma que as condições de trabalho devem estar
adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores e a natureza do trabalho a ser
executado. Nos locais de trabalho onde as atividades devem ser executadas são recomendadas
pela NBR no seu item 17.5.2, as seguintes condições de conforto:
a)
Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152; norma brasileira
registrada no INMETRO;
b)

Índice de temperatura entre 20ºC e 23ºC;

c)

Velocidade do ar não superior a 0,75m/s;

d)

Umidade relativa do ar não inferior a 40%.

Relacionado à iluminação a NR no seu item 17.5.3, todos os locais de trabalho deve ter
iluminação adequada natural ou artificial, geral ou suplementar apropriada a natureza da
atividade. Ainda no artigo 176 da CLT, os locais de trabalho deverão ter ventilação natural,
compatível com o serviço realizado.
O artigo 184 da CLT, estatui que as máquinas e os equipamentos devem ser dotados de
dispositivos de partida e parada, e outros que se fizerem necessários para a prevenção de
acidentes de trabalho, especialmente quanto ao risco de acionamento acidental.
De acordo (SILVA; SOUZA... [et al.], 2009, p.67), “para que o desempenho dos
trabalhadores seja considerado eficiente é necessário que o trabalhador possa permanecer no
processo produtivo durante todo o tempo que a própria sociedade estipula como sendo seu dever
permanecer trabalhando”. Para tal, “é preciso que suas condições permitam a execução das
tarefas até uma idade mais avançada” (SILVA; SOUZA... [et al.], 2009, p.67).
3.

Metodologia

Os procedimentos metodológicos incluíram pesquisa bibliográfica, descritiva, pesquisa de
campo, metodológica e estudo de caso. Segundo (SILVA; SOUZA... [et al.], 2009, p.68), “a pesquisa
classifica‐se como bibliográfica, pois tem como base a teoria encontrada em publicações, como
livros, inclusive em sites na internet. É também descritiva pelo fato de que evidencia
características de determinada população ou de um fenômeno”
Ainda de acordo com (SILVA; SOUZA... [et al.], 2009, p.68), “classifica‐se como de campo,
devido ao fato do fenômeno ter sido observado no local onde os fatos acontecem. É também

metodológica, pois foram captados e manipulados instrumentos reais. É um estudo de caso,
devido ao fato do estudo ter sido limitado à apenas uma empresa”.
A coleta de informações ocorreu por meio de observações que foram registradas em fotos
e em diário de campo. O questionário aplicado possuiu questões abertas e fechadas. O
questionário foi aplicado pelos pesquisadores, que procuraram sanar todas as dúvidas dos
entrevistados.
O universo de pesquisa foi o técnico em segurança do trabalho e o corpo de colaboradores
do canteiro de obras analisado, da empresa ESSE Engenharia, perfazendo um total de 12
funcionários entrevistados. Assim, foram inclusas na observação todos os elementos formadores e
aqueles que circundam o posto de trabalho, tais como os funcionários, as máquinas e a forma de
organização do canteiro de obras. A pesquisa limita‐se a análise dos dados obtidos, sem interferir
nas atuais condições de trabalho oferecidas pela empresa.
Após a análise e comentário dos dados, são expostas alternativas para as situações que
violem a legislação, estabelecendo condições para que o empresário possa realizar as adequações
necessárias. A pesquisa restringiu‐se a observância das condições de trabalho oferecidas pela
empresa aos trabalhadores, que serão os destinatários das possíveis adequações a serem
implementadas pela empresa, caso seja necessário.
Segundo o objetivo do trabalho realizado, a análise e o tratamento dos dados serão tanto
qualitativos quanto quantitativos. Os dados obtidos serão analisados e comparados tendo‐se
como base o disposto na legislação vigente, sobretudo na NR 17 e na CLT, e na bibliografia
especializada. Em razão disso, a análise caracterizou‐se como qualitativa.
4.

Apresentação da pesquisa

O estudo foi realizado na empresa ESSE Engenharia, que é voltada para a construção e
sinalização horizontais e verticais de pistas de rolamento. Esta empresa possui 150 funcionários
neste canteiro pesquisado (Figura 1), mas para esta pesquisa entrevistamos apenas 12
trabalhadores que são os que se encontram fixos no canteiro, pois os outros trabalhadores
encontram‐se no campo.

Figura 1 – Localização do Canteiro de obras onde foi realizada a pesquisa

Foi verificado durante a pesquisa que a equipe de produção, bem como o corpo técnico do
escritório, é em sua maioria trabalhadores do sexo masculino, tendo apenas como exceção duas
faxineiras do escritório e do canteiro. Também se constatou que grande parte dos funcionários
não possui conhecimento sobre ergonomia e nem sobre as suas contribuições para a melhoria das
condições de trabalho, perfazendo um total de 99% dos entrevistados. Cremos que este fato se
deve ao baixo nível de escolaridade dos funcionários. Tomaram‐se por base os dados coletados
por meio de questionários (Figura 2).
O grupo de pessoas entrevistadas é constituído por: um soldador, um borracheiro, um
ajudante de borracheiro, um motorista de caçamba, um encarregado de mecânica, um auxiliar de
mecânica, um operador de máquina pesada (patrol), um servente, um construtor de estaca, um
batedor de estaca, um eletricista de máquina e um técnico em segurança do trabalho.

Figura 2 – Aplicação dos questionários aos trabalhadores
Em relação ao nível de escolaridade, verificamos que: uma pessoa não possui nenhum grau
de escolaridade, uma possui ensino técnico, uma tem ensino fundamental completo e três ensino
fundamental incompleto, uma tem ensino médio incompleto e cinco ensino médio completo. Já
relacionado à faixa etária observamos que dois possuem idade entre 18 e 25 anos, um possui
idade entre 20 e 30 anos e nove possuem idade superior a 30 anos. No que diz respeito à
remuneração, dois funcionários (16,66%), recebem entre 1 e 1,5 salários mínimos, cinco
funcionários (41,66%) recebem entre 1,5 e 2 salários mínimos, cinco funcionários (41,66%)
recebem acima de 2 salários mínimos. Quanto ao tempo de serviço, um funcionário (8,33%) está
começando na empresa no dia da entrevista, um funcionário (8,33%) está há um mês na empresa,
oito funcionários (66,6%) estão na empresa no intervalo de tempo que varia de 2 a 6 meses, dois
funcionários (26,6%) estão na empresa há aproximadamente 2 anos, caracterizando a alta
rotatividade de funcionários.
Também observamos que aconteceu apenas um acidente de trabalho, infelizmente fatal,
no qual o trabalhador foi atropelado por uma máquina patrol, que o esmagou. Os demais

trabalhadores não sofreram nenhum acidente. Relacionado à ocorrência de dores provocadas pela
realização de atividades laborais, apenas um trabalhador (8,33%) apresenta dores por esforço
repetitivo, os demais 11 trabalhadores (91,67%) não sentem nenhum tipo de dor. Vale a pena
ressaltar que os intervalos de descanso, propostos pela NR 17 são atendidos, pois todos os
entrevistados possuem um tempo disponível para o descanso todos os dias. O funcionário que
afirmou sentir dores foi o servente, devido ao fato dele passar o dia todo pegando muito peso,
abaixando‐se e levantando‐se.
Quando tomados os fatores que compõem o ambiente de trabalho (máquinas, iluminação,
ruído, ventilação, etc.), indaga‐se se sua melhor adequação resultaria em melhoria nas condições
de trabalho, os resultados indicam a seguinte ordem de prioridade: iluminação (58,33%);
máquinas (55%); ruído (25%); ventilação (0%); espaço físico (10%). Os itens iluminação e
equipamentos (Figura 3), na maioria dos respondentes (83%), se melhor adequados não
contribuiriam para a melhoria das condições de trabalho. Nenhum dos entrevistados consideram a
ventilação como fator importante nas suas condições de trabalho, pois trabalham em espaço
aberto ao ar livre. Considerando agora os ruídos, a maioria dos trabalhadores utilizam os
equipamentos de proteção auricular, não necessitando de melhorias. Esses dados demonstram
que os trabalhadores estão atentos as suas condições de trabalho e percebem pelo contato
cotidiano quais desses itens influenciam potencialmente suas condições.

Figura 3 – Alguns equipamentos utilizados na obra
Quando questionados sobre a adequação de suas condições de trabalho ao que é proposto
pela NR 17, relacionado a melhoria de suas condições ergonômicas, afirmaram que este fato seria
irrelevante para os mesmos. Grande parte dos trabalhadores, ou seja, sete funcionários (58,33%)
afirmam que as suas atividades oferecem riscos a sua integridade física e cinco funcionários
(41,67%) afirmam que não traria nenhum prejuízo as suas condições de trabalho.
5.

Análise dos resultados

A empresa ESSE Engenharia só tem um funcionário afastado, que no caso é o motorista da
máquina patrol (que atropelou o trabalhador, que acabou em óbito, como já citado

anteriormente), devido a esse fato adquiriu problemas psicológicos e está em casa se
recuperando. Pois é importante salientar que o mesmo já está trabalhando na empresa há mais de
dez anos, e nunca tinha passado por uma situação do tipo, causando esse problema psicológico.
Segundo disposto na NR 17, todos os locais de trabalho devem possuir iluminação
adequada, seja ela natural ou artificial, e na empresa ESSE Engenharia os trabalhadores dispõem
de iluminação natural, que é o sol, não sendo necessárias adequações. A temperatura nem
sempre é adequada, pois a NR 17 prevê que a mesma deve estar entre 20º e 23º Celsius, mas
devido ao fato dos trabalhadores desempenharem suas funções ao ar livre, existindo variações de
temperatura a cada dia, havendo dias quentes e frios, não será possível a adequação a tal
temperatura. A ventilação do local de trabalho segundo os trabalhadores é boa, só que como é ao
ar livre existirão períodos quentes e frios, onde poderão sentir calor. Já para os funcionários das
máquinas a ventilação é ótima, pois todas elas possuem ar condicionado.
Em relação ao espaço físico, como é um espaço aberto, foi considerado ótimo. O ruído das
máquinas não atrapalham os trabalhadores, pois os maquinistas utilizam aparelhos de proteção
auditiva, assim como os trabalhadores de produção. Já sobre a postura, que dá maioria dos
funcionários é impossível de variar, pois as máquinas são projetadas de tal forma que exigem
certas posições, e as atividades laborais, como exemplo, do mecânico, servente e do eletricista,
não tem como ser mudada. Sendo importante haver uma postura ereta, sem desvios ou
curvaturas, e com controle do peso pego por cada trabalhador, evitando assim eventuais
problemas de coluna (desvios, lordose, escoliose ou até outras doenças mais perigosas). No caso
para o eletricista e o mecânico pode ser adquirido um aparelho, tipo uma maca com rodas, para
facilitar a sua movimentação embaixo da máquina e para o servente podem ser adquiridas
padiolas.
A organização oferece pausas para descanso durante a atividade laboral. De segunda‐feira
a sexta‐feira, o trabalho tem início às 7h, cessando às 12h. O retorno ocorre às 13h e termina às
17h. Às vezes ocorrem atividades extras nos sábados e domingos.
6.

Proposta de intervenção

Os agentes participantes do processo produtivo foram identificados. A infraestrutura física
disponibilizada pela organização para que esses agentes executem suas atividades também foi
objeto de identificação. As condições de trabalho dos postos de trabalho da empresa ESSE
Engenharia foram analisados tomando‐se sempre como referência o que foi identificado na
literatura consultada e na norma regulamentadora 17, principal referência legal sobre ergonomia.
Da identificação, análise e confrontação das condições de trabalho, segundo uma visão
ergonômica dos postos de trabalho (canteiro de obras), resultou a propositura de soluções e
alternativas que objetivam adequações dessas condições ao que foi encontrado na literatura e
imposta pela NR 17 – ergonomia.
Diante da impossibilidade de alternância da postura do mecânico e do eletricista (que
desempenham seu trabalho, por muitas vezes agachados), pode ser adquirido uma espécie de
carrinho com rodas (tipo uma maca), onde o trabalhador possa se acomodar melhor, favorecendo
assim sua mobilidade e podendo diminuir o desconforto causado pelo agachamento ou curvatura

por períodos longos.
Já o problema que é encontrado pelo servente e o fabricante de estaca serão solucionados
colocando a betoneira em um lugar coberto, evitando assim a exposição da betoneira ao sol e,
consequentemente dos trabalhadores, podendo assim melhorar o desempenho da função e suas
condições de trabalho. Também a aquisição de padiolas para dosar com maior precisão o
concreto, deixando assim o trabalho menos oneroso e mais prático.
Sabemos que nos postos de trabalho não são levados em consideração o conforto dos
trabalhadores, mas sim as necessidades da empresa. A invariância na postura dos mesmos, com o
passar do tempo pode causar problemas (a médio ou longo prazo), tanto físicos como
psicológicos, que no caso poderá ter como consequência gastos extras para a empresa, além de
não ser uma condição de trabalho que favorece a segurança e saúde do trabalhador.
A empresa já dispõe de sistemas de pausas para descanso. A NR 17 também exige que os
equipamentos sejam adaptados não só as características antropométricas dos trabalhadores, mas
também as exigências da tarefa. Logo, é salutar que a empresa providencie os equipamentos
requeridos, como forma de melhoria das condições de trabalho e estímulo no desempenho de
suas atividades. Sendo importante enfatizar, que segundo os trabalhadores esta mudança, de
acordo com os parâmetros ergonômicos, melhoraria suas condições de trabalho, mas não afetaria
seu desempenho.
7.

Considerações finais

Ficou demonstrado que a ergonomia é assunto alheio pela maioria dos funcionários, e que
a falta de conhecimento sobre este tema pode ser combatido por meio da informação, que advém
de palestras e capacitações realizadas com periodicidade, que instrua os trabalhadores sobre suas
condições ergonômicas de trabalho, de tal forma que os conscientizem a informar ao responsável
pela obra, sobre qualquer desconforto, a fim de evitar problemas futuros.
O objetivo geral que guiou este trabalho foi à análise ergonômica das condições de
trabalho existentes no canteiro de obras da ESSE Engenharia, de forma a se observar, se as
condições de trabalho oferecidas estão de acordo com o proposto na NR 17 e a literatura utilizada.
Os objetivos propostos pelo trabalho foram alcançados. Foram identificadas as
características mais importantes dos agentes que trabalham na empresa, a estrutura física posta à
sua disposição. Verificou‐se que dadas às características da atividade laboral, em sua grande
maioria são realizadas na posição em pé, observa‐se que as reclamações sobre as dores, em geral
é muito ínfima, não sabemos se por receio a punições por parte da empresa, ou porque não
existem dores de fato, pois apenas um trabalhador reclamou. Também observamos que os postos
de trabalho necessitam de investimentos, para a melhoria das condições de trabalho, como
exemplo, o conforto.
Ficou demonstrado que a maioria das condições ergonômicas dos postos de trabalho está
de acordo com o que propõe a norma regulamentadora e a consolidação das leis do trabalho,
precisando apenas ser adaptado o posto de trabalho do mecânico, eletricista, servente e
fabricante de estaca.
Outro fator limitador refere‐se ao receio dos entrevistados em emitir com veracidade seus

conceitos sobre a qualidade (ou falta dela) dos instrumentos colocados à sua disposição para
trabalhar, bem como sobre a infraestrutura física do ambiente de trabalho, por temerem sofrer
sanções futuras em seus empregos. Assim, a entrevista realizada apresenta alguns vieses
referentes a essas informações.
8.
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RESUMO
No Brasil a área que mais tem crescido em atividades e maior número de empregos é a construção civil,
chegando a 0,88% nas atividades. O setor de construção vem realizando programas, juntamente com o
Governo Federal, voltando à qualificação e melhoria de famílias carentes como a inclusão de mulheres
na construção de obras no país. As matérias‐primas utilizadas na construção civil são obtidas por
técnicas de mineração, a partir do beneficiamento de agregados minerais, granulares, inertes, utilizados
principalmente em obras de infraestrutura e edificações (Residenciais, Comerciais, Industriais e
Institucionais), os mais comuns são pedra britada, areia e cascalho, e são as substâncias minerais mais
consumidas no Brasil e no mundo. O mercado brasileiro destes produtos atende a cerca de 3.100
empresas: 600 de produção de brita e 2500 de extração de areia, com um total de 75.000 empregos
diretos e 250.000 indiretos. Os agregados para a construção civil são obtidos de materiais rochosos
variados, consolidados ou granulares, fragmentados naturalmente ou por processo industrial. De forma
geral, o setor de mineração de agregados de construção civil, de extração de seixo e areia, tem um
desempenho econômico, social e ambiental bastante questionável, de contribuição financeira pouco
expressiva.
PALAVRAS‐CHAVE: Construção civil, Agregados, Brita e Areia.

EXTRACTIVE MINERAL AGGREGATES POLES OF CONSTRUCTION OF FERREIRA GOMES
ABSTRACT
In Brazil the area that has grown more in activities and a higher number of jobs is the construction,
peaking at 0.88 in the activities. The construction sector has been performing programs along with the
Federal Government, returning to the qualification and improvement of needy families as the inclusion
of women in the construction of works in the country. The raw materials used in construction are
obtained by mining techniques, from the processing of mineral granular aggregates, aggregates, used
mainly in infrastructure works and buildings (residential, commercial, industrial and institutional), the
most common are crushed stone, sand and gravel, and mineral substances are more consumed in Brazil
and in the world. The Brazilian market of these products serves around 3,100 businesses: 600
production of gravel and sand extraction 2500, with a total of 75,000 direct jobs and 250,000 indirect
jobs. The aggregates for civil construction are obtained from Rocky materials varied, consolidated or
granular, fragmented naturally or by industrial process. Overall, the mining industry of construction
aggregates, Pebble and sand extraction, has an economic, social and environmental performance quite
questionable, financial contribution little expressive.
KEY‐WORDS: Construction, aggregates, gravel and Sand.

PÓLOS EXTRATIVISTAS DE AGREGADOS MINERAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE
FERREIRA GOMES
INTRODUÇÃO
A construção civil é o setor de maior crescimento no país, também é responsável pelo
maior número de empregos nas regiões metropolitanas do país.
A política desenvolvida pelo governo federal, através de projetos como o Minha Casa
Minha Vida, foi uma das responsáveis pelo aquecimento de grandes números de
empregados na área, e a presença de inúmeros eventos como a Copa do Mundo e os
Jogos Olímpicos fazem surgir uma grande oportunidade para que o poder público e a
iniciativa privada invistam (e lucrem) ainda mais com a Construção Civil no Brasil.
(Cardoso, 2013)
O Estado do Amapá (figura 1) está localizado no extremo Norte do Brasil, por suas
características geofísicas, sociais, políticas e econômicas, faz parte da vasta região
Amazônica. A linha do Equador passa ao sul do estado, na cidade de Macapá, sendo a
capital do Estado, fica localizada ao sul e é banhada pelo braço norte do rio Amazonas.
O seu litoral com 242 km de extensão, vai do Cabo Orange ao Cabo Norte, isto é, da foz
do rio Oiapoque a foz do rio Amazonas. Em uma estimativa feita pelo IBGE, no censo
de 2010 a população do estado está estimada em 668.689 habitantes, dos quais
499.116 residem em Macapá e Santana, contabilizando aproximadamente 4,68
habitantes por quilômetros quadrados.

Figura 1 ‐ Localização do Estado do Amapá

A condição do estado, em relação ao recebimento de matérias‐primas minerais é
precária, devido à falta de acesso aos grandes polos da área de construção civil do
Brasil, pois o estado está limitado a transporte de barcos/embarcações e da forma de
aviação. Apresentando dificuldade e custo elevado para obter esse material. Sendo

necessário realizar pesquisas de custo para viabilizar o acesso aos materiais e assim
por diante.
No Estado do Amapá são crescentes as obras do governo com os projetos de minha
casa e minha vida, com isso a demanda por materiais de construção se torna elevada.
Em Macapá, projetos de grandes dimensões estão sendo construídos na cidade com
intuito de trazer melhoria para a população privada de uma boa moradia e dar
assistência às vítimas do incêndio ocorrido no Bairro Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro como os residenciais Macapaba (figura 2) e Oscar Santos (figura 3),
(Capiberibe, 2013).

Figura 2 – Residencial Macapaba

Figura 3 – Residencial Oscar Santos

MATERIAIS E MÉTODOS
O método utilizado para essa pesquisa foi através de artigos sobre o Setor mineral de
agregados de construção civil do Amapá e referências virtuais, procurando obter as
informações mais eficazes possíveis e a importância da mineração na construção civil.

Com a intenção de mostrar os principais polos existentes no Amapá: Ferreira Gomes e
Porto Grande. Houve pesquisas e discussões para enfatizarmos no tema crucial de
nosso projeto: setor de agregados de construção civil.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As matérias‐primas utilizadas na construção civil são obtidas por técnicas de
mineração, a partir do beneficiamento de agregados minerais, granulares, inertes,
utilizados principalmente em obras de infraestrutura e edificações (Residenciais,
Comerciais, Industriais e Institucionais), os mais comuns são pedra britada, areia e
cascalho, e são as substâncias minerais mais consumidas no Brasil e no mundo, (figura
4).

Figura 4 – Areia e Seixo
No estado do Amapá existem pólos produtor de areia, brita e cascalho, nos munícipios
de Ferreira Gomes e Porto Grande. Entre 4 a 6 km ao sul de Porto Grande, possuindo
camadas de até 9 metros de espessura. De mineralogia quartzosa, grãos ângulos a sub‐
ângulos. O material lavrado consiste em rochas graníticas a granodioríticas, ocorrida
no leito e próximo do rio Araguari. (Oliveira, 2010)
Na Empresa Souza e Ferreira Ltda.(figura 5), a pedreira está localizada em uma área de
46,3 hectares destinados à exploração para produção de brita. A mineração de areia é
pouco intensiva em mão de obra, com falta de segurança e jornada excessiva. De
produção estimada em 3.000 a 5.000 m³, estipulado em 144 mil/ano.

Figura 5 – Frente de lavra e planta de beneficiamento de brita da Empresa Souza e
Ferreira Ltda. Porto Grande
O setor de mineração de agregados de construção civil, de extração de seixo e areia,
tem um desempenho econômico, social e ambiental bastante questionável, de
contribuição financeira pouco expressiva.


AREIA:

Areia é uma substância natural, proveniente da desagregação de rochas; Possui
granulometria variando entre 0,05 e 5 milímetros pelas normas da ABNT. Constituídas
principalmente por quartzo, um mineral de formula geral SiO2. Dependendo da
granulometria e grau de pureza, as areias têm empregos específicos: fabricação de
vidros, na indústria cerâmica, siderurgia, na construção civil.


CASCALHO:

O cascalho é a denominação genética de seixos, originários de fragmentos de rochas
preexistentes e se enquadram numa faixa granulométrica, variável de 2 a 256mm de
diâmetro. É um agregado de origem natural e tamanho graúdo. O cascalho pertence
ao grupo dos Agregados para construção civil (areia, brita e cascalho) que ocupam 1º
lugar em quantidade e 2º em valor no mundo. O cascalho é destinado para setor da
construção civil em aplicações na fabricação de concreto, revestimento de leito de
estradas de terra, concreto ciclópico, ornamentação de jardins, etc.


BRITA:

Material classificado como agregado de origem artificial, de tamanho graúdo. Tendo
como área fonte as pedreiras, que exploram rochas cristalinas, de preferência aquela
contendo rochas quartzo – feldspáticas como os granitos, gnaisses. A produção de
agregados para a construção civil está disseminada por todo território nacional. O
número de empresas que produzem pedra britada é elevada. A brita é destinada para

o setor da construção civil com aplicações na fabricação de concreto, revestimento de
leito de estradas de terra, de ferrovias, barramentos, etc.
Nos municípios ocorrem também a exploração de ouro e outros minerais de
importância econômica como a cassiterita e a cromita, representando forte elemento
de influência nos fluxos migratórios.
CONCLUSÃO
Os pólos extrativistas de agregados de construção civil são de extrema importância
para o Estado do Amapá por fornecer as matérias‐primas para construção de
empreendimentos para todos os municípios, bem como a capital Macapá com a
construção de projetos do Governo.
Os municípios apresentam alguns problemas em relação aos seus trabalhadores,
estimados em poucos. Pela falta de EPI’S, arriscando sua segurança, e alta jornada de
trabalho por sua produção ser elevada.
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RESUMO
Buscando alternativas para minimizar poluição ambiental
causada pelo processo de fabricação do tijolo cerâmico,
o qual é bastante utilizado na construção civil, o bloco de
solo cimento surge como uma possível alternativa para
redução de tal situação. Tendo em vista seu lado
ecológico, o bloco de solo cimento permite adições de
resíduos de concreto, poliestireno expandido e gesso em
seu processo de fabricação. O método de utilização
desses resíduos que seriam descartados no meio
ambiente proporciona ao bloco ecológico maiores
benefícios como: melhores índices de suas propriedades,

reciclagem e sustentabilidade. A utilização do bloco
ecológico com resíduos, traz vantagens como diminuição
do teor dos materiais em seu processo de fabricação,
redução de custos e reciclagem dos materiais que seriam
descartados no meio ambiente gerando poluição. Por
tratar‐se de ser uma tecnologia pouco conhecida na
construção civil [REBOUÇAS, 2008]. Este trabalho tem por
objetivo principal disseminar o uso de tijolos de solo‐
cimento na construção civil.

PALAVRAS‐CHAVE: Bloco Ecológico, Resíduos, Ambiente, Sustentabilidade.

EFFICIENT ALTERNATIVE FOR CONSTRUCTION: GREEN BLOCKS
ABSTRACT
Seeking alternatives to minimize environmental pollution
caused by the manufacturing process of ceramic brick,
which is widely used in construction, the soil cement
block emerges as a possible alternative to reduce this
situation. Given its ecological side, the block of soil
cement allows additions of waste concrete, polystyrene
and plaster in their manufacturing process. The method
of using these waste that would be disposed of in the
environment provides the largest bloc ecological benefits

as better indices of its properties, recycling and
sustainability. The use of eco‐bloc with waste, brings
advantages such as reduction of the content of the
materials in their manufacturing process, cost reduction
and recycling materials that would otherwise be
discarded into the environment causing pollution. As this
is being a little‐known technology in construction
[REBOUÇAS, 2008]. This work has as main objective to
disseminate the use of soil‐cement bricks in construction.

KEY‐WORDS: Green block, Waste, Environment, Sustainability.

ALTERNATIVA EFICIENTE PARA CONSTRUÇÃO CÍVIL: BLOCOS ECOLÓGICOS

INTRODUÇÃO
Os tijolos cerâmicos são largamente empregados na construção civil. Porém, o processo de sua
fabricação inclui desmatamento, liberação de CO2 e elevados custos. Uma alternativa que
proporciona minimizar tais danos, permitindo construções limpas, mais rápidas e econômicas é o
uso do bloco ecológico [REBOUÇAS, 2008]. O bloco ecológico consiste em blocos de solo cimento
com saliências e dois furos na estrutura que permite o encaixe entre os blocos e garante seu alto
alinhamento [PICORIELLO, 2003]. Esse material é caracterizado pela prensagem mecânica ou
manual de solo cimento e eventuais adições, com um teor adequado de água. Estudos mostram
que os blocos ecológicos apresentam ótima resistência, bom isolamento térmico e acústico, além
da proteção contra incêndios até 700 °C [JERÔNIMO, 2011]. Além de dispensar o uso da argamassa
no processo construtivo, os blocos ecológicos apresentam facilidade para instalação da rede
elétrica e hidráulica proporcionando menor tempo e valor da obra. Por tratar‐se de uma tecnologia
pouco conhecida [REBOUÇAS, 2008]. Este trabalho tem por objetivo disseminar o uso do bloco
ecológico na construção civil.

MATERIAIS E MÉTODOS
Realizou‐se uma revisão bibliográfica através da leitura de artigos científicos buscando alternativas
para reduzir problemas ambientais produzidos pela fabricação do tijolo cerâmico. Posteriormente
foi realizada uma visita à empresa Green Blocos localizada em Cabedelo/PB, para conhecer o
processo de fabricação e obtenção de alguns blocos ecológicos, conforme mostra a figura 1.
Figura 1 ‐Blocos de solo cimento

Fonte ‐ Dados da Pequisa

Na tabela 1 pode‐se observar os valores limites para os blocos ecológicos de acordo com NBR‐
10834.

Tabela 1: valores limites para blocos de solo cimento
Valores‐limite (aos 28 dias)

Média

Individual

Resistência à compressão (MPa)

≥2,0

≥1,7

Absorção de água (%)

≤20

≤22

Fonte ‐ NBR 10834

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através das leituras acerca de artigos científicos, pode‐se concluir que no processo de fabricação
dos blocos ecológicos não utiliza o método da queima conforme utilizado para fabricação dos
tijolos convencionais, diminuindo a emissão de CO2 e evitando desmatamento. Com isso
apresentam baixa agressão ao meio ambiente, quando comparados ao processo de fabricação do
tijolo cerâmico. Além disso, eles proporcionam maior facilidade nas instalações das redes elétricas
e hidráulicas, além de reduzir o tempo da construção e dispensar o uso da argamassa, necessitando
apenas de um file de solo cimento.
A tabela 2 mostra a comparação das propriedades físicas dos tijolos convencionais e os blocos
ecológicos.

Tabela 2: Comparação dos índices físicos do bloco ecológico com o Tijolo convencional
Propriedades

Tijolo Convencional

Bloco Ecológico

Porosidade

≤40%

≤25%

Limite de Liquidez

≤71,60%

≤ 45%

Limite de Plasticidade

≤47,70%

≤18%

Fonte – SOUZA et al., 2007

A figura 2 apresenta os dados de resistência mecânica. Observa‐se que o bloco ecológico tem uma
maior resistência em relação ao tijolo convencional.

Figura 2: Resistência à compreensão

Fonte: NBR‐15270‐3; NBR‐10834
Outra vantagem do bloco ecológico em relação ao tijolo convencional está no índice de absorção
de água, como mostra a figura 3.
Figura 3: Absorção de Água

Fonte: NBR‐15270‐3; NBR‐10834

Através da trituração do resíduo de concreto, pode‐se obter um material com características
granulométricas parecidas com solo arenoso, sendo este o mais indicado pelos pesquisadores do
solo cimento para fabricação do bloco ecológico. Além disso, o seu uso proporciona aos blocos
maiores índices de resistência, menor teor de areia e de cimento, tendo em vista que esses
materiais já estão inclusos no resíduo de concreto.
O poliestireno expandido e o gesso possuem propriedades que proporcionam melhor desempenho
térmico e acústico do bloco. Esses materiais ao serem implantados no bloco de solo cimento
proporcionam melhor conforto aos que usufruem do mesmo em suas edificações.
Os orifícios nas extremidades dos blocos ecológicos proporcionam maior rapidez no processo
construtivo, além de garantir o auto alinhamento da parede e facilitar as instalações elétricas e
hidráulicas.
CONCLUSÃO
Conforme mostrado no presente trabalho, pode‐se concluir que o bloco ecológico tem maiores
vantagens em relação ao tijolo convencional, além de proporcionar a utilização do resíduo de
concreto que traz ao bloco ecológico maior resistência e menor utilização do teor de areia e
cimento, proporcionando maior economia, conforto térmico e acústico.
A partir dos pontos abordados neste trabalho apresentar‐se uma alternativa para redução de
custos e tempo do processo construtivo, propiciando assim, menor economia, maior rapidez da
obra e sustentabilidade.
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RESUMO
Com o aquecimento do setor da construção
civil no Brasil, é necessário manter a atenção nos
materiais, como os blocos cerâmicos, que são
disponibilizados no mercado e promover a manutenção
do meio ambiente, fato que se torna mais importante a
cada dia. O objetivo deste trabalho é apresentar para a
indústria cerâmica instalada na cidade de Santa Inês/MA

um método de reutilização dos resíduos sólidos gerados
na fabricação dos blocos cerâmicos, minimizando o
volume de resíduos destinados a aterros sanitários e/ou
lixões e ainda um método rentável de reutilização dos
materiais.

PALAVRAS‐CHAVE: Blocos cerâmicos, resíduos sólidos, reutilização.

CASE STUDY OF SOLID WASTE REUSE OF BLOCKS IN THE CITY OF CERAMIC SANTA INES / MA
ABSTRACT
With the warming of the construction sector in
Brazil, it is necessary to keep the attention on the
materials, such as ceramic plates, which are available on
the market and promote the maintenance of the
environment, a fact that becomes more important every
day. The objective of this paper is to present for the

KEY‐WORDS: Ceramic blocks, solid waste, reuse.

ceramics industry installed in the town of Santa Ines /
MA a method for reuse of solid waste generated in the
manufacture of ceramic blocks, minimizing the volume
of waste for sanitary and / or dumps and landfills still a
cost effective method reuse of materials.

ESTUDO DE CASO DE REUTILIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE BLOCOS CERÂMICOS NA
CIDADE DE SANTA INÊS/MA
INTRODUÇÃO
O emprego dos produtos cerâmicos, obtidos por cozimento de argilas, primeiro ao sol e
depois em fornos, iniciou‐se naqueles lugares onde escasseava a pedra e eram abundantes os
materiais argilosos (PETRUCCI, 1973). Sua utilização data de 4.000 AC e tornou‐se destaque
devido à argila, após cozimento, apresentar grande duração.
Na atualidade apesar dos avanços feitos com concreto armado e metais, o emprego do
tijolo cerâmico ainda ocupa uma posição importante. De fato, é um dos componentes básicos de
qualquer construção de alvenaria, seja ela de vedação ou estrutural, possuindo dimensões e
formatos variados. Os tijolos são assim, blocos de construção antigos a serviço do homem
moderno (SILVA, 2007).
Os blocos de vedação são aqueles destinados à execução de paredes que suportarão o
peso próprio e pequenas cargas de ocupação (armários, pias, lavatórios) e geralmente são
utilizados com os furos na posição horizontal. Os blocos estruturais ou portantes, além de
exercerem a função da vedação, também são destinados à execução de paredes que constituirão
a estrutura resistente da edificação, podendo substituir pilares e vigas de concreto. Esses blocos
são utilizados com os furos sempre na vertical (INMETRO, 2000).
O setor da construção civil no Brasil está aquecido refletindo as facilidades oferecidas pelo
governo federal para financiamentos imobiliários e através de projetos como Minha Casa Minha
Vida, além de grandes eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Segundo dados
disponibilizados no Boletim Estatístico – CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção ‐
novembro/ 2013, ano IX, nº 11) no mês de novembro foram realizados 32.431 mil
financiamentos imobiliários com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço),
tendo como acumulado total do ano de 2013 o numero de 470.129 mil unidades financiadas.
O investimento no setor de construção civil não se limita apenas a capitais, a cidade de
Santa Inês – MA, como exemplo, já apresenta lançamentos de vários empreendimentos
imobiliários. A consequência disto será a extração de mais matéria prima do meio ambiente pela
indústria da construção civil e que um volume grande de resíduos será gerado dentro dos
canteiros de obras, sendo estes resíduos compostos principalmente por componentes cerâmicos.
A Resolução CONAMA Nº 448/2012 define o que são componentes cerâmicos e atribui a
responsabilidade do descarte adequado destes resíduos aos seus geradores, de forma que estes
devem ter como objetivo prioritário, a não geração de resíduos e redução, a reutilização, a
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos ‐ Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 ‐ define
que disposição final ambientalmente adequada é a distribuição ordenada de rejeitos em aterros,
observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e
a segurança e minimizar os impactos ambientais adversos. Podendo os RCD de classe A (resíduos
de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação, reformas e reparos de

edificações, componentes cerâmicos, argamassa e concreto) ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados ou encaminhados à aterros específicos para este tipo de resíduo (Resolução
CONAMA Nº 448, 2012).
Conforme a implantação da PNRS os lixões ou áreas de “bota‐fora” devem ser encerrados
até 2 de agosto de 2014, devendo todos os rejeitos ter destinação final ambientalmente
adequada, cabendo ao município e estado promover ações como a coleta seletiva de lixo.
Um levantamento sobre disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos, realizado nos
três maiores bairros da cidade de Santa Inês/MA, os resíduos de construção e demolição (RCD)
encontrados perfaziam as proporções de 72,8%, 48,83% e 51,63%. Neste estudo pode‐se
também observar que os locais de disposição dos resíduos concentravam‐se principalmente em
terrenos baldios, calçadas e leitos de drenagem, dispostos pela população e comerciantes,
gerando um grande problema para o poder público municipal, que é o responsável pela gestão
dos resíduos (OLIVEIRA, 2013).
Dentro da construção civil, a reutilização dos resíduos sólidos pode ajudar a reduzir os
custos e prejuízos ambientais relativos ao tratamento e/ou disposição final desses resíduos, e
também na redução dos impactos ambientais decorrentes da extração de matéria‐prima
diretamente do ambiente. Assim, a indústria da construção civil pode ter um papel relevante
como receptora de resíduos sólidos no tocante à sua disposição final. A incorporação desses
resíduos em matrizes cerâmicas e cimentícias com o objetivo de produção de artefatos para a
construção civil, se feita de maneira criteriosa, permite dar um destino ambientalmente correto
para resíduos que, de outra forma, seriam fontes de poluição (BENATTI; LUCAS, 2008).
A forma mais simples de reciclagem do RCD ou entulho é a sua utilização em
pavimentação na forma de brita corrida ou ainda em misturas do agregado reciclado com solo. O
entulho, que pode ser usado sozinho ou misturado ao solo, deve ser processado por
equipamentos de britagem/ trituração até alcançar a granulometria desejada, e pode apresentar
contaminação prévia por solo – desde que em proporção não superior a 50% em peso. O resíduo
ou a mistura podem então ser utilizados como reforço de subleito, sub‐base ou base de
pavimentação, considerando‐se as seguintes etapas: abertura e preparação da caixa (ou
regularização mecânica da rua, para o uso como revestimento primário) corte e/ou escarificação
e destorroamento do solo local (para misturas), umedecimento ou secagem da camada,
homogeneização e compactação (ABRECON, 2014).
A necessidade de promover a manutenção do meio ambiente se torna mais importante a
cada dia, pois já é possível ver os reflexos do mau uso dos recursos naturais, da ocupação
desordenada dos espaços etc. Então se faz necessária a criação de processos produtivos que
minimizem o desperdício de materias, onde a matéria prima seja oriunda de fontes renováveis e
que o produto final seja durável e reutilizável, e ainda, no caso dos blocos cerâmicos, mantenham
o custo acessível para os consumidores.
Esta pesquisa tem o intuito de apresentar para indústrias cerâmicas um método para
reaproveitamento dos resíduos sólidos, gerados na própria fabricação dos tijolos, viabilizando a
diminuição do volume de resíduos destinados a aterros sanitários e/ou lixões e ainda um método
rentável de reutilização dos materiais.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa de campo na cidade de Santa Inês ‐ MA, nos maiores e mais
conhecidos comércios revendedores de materias de construção, para identificar qual a fabricante
mais popular dos tijolos cerâmicos. Além disto, fez‐se o levantamento bibliográfico sobre o tema
em estudo e para identificar outras pesquisas já realizadas com resultados satisfatórios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a pesquisa de campo na cidade de Santa Inês/MA foi possível identificar que blocos
de duas indústrias cerâmicas são as mais procuradas pelos consumidores da região, porém
devido a uma das indústrias, identificada como Poré, está localizada nas proximidades da cidade,
foi selecionada para receber as propostas deste estudo.
Foram recolhidas 13 amostras (quantidade estabelecida pela ABNT NBR 15270‐1) dos
blocos cerâmicos da cerâmica Poré para retiradas de suas dimensões, com o objetivo de analisar
se os blocos atendiam a padrões normativos. As dimensões dos blocos estavam dentro do
intervalo permitido pela norma, sendo L(9,0) x H(14,0) x C(9,0).
No levantamento bibliográfico foi possível identificar um estudo realizado por Junior e
Rondon (2009) que analisaram a reatividade de pó cerâmico obtido pela moagem de resíduos de
blocos de indústrias de cerâmica vermelha para verificar a possibilidade da sua utilização em
argamassas e concretos. Nesta pesquisa foram realizados testes mecânicos e os ensaios que
apresentaram maiores resistências à compressão foram os que tinham na mistura entre 70% e
80% de volume do pó da moagem de resíduos de blocos cerâmicos, demonstrando que é possível
a utilização deste material em argamassas e concretos. A tabela abaixo apresenta as proporções
utilizadas:

Tabela 1 – Proporção de materias

% do pó em volume na
mistura

Volume (cm³)

Pó

Massa (g)

% do pó em massa na
mistura

Cal

Pó

Cal

80

105,7

26,42

83

297,0

297,0

70

92,48

39,64

74

259,0

259,0

Fonte: Junior e Rondon, 2009 (adaptado pelos autores).

A proposta para este trabalho será utilizar a base da pesquisa desenvolvida por Junior e
Rondon, a moagem dos resíduos cerâmicos, mas com granulometria entre 0,5 cm a 1 cm para

confecção de bloquetes cerâmicos com aplicação em áreas externas como pavimentação. A
limitação da aplicação dos pisos pode ser sanada posteriormente com os avanços desta pesquisa.
Para confecção dos pisos cerâmicos será utilizado como material o resíduo moído dos
blocos cerâmicos, argamassa, água, forma com dimensões 30 x 20 x 8 cm, como acabamento será
aplicado sobre o biscoito/piso esmalte para cobertura vitrificada impermeável e a secagem do
material se dará ao ar livre ou em câmara seca. A proporção de água e argamassa será delimitada
posteriormente com o avanço deste trabalho, na confecção das amostras.

CONCLUSÃO
Este trabalho espera apresentar um novo método de reaproveitamento de resíduos
sólidos da construção civil (RCD), aplicado diretamente na própria indústria cerâmica, atendendo
assim as exigências da resolução da CONAMA e proporcionando rentabilidade para a indústria.
A pesquisa está em andamento, tendo como próximo passo viabilizar a confecção das
amostras dos pisos cerâmicos e análise das suas características, levando em consideração as
exigências da indústria cerâmica Poré, a qual foi escolhida para receber o estudo.
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RESUMO
O presente projeto trabalha com interfaces de
pesquisa e extensão, no âmbito da construção civil,
com a finalidade de qualificar profissionais que já
trabalham na área de forma empírica, sem nenhum
conhecimento científico. No mundo contemporâneo
que vive‐se, em pleno século XXI, é imprescindível a
academia expandir seus preceitos aqueles que de
alguma forma não á acompanha, e é este é o objetivo
geral desse estudo, proporcionar a dignidade humana

por meio da transferência de conhecimento. A partir
de uma metodologia engajada e sistêmica, foi‐se
levantado os medos, anseios e aspirações desse
profissional (in)capacitado de trabalhar no
Construção Civil, e os resultados obtidos sendo
utilizados para uma maior contribuição no
desenvolvimento da sociedade, de forma inclusiva e
(trans)formadora.

PALAVRAS‐CHAVE: Construção, Profissional, Capacitação, Sociedade.

EDIFIC & ACTION
ABSTRACT
This project works with interfaces for research and
extension, under construction, in order to qualify
professionals already working in the area empirically,
without any scientific knowledge. In the contemporary
world that we live in the XXI century, it is essential to
expand its precepts academia who will somehow not
attached, and this is the general objective of this study

KEY‐WORDS: Construction, Professional, Training, Society.

provide human dignity through the transfer of
knowledge. From an engaged and systemic
methodology, was himself raised the fears, anxieties and
aspirations of a trader (in) capable of working in
Construction, and the results being used to a greater
contribution to the development of society, inclusively
and (trans) forming.

EDIFIC & AÇÃO
INTRODUÇÃO:
Recentemente, vem sendo observado um aumento vertiginoso no âmbito da indústria da
construção civil em todo o país, com enormes investimentos tanto na esfera habitacional quanto
em infraestrutura. Diante disso, é preciso considerar a qualidade da mão‐de‐obra, uma vez que
nem sempre o conhecimento empregado é baseado em conhecimento científico, mas no
conhecimento empírico transmitido entre os profissionais.
Uma vez que a qualidade do processo construtivo compromete diretamente a
durabilidade e vida útil dos materiais nas edificações, a capacitação profissional torna‐se um
processo indispensável para evitar patologia e a aumentar a durabilidade das edificações.
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IF‐AL em seu capitulo 2,
item 2.3.3 A redução das desigualdade Sociais: É “preciso comprometer‐se com projeto de
desenvolvimento justo, igualitário e sustentável”. Tão necessário à promoção do
desenvolvimento sustentável e transformação da sociedade, no item 2.6 Políticas de Pesquisa e
Extensão: É “importante ressaltar, também, que as possibilidades de alavancar a pesquisa e a
extensão passam pela capacidade de articulação do IF‐AL com outras organizações, instituições
de ensino e empresas, para que, em parceria, somem‐se esforços e sejam relevadas novas
potencialidades”. Dessa maneira torna‐se imperativo: Atrelar as atividades de pesquisa e
extensão as necessidade da comunidade em todos os domínios sociais para os quais o IF‐AL
tenha potencial de atuação, quer seja o âmbito: Tecnológico, cultural, político e educacional;
Ampliar o leque de ações do instituto visando, especialmente, atender carências em termos de
qualificação profissional.
A indústria da construção civil tem um importante papel, tanto econômico quanto social,
para o desenvolvimento do país. Este setor é responsável por absorver milhares de pessoas com
baixo nível de instrução e capacitação, permitindo o acesso de trabalhadores com pouca ou
nenhuma qualificação ao mercado de trabalho. Observa‐se uma grande rotatividade desta mão‐
de‐obra, sendo um dos principais motivos a falta de qualificação profissional, motivo que faz que
essa indústria também seja uma das campeãs em acidentes no trabalho.
Ao término do projeto, espera‐se contribuir com a capacitação dos profissionais que atua
na construção civil, objetivando melhorar a qualidade do serviço ofertado á comunidade;
estimulando a capacitação continuada dos profissionais com base em conhecimento de
aplicabilidade prática imediata. Desta forma, transformar os profissionais capacitados em
multiplicadores de conhecimento, repassando as informações obtidas no curso para os
diferentes setores da construção civil. Portanto, estimulando docentes e discentes à realização
de novos projetos de pesquisa e extensão através da discussão dos resultados obtidos.

MATERIAIS E MÉTODOS:
O presente trabalho teve como etapa inicial a realização de uma revisão literária com o
intuito de obter o embasamento teórico necessário, bem como as atuais tendências na
construção civil. De posse desta fundamentação, foram definidas estratégias de ação para
execução das atividades propostas com a participação de docentes e discentes do IFAL. Após os
estabelecimentos das diretrizes, o cronograma de atividades praticas foram definidas e
subdivididas em quatro módulos, estes com realização semanal, definidos da seguinte forma:
Módulo I: Técnicas e processos construtivos; Módulo II: Inovações tecnológicas na construção;
Módulo III: leitura de projetos arquitetônicos; Módulo IV: Segurança e ergonomia no Trabalho.
O curso será ofertado durante 4 (quatro) meses,com encontros semanais aos sábados
com 2 horas de duração, das 8:30 ás 10:30 horas da manhã. Sendo os módulos repetitivos
mensalmente, já que a cada mês, uma turma será capacitada, permitindo assim a cada
capacitação de turmas com menos número de participantes (máximo de 30 alunos por turma)
com o objetivo de melhorar o rendimento.
O curso de capacitação será construído com a participação direta dos discentes, com base
em aulas teórico‐práticas, expositivas e dialogadas, levantado questionamentos acerca das
principais “vícios” observados na prática da construção civil. Para avaliar o impacto do curso de
capacitação sobre os profissionais, foi utilizado um breve questionário de coleta de dados, a ser
aplicado conjuntamente (porém com respostas individuais em dois momentos do curso: no
primeiro dia de capacitação e no último dia desta).
A metodologia aplicada para o estudo será do tipo descritivo exploratório, e de natureza
qualitativa, pois lida mais com palavras ao invés de números, o que não significa que ela seja
destituída de mensuração ou que não possa ser utilizada para explicar fenômenos sociais. De
acordo com Minayo (2007) “é qualitativa por utilizar (...) uma relação dinâmica entre o mundo
real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do
sujeito que não pode ser traduzido em números’’. Sendo assim, o questionário semi‐estruturado,
englobará preceitos, anseios e medos do capacitando, desse sujeito empírico para que seja
posteriormente traçado o perfil trabalhístico do profissional da construção civil.
Os dados serão coletivamente comprovados, e os resultados obtidos, apresentados a
docentes, discentes e profissionais envolvidos no curso em um evento programado para este fim,
onde serão discutidas as repercussões da atividade proposta.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
O presente projeto de pesquisa apresenta‐se com resultados iniciais, ainda hipotéticos,
visto que encontra‐se no inicio de seu cronograma de execução. Todavia, já foram analisados
diversos inscritos científicos da área, de pesquisadores, a professores. Encontramos fator decisivo
na inclusão desse profissional na construção civil a falta de expectativa e/ou opção em outras

áreas, que por conseqüência gera déficit qualitativo na construção proposta. Portanto há
necessidade urgente de se criar e ofertar cursos de qualificação a fim de melhorar o desempenho
e a produtividade da mão‐de‐obra, bem como analisar a visão de mundo desse profissional.
Destarte, ao analisar o problema da falta de capacitação do profissional empírico, deve‐se
considerar fatores extrínsecos a ele, as condições concretas de suas experiências, de labuta e
praxis, como também o contexto social.

CONCLUSÃO:
Mesmo o projeto de pesquisa encontrando‐se no início de sua execução,
hipoteticamente, podemos tirar conclusões parciais, tais como: O principal benefício será alertar
para a uma ação voltada para a formação desses profissionais empíricos, que atendam de forma
efetiva suas singularidades, bem como a adoção de uma prática pedagógica moderna, visando o
alcance dos conhecimentos científicos de forma igualitária, com respeito às individualidades, à
formação integral, à formação cidadã e a formação de profissionais competentes e habilidosos.
Sendo assim, proporcionaremos uma formação profissional plena, voltada para a cidadania e
para o mercado de trabalho.
Espera‐se ainda no final dessa pesquisa uma possível reflexão sobre o perfil do
profissional da construção civil, informar sobre a necessidade de compreender a importância de
conceitos teóricos para a qualidade e durabilidade das edificações; Permitir momentos
dialogados de atualização técnicas baseado em novas praticas construtivas objetivando a
prestação de serviço de qualidade; Relatar, através dos dados obtidos, o impacto do curso de
capacitação sobre os participantes; Promover no meio acadêmico, a discussão entre docentes e
discentes sobre a necessidade de integração de conhecimentos entre os diferentes profissionais
do setor da construção civil.
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RESUMO
A busca pela economia de energia elétrica tem sido um
dos principais focos da sociedade mundial. A
comunidade da engenharia civil surge nesse contexto
com alternativas que visam essa economia, através da
introdução de técnicas arquitetônicas que se adaptam
ao clima o qual a edificação está inserida. Essa é a
chamada Arquitetura Bioclimática. A economia de
energia numa residência pode se dar de várias formas,
dentre elas destacam‐se: a utilização de elementos

arquitetônicos que ajam de acordo com a necessidade
climática, dispensando equipamentos eletrônicos de
refrigeração ou aquecimento; o posicionamento correto
de aberturas, que influencia na ventilação; uso da
vegetação como forma de trazer umidade e arborização
ao ambiente, quando necessário; e até mesmo o
comportamento
humano
com
medidas
de
racionalização, que consiste na utilização de
equipamentos de forma economicamente consciente.

PALAVRAS‐CHAVE: Energia, Economia, Arquitetura, clima.

BIOCLIMATIC BUILDINGS AS AN ALTERNATIVE TO THE ECONOMY OF ELECTRICITY
ABSTRACT
The quest for saving electricity has been a
major focus of world society. The community of civil
engineering in this context arises with alternative aimed
at this economy, by introducing architectural techniques
that adapt to the climate which the building is located.
This is called Bioclimatic Architecture. The energy
savings in a residence can be given in several ways,
among them are: the use of architectural elements that

KEY‐WORDS: Power, Economics, Architecture, Climate.

act upon climate need, dispensing electronic equipment
cooling or heating; the correct positioning of openings,
which influences the ventilation; use of vegetation as a
way to bring moisture and greening the environment
when necessary; and even human behavior with the
rationalization measures, which consists in the use of
equipment in a cost conscious manner.

EDIFICAÇÕES BIOCLIMÁTICAS COMO ALTERNATIVA PARA A ECONOMIA DE ENERGIA
ELÉTRICA
INTRODUÇÃO
A construção civil se encontra num nível tecnológico elevado, permitindo uma arquitetura
bastante inovadora. Apesar disso, não é do conhecimento geral que a maior parte das
construções de nosso país não está adaptada às características de sua região. É justamente nesse
contexto que a Arquitetura Bioclimática avança, projetando casas que promovam além do
conforto esperado, a consciência sustentável e coletiva.
A problemática dessa arquitetura é o elevado custo de determinados materiais a serem
implantados e a carência de conhecimento por parte da população. Apesar disso, com a redução
de gastos com energia ao longo dos anos, esses custos provavelmente seriam compensados,
além dos benefícios ao meio ambiente que não têm preço.
No Brasil, as construções não são adaptadas aos climas de cada região, uma
construção do Sul do país apresenta características praticamente idênticas a uma do Nordeste,
por exemplo.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa, realizada para o PFRH (Programa de Formação de Recursos Humanos), foi dividida
em seis etapas bimestrais: Na primeira, realizou‐se uma introdução ao tema. Na segunda etapa,
foram levantados dados acerca do uso racional da energia e as técnicas de racionalização do uso.
Na terceira, foi realizada uma abordagem sobre os elementos arquitetônicos que podem ser
aplicados ao projeto bioclimático. A quarta etapa foi dedicada ao estudo do caso brasileiro, onde
foi feito um painel do projeto bioclimático conforme a região. Na quinta etapa, ocorreu a
discussão dos aspectos comportamentais relacionados ao consumo de energia nas edificações.
Finalmente, na última etapa, realizou‐se uma análise crítica da necessidade de implantação do
projeto bioclimático na cidade de Mossoró, assim como as expectativas em torno de sua
implantação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Levando em consideração os diferentes climas presentes nos distintos Estados do Brasil,
pode‐se fazer uma topicalização sobre as estratégias bioclimáticas a serem utilizadas em cada
região brasileira.
1.1. NORTE

Apresenta um clima quente e úmido, com temperaturas médias anuais de 24ºC a 26ºC e as
chuvas resultam numa precipitação anual de 2000 a 3000 mm. Percebe‐se que o clima é bastante
úmido com chuvas muito fortes ao longo do ano. Levando esses dados em consideração, uma
edificação bioclimática nessa região precisaria de:

I. Maior circulação do ar e aumentar a passagem dos ventos mesmo sob chuva intensa e uso de
ventilação cruzada;
II. Utilização do resfriamento evaporativo que pode ser obtida através da renovação do ar
interno pelo ar externo, diminuindo a umidade do ar para melhorar a sensação térmica dos
ambientes;
III. Sombreamento das aberturas, pois elas devem estar sempre protegidas pelo lado externo;
IV. Uso de materiais isolantes em sua cobertura, que deve ser mais inclinada para facilitar o
escoamento da água da chuva;
V. Piso elevado para evitar a umidade do solo ou até mesmo alagamentos.
A imagem a seguir mostra como seria uma construção ideal para a região Norte (Figura
01). É possível notar a presença de elementos que proporcionam mais frio ao ambiente interno
através da ventilação, como também de outros como tetos inclinados e piso elevado, que trazem
uma proteção maior em relação à chuva.

Figura 1 – edificação adequada para o Norte.
1.2. CENTRO‐OESTE:

Esta região apresenta principalmente o clima Tropical, quente e chuvoso, com médias de
temperatura entre 18ºC à 25ºC ao longo do ano. A precipitação é maior no Mato Grosso onde
atinge 2500 mm anuais, sendo que os outros Estados não alcançam muito mais que 1200 mm. De
acordo com esses dados, é possível deduzir que uma construção bioclimática nessa região
necessitaria de:
I. Sombreamento das paredes, coberturas e principalmente das aberturas para locais mais
quentes;
II. Utilização de ventilação cruzada que são os ventos que entram por um vão numa parede e
saem por um vão em outra parede (método não recomendado nos períodos em que a
temperatura externa supera a interna);
III. Uso de massa térmica na cobertura e paredes causando atraso em relação ao calor externo;

IV. Utilização do resfriamento evaporativo através da ventilação vinda de superfícies de água e
áreas arborizadas, principalmente no inverno seco dessa região.
A representação a seguir, mostra uma residência adequada para essa região, pois como se
pode ver, existe um isolamento da radiação solar e utilização de árvores para o resfriamento
evaporativo. Aberturas para a ventilação também podem ser aderidas a construção, já que esse
também é um elemento de resfriamento interno (figura 2).

Radiação Solar
Dissipação do calor pelo solo
Esfriamento pelo solo
Figura 02 – residência adequada para o centro‐oeste.
1.3. NORDESTE:

Serão levados em consideração apenas os três principais climas do nordeste: o Semiárido
do sertão nordestino, o Tropical dos Estados do MA, PI, CE e BA e o Litoral Úmido que está
presente do litoral da BA ao litoral do RN. A temperatura média anual dessa região varia entre 20
e 28ºC e com precipitação média de chuvas de 300 mm por ano; portanto a região apresenta
climas bastante quentes e secos.
No clima semiárido, nota‐se: ar seco muito aquecido que resulta numa grande variação de
temperatura ao longo do dia; radiação intensa e umidade baixa; duas estações diferentes, uma
seca e uma chuvosa; precipitações mínimas e escassa cobertura vegetal que facilita o transporte
de partículas de pó em suspensão durante o período seco. Portanto, as principais soluções
bioclimáticas seriam:
I. Proteger as edificações contra os ventos quentes e a isolação excessiva, mantendo um
ambiente arejado;

II. Utilizar o sombreamento de telhados, paredes e espaços exteriores, uso da vegetação e
criação de pátios internos arborizados;
III. Uso de materiais construtivos para maior conforto térmico no interior dos ambientes, no caso,
inércia e retardo térmico;
IV. Conhecer os conceitos de transmissão de calor e o comportamento térmico da edificação para
dimensionar e especificar de forma correta as aberturas e os materiais a serem usados na
construção;
V. Utilizar o sistema de tubos enterrados, para manter a casa refrigerada com ventos frios,
influenciados pela temperatura do solo, refrigerando a casa através de tubos que carregam
esses ventos até determinado cômodo.
VI. Uso do telhado verde que melhora o desempenho térmico das edificações e qualidade do ar
da ecologia urbana, além de garantir a proteção da impermeabilização da laje e durar o dobro
dos telhados convencionais;
O clima Litorâneo Úmido ou Tropical Atlântico apresenta chuvas mais bem distribuídas ao
longo do ano, é mais úmido, portanto não necessita de algumas medidas usadas em locais de
clima Semiárido. Já o clima Tropical tem temperatura mais baixa, dispensando as técnicas para
manter o ambiente mais frio, citadas anteriormente.
A representação a seguir mostra OS ELEMENTOS ideais a serem utilizados numa casa do
Nordeste situada num clima Semiárido. Nota‐se a presença de elementos voltados
principalmente para o isolamento do calor, como Teto Verde, paredes grossas, cores claras, etc.
(figura 3).

Figura 3 – residência adequada para clima Nordeste.
1.4. SUDESTE:

Esta região apresenta três principais climas, o Tropical, o Tropical de Altitude e o
Subtropical. Por essa diversificação, as temperaturas médias anuais variam de 22ºC em zonas
tropicais, 18ºC em zonas tropicais de altitude e cerca de 17ºC em zonas subtropicais.
Nas regiões tropicais do sudeste, as melhores adequações da arquitetura bioclimática
seriam:
I. Uso de sombreamento em áreas mais quentes;
II. Utilização de ventilação cruzada;
III. Tetos e paredes na cor branca que refletem a iluminação natural incidente;
IV. Exposição à radiação solar, para locais mais frios, ou até mesmo de forma dinâmica, com
janelas de vidros que podem ser exibidas durante o inverno ou cobertas com cortinas, por
exemplo, durante o verão.
A imagem a seguir mostra uma residência onde existe um bom grau de ventilação e
também de iluminação e aquecimento (figura 4). Durante épocas mais quentes, a exposição ao
sol pode ser reduzida, isolando os cômodos da radiação direta, trazendo assim mais isolamento
do calor.

Figura 4 – casa adaptada ao clima Sudeste.
1.5. SUL:

Apresenta um clima bastante frio em relação aos outros climas brasileiros, o Subtropical,
com médias anuais de 16ºC a 20ºC, chegando a gear e até nevar em algumas áreas durante o
inverno. As chuvas são bem distribuídas durante todo o ano.
Percebe‐se que o frio em algumas épocas do ano é o principal problema dessa região,
portanto as principais soluções para um maior aquecimento da edificação seriam:
I. Manutenção do calor produzido dentro dos ambientes e a exclusão do clima externo em
períodos mais frios;
II. Proteção contra ventos, lembrando que as aberturas devem existir apenas para o acesso e
renovação do ar, e ser muito bem protegidas da direção dos ventos;

III. Paredes de alta inércia que transmitem para o interior, à noite, o calor armazenado durante o
dia.
IV. Nas áreas onde o frio é realmente intenso, o ideal seria paredes com pedras, madeira e
painéis de terra e com uma inclinação maior no teto devido à neve que possa ocorrer.
V. Utilização da radiação solar para aquecer a casa durante o dia.
A imagem a seguir demonstra um exemplo de aproveitamento de radiação solar para o
aquecimento da construção, ideal para região Sul, onde as temperaturas são baixas durante
maior parte do ano (figura 5).

Dissipação do calor pelo solo
Radiação Solar
Figura 5 – edificação para Região Sul.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos fervorosamente à nossa professora orientadora que se mostrou bastante
atenciosa. Ao PFRH ‐ Petrobras (Programa de Formação de Recursos Humanos) pela oferta das
bolsas de pesquisa e iniciação científica. E, claro, à Deus.
REFERÊNCIAS
ADEQUAÇÃO BIOCLIMÁTICA DA ARQUITETURA DE MATO GROSSO DO SUL. Vol. 06, editora:
ensaios e ciências, 2002, pág.13 a 37 Universidades para o Desenvolvimento do Estado e da
Região
do
Pantanal.
ALTAIR SANTOS. Arquitetura Bioclimática vira referência para construções. Disponível em:
<http://www.cimentoitambe.com.br/massacinzenta/arquitetura‐bioclimatica‐vira‐referencia‐
para‐construcoes/>. Acesso em 31/10/2012.

TREINAMENTO: UMA DAS FERRAMENTAS PARA ALCANÇAR O NÍVEL DE SEGURANÇA
DESEJADO EM CANTEIRO DE OBRAS
A. C. A. J. Cruz (PQ)¹ ; A. A. Bandeira (PQ)1 ; F. M. C. Melo (PQ)1 ; F. P. M. Lemos (PQ)1 ; L. Melo (PQ)1 ; V. G. O.
Almeida (PQ)1
1
Instituto Federal de Sergipe (IFS) ‐ Campus Estância
Praça Jackson de Figueiredo, 49 ‐ Centro ‐ Estância/SE ‐ CEP: 49.200‐000
e‐mail: annacjesus@bol.com.br; arilmara@ig.com.br; fernanda.melo.ifs@gmail.com;
franklene.arq@hotmail.com; lucianomelo.se@gmail.com; vanessa.gentil@hotmail.com

(PQ) Pesquisador

RESUMO
A Construção Civil é um dos setores onde acontece o
maior número de acidentes de trabalho. Devido a isto,
este estudo foi realizado com o objetivo de apresentar o
nível de influência que treinamentos podem surtir, na
redução de acidentes em um canteiro de obras,
utilizando como amostragem o Canteiro de Obras da
Construtora J.J. Ltda., localizada na cidade de Aracaju‐
SE. Trata‐se de uma pesquisa de campo, com aplicação
de questionários, realização de treinamentos e medição

dos resultados, indicando a objetiva da avaliação.
Apesar de muitas organizações privilegiarem a produção
em detrimento da segurança do trabalho, com o
investimento em um número maior de horas de
treinamento, a proposta é apontar que o treinamento é
uma ferramenta fundamental para a redução de
acidentes,
durante a execução das atividades,
contribuindo assim, para o estabelecimento de um
canteiro de obras mais seguro para o trabalhador.

PALAVRAS‐CHAVE: Segurança, treinamento, construção civil.

TRAINING: ONE OF THE TOOLS TO ACHIEVE THE DESIRED LEVEL OF SAFETY IN
CONSTRUCTION SITE
ABSTRACT
The Civil Construction is one of the sectors where
happens the largest number of working accidents. Due
to this, this study was accomplished with the goal of
presenting the influencial level that training can cause in
the accidents reduction in a works flowerbed, using as
sampling JJ`s builder works flowerbed, located in the city
of Aracaju‐Se. It is a field research with questionnaires
application, training accomplishment and results
mensuration, which indicates the evolution goal. Despite
KEY‐WORDS: Safety, training, civil construction.

many organizations privilege the production in
detriment of working safety, with the investment of a
large number of training hours, the proposal is to say,
that the training is a fundamental tool for accident
reduction, during the activities execution, contributing
this way for the establishment of a works flowerbed
safer for the workers.

TREINAMENTO: UMA DAS FERRAMENTAS PARA ALCANÇAR O NÍVEL DE SEGURANÇA
DESEJADO EM CANTEIRO DE OBRAS
INTRODUÇÃO
Atualmente, a segurança do trabalho tem se tornado um alvo a ser alcançado pelas
organizações. A construção civil é um dos ramos mais antigos do mundo e também um dos que
o índice de acidentes é bastante elevado, o que causou e vem causando a morte ou o
afastamento definitivo de milhares de pessoas que trabalham nesta área, resultante,
principalmente pela falta de controle do meio ambiente de trabalho, do processo produtivo, do
uso de EPI e do treinamento dos operários.
Muitos destes acidentes não ocorreriam se as empresas tivessem desenvolvido e
implantado programas de segurança e saúde no trabalho, além de dar uma maior atenção à
educação e treinamento de seus operários. Há uma exigência, por parte das empresas, de se
obterem funcionários mais qualificados e produtivos, para obterem produtos de maior qualidade
em um espaço de tempo reduzido, só que para isso, o colaborador é exposto a riscos físicos,
químicos e ergonômicos.
Muitos investimentos são feitos em tecnologias avançadas, em equipamentos modernos,
em métodos executivos inovadores, mas não se vê este mesmo investimento em treinamentos
de seus funcionários. O treinamento de mão de obra deve ser visto como um dos principais
fatores para a implantação do sistema de gestão em segurança nas empresas. Aqueles que
realmente compreendem o objetivo de uma gestão em segurança do trabalho devem ver o
treinamento da mão de obra operária como um dos principais fatores para o sucesso da
implantação da segurança do trabalho em canteiro de obras. Este trabalho tem a finalidade de
apresentar justamente esta importância.
Para isto foi feito uma pesquisa em um pequeno Canteiro de Obras da Construtora J.J.
Ltda., situado no Bairro Aruana, em Aracaju‐SE, em um período de 3 meses, onde foram
realizados treinamentos, pesquisas com os funcionários, e avaliação de seus comportamentos
após os treinamentos realizados.
A escolha deste tema, também se deu, a ele estar diretamente relacionado às pessoas
como o foco fundamental para o estabelecimento da segurança, pois os recursos humanos são os
principais recursos de uma empresa.
FUNDAMENTAÇÃO TEORICA


ACIDENTES NO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Acidente do trabalho é qualquer acidente que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço
da empresa, com o segurado empregado, trabalhador avulso, médico residente, bem como com
o segurado especial, no exercício de suas atividades, provocando lesão corporal ou perturbação
funcional que cause a morte, a perda ou redução, temporária ou permanente, da capacidade
para o trabalho.
Os problemas relacionados com a saúde intensificaram‐se a partir da Revolução

Industrial. As doenças do trabalho aumentaram em proporção à evolução e a potencialização dos
meios de produção, com as deploráveis condições de trabalho e da vida das cidades
A exposição dos seres humanos aos riscos do trabalho aumentou desde então. E
atualmente, em plena época da globalização, embora algumas empresas tenham implantado
com sucesso as normas de segurança e medicina do trabalho, o índice de acidentes ainda é
altíssimo e aviltante1.
De acordo com a Lei 8.213/91, artigo 19, diz que: “Acidente do trabalho é o que ocorre
pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados
referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional
que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o
trabalho” (BRASIL, 1991)
No Brasil, o número de acidentes de trabalho em todo o país cresceu entre 2007 e 2009,
passando de 659.523 para 723.452. Apresentou uma queda de 2008 para 2009 de 32.528, pois
foi registrado em 2008, 755.980 acidentes de trabalho, segundo o Anuário Estatístico da
Previdência Social. Os registros referentes à construção civil ficaram em 2007, 2008 e 2009
respectivamente 37.394, 52.839 e 54.142 acidentes, tendo um aumento de 44,79% entre 2007 e
2009, o que é um valor muito elevado. Em 2007, dos acidentes ocorridos, a construção civil
representou 5,67% do total registrado, e em 2009 este percentual subiu para 7,48%. Em 2007, a
construção civil ocupou o 6o lugar no ranking dos causadores de acidente, e em 2009 passou a
ocupar o 4o lugar.
Segundo o engenheiro e consultor do Ministério Público do Trabalho (MPT), Antonio
(2008), embora a análise das estatísticas deva levar em conta o crescimento da atividade
produtiva, o setor de construção é uma área que "necessita de bastante atenção".
O acidente de trabalho deve‐se principalmente a duas causas:
I. Ato inseguro: é o ato praticado pelo homem, em geral consciente que está fazendo,
que está contra as normas de segurança;
II. Condição Insegura: é a condição do ambiente de trabalho que oferece perigo e ou risco
ao trabalhador.
Um dos motivos dos atos inseguros tomados pelo homem tem como origem a falta de
conhecimento e treinamento, e por este motivo, é fundamental a utilização desta ferramenta
como um dos itens primordiais para o estabelecimento da gestão em segurança.
Quando ocorrem acidentes de trabalho o foco principal é a vida humana, no entanto, os
investimentos na função exercida pelo colaborador devem ser analisados, pois são vários os
fatores que causam prejuízos às empresas, como, falta de investimento em capacitação e
maquinário (RIBEIRO, 2009).

1
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TREINAMENTO

O conceito de treinamento apresenta vários significados, dentre eles pode‐se apresentar
o de Chiavenato:
“Treinamento é o processo aducativo de curto prazo, aplicado de maneira sistemática e
organizada, através do qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e habilidades em
função de objetivos definidos” (CHIAVENATO, 1999)
O capital humano passou a ser visto como a principal ferramenta para o sucesso, em
qualquer área, de uma empresa. No implantação do sistema de segurança de trabalho, também
não é diferente.
Outro conceito de treinamento também declara o seguinte2:
Treinamento é o ato intencional de fornecer os meios para possibilitar a aprendizagem. É
um fenômeno que surge como resultado dos esforços de cada indivíduo. A aprendizagem é uma
mudança no comportamento e ocorre no dia‐a‐dia e em todos os indivíduos. O treinamento deve
tentar orientar essas experiências de aprendizagem num sentido positivo e benéfico e
suplementa‐las e reforçá‐las com atividade planejada, a fim de que os indivíduos em todos os
níveis da empresa possam desenvolver mais rapidamente seus conhecimentos e aquelas atitudes
e habilidades que beneficiarão a eles mesmos e à empresa. Assim, o treinamento cobre um
procedimento contínuo cujo ciclo se renova a cada vez que se repete.
Os principais componentes do processo de treinamento são:
I.Entradas
‐
recursos
organizacionais,
informação,
habilidades
e
etc.
II.Processamento ou operação ‐ como aprendizagem individual, e o programa de
treinamento.
III.Saídas ‐ como pessoal habilitado, sucesso ou eficácia organizacional, e etc.
IV.Retroação ‐ como avaliação dos procedimentos e resultados de treinamento através
de meios de pesquisa sistemáticas.
Portanto, o treinamento pode ser visto como uma atividade que visa integrar os novos
funcionários, fornecer a eles novos conhecimentos, desenvolver um comportamento ideal para o
bom andamento dos trabalhos e conscientizá‐los da importância de se autodesenvolver na busca
do aperfeiçoamento contínuo. O treinamento objetiva mudar atitudes reativas e conservadoras
das pessoas, que, através de um plano contínuo, são moldadas às novas informações que lhe são
passadas.


LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTADORAS

A Segurança do Trabalho é definida por Normas e Leis, que estabelecem regras a serem
cumpridas e punições para aqueles que não as cumprem. Dentre estas regras, uma delas é com
relação aos treinamentos, como uma forma de levar ao trabalhador conhecimentos para que os
2
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treinamento‐especifico/

mesmos executem suas atividades com segurança. O papel do treinamento de Segurança e
Saúde no Trabalho (SST) é preponderante para evitar acidentes e doenças do trabalho
No Brasil, a Legislação de Segurança do Trabalho compõe‐se de Normas
Regulamentadoras, leis complementares, como portarias e decretos e também as convenções
Internacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificadas pelo Brasil.
A Convenção da OIT nº 155, que trata da Segurança e Saúde dos Trabalhadores ‐ SST,
menciona o compromisso dos empregadores em instruir seus colaboradores, qualificando‐os de
forma a desempenharem suas atividades de modo seguro em consciente. As Legislações
trabalhistas brasileiras determinam, através das Normas Regulamentadoras – NR’s do Ministério
do Trabalho e Emprego, o treinamento de SST. Abaixo estão algumas normas e suas
determinações3:
NR 1 – Disposições Gerais, determina que a Empresa deverá instruir seus empregados
sobre as práticas seguras no intuito de evitar acidentes e doenças; no processo de integração do
colaborador deve ser incluído textualmente elementos de SST; esta recomendação também
aparece na NR 18, estabelecendo, inclusive carga horária para treinamento de integração de SST.
A NR 5 – CIPA, faz menção de treinamento dos membros designados e eleitos para melhor
desempenho de suas atribuições legais. A NR 6 – EPI, estabelece que o colaborador deve ter
treinamento no uso correto dos EPIs que lhe foram fornecidos em virtude de riscos a que possa
estar exposto.
A NR 7 – PCMSO, determina a realização de treinamento de primeiros socorros para
emprego correto dos recursos destinados a essa finalidade. A NR 9 – PPRA, determina através de
treinamento a orientação aos colaboradores sobre a característica dos riscos a que estão sujeitos
e as medidas de proteção disponíveis e necessárias para a sua proteção .
A NR 10 – Instalações e Serviços em Eletricidade, determina que todos os profissionais
envolvidos direta ou indiretamente nas atividades com eletricidade sejam treinados.
A NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais, também
determina que os colaboradores sejam orientados, se envolvidos em atividades manuais ou
mecânicas.
A NR 12 – Máquinas e Equipamentos, estabelece que os operadores tenham acesso as
informações sobre o modo de operação, através de instruções, o que sugere treinamento
específico nas mais variadas máquinas utilizadas no processo industrial.
A NR 13 – Caldeiras e Vasos sob Pressão, considera operador habilitado o colaborador
treinado conforme critério estabelecido nos Anexos I‐A e I‐B.
As NR’s 15 e 16, que tratam, respectivamente de insalubridade e periculosidade pelo risco
que os agentes envolvidos representam, condicionam a execução de treinamento aos
colaboradores envolvidos no sentido de se precaverem dos seus efeitos.
A NR 17 – Ergonomia, complementa com treinamento as recomendações de ambiente de
trabalho confortável.

A NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, determina
que os colaboradores devam receber treinamento admissional e periódico com objetivo de
executar suas atividades de modo seguro.
As NR’s 19 e 20 – Explosivos, e Líquidos Combustíveis e Inflamáveis, respectivamente,
também sugere treinamento, pelas características das suas substâncias.
Quanto a NR 20, já se encontra em discussão alterações que devem transformar esta NR
em programa, semelhante ao PPRA, com ênfase no treinamento dos colaboradores envolvidos
nestas atividades.
A NR 23 – Proteção contra Incêndios, determina que todos os colaboradores devam ser
orientados sobre prevenção e utilização dos recursos para combate a incêndios, além das
equipes de brigadistas, com conhecimento aprimorado para controle de emergências.
A NR 31 ‐ Segurança e Saúde no Trabalho, Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração
Florestal e Aqüicultura, determina o treinamento nos vários segmentos, tais como: agrotóxicos,
transporte de pessoal e de cargas, operação de máquinas e equipamentos, CIPATR.
A NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados, determina a
proibição de envolvimento de trabalhador não treinado em qualquer fase deste tipo de
atividade.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para esta pesquisa, foi utilizado como campo exploratório, o Canteiro de Obras da
Construtora J.J. Ltda., localizado na Aruana. Para isto foram realizados as seguintes etapas:
treinamentos, verificação em campo do comprometimento dos funcionários antes e depois dos
treinamentos realizados, e aplicado um questionário individual a fim de medir o seus
conhecimentos e conscientização quanto à segurança e análise dos resultados.
A Construtora J.J. Ltda. é uma empresa com atuação na área da Construção Civil de
Incorporação Imobiliário e construção de obras para clientes particulares e públicos. Possui
certificação ISO 9001, v.2008, Sistema de Gestão da Qualidade, cujo escopo é “Construção de
Edificações Residenciais e Comerciais”.
O Objetivo principal deste trabalho é, através de um estudo específico, apontar o quanto
treinamentos são importantes tanto para ensinar, quanto para desenvolver uma maior
conscientização aos trabalhadores da Construção Civil visando a adoção de práticas seguras
dentro dos canteiros.


DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA

Para esta pesquisa foi escolhido o ramo da Construção Civil por ser um setor cujos índices
de acidentes são elevadíssimos e também por ser um setor onde o analfabetismo, a terceirização
e a rotatividade do quadro de funcionários são altos. Estes fatos acabam sendo um bloqueio
para o investimento que deve ser aplicado em treinamentos, pois tornam os custos muito
elevados.



CARACTERÍSTICAS DA OBRA

A obra consiste na construção de 6 unidades residenciais de alto padrão, das quais 3 estão
totalmente concluídas e, 2 na fase de construção e 1 ainda na fase de projeto. O quadro efetivo
na obra é de 21 funcionários, sendo 3 do setor administrativo e equipe técnica, e 18 da parte
operária.
A obra possui um Programa de Prevenção de Risco Ambientais (PPRA), cujos treinamentos
são previstos dentro deste controle. A agenda de treinamentos é feita apenas para cumprir o
programado no PPRA. Para este trabalho, foram feitos 3 treinamentos, aplicado um questionário
ao funcionários operários e verificado em campo o comportamento dos mesmos, quanto à
segurança. No período de 2010, foi registrado, nesta obra, um acidente de trabalho, que foi um
pedreiro que furou o pé em um prego, mesmo com a utilização do EPI (equipamento de proteção
individual), neste caso, bota. Esse acidente foi causado ou pela desorganização do canteiro de
obras, que não poderia haver material deste tipo jogado no chão, ou empiricamente, algum
funcionário que possa ter deixado cair, ou possa ter visto o prego chão, não se habilitou a pegá‐lo
evitando assim, que o acidente ocorresse. O funcionário foi encaminhado para o hospital João
Alves Filho, onde foi afastado por 5 dias de suas atividades.
Com isto, fica evidenciado que, os funcionários devem receber treinamentos de
capacitação, conscientização e orientação para garantir um canteiro de obras mais seguro para
os próprios colaboradores.


ETAPAS DA PESQUISA
VERIFICAÇÃO EM CAMPO

Nesta etapa, foi verificado em campo, qual o comprometimento de cada colaborador com
a segurança do trabalho quanto a utilização dos EPI’s e EPC’s, antes e depois dos treinamentos
efetuados.
APLICAÇÃO DA ENTREVISTA
Foi aplicado um questionário entre todos os operários da obra, de forma que pudesse
extrair dos mesmos, os seus conhecimentos e opiniões sobre segurança do trabalho no canteiro
de obra. Ver questionário em anexo (I).
O questionário foi aplicado antes dos treinamentos realizados e foram entrevistados 19
funcionários.
TREINAMENTOS
Os Treinamentos foram realizados pelo SESMT da Construtora e teve a participação da
equipe técnica da obra. Para esta pesquisa foram realizados três treinamentos cujos temas
abordados foram o uso correto de EPI’s, comportamento seguro e qualificação profissional,
tendo como objetivo proporcionar a conscientização necessária aos trabalhadores, a fim de que
os mesmos se protejam adequadamente na realização do seu ofício, e também saibam organizar
o ambiente de trabalho.

Durante os treinamentos, os trabalhadores demonstraram‐se bastante acessíveis a
participativos o que é um fator positivo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A verificação em Campos foi feita durante a pesquisa, onde foi observado se todos os
funcionários estavam utilizando os EPI’s necessários para a realização dos serviços. Nesta
verificação, constatou‐se que:
Gráfico 1 – Medição dos funcionários da obra que estavam utilizando os EPI’s
necessários para a realização das atividades

Fonte: Dados da pesquisa (2010) realizada no Canteiro de Obras da Construtora JJ

Observando este gráfico, pode‐se perceber que há uma necessidade muito grande de
mudança de quadro, pois o percentual para aqueles que não estavam utilizando os EPI’s foi
elevado. Todos haviam recebido da construtora os equipamentos de proteção individual, porém
não estavam utilizando acharem desnecessária a utilização de alguns EPI’s para a execução
daquela atividade específica. O equipamento de proteção que a maioria deles estavam deixando
de utilizar, eram as luvas de proteção. Por outro lado, a própria administração da obra também
não cobrava a sua utilização.
Do total de 19 funcionários (sendo 2 da equipe técnica), 11 funcionários da classe
operária estavam sem utilizar todos os EPI’s sendo, destes que 10 estavam sem a utilização de
luvas de proteção e 1 sem a utilização de máscara contra poeira, apesar de todos terem recebido
da construtora.
Da entrevista realizada, chegou‐se à tabulação abaixo:

Tabela 1 – Pesquisa realizada no canteiro de obras da JJ
Conclusão

Sim

Não

1‐Tinham conhecimento sobre a utilização do EPI

100%

0,00%

2‐Sabiam da importância de utilizar o EPI

100%

0,00%

3‐Acham que a empresa fornece Epi continuamente

78,95%

21,05%

4‐Acham que a empresa precisa melhorar

78,95%

21,05%

5‐Sabem utilizar os EPI's

94,74%

5,26%

6‐Já deixou de utilizar algum EPI

73,68%

26,32%

7‐Tiveram alguma sugestão de melhora

57,89%

42,11%

8‐Acham bom o relacionamento com a administração

100,00%

0,00%

9‐Já tomou alguma atitude para evitar acidentes

78,95%

21,05%

10‐Estavam utilizando todos os Epi's

44,44%

55,56%

11‐Possuíam todos os Epi's

94,74%

5,26%

Fonte: Dados da pesquisa (2010) realizada no Canteiro de Obras da Construtora JJ

Do item 4 da tabela acima, como sugestão de melhora, tiveram os itens abaixo e dentre
eles estava o item treinamento:
Gráfico 2 – Sugestões de melhoria dos funcionários
Qualidade
dos
materiais
7%

Atraso na
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Fonte: Dados da pesquisa (2010) realizada no Canteiro de Obras da Construtora JJ

Ao final da pesquisa, após os treinamentos foi feito uma nova verificação em campo, e
observou‐se que o número de funcionários que estavam utilizando todos os EPI’s subiu para
53,50%, um número que ainda precisa ser melhorado, mas que já apresentou alguma melhora.
Após a pesquisa não houve nenhum acidente de trabalho.
CONSIDERAÇÕE FINAIS
Após a análise de dados apresentada, pode‐se observar que treinamentos são sim,
importantes para trazer uma consciência ao trabalhador, da importância de estarem sempre
utilizando EPI’s durantes às atividades, e de sempre terem atitudes seguras durante o período de
permanência no local de trabalho, porém este é um alvo que deve ser tomado como meta e
compor um plano de prevenção mais ampliado dentro da empresa, pois o processo de
aprendizagem para a mudança comportamental é lenta.
Porém, também pode ser observado que esta conscientização deve partir da
administração e do corpo técnico da obra, para que medidas seguras sejam tomadas tanto no
coletivo quanto no individual, através de uma maior cobrança e fiscalização quanto à utilização
de Epi’s e a adoção de comportamentos seguros dentro do canteiro de obras.. Pelo questionário
pode‐se analisar que nesta construtora, todos os funcionários haviam recebido de alguma forma,
treinamentos sobre como trabalhar em um ambiente seguro e a maioria tinham recebidos todos
os EPI’s, porém, nem todos utilizavam os equipamentos completos e adequados a cada atividade.
Por outro lado, o mestre da obra, também não exigia tanto dos trabalhadores. Esta cobrança
deve existir sempre, pois é responsabilidade da empresa exigir o uso do EPI.
O funcionário que passa por um bom treinamento adquire novas habilidades no campo
profissional, conhecimentos, atitudes e comportamentos.
O investimento em treinamentos deve‐se existir sempre, e a empresa deve utilizar esta
ferramenta para alcançar o nível de segurança desejado pela organização, por meio de um
desenvolvimento contínuo do trabalhador e fazê‐lo passar por uma mudança cultural.
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RESUMO
Este trabalho verifica a viabilidade estrutural e da
incorporação de fibras de coco em blocos de concreto
destinados a execução da alvenaria estrutural, por
encontrar dificuldades na moldagem de blocos
estruturais foi optado pela execução de blocos de
argamassa, moldados em prensa vibratória, sendo
classificado segundo a NBR 6136 (2006) na classe D, ou
somente para vedação não exercendo função estrutural
e sendo usado somente em elementos acima do solo de
modo a propor fechamentos de vãos. Os blocos
utilizados nesta pesquisa se caracterizam por serem
constituídos de cimento, e agregados, areia fina e
grossa, contendo vazios em seu segmento, permitindo a
redução de materiais empregados na peça, fazendo com
que as fibras de coco implementadas funcionem como

um meio de elemento estrutural que deva garantir uma
maior resistência ao bloco. Nesse contexto pode‐se
verificar a reciclagem de um material orgânico que de
outra maneira estaria exposto no meio, contribuindo
para um desenvolvimento sustentável da construção
civil. Desta maneira o estudo averiguou o desempenho
atuante das fibras quando empregadas no material,
tendo em vista a alternância na porcentagem de fibras
presentes nos blocos, sendo possível obter os resultados
de desempenhos mecânicos do material por meio de
ensaios de compressão.

PALAVRAS‐CHAVE: Fibras de coco, blocos, reciclagem, construção civil.

ANALYSIS OF THE INCORPORATION OF COCONUT FIBERS TO CONCRETE BLOCKS
ABSTRACT
This scientific work verifies the structural viability of
addition coconut fiber to concrete blocks, which are
aimed at structural masonry. Due the difficulties to
shape structural blocks, were made mortar blocks,
shaped in a vibratory press machine, which were
classified as type D as NBR 6136 (2006), or only for
gasket, non exercising any structural function. The
blocks used by this scientific work are made of cement
and aggregates, fine and coarse sand, including voids in
its segment, allowing the reduction of materials which
KEY‐WORDS: coconut fibers, blocks, recycling, building.

are used, so the coconut fibers works as an structural
element, which adds resistance for the block. Thus, it
can be verified as a recycling of an organic resource
which probably would be discarded on environment,
contributing for the development of building. This way,
the research ascertain the performance of coconut fiber
in blocks, in order to the interchange in the percentage
of fibers, enabling get the results of mechanical
performance by compression test.

ANÁLISE DA INCORPORAÇÃO DE FIBRAS DE COCO EM BLOCOS DE ARGAMASSA
INTRODUÇÃO
O aquecimento da construção civil no Brasil tem levado a muitos investimentos, e
diversos segmentos como o da área de blocos de concreto já começaram a responder com o
aumento da produção. Mas, o ritmo de expansão do número de obras e da cadeia de
fornecimento de insumos não andam lado a lado, persistindo o risco de falta de materiais ou
redução da qualidade dos mesmos (BLANCO, 2008).
Os blocos de concreto são empregados no Brasil desde aproximadamente 1940, e nos
dias de hoje vem expandindo seu uso, sendo necessário atender todas as exigências
determinadas nas normas técnicas NBR 6136/2006 e NBR 12118/2006, agregado a isso faz‐se
necessário novas formas de produção para que se tenha resultados cada vez melhores com o
determinado material, então com o pensamento sustentável pôde‐se unir matéria orgânica (fibra
de coco) ao bloco de concreto.
De acordo com Vilhena (1998), o surgimento dos eco‐materiais para revestimentos,
pinturas, e tubulações entre outros, o processo de reciclagem aplicado à construção teve um
progresso considerável.A incorporação de fibras em materiais pouco resistentes à tração –
materiais frágeis – tem sido usada há milênios. Ademais, a crise energética mundial das últimas
duas décadas tem motivado o desenvolvimento de pesquisas sobre o fibro‐cimento ou fibro‐
concreto devido ao fato de a fabricação de cimento exigir menor demanda de energia comparada
com a necessária à fabricação do aço ou dos plástico.
De acordo com Mayer (2004), o aproveitamento dos resíduos do coco verde oferece
vantagens, tais como:
 Extensão da vida útil dos aterros sanitários, já que não há fácil decomposição destes
resíduos;
 Geração de empregos sem necessidade de mão de obra qualificada;
 Preservação da Mata Atlântica;
 Redução de 60 % do valor gasto atualmente no tratamento destes resíduos;
 Geração de impostos diretos e indiretos;
 Assegura os atuais empregos nas lavouras do coco verde;
 Estimulação à continuidade do crescimento da produção de coco;
 Liberação de novos pontos de venda da água de coco, o que assegura e facilita à
população o acesso a um produto natural e saudável;
 Consolidação do perfil político em relação à preservação do meio ambiente.
Como foi citado, por dificuldades encontrada para a moldagem de blocos estruturais, o
estudo foi realizado a partir de blocos de vedação, como pode‐se verificar na figura abaixo as
diferentes medidas e formas de blocos, tanto blocos para vedação, que exercem somente o
emprego de vedação, quanto em blocos estruturais que chegam a suportar cargas e tensões,

essas tensões devem ser distribuídas por todo o elemento por meio das fibras empregadas como
um novo agregado ao material.
Quanto ao uso, os blocos de concreto podem ser classificados, segundo a NBR 6136
(2006):
 Classe A: com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima ou abaixo do
nível do solo;
 Classe B: com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima do nível do
solo;
 Classe C: com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima do nível do
solo;
 Classe D: sem função estrutural, para uso de elemento acima do nível do solo;
Tabela 1 – Requisitos para resistência característica à compressão – NBR 6136 (2006).
CLASSE

RESISTÊNCIA
CARACTERÍSTICA
MPa

A

≥ 6,0

B

≥ 4,0

C

≥ 3,0

D

≥ 2,0

MATERIAIS
 Cimento
Para confecção da argamassa constituinte do bloco, foi utilizado cimento Cimpor, CP II F ‐
32 e na pasta para capeamento foi utilizado o cimento Poty.
Tabela 2 – Propriedades físicas do CP II F‐32.
Ensaio

Método

Unidade

Resultados

Especificação da
NBR 11578/1991

Área específica

NBR 7224/96

m²/kg

3.996

≥260

Massa específica

NBR NM 23/00

g/cm³

3,10

Não aplicável

Massa unitária

NBR NM 45/06

g/cm³

1,40

Não aplicável

Finura – retido na
peneira de 0,075
mm (#200)

NBR 11579/91

%

4,8

≤12,0

Expansibilidade à
quente

NBR 11582/91

Mm

0,21

≤5,0

Início de pega

NBR 11581/91

h:min

2:25

≥1

Fim de pega

NBR 11581/91

h:min

3:45

≤10

Fonte – relatório de ensaio fornecido pelo fabricante, período março/2011.

 Agregados
Os agregados para a fabricação dos blocos de argamassa são somente classificados como
miúdos, no caso citado sendo as areias, todo esse material utilizado foi fornecido pela empresa
que nos concebeu para moldagem.
 Fibras de coco
As fibras de coco foram obtidas junto à produtores rurais do município de Piaçabuçú, no
litoral sul de Alagoas. Estas se encontravam secas, porém ainda com resquícios de casca e muito
juntas umas às outras, logo, foi necessário desfiar as fibras, tirando‐as desta para que atingissem
a finura e diâmetro necessário, garantindo mais de 1kg do material, para ser agregado ao
restante dos materiais durante o processo de mistura na prensa vibratória.
As fibras passaram pelo ensaio de densidade e absorção de água, para se obter suas
características físicas, para ambos os casos, ficando submersa em água.
Para melhor análise da ação das fibras de coco sobre o bloco, foi pressuposto uma
variação na porcentagem de fibras (1%, 1,5% e 2%) a ser acrescentado ao traço, sendo este
emprega pela empresa PREMOL na confecção da massa a ser usada neles.

Figura 1 – Fibras de coco desfiadas
METODOLOGIA
A metodologia empregada neste trabalho consiste em três etapas distintas: metodologia
experimental, consistindo mo estudo bibliográfico para a execução de ensaios e a prática destes,
metodologia prática executando os testes mecânicos que vão avaliar as propriedades dos blocos.

 Metodologia Experimental
Foram realizados estudos necessários que vão guiar os ensaios realizados em um
laboratório especializado, que oferece equipamento e aparelhagem necessária à pesquisa. Foram
executados, a partir desse suporte, a obtenção das fibras, ensaios mecânicos, entre outros.
Os ensaios realizados com os blocos seguem as diretrizes da NBR 12118/2010, afim de
que os resultados pudessem fornecer subsídios aceitáveis para produção acadêmica. Todos os
procedimentos adotados seguiram as recomendações da norma, desde a análise dimensional,
até a análise dos resultados obtidos.
 Metodologia Prática
A partir desta fase, foram moldados os blocos de argamassa em prensa, fornecidos pela
empresa PREMOL, tendo os materiais com fibras já moldados e passado seu tempo de cura, foi
iniciado o processo de capeamento do material para uniformizar as superfícies do bloco, para
isso fazendo o uso de placas de vidro e nível de bolha que irá garantir a formação do ângulo de
90º, que entrará e contato com o calço da prensa para a realização do ensaio de compressão.

Figura 2 – Prensa vibratória, utilizada para a moldagem dos blocos
Para dar início aos ensaios, foram feitas várias análises de conformidade das peças, para
avaliar se esses estavam seguindo a norma NBR 6136 (2006), que visa garantir a boa qualidade
dos blocos, para isso foram medidas as dimensões, ensaio de absorção de água, que verifica o a
quantidade de água absorvida pela amostra, o valor sendo expresso em porcentagem, e a
resistência à compressão.
Para avaliar as dimensões que os blocos apresentam e se estão de acordo com a norma
já citada, foi feito o uso da trena, tirando suas medidas largura, altura e comprimento,
observando suas variações, não devendo ultrapassar 2 milímetros entre si, para mais ou para
menos, estando todos de acordo com a norma.

A determinação de absorção dos blocos foi realizada imergindo na água um bloco após o
outro pelo tempo de um minuto, até que a amostra estivesse totalmente saturada, após isso o
bloco é retirado da submersão, são secos com um pano e pesados, tendo assim seu peso
saturado, ou seja, com os vazios preenchidos por água, já possuindo o pese do bloco seco é
possível determinar a porcentagem de absorção pela seguinte fórmula:
Equação (1)
Onde:
m1= massa da amostra seca;
m2= massa saturada;
O rompimento dos blocos se deu na célula de 300 KN da prensa hidráulica, devidamente
adaptada com calços para tal tarefa. O capeamento do bloco mantém as suas duas superfícies de
contato planas, com isso tem‐se uma distribuição por igual das tensões por ele, o que garante um
resultado mais confiável do ensaio.
Após a colocação dos dois calços, dá‐se inicio ao rompimento do bloco em questão, após
o rompimento pode‐se verificar uma linha continua e horizontal na superfície dele, o que indica
que o capeamento cumpriu com o prometido e o ensaio foi realizado de modo correto, uma vez
que, as tensões foram distribuídas uniformemente por toda extensão do bloco.
RESULTADOS
Os ensaios de saturação e resistência à compressão foram realizados segundo norma e
nos forneceram os resultados apresentados nas tabelas a seguir:
Tabela 3 – Blocos com 1% de fibra
Identificação
1
2
3
4
5
6
7

Dimensões
Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm)
39,1
9,2
19
39,2
9,2
19
39,2
9,1
19
39,2
9,2
19,2
39,2
9,2
19
39,2
9,1
18,9
39,2
9,2
19

Peso
Resistência à compressão (Mpa)
Seco (g) Saturado (g)
7210,1
8316
1,11
7180
8185,2
1,89
7271,3
8171,1
1,99
7389,3
8407,2
2,43
7190,5
8274,8
2,88
7256,2
8255
3,34
7034,7
8039,1
3,99

Tabela 4 – Blocos com 1,5% de fibra
Identificação
1
2
3
4
5
6
7

Dimensões
Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm)
39,1
9,2
19
39,1
9,2
19
39,2
9,2
19
39,2
9,2
19
39,2
9,2
19,2
39,2
9,2
18,8
39,2
9,2
18,9

Peso
Resistência à compressão (Mpa)
Seco (g) Saturado (g)
7424,8
8390
0,86
7288,5
8236
1,33
7219,8
8158
1,28
7108,5
8033
1,25
7219,7
8158
1,06
7283,5
8230
1,16
7282,5
8229
1,21

Tabela 5 – Blocos com 2% de fibra
Identificação
1
2
3
4
5
6
7

Dimensões
Peso
Resistência à compressão (Mpa)
Comprimento (cm) Largura (cm) Altura (cm) Seco (g) Saturado (g)
1,1
39,2
9,2
19,2
7875
8930
0,75
39,2
9,1
19,2
7925
8900
0,82
39,2
9,1
19
7675
8670
1,11
39,2
9
19,2
7765
8760
1,6
39,1
9,1
19,2
7420
8430
39,2
9,2
19,2
7740
8800
1,76
39,2
9,2
19,2
7605
8615
0,78

Com a inclusão das fibras nos blocos, foi possível perceber que houve uma resistência
esperada e até acima do estabelecido por norma nos blocos de 1%, já com o aumento de sua
quantidade observou‐se que sua resistência começou a ficar abaixo do esperado, suas dimensões
correspondem exatamente ao que deveriam não ultrapassando o limite estabelecido de
2milímetros, já o ensaio de absorção não apresentou o resultado esperado, variando sua
porcentagem de absorção entre 12% e 17%, este resultado pode ser derivado de problemas na
prensa na hora da moldagem, já que não estava vibrando como deveria, assim não compactando
corretamente os materiais.
CONCLUSÕES
Além de trazer um novo método construtivo para a construção civil o uso de fibras
vegetais abrange o pensamento sustentável no qual estamos emersos, atendendo as
necessidades de preservação ao meio ambiente, pois o coco agrega grandes volumes em
entulhos, que acabam por trazes transtornos a população, seja por atrapalhar o transito em vias
publicas, quanto por torna‐las mais sujas.
A incorporação de fibras de coco a blocos de alvenaria de vedação é viável e deve ser
vista com bons olhos ao mesmo passo que deve ser melhor explorada por pesquisadores e
empresários do ramo de materiais
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RESUMO
Conforto térmico define‐se como a satisfação que um
indivíduo tem em relação à temperatura do ambiente
em que se insere. Levando isso em consideração,
variáveis e definições matemáticas são muito
importantes para que se aplique o conforto térmico
adequadamente nas diferentes áreas que o permeiam.
Aqui, apresentam‐se as principais aplicações nos
materiais e como isso pode auxiliar na construção

melhorada
das
edificações,
determinando
primeiramente todos os pré‐requisitos e pré‐
determinando os fatores ambientais e comportamentais
de cada ambiente.

PALAVRAS‐CHAVE: Conforto térmico, construção, ambiente.

THE THERMAL COMFORT IN BUILDING
ABSTRACT
Thermal comfort is defined as the satisfaction that an
individual has in relation to the temperature of the
environment in which it operates. Considering this,
variables and mathematical definitions are very
important for thermal comfort applies appropriately in

the various areas. Here, we present the main
applications in materials and how it can assist in
improved construction of buildings, by determining first
all pre‐requisites and environmental and behavioral
factors pre‐design of each environment.

KEY‐WORDS: THERMAL COMFORT, BUILDING, ENVIRONMENT.

O CONFORTO TÉRMICO EM EDIFICAÇÕES

INTRODUÇÃO
Este artigo foi elaborado visando apresentar os conhecimentos científicos adquiridos ao
longo da pesquisa realizada, pondo em prática e exemplificando as informações teóricas obtidas.
Todos os dados levantados, aplicações e os desenvolvimentos possíveis à sociedade adquiridos
por meio da pesquisa estão aqui contidos.
CONFORTO TÉRMICO
Conforto térmico é um termo que define a satisfação térmica de um indivíduo com a
temperatura do ambiente que está ocupando. Segundo a ASHRAE standard 55‐92, define‐se conforto
térmico como: “Conforto térmico é a condição da mente que expressa satisfação com o ambiente
térmico”. Já a definição da norma IS0 7730, a norma internacional que averigua o conforto térmico dos
ambientes, diz que: conforto térmico é o “estado de espírito satisfeito com a temperatura do ambiente”.

PROCESSOS FÍSICOS DE TROCA DE CALOR
O calor que se produz no corpo é determinado pela atividade que a pessoa exerce e
varia, também, com idade e com o sexo. Esse calor interage com o ambiente exterior, ou seja, ele
é transferido através de quatro processos físicos: condução, convecção, radiação e evaporação.
Os três primeiros processos são denominados de trocas secas, enquanto o último é classificado
como troca úmida. O calor perdido para o ambiente através de troca seca é chamado de calor
sensível e aquele perdido por troca úmida denomina‐se calor latente.
PARÂMETROS DO CONFORTO TÉRMICO
Para a determinação do desempenho térmico num ambiente, são necessários vários
parâmetros, tanto individuais como ambientais. Os parâmetros ambientais mais importantes são
a temperatura, a velocidade e a umidade relativa do ar. O metabolismo e a vestimenta são dois
dos fatores individuais mais relevantes.
O metabolismo é o conjunto de transformações químicas no interior de um organismo
que faz com que ele adquira energia. Entretanto, apenas 20% de toda a energia produzida pelo
ser humano é transformada em trabalho. Os 80% que restam são transformados em calor a ser
dissipado para que a temperatura interna se mantenha regulada, que fica em torno dos 37° C e
se mantém quase constante. Quando não há condições térmicas adequadas para que essa
temperatura interna permaneça constante, o sistema termo‐regulador do corpo entra em ação,
ativando mecanismos que controlam a temperatura. Quando o organismo perde calor para o

ambiente sem ajuda de nenhum mecanismo termo‐regulador, que é compatível com a atividade
feita, a sensação que se tem é de conforto térmico.
A vestimenta(roupa) é um isolante térmico que se mantém junto ao corpo e cria uma
camada de ar aquecido, dependendo do material, do espaço que cobre e seu ajuste.
Dependendo de como está, pode atrapalhar as trocas de calor por convecção. Sua resistência à
variação de temperatura é medida através das trocas secas relativas a quem está usando.
A sensação de conforto se embasa na troca de calor do corpo pela diferença existente
entre a temperatura da pele e a temperatura do ar, com auxílio ou não dos mecanismos de
regulação corporal. Quando a temperatura está baixa, as perdas de calor são maiores, e,
analogamente, são menores quando a temperatura aumenta.
A diferença de temperatura entre dois pontos de um mesmo ambiente gera uma
circulação do ar, denominada de convecção natural: o ar mais quente torna‐se menos denso e
sobe, ao mesmo tempo em que o ar menos quente (mais denso) desce, que proporciona uma
sensação de resfriamento. O ar pode se descolar sem a necessidade do vento em si. Em um
ambiente, o ar pode se deslocar por meio da convecção natural ou pela convecção forçada (ação
de um ventilador, por exemplo), que aumenta a sensação de perda de calor. O deslocamento do
ar aumenta os efeitos de evaporação corporal, ao retirar a água do contato da pele e reduzir a
sensação de calor.
Umidade é a quantidade de vapor de água que contém o ar. O vapor se forma por
evaporação sem mudança de temperatura, processo em quem a água se desprende
naturalmente de seu estado líquido para o estado gasoso. O ar quando está em uma certa
temperatura só pode conter uma determinado quantidade de vapor de água. Quando esse
quantidade chega ao seu valor máximo, é atingido um estado de ar saturado. Quando passa esse
valor, ocorre a condensação da água. A umidade do ar atuando conjuntamente com a velocidade
do ar intervém na perda de calor por evaporação. Quando a temperatura do meio se eleva,
dificultando as perdas por convecção, o organismo aumenta a eliminação por evaporação. Isso
mostra como a ventilação e o balanceamento da umidade do ar é importante: caso o ar esteja
saturado, a evaporação não será possível, fazendo com que a pessoa comece a ganhar calor
assim que a temperatura do ar ficar superior à da pele.
CONDUTIVIDADE TÉRMICA
Condutividade térmica é a capacidade que cada material tem de conduzir calor
através do processo de condução térmica. A condutividade térmica depende do material e da
temperatura no qual ele se encontra. Materiais de alta condutividade térmica conduzem calor
mais rápido do que materiais equivalentes de baixa condutividade. Sendo assim, materiais de alta
condutividade são usados em dissipadores térmicos e os de baixa condutividade em isolantes
térmicos, como exemplo Cobertores. No entanto, a condutividade térmica é uma característica
do material e não da forma do objeto.

Muitos fatores influenciam o valor da condutividade térmica, são eles: a fase do
material e a sua estrutura. Quando um material muda de fase, como por exemplo, da forma
sólida pra liquida, a condutividade térmica também é alterada. A estrutura do material,
um cristal puro apresenta condutividade térmica diferente ao longo de cada um dos seus
diferentes eixos cristalinos, pois há diferenças no acoplamento dos fônons ao longo dos
diferentes eixos do cristal. A condutividade térmica está relacionada com a condutividade
elétrica de acordo com a lei Wiedemann‐Franz, uma vez que os elétrons de condução, além de
possibilitarem a corrente elétrica, também transferem energia térmica.
Voto Médio Predito
Consiste em um valor numérico que traduz a sensibilidade humana ao frio e ao calor
e foi criado para calcular a combinação das variáveis do ambiente. O método é utilizado na ISO
7730 e foi criado por Fanger, onde avaliou‐se, através de experimentos, pessoas de diferentes
nacionalidades, idades e sexo, obtendo o Voto Médio Predito para determinadas condições
ambientais. Há relação das 6 unidades com o voto médio predito deste com a porcentagem de
pessoas insatisfeitas.

Este índice deve ser usado apenas para valores entre –2 e +2, pois acima destes
limites teríamos aproximadamente mais de 80% das pessoas insatisfeitas. Como existem
diferenças individuais, é difícil especificar um ambiente térmico que agrade a todos e sempre
haverá pessoas insatisfeitas.
Aplicações
A transferência de calor na construção civil só ganhou importância no decurso
do século XX com o aumento do preço da energia e a consciência da limitação dos recursos
energéticos. A procura cada vez maior do conforto térmico levou à implementação de códigos
que especificam níveis mínimos de isolamento térmico em paredes, telhados, janelas, etc.
Anteriormente as casas eram construídas apenas para proteção do meio.
Na construção civil, a condutividade térmica está intimamente relacionada ao
conforto térmico e são abordadas questões relativas a propriedades térmicas dos materiais e

ainda aspectos associados ao clima. A condutividade térmica é de importância fundamental para
a seleção de materiais para a construção civil. Em muitas aplicações são necessários materiais
isolantes, isto é, com baixa condutividade térmica, enquanto que em outras aplicações são
necessários materiais com elevada condutividade térmica. Por exemplo, os materiais de
convectores para aquecimento devem possuir elevada condutividade térmica. De igual modo, a
condutividade térmica de alguns materiais para aplicações elétricas ou eletrônicas é essencial
para dissipar o calor que é liberado por efeito de Joule.
Para que não gere um desconforto térmico na construção é fundamental fazer
um estudo das condições climáticas antes de iniciar uma construção ou reforma. Esse estudo
indicará o melhor posicionamento dos cômodos de acordo com a a insolação e os ventos que
predominam no lote.
O isolamento térmico em habitações deve ser tratado com critério e levar em
consideração vários aspectos. Por exemplo, as janelas, segundo Serway (1992), são os elementos
de um edifício que oferecem menos resistência ao fluxo de calor. Numa casa típica, cerca de um
terço do calor total perdido durante o inverno ocorre através das janelas, os outros dois terços
são perdidos por portas, paredes, etc. Por outro lado, no verão o fluxo de radiação solar para o
interior aquece indesejavelmente as casas.
Os materiais como as cerâmicas também funcionam como bons isolantes
térmicos, sendo estes materiais um dos principais revestimentos de edificações assim como os
materiais rochosos (piso, parede, etc.). Quando se fala em usar materiais rochosos ou cerâmicos,
são preferencialmente utilizados os rochosos devido a estética, apesar dos cerâmicos
apresentarem mais isolamento térmico. O ideal é tentar unir parâmetros importantes, tais como
resistência a abrasão, beleza estética, índices físicos, dentre outros, com a condutividade térmica
e sugerir parâmetros para as melhores aplicações possíveis culminando numa melhor aplicação e
conforto térmico.
A condutividade térmica aplicada ao conforto térmico deve ser levada em
consideração quando se tem o objetivo de avaliar o fluxo de calor, por exemplo, entre a parte
externa e parte interna de uma parede, neste caso tentando diminuir ao máximo o efeito do
calor sobre o ambiente desejado, externo ou interno. Já a radiação térmica deve ser levada em
consideração principalmente em ambientes externos (pisos ou paredes) que recebem alta
incidência solar durante o dia com o objetivo de diminuir o efeito da temperatura sobre o corpo
humano ou mesmo sobre ambientes externos como terraços, varandas, etc.
A associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) divide o país em oito zonas
bioclimáticas e traz recomendações especificas para cada uma delas, das propriedades térmicas
às dimensões de aberturas para ventilação.
O conforto térmico em ambientes como de trabalho e em escolas é de fato muito
importante pois atua direta e indiretamente na qualidade de vida das pessoas e nos resultados
do seu trabalho/estudo. O ambiente tem que ser sadio e agradável, para que haja condições
capazes de lhe proporcionar o máximo de proteção e, ao mesmo tempo, satisfação. Ou seja, se o

ambiente estiver frio ou quente demais, haverá um desconforto, proporcionando um estresse,
por exemplo, e fazendo com que a pessoa não tenha um bom desempenho.
Medição Em Ambientes Reais
Utilizando os parâmetros necessários para medição de temperatura e condutividade
térmica, foram escolhidas duas salas de aula no Campus do IFRN – Natal Central e, com o auxílio
de 20 voluntários, fizemos a medição de conforto térmico por pesquisa de opinião. Dos 20
voluntários, 18 eram estudantes que usavam o uniforme escolar padrão da instituição e os outros
2 eram professores que utilizavam suas roupas de trabalho diário. Os voluntários passaram o
tempo da pesquisa fazendo suas atividades escolares rotineiras.
As salas escolhidas tinham características bem distintas: a primeira se localizava no 3°
andar do prédio principal, lajeada tendo duas paredes feitas com alvenaria convencional pintadas
em tem amarelo e as outras duas eram divisórias de PVC. Já a segunda, se localizava no 2° andar
da Diretoria de Construção Civil, tendo todas as paredes feitas com alvenaria convencional
pintadas na cor branca. A sala tinha um forro de gesso e a vedação superior do prédio era feita
com telhas de fibrocimento.
As medições foram feitas pela manhã, em dois dias ensolarados, duas vezes em cada sala,
cada medição com duração de 10 minutos: a primeira medição foi feita com o ar condicionado
desligado e as janelas abertas. Já a outra medição teve a sala totalmente fechada e o ar‐
condicionado foi ligado no início, com a temperatura nominal de 21°C. Estavam nas salas, dois
medidores de temperatura em dois lugares diferentes: um perto da parede que recebia mais sol,
e outro imediatamente na parede inversa.
Uma das pesquisadoras mediu a temperatura do ambiente fora da sala de aula e, nos dois
dias escolhidos, tiveram condições climáticas bem parecidas:
Temperatura: 27°C
Umidade relativa: 64%
Resultado da pesquisa: 80% dos voluntários se sentiram mais confortáveis na primeira
sala. 15% dos voluntários acharam a segunda sala mais confortável. E 5% não sentiram diferença
entre as temperaturas internas das salas.
Chegamos então à conclusão de que a primeira sala tem um maior conforto térmico que a
segunda, e isso é facilmente explicado: A primeira Sala é feita de um material que deixa
transmitir menos calor que a segunda sala, como ex: a parede de PVC da primeira, comparada a
parede de alvenaria comum da segunda, a laje da primeira, comparada a telha de fibrocimento
da segunda. Outro aspecto que fez a primeira sala se tornar mais confortável que a segunda, foi a
diferença de altura, visto que quando mais alto, maior a umidade do ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a pesquisa sobre conforto térmico, foi grande o conhecimento adquirido deste
assunto de grande importância para edificações, área que os componentes deste grupo estudam.
Com esse trabalho foi aprendido os meios possíveis para medição de conforto ambiental, além
de saber quais materiais trazem ao homem mais ou menos conforto. Esse estudo ainda está em
andamento, e pretende‐se fazer experimentos relativos ao conforto térmico, para obter maior
conhecimento prático acerca do assunto, podendo assim o trabalho ser levado a feiras e eventos
científicos.
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RESUMO
A grande expansão imobiliária traz consigo o
aperfeiçoamento de técnicas já existentes, bem como o
desenvolvimento de novas formas de aplicar o concreto
armado em obras de construção civil. No entanto,
técnicas antigas e novas, constituem custos. Com ênfase
a possibilidade de economia na construção, foi realizada
uma análise comparativa entre a laje nervurada
bidirecional, tridirecional e a laje maciça, buscando
encontrar o melhor custo benefício, tendo como base
materiais constituintes de cada tipo de laje, para isso foi

realizada uma pesquisa de mercado onde foram
coletados dados sobre o preço de cada item, onde assim
foi possível verificar através de comparativos expostos
em tabelas qual dos sistemas de lajes se mostrou mais
eficiente financeiramente trazendo assim benefícios
para o empreendimento.

PALAVRAS‐CHAVE: laje nervurada bidirecional, laje nervurada tridirecional, laje maciça, custo.

COMPARATIVE ANALYSISOF THE FINANCIALCOST OFRIBBED SLABS: TWO‐WAY, THREE‐
DIMENSIONAL AND SOLID SLAB.
ABSTRACT
The great housing boom brings the improvement of
existing techniques as well as developing new ways to
apply the reinforced concrete in the civil construction.
However, old and new techniques are costs.
Emphasizing the potential savings in construction, a
comparative analysis between the bidirectional ribbed
slab, three‐way ribbed slab and solid slab was

performed, trying to find the best cost ‐ benefit, having
as a starting point the basic constituent materials of
each type of slab. For this, a market research about the
price of each itemwas done, so it was possible to verify
through comparative tables which slab system is more
efficient financially, bringing benefits for the enterprise.

KEY‐WORDS: two‐way ribbed slab, three‐way ribbed slab, solid slab, cost.

ANÁLISE COMPARATIVA DO CUSTO FINANCEIRO DE LAJES NERVURADAS: BIDIRECIONAL,
TRIDIRECIONAL E LAJE MACIÇA.
INTRODUÇÃO
Com a constante evolução na engenharia civil, e o custo financeiro intensificando‐se como
um dos itens mais importantes de um empreendimento, fazer o estudo de viabilidade econômica
se torna fundamental para obter segurança em dominar as finanças, uma vez que a construção
civil é uma atividade industrial caracterizada por um grau elevado de complexidade e que precisa
ser bem caracterizado quanto aos seus materiais, mão‐de‐obra, recursos financeiros e
equipamentos (SERRA et al., 2004).
Dentro de um empreendimento, como parte essencial, as estruturas de concreto armado
representam a necessidade de precisão no projeto, execução, compra de materiais e estocagem,
o que carece de análise econômica. E um dos itens de suma importância, são as lajes. Em meio
aos vários tipos, as lajes pré‐fabricadas, elementos que vem sendo utilizados no Brasil desde as
primeiras construções, por oferecem uma solução econômica e versátil para pavimentos em
qualquer tipo de estrutura, ganham destaque no mercado (IGLESIA, 2006).
Ao redor do mundo aproximadamente metade dos pavimentos usados em edificações
comerciais e domésticas são pré‐fabricadas de concreto. Em destaque estão às lajes nervuradas
que inicialmente, na sua confecção, eram utilizadas formas de madeiras para moldagem. Em
seguida, evoluíram para inertes e formas de fibra de vidro, o que expandiu o uso desse sistema
como uma das soluções construtivas mais populares entre as construtoras, uma vez que as
evoluções arquitetônicas, que forçaram o aumento dos vãos, e o alto custo das formas tornaram
as lajes maciças desfavoráveis economicamente, na maioria dos casos.
Na ênfase da economia, este trabalho analisa através de pesquisa de preço dos elementos
constituintes, o custo final para a produção de lajes nervuradas e maciças, mostrando assim um
comparativo entre ambos.
LAJES NERVURADAS BIDIRECIONAIS
As lajes nervuradas bidirecionais são utilizadas em larga escala no setor da construção
civil, apresentando boas propriedades mecânicas no que se diz a respeito, a resistência à tração
que é concentrada nas nervuras.
Nesse sistema ocorre também uma redução do peso próprio da estrutura e um melhor
aproveitamento do aço e do concreto. Esse tipo de laje nervurada tende a proporcionar uma
redução de custo de materiais e mão‐de‐obra e também seus moldes suportam o peso do
concreto fresco, das armaduras, dos operários e maquinário.
LAJES NERVURADAS TRIDIRECIONAIS
Para Barreto et al (2012), no sistema tridirecional, os moldes para as nervuradas são
rotacionados a 45º da direção principal, onde a armadura passa a ser na diagonal. Já as vigas
continuam na forma convencional, mas deixam de serem totalmente maciças para serem vigas
nervuradas, ou seja, os moldes se estendem até o local onde seriam as vigas convencionais,
porém, no alinhamento dos apoios, os moldes são diferentes. Portanto nas lajes nervuradas

tridirecionais haverá a colocação de uma terceira nervura ao novo sistema que fará uma melhor
distribuição da carga, pois terá inseridas armaduras passivas com a função de distribuir esse peso
além de diminuir a espessura do aço em 30%. O sistema construtivo da laje tridirecional é
análogo à laje convencional. Unindo todos estes fatores podemos ressaltar que haverá uma
economia considerável na execução da obra e resultará no beneficio final para o cidadão.
LAJES MACIÇAS
As lajes maciças são estruturas planas de concreto armado com espessura variando entre
7cm a 15cm, contendo armaduras longitudinais de flexão e eventualmente armaduras
transversais, apoiadas em paredes ou vigas. Esta laje são geralmente construídas em obras de
múltiplos pavimentos como podemos citar prédios residenciais, reservatórios e construções de
grande porte, as indústrias e hospitais.
As lajes maciças tem como desvantagens o consuma elevado de concreto que é de
aproximadamente de 50% do total e seu peso próprio que é de cerda de 2500Kg/m². Este tipo de
laje oferece uma boa resistência mecânica, isolamento acústico e térmico, além de ser moldada
totalmente in loco. Sua armação principal pode ser distribuída de duas maneiras dependendo de
sua dimensão que pode ser armada em uma direção ou em duas direções onde no primeiro caso
sua armadura principal é armada no menor vão já no segundo caso é armada nas duas direções.
MATERIAIS E MÉTODOS
O levantamento e obtenção dos dados para a análise comparativa seguiu o seguinte
modelo:

Revisão bibliográfica: nesta etapa coletou‐se o máximo de informações, a cerca
dos elementos utilizados em edificações pré‐fabricadas e métodos de orçamentação.

Caracterização dos materiais: identificação da quantidade de aço, agregado
graúdo, cimento, agregado miúdo e formas utilizadas na moldagem final de um metro quadrado
de laje maciça, lajes nervuradas bidirecionais e tridirecional.

Processo orçamentário: os preços de cada elemento foram obtidos por meio de
pesquisa de mercado, escolhendo‐se o valor médio entre quatro consultados no mercado.

Resultados e análises: o custo orçamentário de cada laje foi expresso
separadamente para que seja possível avaliar os itens parte por parte, para só em seguida dar‐se
intuito a análise comparativa.
RESULTADOS E DISCURSSÃO
Os dados coletados indicam que a laje nervurada se destaca no sistema construtivo,
devido ao fato de ser economicamente mais viável para a construção. Um dos critérios de
avaliação de desempenho, que mostra essa viabilidade econômica, dar‐se devido ao reduzido
consumo de concreto e aço da laje nervurada comparada com a da laje maciça, como
apresentado nas tabelas 01, 02 e 03.

Tabela 1 – Custo da Laje Treliçada Bidirecional por m2 com Traço 1:2:3.
Insumos

Und.

Quant.

(R$) Unit.

Total (R$)

Aço CA‐50
7,94mm

Kg

7,30

4,41

32,19

Cimento
Portland

Kg

128,00

0,46

58,88

Areia

m3

0,160

50,00

8,00

Pedra britada
Nº 3

m3

0,231

69,70

16,10

Cuba Plástica
(60x60x21)cm

m2

1,00

25,50

25,50

Total (R$)

140,67

Fonte ‐ Própria (2014).

Tabela 2 – Custo da Laje Treliçada Tridirecional por m2 com Traço 1:2:3.
Insumos

Und.

Quant.

(R$) Unit.

Total (R$)

Aço CA‐50
7,94mm

Kg

8,80

4,41

38,81

Cimento
Portland

Kg

128,00

0,46

Areia

m3

0,160

50,00

8,00

58,88

Pedra britada
Nº 3

m3

0,231

69,70

16,10

Cuba Plástica
(60x60x21)cm

m2

1,00

25,50

25,50

Total (R$)

Fonte ‐ Própria (2014).

147,28

Tabela 3 – Custo da Laje Maciça por m2 com Traço 1:2:3.
Insumos

Und.

Quant.

(R$) Unit.

Total (R$)

Aço CA‐50
7,94mm

Kg

5,46

4,41

24,08

Cimento
Portland

Kg

150,00

0,46

Areia

m3

0,214

50,00

10,70

69,00

Pedra britada
Nº 3

m3

0,321

69,70

22,34

Chapa de
Madeira
Compensada

Und.

1,00

34,00

34,00

Total (R$)

160,12

Fonte‐ Própria (2014).

As lajes nervuradas bidirecionais e tridirecionais estão em uma mesma faixa de preços por
metro quadrado, respectivamente 12,15% e 7,78 % mais baratas que as lajes maciças, o que em
termos comparativos, supondo uma edificação com uma área total de laje de 150m2, a economia
será respectivamente de R$2.917,95 e R$1.926,00 para um custo total de R$24.018,00 para a laje
maciça.
Por meio dessa análise comparativa, simples e direta, as lajes nervuradas mostraram o
porquê do crescimento do seu uso na construção civil. Aliadas a vantagens como a possibilidade
de vencer grandes vãos sem a necessidade de vigas e a redução no consumo de formas, quando
comparadas às lajes maciças, o custo de produção inferior também inferior ao das lajes maciças,
oferecem ao construtor um grande economia no custo final da obra.
CONCLUSÃO
Pela pesquisa realizada, conclui‐se que pelo aspecto econômico, aliado à boa
característica de resistência e durabilidade, as lajes nervuradas são bem vantajosas como
elemento estrutural para estruturas de concreto armado, em substituição ao sistema de laje
maciça, que apresenta elevado peso próprio, maior consumo de insumos e consequentemente,
maior custo financeiro em relação ao sistema de laje nervurada.
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RESUMO
Na cidade de Estância e região existem várias fontes
de agregado miúdo que necessitam avaliação de sua
qualidade em função de problemas que são
observados em obras fiscalizadas pela prefeitura.
Assim, definiu‐se como principal objetivo desta
pesquisa, avaliar as propriedades e características das
areias que estão sendo utilizadas na fabricação de
argamassas para revestimento de paredes. Foi
realizada a caracterização física dos agregados: massa
especifica
aparente
e
real,
distribuição
granulométrica e caracterização da microestrutura
DRX. Foram então confeccionados corpos de prova

com os traços 1:3 e 1:4 para cada tipo de areia
(material fino, coletado na cidade de Cristinápolis e
material arenoso, coletado na cidade de Estância), e
também foi feito uma mistura de 50% de cada
material para os traços 1:3 e 1:4. Em seguida foi
separados corpos de prova para realização de ensaio
de avaliação da consistência e resistência mecânica a
compressão aos 28 dias. De acordo com os resultados
obtidos do estudo, concluiu‐se que a melhor
formulação para ser divulgada em lojas de materiais
de construção e nas construtoras da cidade de
Estância e região, foi a do traço 1:3 do material
arenoso, pois apresenta boa trabalhabilidade e
elevada resistência mecânica.

PALAVRAS‐CHAVE: Argamassa, agregado, reboco.

STUDY OF CHARACTERISTICS AND PROPERTIES OF AGGREGATES KIDS TOWN OFFICE REGION
AND MORTAR FOR THE MANUFACTURE OF PLASTER
ABSTRACT
In the town of Estancia and region there are several
sources of fine aggregate that require evaluation of
its quality due to problems that are seen in works
inspected by the city . Thus, it was defined as the
main objective of this research was to evaluate the
properties and characteristics of sand being used in
the manufacture of mortars for walls. Real and
apparent specific gravity, particle size distribution and
XRD characterization of the microstructure: the
physical characterization of the aggregates was
performed. Were then prepared specimens with
traces 1:3 and 1:4 for each type of sand (fine material
collected in the city of Cristinápolis and
KEY‐WORDS: Mortar, aggregate, plaster.

sandy, collected in the town of Estancia ) , and was
also made a mixture of 50 % of each material for
traces 1:3 and 1:4 . Then was separate specimens for
conducting test for assessing consistency and
mechanical compressive strength at 28 days.
According to the results of the study, it was
concluded that the best formulation to be disclosed in
the building and construction companies in the city
and region office supply stores, was the 1:3 ratio of
sandy material, since it offers good workability and
high mechanical strength.

ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES DOS AGREGADOS MIÚDOS DA CIDADE DE
ESTÂNCIA E REGIÃO NA FABRICAÇÃO DE ARGAMASSAS PARA REBOCO

INTRODUÇÃO
A construção civil é um dos setores que mais consume recursos minerais no Brasil. Segundo
John (2000), consome entre 14 e 50% dos recursos naturais que são extraídos da terra que são
destinados a produção de concreto e argamassas. A NBR‐7200 define argamassas como a
mistura de aglomerantes e agregados com água, possuindo capacidade de endurecimento e
aderência. As argamassas utilizadas em obras são comumente compostas de areia natural
lavada, e os aglomerantes são em geral o de cimento Portland e a cal hidratada. Assim, temos
argamassas só de cimento, cal ou ainda mista. Para produção de argamassas são utilizadas
areias extraídas normalmente de eleitos de rios (ALMEIDA, 2003). Segundo Fioritto (2008), a
destinação das argamassas determina o tipo de aglomerante ou a mistura de tipos diferentes
de aglomerantes. Por exemplo: as argamassas de cimento são utilizadas em alvenaria de
alicerce devido à resistência exigida e, sobretudo pelas condições favoráveis de
endurecimento. Podem ainda serem utilizadas em chapisco devido a sua resistência a curto
prazo. Já as argamassas de reboco são a base de cal devido a sua plasticidade, condições
favoráveis de endurecimento, elasticidade e porque apresentam bom acabamento. As
argamassas de cimento são mais resistentes, porém mais difíceis de obter a trabalhabilidade,
assim, adiciona‐se a cal para conferir a propriedade necessária. Este tipo de argamassa é
utilizado no preparo de paredes e pisos para receberem revestimentos cerâmicos, aplicados
com argamassas colantes; e, especialmente, nos emboços de forros e paredes. As argamassas
são responsáveis por proteger as paredes e a estrutura da edificação, e seu bom desempenho
está diretamente ligado aos seus componentes e a um conjunto de fatores utilizados na sua
formulação tais como: proporções de seus constituintes, procedimentos de aplicação,
condições de cura, entre outros. Por isso, é necessário ter cuidado na hora de sua formulação,
respeitando as dosagens de cada constituinte e o processo de cura, para que assim evite
diversas patologias (manchas de infiltração, fissuras, fungos, entre outras). Silva (2006),
estudou a influência da composição granulométrica da areia em diferentes especificações, nas
propriedades da argamassa de revestimento, cujos resultados foram obtidos através da
utilização do módulo de finura. De acordo com Carneiro (1999), a areia muito uniforme
independente do formato dos grãos, compromete a trabalhabilidade da argamassa. Segundo
Cincotto (1995) as propriedades físicas e químicas dos agregados e das argamassas, tanto de
assentamento quando de revestimento de alvenarias, são essenciais para a vida útil das obras
em que são utilizadas. São inúmeros os exemplos de defeitos causados devido à falta de
controle dos agregados. A substituição da areia natural pela areia artificial na indústria da
construção civil foi a solução encontrada para minimização da inconstância da qualidade dos
agregados. No entanto, o uso indiscriminado de agregados sem prévio estudo laboratorial,
pode produzir argamassas de elevado custo, de qualidade duvidosa o que poderá
comprometer além do processo de execução a durabilidade.

Nesta pesquisa foram identificados os tipos de agregado miúdos existentes na cidade de Estancia
e região. Os mesmos foram caracterizados de forma física e micro estrutural. Em seguida foram
produzidas argamassas as quais foram caracterizadas quanto à consistência e resistência
mecânica, com o fim de se encontrar as melhores misturas para aplicação em reboco de parede.

MATERIAIS E MÉTODOS
As matérias primas utilizadas no estudo foram como aglomerante o cimento Portland e como
agregado miúdo a areia. Os agregados após quarteados e secos em estufa, foram submetidos
aos seguintes ensaios de caracterização: mesa de consistência padrão NBR 13276, massa
unitária conforme NBR 7251, massa especifica real por meio do frasco de Chapman: NBR‐9776,
distribuição granulométrica conforme NBR 7217, difração de raios‐X e resistência à
compressão NBR 13279.
Traço
Foram utilizados os traços 1:3 e 1:4 para cada tipo de areia (material fino, coletado na cidade
de Cristinápolis e material arenoso, coletado na cidade de Estância). Foi também preparada
uma mistura de 50% de cada material para os traços 1:3 e 1:4. Foram produzidos quatro
corpos de prova cilíndricos confeccionados de acordo com a formulação de cada tipo de areia
coletada. Após a desforma, os cilíndricos ficaram imersos em água e submetidos aos ensaios de
resistência mecânica a compressão aos 28 dias segundo NBR 13279. Os ensaios foram
realizados no Laboratório de Construção Civil do Instituto Federal de Sergipe ‐ Campus Aracaju
que possui toda infra‐estrutura para realização do projeto. Para a realização do ensaio de
resistência a compressão, foram pesados os seguintes materiais Tabela 1.
Tabela 1 – Pesagens de cada mistura.
Traço

1:3
1

2

1:4
3

4

5

6

Areia Fina

1500

‐

750

1600

‐

800

Arenoso

‐

1500

750

‐

1600

800

Cimento

500

500

500

400

400

400

Água

290

290

290

232

232

232

Fonte ‐ Laboratório de Materiais de Construção ‐(IFS)‐Campus Aracaju

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ensaios de Caracterização Física
Ensaio de Consistência Padrão ‐ Conforme realizado o ensaio de mesa de consistência padrão,
foram obtidos os seguintes resultados: ‐ Mistura com o traço 1:3: material com areia fina
apresentou um espalhamento da argamassa de 20,5 cm (ver figura 1);

Figura 1 ‐ Ensaio de mesa de consistência padrão – material com areia fina.
‐ Mistura com o traço 1:3: material arenoso apresentou um espalhamento da argamassa de 20,0
cm (ver figura 2);

Figura 2 ‐ Ensaio de mesa de consistência padrão – material arenoso.

No traço 1:4 não foi possível realizar o ensaio de mesa de consistência padrão, pois o material
apresentou baixa trabalhabilidade, assim como também o material com as misturas (50%) de
cada tipo de areia.

Ensaio de Massa Unitária
Os resultados do ensaio de massa unitária estão apresentados na tabela 2.
Tabela 2 – Resultado do ensaio de massa unitária.
Areia fina

Areia arenosa

Média (g/cm³)

1,51

1,48

Desvio padrão

0,004

0,007

Fonte – Dados da pesquisa

Conforme a tabela 2, as densidades da massa unitária apresentaram resultados muito próximos,
não sendo observadas diferenças significativas. Ver resultado de ensaio na figura 3.

Figura 3 ‐ Areia fina e arenosa, pesagem e regularização com régua.

Ensaio de Massa Específica Real
Os resultados do ensaio de massa específica real estão apresentados na tabela 3.
Tabela 3 – Resultado do ensaio de massa especifica real.
Média (g/cm³)

Areia fina

Areia arenosa

2,66

2,68

Fonte – Dados da pesquisa

Conforme a tabela 3, a massa específica real das areias apresentou resultados muito próximos,
não sendo observadas diferenças significativas. Ver na figura 4 os resultados dos ensaios.

Figura 4 ‐ Areia Fina (areia vinda de Cristinápolis).

Ensaio de Análise Granulométrica
A distribuição granulométrica foi realizada de acordo com a NBR 7217, e obteve os seguintes
resultados: Vide tabela 4:
Tabela 4 – Resultado do ensaio de análise granulométrica.
PENEIRA ABNT

AREIA FINA

ARENOSO

4

0,405

1,66

10

0,61

2,18

16

1,98

4,63

30

7,60

12,32

50

31,61

35,88

100

39,26

27,02

F

18,5

16,29

TOTAL

99,99

99,99

M.F.

2,38

2,75

Fonte – Dados da pesquisa

Conforme na tabela 4, o resultado do módulo de finura do material arenoso apresentou‐se 25%
maior do que o da areia fina o que comprova seu menor empacotamento.
Quanto menor o módulo de finura mais fina é a areia, logo maior a quantidade de grão por
unidade de volume e conseqüentemente maior o consumo de água para corrigir a
trabalhabilidade.

Conforme a figura 5 nota‐se que o material arenoso apresenta porcentagem acumulada da
peneira nº4 a nº3 cerca de 20%. Enquanto o material de areia fina apresenta na mesma faixa de
peneiras cerca de 10% de porcentagem acumulada, o que comprova o material ser mais fino.

Figura 5 ‐ Resultado da distribuição granulométrica.

Ensaio de DRX
Ver resultado do ensaio na figura 6.
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Figura 6 ‐ Drx‐ Tubo de filamento de Cu 1,7903 A. (outubro/2013)

As duas areias possuem mesma constituição mineralógica, no entanto os difratogramas estão
deslocados. O material arenoso (areia da cidade de Estância) tem leve deslocamento dos picos
para esquerda que é um indício de partículas cristalinas maiores que as da amostra do material
fino (areia da cidade de Cristinápolis). Isto é uma análise qualitativa. Mas as duas amostras são de
quartzo de simetria iguais.
Ensaio de Resistência à Compressão
Os resultados dos ensaios de resistência à compressão seguem nas tabelas (4 e 5).

Tabela 4 – Resultados de resistência a compressão traço 1:3 aos 28 dias.
Areia fina

Areia arenosa

Mistura

Média (MPa)

13,3

26,8

23,70

Desvio padrão

2,4

5,0

3,1

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 5 – Resultados de resistência a compressão traço 1:4 aos 28 dias.
Areia fina

Areia arenosa

Mistura

Média (MPa)

16,04

11,24

15,18

Desvio padrão

1,04

0,91

1,51

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com os resultados da tabela 4, pode‐se notar que na mistura 1:3 o material arenoso
obteve uma resistência duas vezes maior que o material fino. Já o resultado da mistura com esse
mesmo traço apresentou um valor intermediário entre elas.
Os resultados apresentados na tabela 5 mostram que a resistência do material fino foi 42% maior
que a resistência do material arenoso. A mistura apresentou um resultado intermediário de
resistência entre os materiais.
O melhor resultado em termos de resistência foi no traço 1:3 do material arenoso (26,8 MPa).
Além disso, esse traço apresentou boa trabalhabilidade o que facilitará sua aplicação em reboco.
Ver procedimento de ensaio na figura 7.

Figura 7 ‐ Confecção dos corpos de prova para ensaio de resistência à compressão.
CONCLUSÃO
As argamassas quando são aplicadas em uma parede devem trazer os seguintes benefícios:
baixo custo, serem duráveis e não apresentaram defeitos na execução. A população de modo
geral, bem como os profissionais da área como pedreiros não tem informações substanciais
que possam garantir que as formulações que eles utilizam em suas construções sejam as
melhores. De acordo com os dados obtidos na pesquisa pode‐se concluir que, ao analisar a
resistência mecânica a compressão as misturas com traço 1:3 do material arenoso mostrou‐se
valores de resistência cerca de duas vezes maior que a apresentada do material fino. Nas
misturas com traço 1:4 o material fino obteve valores de resistência cerca de 42% maior que os
valores referentes ao material arenoso. Apesar dessa mistura apresentar um valor considerável
de resistência mecânica, não foi possível realizar o ensaio de consistência padrão, pois a
mesma, não apresentou boa trabalhabilidade tornando‐se impossível sua utilização para
reboco. O melhor resultado em termos de aplicação em paredes como revestimento pode‐se
considerar a mistura com traço 1:3 do material arenoso (26,8 MPa). Além disso, esse traço
apresentou boa trabalhabilidade o que facilitará o manuseio no momento da aplicação em
paredes como reboco.
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RESUMO
A construção civil está inserida em um dos setores
industriais que apresentam maior exposição aos riscos
de acidentes, os quais estão distribuídos em suas
diversas etapas construtivas. O objetivo deste artigo foi
analisar, por meio de um estudo de caso, utilizando as
ferramentas APR e AMFE, os riscos de acidentes
específicos da etapa de revestimento nas obras em
andamento na cidade de Monteiro‐PB. Para tal, foi

realizado um estudo descritivo, sobre a identificação dos
riscos de acidentes de trabalho existentes nos canteiros
de obras, seguindo com uma análise dos riscos através
dos métodos APR e AMFE, que serviu para identificar
agentes agravantes como a negligência das empresas
com relação à segurança no trabalho.

PALAVRAS‐CHAVE: riscos de acidentes, APR, AMFE, revestimento, segurança no trabalho.

ANALYSIS OF RISKS OF ACCIDENTS: CASE STUDY PERFORMED IN COATING SERVICES
ABSTRACT
The building is set in one of the industries that have
higher exposure to accident risks, which are distributed
in its various stages of construction. The aim of this
study was to analyze, by means of a case study, using
the tools APR and AMFE, accident risks specific to the
coating step in construction in progress in the city of
Monteiro‐PB. To this end, we conducted a descriptive

study on the identification of risks of accidents at work
in existing construction sites, according to a risk analysis
by the methods AMFE and APR, which served to identify
agents as aggravating the negligence of companies with
safety.

KEY‐WORDS: risk of accidents, APR, AMFE, coating stage, safety.

ANÁLISE DOS RISCOS DE ACIDENTES: ESTUDO DE CASO REALIZADO NOS SERVIÇOS DE
REVESTIMENTO
INTRODUÇÃO
O setor da construção civil no Brasil é responsável por ocupar o terceiro lugar no ranking
de acidentes de trabalho, segundo a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção),
especificamente em 2010 o Ministério da Previdência Social registrou 54.664 acidentes neste
setor, tornando alarmante a situação da indústria da construção no Brasil, exigindo mais atenção
e cuidados na prevenção de acidentes nos canteiros de obras. Dentre as principais causas de
acidente, a negligência, a falta de conhecimento técnico e os atos inseguros são os principais
responsáveis por essa carência de segurança nos canteiros de obras aliados à falta de estrutura
das empresas de pequeno porte e de construtores independentes. Com isso, o objetivo deste
artigo foi analisar, por meio de um estudo de caso, utilizando as ferramentas APR e AMFE, os
riscos de acidentes específicos da etapa de revestimento nas obras em andamento na cidade de
Monteiro‐PB.
De acordo com os Manuais (2006), os riscos podem ser classificados de acordo com seus
agentes: químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Os riscos químicos são aqueles
causadores de danos à saúde do trabalhador através do contato com substâncias tóxicas e
compostos químicos, dispersos em partículas líquidas, sólidas ou gasosas, pode‐se identificar o
contato com poeiras (minerais e substâncias alcalinas), névoas (pintura com uso de revólver),
gases tóxicos e contato direto com substâncias que contenham alto índice de compostos
químicos. Os riscos físicos chegam a afetar a saúde do trabalhador por meio de máquinas,
aparelhos e condições físicas do ambiente, como ruídos, vibrações e incidência solar. Assim como
os químicos, os riscos físicos podem agravar os danos de acordo com o tempo de exposição ao
agente. Aqueles causados por microrganismos, como fungos, bactérias, vírus e outros estão na
classe dos riscos biológicos, eles podem desencadear doenças por meio de contaminação ou pela
natureza do trabalho. Mais perceptíveis e comuns na construção civil, os riscos ergonômicos
geram problemas musculares, ósseos, cansaço físico e diminuição da capacidade de trabalho. São
provenientes da má interação entre ambiente e trabalhador, como posturas, manuseamento de
ferramentas, esforço físico e levantamento de carga. Entre os riscos de acidentes, pode‐se
identificar o risco de queda tanto de objetos como de pessoas, ocorrem devido às condições
físicas do ambiente.
Existem métodos a serem utilizados na identificação e análise dos riscos, entre eles, estão
o APR (Análise Preliminar de Riscos) e AMFE (Análise dos Modos de Falhas e Efeitos). Segundo
Araújo (2009), o método APR consiste na identificação de eventos perigosos, causas e
consequências, estabelecendo medidas preventivas e/ou de controle, sua aplicação é
sequenciada pela descrição do objeto de estudo; seleção de um elemento do objeto; seleção de
um evento perigoso/indesejável; identificação das causas possíveis do evento; identificação das
consequências do evento; estabelecimento de medidas de controle de risco e de emergências;
repetição do processo para outros eventos e seleção de outro elemento do objeto repetindo o

processo. Enquanto o AMFE consiste em identificar os modos de falhas dos componentes de um
sistema, os efeitos dessas falhas para o sistema, para o meio ambiente e para o próprio
componente, sua aplicação consiste em selecionar um sistema; dividir o sistema em
componentes; descrever as funções dos componentes; aplicar a lista de modos de falhas aos
componentes, verificando as falhas; verificar os efeitos das falhas para o sistema, o ambiente e o
próprio componente; verificar se há meios de tomar conhecimento de que a falha está ocorrendo
ou tenha ocorrido; estabelecer medidas de controle de risco e de controle de emergência.
Segundo Baxendale e Jones (2000), já se tem convicção de que a maioria dos acidentes
não é causada por trabalhadores descuidados, mas por falha de controle de segurança do
trabalho, o que é responsabilidade da administração e do setor gerencial da empresa.
Cruz e Oliveira (1997) afirmam que somente ver as normas de segurança como uma
imposição legal acarreta em prejuízos à efetividade dos programas de melhoria, tanto da própria
segurança como da qualidade e produtividade na construção civil. O reconhecimento de que as
falhas ligadas à segurança têm sua origem na má administração é um bom começo para uma
abordagem mais realista do problema.
Essa problemática tem maior agravante em empresas de pequeno porte, sobretudo, no
interior dos estados, onde os órgãos competentes tem atuação insuficiente para imposição das
normas de segurança e o desconhecimento dessas normas, dos riscos eminentes de acidentes,
das medidas de prevenção, aumenta o número de acidentes e reduzem a produtividade da mão‐
de‐obra nos canteiros de obras. Segundo Massera (2005), a excelência em segurança e saúde do
trabalho não pode ser alcançada apenas com programas, mas com mudanças contínuas de
comportamento. Todavia, para empresas de pequeno porte do interior dos estados, o
reconhecimento dos riscos eminentes de acidente, bem como, das normas de segurança e das
medidas de proteção, se afirmam, como ponto de partida para alcançar essa excelência, que
ainda está longe de ser alcançada até mesmo por empresas de grande porte situadas em grandes
centros urbanos.
METODOLOGIA
O método utilizado para a realização desta pesquisa foi o estudo de caso, por ter como
objetivo a identificação dos riscos de acidentes de trabalho existentes nos canteiros de obras,
seguindo com uma análise dos riscos através dos métodos APR e AMFE. Foram realizados
estudos sistematizados da literatura corrente sobre o tema, além de visitas aos canteiros de
obras durante a fase de revestimento, para identificação dos principais riscos aos quais os
trabalhadores estavam expostos. As variáveis de investigação desse estudo foram: escolha das
obras, porte das obras e riscos eminentes de acidentes no serviço de revestimento. As
ferramentas utilizadas na pesquisa auxiliaram na escolha das obras, até a identificação dos riscos
de acidentes de trabalho. Foram utilizados: roteiro de observação, listas de verificação, check list,
métodos APR e AMFE. A coleta de dados se estabeleceu em três etapas: a primeira foi à pesquisa
bibliográfica; a segunda tratou‐se de uma pesquisa de campo realizada em canteiros de obras
com objetivo de acompanhar o processo produtivo e identificar os riscos de acidentes dos

serviços de revestimento; por fim, a terceira etapa, se resume na análise detalhada por meio das
ferramentas APR e AMFE dos riscos identificados na pesquisa de campo.
RESULTADOS DA PESQUISA
Seguindo as instruções de elaboração do Método APR, a Tabela 1 foi preenchida de
acordo com o estudo descritivo realizado em meio aos canteiros de obras, identificando e
analisando os riscos como sugere a definição do método.
Tabela 1 – Análise dos riscos segundo o método APR

CAUSA

CONSEQUÊNCIAS

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E
CONTROLE

EXTERNO

Queda de
altura e de
materiais

Falta de
planejamento do
canteiro de obra e
Mau uso do
equipamento de
serviço

Morte
Lesões e fraturas

Uso de capacetes, cintos de
segurança, guarda corpo e
transporte adequado.

EXTERNO

MÉTODO APR
OBJETO DE ANÁLISE: REVESTIMENTO DE OBRAS
ELEMENTO DO OBJETO: RISCOS DE ACIDENTES

Insolação

Trabalho a céu
aberto

Fadiga física
Desidratação
Queimaduras cutâneas

Uso de protetor solar, boné árabe,
beber bastante água e reduzir o
tempo de exposição.

Ruído intenso

Uso da betoneira

Danos ao aparelho
auditivo e no sistema
nervoso

Uso de protetores auriculares tipo
concha e reduzir o tempo de
exposição.

Inalação de
poeira

Uso de lixas de
acabamento e
Ambiente sem
ventilação

Danos no sistema
respiratório

Uso de máscaras de proteção.

Manuseio de
materiais
tóxicos

Mau uso do
material

Intoxicação
Alergias

Uso de luvas, botas e máscaras de
proteção.

Excesso de carga

Sobrepeso no
transporte de
materiais

Lesões osteomusculares
Fadiga física

Controlar a carga no transporte de
materiais e adequar
equipamentos para transportes
verticais e horizontais.

Má postura

Falta de
conhecimento
ergonômico

Lesões osteomusculares
Fadiga física

Ginástica laboral e treinamento
sobre posturas.

ERGONÔMICOS

RISCO

INTERNO

QUÍMICOS

FÍSICOS

ACIDENTES

TIPO

A identificação e as medidas preventivas dos riscos encontrados foram embasadas na NR‐
9 (Norma Regulamentadora Nº 9), as causas e consequências estabelecidas são resultados da
observação e estudo dos canteiros de obras.
A Tabela 2 apresenta as decorrências da análise de riscos através do método AMFE, que,
semelhante ao método APR identifica, analisa e propõe medidas preventivas.
Tabela 2 – Análise dos riscos segundo o método AMFE
MÉTODO AMFE
SISTEMA: RISCOS DE ACIDENTES DE TRABALHO NO SERVIÇO DE REVESTIMENTO
COMPONENTE

MODO DE FALHA

EFEITOS

MÉTODO DE
DETECÇÃO

MEDIDAS DE
CONTROLE/PREVENÇÃO

Má postura

Lesões
osteomusculares
Fadiga Física

Visual, observação
das posturas de
trabalho

Ginástica Laboral e
treinamento sobre posturas.

Excesso de carga

Lesões
osteomusculares
Fadiga Física

Visual, observação
do transporte de
materiais

Controlar a carga no
transporte de materiais e
adequar equipamentos para
transportes verticais e
horizontais.

Queda de
altura e de
materiais

Morte
Lesões e fraturas

Visual, observação
da falta de
planejamento do
canteiro de obras e
mal uso de
equipamento de
serviço

Uso de capacetes, cinto de
segurança, guarda corpo e
transporte vertical
adequado.

Insolação

Fadiga física
Desidratação
Queimaduras
cutâneas

Visual, observação
da exposição
constante ao fator
de risco

Uso de protetor solar, boné
árabe, consumir bastante
água e reduzir o tempo de
exposição.

Ruído
Intenso

Danos ao aparelho
auditivo e no sistema
nervoso

Visual e auditiva,
trabalho próximo
ao equipamento
betoneira

Uso de protetores
auriculares tipo concha e
reduzir o tempo de
exposição.

Inalação
de poeira

Danos no sistema
respiratório

Visual e nasal;
excesso de poeira
em ambientes sem
ventilação

Uso de máscara de proteção.

Manuseio
de
materiais
tóxicos

Intoxicação;
Alergias

Visual e tátil, má
utilização do
material

Uso de luvas, botas e
máscaras de proteção.

Risco Químico

EXTERNO

Risco Físico

INTERNO

Risco de
Acidentes

EXTERNO

Risco
Ergonômico

Diante do estudo realizado foi possível analisar através do método AMFE, Tabela 2, as
falhas dos componentes que integram o sistema de riscos de acidentes de trabalho, descrevendo
ainda o modo de detecção das falhas, seus efeitos e as devidas medidas de controle/prevenção.
Avaliando os resultados dos métodos utilizados, pode‐se observar que os riscos
encontrados na área externa da obra têm uma periculosidade mais acentuada, devido à
displicência dos operários em relação ao uso de equipamentos de segurança. A Figura 1 mostra
claramente o perigo encontrado em relação ao uso de andaimes simples.

Figura 1 – Uso de andaimes simples e falta de equipamentos de segurança

CONCLUSÃO
A construção civil está inserida em um dos setores industriais que apresentam maior
exposição aos riscos de acidentes, os quais estão distribuídos em suas diversas etapas
construtivas.
Por meio de visitas realizadas em obras na cidade de Monteiro‐PB, foi possível apontar os
principais riscos que a etapa de revestimento oferece aos encarregados durante a execução de

tal serviço, destacando‐se o risco de queda, inalação de poeira e manuseio de materiais tóxicos,
por serem os causadores de maiores danos à saúde e segurança dos trabalhadores. Por tratar‐se
de empresas de pequeno porte e construtores independentes, esses riscos de acidentes são
agravados, considerando a não disponibilidade de EPIs e EPCs e a falta de fiscalização e de apoio
técnico em relação à segurança no trabalho. Com base nos dados coletados em campo, tornou‐se
viável a análise dos riscos através dos métodos APR e AMFE que consistem basicamente em
identificar, analisar e estabelecer medidas preventivas.
Nota‐se que ambos os métodos de análise (APR e AMFE) são semelhantes em relação à
identificação e medidas de prevenção, diferenciam‐se apenas na maneira de organizar as
informações, no estabelecimento de causas (sistema APR) e no modo de falhas dos componentes
e método de detecção das falhas (sistema AMFE).
Conforme a literatura pesquisada, verificou‐se, por parte dos construtores, o
desconhecimento tanto dos riscos eminentes de acidente, como das normas de seguranças e das
medidas de proteção. Por fim, o emprego dessas técnicas nos canteiros de obras, apresentou
tanto os riscos eminentes de acidente, como as respectivas medidas de proteção, que poderão
proporcionar mais segurança e bem estar aos colaboradores, nesses canteiros de obras.
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RESUMO
Deparamo‐nos, na atual conjuntura, com a necessidade
de gerenciar, de forma sustentável e eficiente, os nossos
recursos naturais, em razão da forte influência das
alterações climáticas provocadas no planeta, pelas
consequências do efeito estufa. A eficiência energética
de um país determina seu nível de desenvolvimento e
capacidade de crescimento. A premência de construir
edificações dentro de normas e padrões para a nossa
realidade de restrições energéticas e hídricas, é cada vez
mais urgente. O uso consciente da água, seja para
consumo humano, como matéria‐prima na construção
civil e indústria ou na geração de energia, deve ser
tratado de forma sistemática. De vez que nossa matriz

energética é esgotável, composta por 95% de
hidrelétricas, torna‐se imprescindível encontrar formas
sustentáveis de gestão e economia de água, tais como:
reúso de águas cinza, tratamento das águas negras e
capitação de águas pluviais para fins não potáveis.
Sabemos que os principais fatores de consumo
energético são o aquecimento e a refrigeração e que
eles se aplicam em todos os setores de consumo
residencial, comercial e industrial, motivo por que é
necessário o desenvolvimento de pesquisas para
utilização de técnicas que possibilitem o melhor
aproveitamento e maior eficiência energética, desde a
geração até o consumo final.

PALAVRAS‐CHAVE: sustentabilidade, eficiência energética, eficiência hídrica, conforto térmico, habitabilidade.

ENERGY AND WATER EFFICIENCY APPLIED FOR HOUSING
ABSTRACT
In the current situation we encounter the need to
manage our natural resources in a sustainable and
efficient way, because of the strong influence of climate
changes caused by the consequences of the greenhouse
effect on the planet. The energy efficiency of a country
determines its level of development and its capacity for
growth. The urgency for buildings which are within the
standards and requirements for our reality of energy
and water restrictions is growing. The conscious use of
water not only for human consumption but also for
energy generation or as raw material in construction
and industry should be systematically treated. Since our

exhaustible energy matrix composed by 95% of
hydroelectric, it is indispensable that we need to find
sustainable ways of management and water saving, such
as: greywater reuse, blackwater treatment and
rainwater capture for non‐potable purposes. Knowing
that the main factors of energy consumption are the
heating and cooling, and that they are applied in all
residential, commercial and industrial consumer sectors,
the reason why is necessary the development of
research for the use of techniques which enable better
use and improve energy efficiency, since generation
until final consumption.

KEY‐WORDS: sustainability, energy efficiency, water efficiency, thermal comfort, habitability.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA APLICADAS À HABITAÇÃO
INTRODUÇÃO
Club di Roma publicou, em 1972, o Rapporto sui limiti dello sviluppo (Relatório dos limites
do crescimento) no qual se dizia que o crescimento econômico não poderia continuar
indefinidamente devido à limitada disponibilidade de recursos naturais. A utilização sem limites
desses recursos e a produção desenfreada de poluentes por parte da humanidade estão
acelerando o processo de aquecimento global provocando degradação de grandes áreas, que
influenciam diretamente na qualidade de vida da população.
A busca pelo desenvolvimento sustentável nos remete a uma definição de
sustentabilidade do Relatório Bruntland (1987): “Desenvolvimento sustentável é aquele que
permite, as gerações presentes, suprir as suas necessidades sem comprometer a capacidade das
gerações futuras”.
O crescimento desordenado da sociedade e as altas taxas de poluição geradas pela
industrialização são fatores determinantes nos impactos causados pela construção civil. Com as
inovações tecnológicas e as facilidades da modernidade, passou‐se a utilizar os recursos de
iluminação e climatização artificiais em detrimento de projetos que utilizam as técnicas da
arquitetura vernácula que têm, como principal característica, a utilização de materiais e técnica
natural ao ambiente onde vai ser feita a obra, tal com a utilização da arquitetura bioclimática que
se utiliza das coordenadas geográficas, das variáveis climáticas e das propriedades térmicas dos
materiais que serão utilizados na construção com a finalidade de se obter aquecimento e/ou
arrefecimento e iluminação natural, minimizando gastos com energia elétrica.
Comumente, associamos o consumo energético de um país ao seu desenvolvimento. A
relação do consumo energético com o PIB (Produto Interno Bruto) demonstra o crescimento do
poder aquisitivo da população e é fator determinante para a elaboração de um planejamento
eficiente e sustentável, desde a geração até o consumo final dessa energia. A fragilidade do
nosso sistema de geração e de distribuição de energia, é o maior entrave para o desenvolvimento
e crescimento do Brasil.
Quando são abordados os conceitos de sustentabilidade e aplicados os métodos e
processos construtivos adequados buscando conforto térmico, lumínico e antropo‐dinâmico
agregam‐se valores que, aliados às normatizações e padrões, proporcionam uma eficiência
energética maior das edificações e diminuem os custos, colaborando para uma habitabilidade
melhor.
Além do aspecto da sustentabilidade outro fator crescente na construção civil é o
desempenho da habitação quanto à sua habitabilidade fator este que, após longos estudos e
discussões, deu origem à ABNT NBR 15575/2013 – Desempenho de Edificações Habitacionais de
até 5 pavimentos; esta norma vem para estabelecer requisitos mínimos de desempenho nas
construções habitacionais e promover o desenvolvimento de novas tecnologias visando melhorar
as condições de habitabilidade das construções e sua sustentabilidade.
Em relação ao uso eficiente dos recursos hídricos visando à redução do impacto
ambiental, deve‐se pensar na utilização da água de chuva para fins não potáveis, como: máquina
de lavar roupas, vaso sanitário, tanques e torneiras externas, tal como um sistema de reúso de
águas cinza, cujos efluentes possam receber tratamento biológico através de jardins filtrantes

para uso na irrigação e as águas negras possam ser tratadas por biodigestor aproveitando o gás
gerado para utilização no fogão e a biomassa do processo utilizada como fertilizante nos jardins.
A utilização de aquecimento de água através de coletores solares planos para uso em
chuveiros e pia da cozinha, colabora para a redução do consumo de energia elétrica e tem, como
consequência, o aumento da eficiência energética.
O aquecimento solar para geração de energia através da utilização de placas fotovoltaicas
é de grande importância para elevar a eficiência energética de uma habitação. Em virtude do
nosso modelo energético e do alto custo desta tecnologia e embora pouco utilizada e mesmo o
aproveitamento dessa geração sem a utilização de bancos de armazenamento para a utilização
durante o período da noite, mostrou‐se eficiente quando aplicada corretamente, de acordo com
a necessidade e utilizada de forma racional pelas pessoas que habitam a edificação; além de
gerar a energia consumida pela habitação também gera um excedente passível de ser utilizado
posteriormente para abater os valores consumidos durante o período da noite no qual ela não
gera mas apenas consome do setor energético.
A incorporação de diretrizes de projeto que trazem maior eficiência na edificação voltada
para sua adequação à Legislação de eficiência energética (LAMBERTS, 1997), buscando, assim,
soluções e inovações que possibilitem, através de metodologias de avaliação, favorecer uma
etiquetagem de eficiência e contribua para a melhoria dessa edificação e consequentemente
para a qualidade de vida das pessoas que iram habitar a mesma.
O projeto de Construção de uma Habitação Não Convencional de Interesse Social no
Campus Campina Grande do IFPB, trouxe a possibilidade de integrar o corpo discente em
atividades práticas de execução de uma obra difundindo técnicas construtivas podendo, assim,
despertar a vocação em prol da pesquisa, do projeto e/ou gerenciamento de obras. O
envolvimento dos alunos dos diversos períodos do curso na execução deste projeto, é a forma
mais direta de proporcionar a multiplicação do conhecimento empírico e inicia‐los na prática da
atividade profissional.
Pelas características de sustentabilidade, eficiência energética e hídrica aliando a, esses
conceitos, a necessidade de automação que venham contribuir com o melhor desempenho da
edificação o projeto foi buscar, na troca de conhecimentos e no desenvolvimento de pesquisas
entre o Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios e o Curso Superior em
Telemática, do campus Campina Grande do IFPB, soluções de automação para aumentar a
eficiência da edificação proporcionando o desenvolvimento de programas e mecanismos em que,
com base nas variáveis climáticas e nas necessidades de conforto térmico humano, o controle e a
tomada de decisões, são necessários para evitar situações de stress térmico visto que fazem mal
ao ser humano.
MATERIAIS E MÉTODOS
Fazendo a revisão bibliográfica para verificar o estado da arte da Eficiência Energética e
Hídrica Aplicada à Habitação e com base em um anteprojeto, foi possível definir as primeiras
etapas do projeto, escolha de técnicas e alternativas que o nortearão.
Com base na arquitetura vernácula e visando à sustentabilidade, priorizou‐se o uso de
materiais locais, o que foi determinante na escolha da técnica construtiva solo‐cimento uma vez

que a mesma apresenta aspectos de sustentabilidade e pode ser avaliada dentro das normas da
ABNT. Esta técnica é considerada de menor impacto ambiental pois na sua fabricação poderá ser
utilizado material proveniente das etapas de escavação e nivelamento do terreno, assim como a
mesma utiliza a técnica de prensagem e cura por cimento, evitando a emissão de CO2 gerado no
processo de queima de tijolos cerâmicos e na utilização de transporte de materiais até a obra,
por exemplo; ela será utilizada tanto para a fundação em sacaria de solo‐cimento quanto para
alvenaria estrutural com tijolos prensados de dois furos.
Para melhor aproveitamento do projeto arquitetônico e redução do consumo energético,
serão utilizados os conceitos da arquitetura bioclimática para aprofundar os estudos dos
condicionantes climáticos locais procurando o seu melhor aproveitamento.
A primeira etapa para elaboração e execução do projeto é conhecer as características
climáticas do local onde a edificação será construída e, com base na ABNT NBR 15520‐03/2003,
identificar qual a zona bioclimática brasileira está enquadrada para estabelecer estratégias de
condicionamento térmico passivo. O projeto está sendo desenvolvido no campus do IFPB na
cidade de Campina Grande, na Paraíba; para tanto temos que levar em consideração as
coordenadas geográficas do local da construção que são latitude 7° 3′ 50″ S e longitude
35° 52′ 52″ W e todas as construções do entorno, tal como a vegetação no local de execução da
obra.
O clima da região é definido como clima tropical semiúmido (FECHINE, 2013); apenas duas
estações são definidas: uma estação seca, durante a qual a evapotranspiração potencial excede a
precipitação e uma estação chuvosa, ou estação húmida, com precipitação mais ou menos
abundante mas sempre superior à evapotranspiração potencial. Para melhor entender os dados
climáticos faz‐se necessário o levantamento do ano climático pelo método TRY (LAMBERTS, 2010,
Vol. I) no qual as variáveis são: Temperatura de Bulbo seco, Umidade Relativa, Amplitude
Térmica, Nebulosidade, Velocidade e direção do vento, as quais são características climáticas
importantes que influenciam diretamente na seleção das estratégias a serem incorporadas ao
projeto arquitetônico.
Através da temperatura de bulbo seco podemos levantar um gráfico para analisar o
comportamento mensal das temperaturas máximas e mínimas que forneça a indicação do clima
em Campina Grande‐PB. O ganho de calor solar é variável, segundo a latitude de cada lugar e a
trajetória do sol na abóbada celeste variando a intensidade de acordo com o ângulo de incidência
dos raios solares em relação à superfície de cada região (BITTENCOURT, 2000). A análise desses
dados será utilizada para determinar a escolha dos materiais aplicados na obra buscando a
inércia térmica das paredes para obtermos, como resultado, o amortecimento e o atraso térmico
nas temperaturas internas em relação ao ambiente externo, e auxiliem na determinação dos
períodos com maior ou menor necessidade de sombreamento, segundo os limites de conforto
térmico (FROTA, 2004). OLGYAY (1957) recomenda sombreamento total para temperaturas
acima de 28°C.
Com a análise dos dados referentes às velocidades e frequência dos ventos ao longo do
ano e seu comportamento durante o dia, é possível projetar as aberturas privilegiando a
ventilação cruzada em todos os ambientes de maior permanência na edificação, além de
estratégias de circulação e troca de calor do colchão de ar da cobertura (MASCÁRO, 1991) uma
vez que se trata de um elemento de grande influência nos ganhos e perdas térmicas de uma

edificação. A utilização correta dessas informações proporciona a escolha de estratégias de
condicionamento e orientação da edificação, e o aproveitamento dos ventos predominantes no
verão, barreiras para proteção contra os ventos de inverno, orientação e inclinação dos telhados,
sempre em busca de maior conforto térmico em prol da melhor eficiência energética.
O conhecimento da nebulosidade média anual no local do projeto é fator preponderante
para determinar as estratégias de aquecimento solar, seja para aquecimento de água ou para
geração de energia. Para o melhor aproveitamento da insolação o telhado tem que ser projetado
com a inclinação adequada para latitude do local em que o projeto está sendo executado e assim
favorecer o máximo rendimento dos coletores solares (LAMBERTS, 2010, Vol. II).
A umidade relativa do ar é fator determinante do conforto térmico visto que, em
conjunto com a temperatura e os ventos, ela pode aumentar a perda de calor do corpo em
função do aumento da evaporação favorecida pela corrente de convecção com a superfície da
pele, criando a sensação de que a temperatura do ambiente é mais baixa do que se encontra na
realidade (Frota, 2006) ou seja, avaliar as sensações térmicas nos períodos de maior ocupação de
cada ambiente da edificação proporcionará uma sensação térmica melhor evitando o stress
térmico e condições que afetem a saúde do ocupante da edificação e ajudará na determinação
da localização de cada ambiente no projeto arquitetônico.
Uso consciente das águas tratadas utilizando‐se, nas instalações hidráulicas, os
dispositivos economizadores de água juntamente com as técnicas de captação de água de chuva
e o reúso de águas cinza e negras, são as principais estratégias para promover a eficiência hídrica
da edificação (LAMBERTS, 2010, Vol. III).
O conhecimento da precipitação média anual e suas variações bimestrais são dados
essenciais para o projeto de captação de águas pluviais de vez que, serão utilizados para
determinação da capacidade mínima do reservatório de armazenamento dessas águas com base
nas médias de consumo da edificação para garantir sua eficiência hídrica. As águas pluviais serão
captadas e receberão tratamento físico com luz ultravioleta para ser utilizada visando a fins não
potáveis como sua utilização nas descargas de vasos sanitários, lavagem das áreas externas,
jardinagem e manutenção do telhado verde.
O reúso de águas residuárias deverá iniciar‐se com um projeto hidráulico de separação
dos efluentes de águas cinza de banho, tanque, máquina de lavar roupa e lavatório para serem
tratadas em um leito cultivado como jardim filtrante cuja escolha das espécies nativas será
determinante na eficiência do tratamento dos efluentes e ajudará a compor o equilíbrio
paisagístico integrando a técnica ao microclima local, sendo a água tratada armazenada para
posterior utilização na irrigação dos jardins. Os efluentes de vaso sanitário e pia da cozinha serão
tratados através de uma fossa biodigestora acoplada a um leito cultivado podendo ser utilizado
após análise e aprovação, como adubo para jardim passível ainda de, ser utilizado o gás gerado
na biodigestão para alimentar o fogão da cozinha.
Um projeto paisagístico que incorpora a utilização de telhado verde com a função de
aumentar a inércia térmica da edificação, tanto no verão como no inverno, empregando a
utilização de vegetação nativa para integrar os jardins filtrantes ao micro climalocal, podendo
utilizar‐se desta vegetação a fim de compor barreiras para ventos indesejáveis e ajudar no
sombreamento das paredes voltadas para o oeste advindo, daí, um significativo aumento no
conforto térmico da edificação e na sua eficiência energética.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com os resultados que serão obtidos com os estudos climáticos será possível identificar
várias técnicas para utilização na execução do projeto as quais serão submetidas à análise quanto
ao desempenho e à função no projeto.
Com a ajuda do programa Sol‐Ar, desenvolvido pelo LabEEE (Laboratório de Eficiência
Energética em Edificações) da UFSC, será possível obter a carta solar da latitude do projeto e
projetar as proteções solares através da visualização gráfica dos ângulos de projeção desejados
sobre transferidor de ângulos, os quais podem ser plotadas para qualquer ângulo de orientação;
além disto, o programa também permite a visualização de intervalos de temperatura anuais
correspondentes às trajetórias solares ao longo do ano e do dia. O programa oferece a
possibilidade de obtenção da rosa dos ventos para frequência de ocorrência dos ventos e a rosa
dos ventos das velocidades médias do ar predominantes para cada estação do ano em oito
orientações (N, NE, L, SE, S, SO, O, NO).
Quando da conclusão do projeto arquitetônico e da montagem da maquete em escala,
será possível a análise do comportamento da insolação através de um equipamento chamado
Heliodon, simulando a aparente trajetória do sol ao colocar a maquete da edificação sobre ele
podendo, ainda, simular o comportamento da projeção das sombras das edificações do entorno
da mesma.
Durante todos esses processos serão discutidos as técnicas e materiais a serem utilizados
e feitos os ensaios de laboratório, a montagem de miniestações de tratamento de águas cinza, as
minilajes para testes de impermeabilização para uso do telhado verde e teste de iluminação
direta solar além da análise da substituição do granilite por vidro na fabricação de placas para
piso e bancadas.
A edificação terá monitorada sua temperatura interna e externa, ventilação e umidade
para avaliar as variáveis ambientais e obter um diagrama do comportamento térmico da mesma.
Esses dados serão adquiridos por datalogger em intervalos de tempo de 10 minutos durante um
ano para levantamento de perfil das características ambientais. Finalmente, esses dados serão
analisados e as condições do ambiente serão avaliadas quanto às condições de conforto térmico
ideal para os humanos.
Para possibilitar a avaliação da eficiência hídrica sugerimos monitorar o consumo de água
através de um sistema de aquisição de dados que permite a medição individualizada do consumo
de água potável, de água de chuva, de água de reúso e de água quente.
Os resultados do monitoramento termo‐energético e de consumo e a reutilização de água
realizados na edificação serão disponibilizados após publicação não só para a comunidade
acadêmica mas também para os profissionais que atuam no mercado da construção civil e
empresas que queiram ou necessitem da utilização das técnicas aplicadas.
CONCLUSÃO
Buscando, no “Pensar globalmente, agir localmente” (Dubos, 1972) as premissas para este
projeto focando na necessidade de realinhar as práticas construtivas com a sustentabilidade e

habitabilidade fazendo uso de conceitos básicos da arquitetura e aplicando as inovações dentro
das práticas de reutilização para contribuirmos com a preservação do nosso planeta.
Com base no princípio de que toda técnica e/ou material utilizado na construção de uma
edificação lhe confira condições de pós‐ocupação nas quais a utilização de artifícios mecânicos de
condicionamento de ar seja minimizada ou eliminada proporcionando, à mesma, baixo consumo
de energia, elevando seu desempenho energético e tornando‐a mais sustentável e baseados nos
conceitos da arquitetura vernácula e arquitetura bioclimática, pode‐se entender a importância
do estudo do conforto térmico e sua influência na orientação da edificação para determinar
melhor aproveitamento das condições climáticas e contribuir na escolha de materiais que
apresentem características as quais venham a colaborar para o melhor desempenho quanto à
habitabilidade e sustentabilidade da edificação.
É com base nesses conceitos e buscando desenvolver novas linhas de pesquisa que
possam contribuir para o desenvolvimento sustentável, que estamos executando o projeto de
construção de uma habitação de interesse social com materiais não convencionais sendo este o
ponto de partida para viabilizar novos projetos com base em métodos construtivos diversos e a
partir deles fomentar pesquisas nas áreas de sustentabilidade, eficiência energética, eficiência
hídrica e automação de habitações, no Campus Campina Grande do IFPB.
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RESUMO
Este artigo faz parte de uma pesquisa que está sendo
desenvolvida, de forma recente, no Instituto Federal da
Paraíba – IFPB ‐ campus Campina Grande, essa pesquisa
propõe melhorias para a realidade vivenciada por
milhões de brasileiros, que lutam pela inclusão social e
se esforçam para superar algum tipo de deficiência
física, assim, como qualquer portador de necessidade
especial. Nesse caso, a pesquisa desenvolvida é estudar
a temática da inclusão dos portadores de deficiência
visual com baixa visão (parcial), que são impossibilitados
de desenvolver atividades como: estudar, trabalhar ou

sair de casa por possuir algum tipo de limitação, pois a
questão da acessibilidade em algumas instituições tem
dificultado o seu desenvolvimento. Dessa forma, as
propostas iniciais parte para implementação dos
projetos de inclusão, adequação das instalações e
metodologias, a serem realizados no Instituto Federal ‐
IFPB campus Campina Grande. A partir dos resultados,
será possível direcionar de forma mais eficiente à oferta
futura de serviços sociais e a melhoria das condições de
desenvolvimento.

PALAVRAS‐CHAVE: inclusão social, deficiente visual, acessibilidade, adequação .

INCLUSION AND ENVIRONMENTAL ADEQUACY IFPB FOR DISABLED WITH LOW VISION ON
CAMPUS CAMPINA GRANDE‐PB
ABSTRACT
This article is part of a research that is being developed,
to recent form, the Federal Institute of Paraiba – IFPB‐
Campina Grande campus, this research proposes
improvements to the reality experienced by millions of
Brazilians, who fight for social inclusion and strive to
overcome any kind of physical disability, as well as any
bearer of special need. In this case, the research is to
study the theme of inclusion of the visually impaired
with low vision (partial), which are unable to develop

activities such as: study, work or leave the House by
possessing some kind of limitation, because the
question of accessibility in some institutions has
hindered its development. Thus, the initial proposals for
implementation of projects for inclusion, adequacy of
facilities and methodologies, to be held at IFPB campus
Campina Grande. From the results, it will be possible to
direct more efficiently to future supply of social services
and the improvement of development.

KEY‐WORDS: social inclusion, visually impaired, accessibility, appropriateness.

INCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE IFPB PARA DEFICIENTES COM BAIXA VISÃO NO
CAMPUS CAMPINA GRANDE – PB
INTRODUÇÃO
A execução das propostas de inclusão para os alunos com deficiências que ingressam na
rede Federal de Ensino, tem provocado mudanças na compreensão dos problemas e mobilizando
para organizar‐se adequadamente.
Este estudo tem por objetivo proporcionar a inclusão de estudantes portadores de
deficiência visual parcial, no ambiente institucional, com a implementação de projetos de
acessibilidade física com intervenções arquitetônicas, acessibilidade digital, pesquisas sobre
técnicas e práticas alternativas de sensibilização e capacitação, adaptação e reformulação do
IFPB ‐ Campus Campina Grande, preparando‐o para melhor absorver e desenvolver sua
metodologia de ensino junto aos alunos Portadores de Necessidades Especiais – PNE.
E ao voltar o olhar para a história, percebe‐se que a cegueira sempre preocupou a
humanidade. De acordo com HUGONNIER CLAYETTE (1989) os sentimentos que movem os
homens no tratamento da pessoa cega se diferem e os sentimentos misturam‐se através dos
tempos.
A Síria, Jerusalém e a França, nos séculos V, VII, X, XI e XII, foram precursores em
providenciar assistência e alojamento aos cegos, com a fundação de asilos e lares. A ideia de
ensinar‐lhes um ofício e reintegrá‐los à sociedade foi desenvolvida por Valentin Hauy, em 1784,
com a fundação do Instituto Nacional dos Jovens Cegos, em Paris (MIRANDA, 2011).
Assim, se verifica que a temática necessita de uma preocupação explícita, sabendo que os
direitos humanos quanto à constituição brasileira reconhecem tal fato. A deficiência visual em si,
não impossibilita aos alunos frequentarem as instituições de ensino, e sim, as adaptações e
instalações, quanto à acessibilidade seja ela física, digital ou de sensibilização e capacitação.
De acordo com I. SOCIAL (2009) do total de 41,2 milhões de vínculos empregatícios
formais, 288.593 foram declarados como trabalhadores com deficiência, o que representou em
torno de 0,7% do contingente de empregos formais no Brasil. Desse total de vínculos de
trabalhadores com deficiência, a maioria possui deficiência física (54,68%), seguido dos
deficientes auditivos (22,74%), visuais (4,99%), intelectuais (4,55%) e deficiências múltiplas
(1,21%). É possível notar que o Brasil vem apresentando um considerável avanço com relação à
empregabilidade de pessoas com deficiência, mas ainda há um enorme caminho a percorrer.
Pensando nisso, buscamos na inclusão, associada à determinação, a fundamentação para
este projeto, focando na mendicidade do envolvimento da docência junto ao aluno, realinhando
as práticas construtivas com a necessidade de acessibilidade e democratização, fazendo o uso
dos conceitos básicos da arquitetura e aplicando as inovações dentro das práticas garantindo
assim uma escolarização de qualidade para todos, implicando na aceitação e valorização da
diversidade das classes sociais as condições concretas e o estilo de cada indivíduo para aprender.
A democratização do ensino pressupõe garantir a todos o direito de participar do processo de
escolarização. Para melhorar a educação, há que se democratizar a estruturas de ensino
atendendo à diversidade das demandas populares, inclusive as pessoas com deficiência.

PROBLEMÁTICA
Conforme o censo do IBGE de 2010, a deficiência visual atingia 35,7 milhões de pessoas,
nos homens (16,0%) e nas mulheres (21,4%) deste valor. Isso significa dizer que uma parcela da
população está marginalizada quando poderia estar atuando em condições de igualdade dentro
do meio social. Entre as pessoas que declararam ter deficiência visual, mais de 6,5 milhões
disseram ter a dificuldade de forma severa e 6 milhões afirmaram que tinham dificuldade de
enxergar. Mais de 506 mil informaram serem cegas. O Censo mostrou também que a população
nordestina aparece no topo do ranking de todas as deficiências investigadas, sendo 21,2% da
população, com deficiência visual.
Diante do relato de professores, funcionários, técnicos e colegas de estudo, que fazem
parte da instituição IFPB, observou‐se a dificuldade em lidar com o desenvolvimento da
metodologia, didática, assim como também a problemática do espaço físico adequado, aplicado
aos deficientes visuais. Nosso objetivo é identificar procedimentos utilizados na sala de aula,
juntamente com o levantamento da acessibilidade das instalações do instituto, que podem
causar problemas de aprendizagem em alunos com deficiência visual e verificar como minimizar
esses problemas. Pensando nisso, estamos analisando como a prática do professor e colegas de
classe na sala de aula, podem diminuir as dificuldades dos alunos na aprendizagem do referente
aluno.
É preciso respeitar, compreender e adequar o direito daqueles portadores de
necessidades especiais. Muitas pessoas com deficiência poderiam ir ao cinema, prestar
vestibular, assistir a jogos, trabalhar e viajar se fossem eliminados os obstáculos construídos no
meio urbano, os quais impedem e dificultam a circulação das pessoas que sofrem de alguma
incapacidade. Uma das formas de promover a inserção social é conscientizar os profissionais da
construção civil e os gestores públicos para construir ou adequar para a diversidade, buscando
assim a universalidade.
Voltando a discussão para a área da educação, fica evidente que sem instalações
adequadas não pode haver trabalho educativo. O prédio, a base física e preliminar para qualquer
programa educacional, torna‐se indispensável para a realização de um plano de ensino
propriamente dito. Segundo REBELO (2004) alunos matriculados em escolas bem projetadas têm,
em média, rendimento significantemente melhor que seus colegas matriculados em escolas de
pobre arquitetura.
Segundo LIMA (2002) não é a "deficiência" que impede os educadores e as pessoas com
necessidades especiais de utilizarem as tecnologias de informação e comunicação, mas sim, a
falta de conhecimento dos benefícios potenciais e de disponibilidade da tecnologia adequada, de
formação e de apoio, que lhes permitam utilizar tais recursos pedagógicos e tecnológicos. Essa é
a questão, mas, como salienta BACHELARD (1996), o homem movido pelo espírito científico
deseja saber para melhor questionar, provavelmente, no decorrer desse trabalho, teremos novas
questões a serem respondidas.
JUSTIFICATIVA
De acordo SASSAKI (1997) em seu livro, Inclusão: Construindo uma Sociedade para Todos,
no qual se dizia que a inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas
ainda excluídas, e a sociedade buscam em parceria, equacionar problemas, decidir sobre
soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos.

Na tentativa de incluir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada a partir da
compreensão de que é ela que precisa ser capaz de atender às necessidades de seus membros,
eliminando barreiras existentes para que as pessoas deficientes possam ter acesso aos lugares,
serviços e a bens necessários ao seu desenvolvimento pessoal, social, educacional e profissional.
A inclusão, enquanto novo paradigma alavanca a instituição, que com novas implicações
educativas, deverá acolher todos os alunos independentemente de suas condições físicas,
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas e culturais (SASSAKI, 1997). Segundo BLANCO (1998)
o desenvolvimento das instituições inclusivas implica modificações substanciais na acessibilidade,
prática educativa, e no desenvolvimento de uma pedagogia centrada no aluno e capaz de dar
respostas as suas necessidades.
Esta pesquisa tem como intenção analisar o prédio da instituição de ensino – IFPB,
campus Campina Grande no sentido de visualizar adaptações arquitetônicas, para que seu uso
possa ser estendido a todas as pessoas com deficiências físicas, especificamente os deficientes
visuais de modo que eles tenham condições e oportunidades de assumir responsabilidades e
exercer direitos iguais aos de todos os outros membros da sociedade.
Para sua prática, se faz necessária uma postura aberta para tudo e para todos, aberta aos
seus saberes e aos seus não saberes. Exatamente este é o grande problema: ‘‘estar aberto aos
seus não saberes’’. Sem a postura de humildade e reconhecimento de seus não saberes, diante
dos seus pares, o professor não se dispõe a realizar trocas com os demais especialistas FONSECA
(2002). Tendo em vista à fragilidade da instituição perante esta adequação, decidimos por
trabalhar uma solução para este tema, na tentativa de oferecer um ensino qualificado aos
alunos. Com o desenvolvimento deste projeto, será viabilizada a inclusão dos deficientes visuais
junto à instituição, e a deixará apta, para promover a equiparação de oportunidades.
Nestes procedimentos será feita a verificação dos métodos utilizados na inclusão destes
alunos e levantamento de dados referente às necessidades que ainda persistem. A abordagem
qualitativa, através da sistematização e análise, dos resultados obtidos, para que, numa etapa
seguinte sirva de subsídios na construção de uma proposta de trabalho inclusiva, possibilitando
ao aluno deficiente visual ter o mesmo acesso à tecnologia que seus colegas, porém com as
adaptações necessárias referente trabalho tem sua natureza original.
A fim de facilitar o planejamento e a execução das tarefas, estarão incluídos três projetos,
intrinsecamente vinculados, os quais tratarão dos temas abaixo: Que logo após o levantamento
de dados, serão trabalhados os projetos quanto à intervenção arquitetônica, sensibilização e
capacitação, assim como também a acessibilidade digital, com base na NBR 9050/2004, para que
os mesmos permitam a restauração e a adequação da estrutura institucional do campus Campina
Grande.
MATERIAIS E MÉTODOS
O processo de pesquisa será executado através de revisão ampla da bibliografia sobre
técnicas e práticas alternativas em projetos de acessibilidade com base no Instituto Benjamin
Constant, juntamente com a implementação de uma biblioteca virtual com a inclusão de
softwares que auxiliarão no desenvolvimento das atividades acadêmicas, definição da adaptação
do projeto arquitetônico com o intuito de estabelecer critérios e parâmetros técnicos que
atendam as necessidades dos deficientes de acordo com a NBR 9050/2004, será promovido e
aprimorado as metodologias para melhor adaptação da docência frente ao Portador de

Necessidade Especiais – PNE, com base em uma seleção de dados e informações que direcionem
a pesquisa para o objetivo a ser alcançado. A pesquisa irá reunir e articular os conceitos e
ferramentas relevantes ao desenvolvimento de um arquétipo obtido através desse sistema, e
todo o seu benefício para, demostrar através de dados e pontos apresentados neste projeto à
viabilidade de obtenção de êxito na formação e capacitação do PNE.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente artigo faz parte de um trabalho que está sendo desenvolvido de forma recente
no Instituto Federal ‐ IFPB campus Campina Grande e aqui é apresenta aspectos preliminares
importantes de análise da implementação de um projeto de inclusão, adequação das instalações
e metodologias. Ademais, a partir dos resultados obtidos posteriores, será também possível
direcionar de forma mais viável e eficiente à oferta futura de serviços sociais e a melhoria das
condições de desenvolvimento da instituição federal paraibana. Tomando como exemplo o aluno
E., com baixa visão, 34 anos aluno do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios no campus
Campina Grande – IFPB. Segundo ele apesar de muitas melhoras e apoio ao PNE, ainda são
muitos os empecilhos, não só na estrutura física da instituição, em especial. Uma das maiores
dificuldades enfrentadas na instituição, ele salienta que é a falta de piso tátil, falta de formação e
apoio adequado para realização das aulas presenciais, pois, para alguns professores é uma
tortura ter que enfrentar essa situação a qual não sabe muitas vezes como terá que fazer para
que o aluno obtenha êxito e acompanhe as aulas de maneira construtiva, não é culpa do
professor o choque com esta realidade, mas, do estado que implanta as leis e determinações que
são impostas pelo MEC, mas não prepara o docente. E com a efetivação deste projeto na
instituição, será de grande ajuda e facilitará a locomoção e acessibilidade do PNE por todo
campus, dessa maneira dando uma maior liberdade e independência, para que o estudante
também se sinta mais sociabilizado no ambiente que ele escolheu para sua formação. Como bem
coloca MACIEL (2000), a ignorância social colabora para a valorização das limitações que a
deficiência acarreta. Assim, esta passa a ser um fardo pesado para a sociedade. O preconceito
ainda se faz muito intenso e leva a pessoa portadora de qualquer tipo de deficiência a ser
rotulada de incapaz, indefesa e/ou sem direitos.
CONCLUSÃO
Este trabalho trará contribuições ao estudo da acessibilidade e inclusão das pessoas com
deficiência no IFPB, quanto aos ambientes escolares, através da investigação dos conceitos sobre
o portador de deficiência visual, inclusão social e acessibilidade. Constata‐se que o Instituto é
bem equipado para atender aos portadores de necessidades: auditiva e física, entretanto a
estrutura arquitetônica para atender aos deficientes visuais, não atende a este tipo de
deficiência, a biblioteca também não está equipada com softwares e ainda mais não se tem uma
equipe de docentes preparados para receber este tipo de deficientes, sendo assim é fundamental
ultrapassarmos a fronteira das discussões e implementarmos ações efetivas que envolvam a
família e a comunidade, juntamente com o Governo, para que se possa atender as necessidades
básicas dos cidadãos. É importante que a acessibilidade não seja somente de ordem física, mas
também priorize a sociabilidade e o convívio dentro do ambiente escolar. De acordo com
MANTOAN (2006) a construção da competência do professor para responder com qualidade às
necessidades educacionais especiais de seus alunos em uma escola inclusiva, pela mediação e
ética, responde à necessidade social e histórica de superação de práticas pedagógicas que

discriminam, segregam e excluem, e, ao mesmo tempo, configura, na ação educativa, o vetor de
transformação social para a equidade, a solidariedade e a cidadania.
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RESUMO
Este trabalho realiza um estudo e análise das areias
extraídas nas jazidas da cidade de São Luís para a
fabricação de peças pré‐moldadas usadas na construção
civil, tendo como base o pensamento de aprimoramento
da qualidade das peças tanto para o fabricante quanto
para o consumidor, tal estudo estabelece as principais
características das areias das jazidas devidamente
regulamentadas junto ao IBAMA na cidade de São Luís e
indicações de padrões de qualidade para a confecção de
peças pré‐moldadas. Para inicio do projeto foi realizada
uma investigação com o intuito de mapear as jazidas de

estudo, e coletou‐se amostras de areia grossa, média e
fina. A partir das amostras foram realizadas ensaios de
granulometrias de cada tipo de areia, testes de
densidade, de material pulverulento e inchamento de
areia. Foram utilizadas as seguintes normas para o
estudo: NBR NM 248, NBR 9776, NBR 7219 e verificou‐
se através da analise dos ensaios que as jazidas de areia
de São Luís não apresentam características satisfatórias
para a produção de pré‐moldados para serem utilizados
em grandes obras tais como pontes, viadutos e obras
semelhantes.

PALAVRAS‐CHAVE: Areias, jazidas, peças pré‐moldadas.

DESIGN AND ANALYSIS OF THE SANDS OF QUARRY OF SÃO LUÍS TO MANUFACTURE PARTS PRE‐
SHAPED
ABSTRACT
This paper conducts a study and analysis of the
extracted sand deposits in the city of St. Louis for the
manufacture of pre ‐ molded parts used in construction ,
based on the thought of improving the quality of parts
for both the manufacturer and the consumer , this study
establishes the main characteristics of the sands
deposits properly regulated by IBAMA in São Luís ,
indications of quality standards for the manufacturing of
precast pieces . To start the project , an investigation
was conducted in order to map the fields of study , and
KEY‐WORDS: Sands, deposits, pre‐molded parts.

collected samples were coarse, medium and fine sand .
From the test samples of each type of particle sizes of
sand, measurements of density , powdery material, and
swelling of sand were performed. The following
standards were used for the study : NBR NM 248 , NBR
9776 , NBR 7219 and was found by an analysis of the
tests that the deposits of sand of St. Louis in
unsatisfactory for the production of precast
characteristics for use in major works such as bridges ,
flyovers
and
similar
works
.

ESTUDO E ANÁLISE DAS AREIAS DAS JAZIDAS DE SÃO LUÍS PARA A FABRICAÇÃO DE PEÇAS PRÉ‐
MOLDADAS
1 INTRODUÇÃO
A história da industrialização está diretamente associada à história da mecanização, com a
evolução das ferramentas e máquinas para produção de bens. De forma gradativa, as atividades
exercidas pelo homem com o auxílio de máquinas foram sendo substituídas por mecanismos,
como aparelhos mecânicos ou eletrônicos, ou genericamente por sistemas automatizados
(SERRA, 2004).
Na construção civil, podemos observar a “industrialização” através do uso de peças de
concreto pré‐moldadas (SERRA, 2004). As peças pré‐moldadas possibilitaram um aumento
significativo da rapidez do processo produtivo na construção civil, ao mesmo tempo em que,
através de componentes industrializados com alto controle ao longo de sua produção, com
materiais de boa qualidade, fornecedores selecionados e mão de obra treinada e qualificada
tornaram as obras mais seguras e organizadas. Basicamente peça pré‐moldada é uma peça de
concreto que é moldada fora de sua posição definitiva a ser utilizada na construção. O início do
uso das peças pré‐moldadas datam do pós‐segunda guerra mundial quando a Europa precisou
ser reconstruída. Conforme ORDONÉZ (1974) foi neste período, que começou, verdadeiramente,
como “manifestação mais significativa da industrialização na construção” a utilização desse tipo
de peça, e que o uso intensivo do pré‐moldado em concreto deu‐se em função da necessidade de
se construir em larga escala.
Dentro desse contexto areia entra como um dos principais materiais utilizados para
fabricação das peças pré‐moldadas. A areia é um material natural, proveniente da desagregação
de rochas, sua granulometria é variante e pode estar entre 0,05 e 5 milímetros, segundo as
normas da ABNT as areias são constituídas principalmente por quartzo, um mineral de fórmula
geral SiO2, existindo em enorme quantidade em nossa crosta terrestre, sendo aproximadamente
12% dela. As areias têm empregos diferentes dependendo do seu grau de pureza e da sua
granulometria, sendo que as areias mais grosseiras e com maior teor de impurezas são utilizadas
na construção civil (as mais puras tem valor maior e são utilizadas em outras indústrias), mas
mesmo dentro da construção civil o seu emprego pode variar. Os agregados utilizados no
concreto‐ brita e areia – desempenham uma função primordial, pois representam de 75% a 85%
do volume do concreto (material constituinte das peças). Também requerem atenção no
momento da dosagem, já que suas características nem sempre são uniformes. Esta
particularidade impõe cuidados especiais no momento de receber os materiais nas unidades
produtoras, caso contrário o concreto pode ter desempenho totalmente diferente daquele
calculado previamente nos estudos dos traços. Basicamente a função da areia no concreto
utilizado para a fabricação de pré‐moldados é impedir que o cimento fissure no seu
endurecimento, e por esse motivo que a areia tem ser formada por partículas duras e resistentes,
isentas de produtos deletérios, tais como: argila, mica, silte, sais, matéria orgânica. Ou seja, a
qualidade da areia e as características dela tem forte influência na qualidade final das peças,
podendo ser percebida pela resistência das peças. E isso é muito importante, pois é fator de
segurança na construção civil e no dia‐a‐dia dos usuários das construções.

Tendo em vista essa problemática a Cidade de São Luís ainda esta muito aquém na
produção de peças pré‐moldadas, visto que, boa parte da sua produção ainda é feita de forma
simplória e artesanal devida à falta de tecnologia e falta de conhecimento dos insumos deste,
principalmente as empresas que atendem a população de média e baixa renda da cidade. Nessa
problemática buscando uma forma de aprimorar o produto local tanto para o fabricante quanto
para o consumidor, é que tentamos formular uma base de conhecimento acerca de um insumo
local, no caso a areia, e como este insumo varia em todas as localidades, é que, se faz necessário
um estudo em nossa cidade sobre suas areias para obtermos resultados melhores na questão de
resistência e segurança das nossas peças de concreto pré‐moldadas.
2 MATERIAIS E METODOS
2.1 Mapeamento de jazidas em São Luís

O trabalho de mapeando foi realizado em uma só região visto que a maioria das jazidas de
São Luís regulamentadas pelo IBAMA se encontram numa zona muito próxima (zona distrito
industrial, nos bairros Rio dos Cachorros e Porto Grande), e desta forma foram encontradas
funcionando regularmente quatro jazidas, e com as quais montamos o campo de pesquisa deste
projeto. Para todos os efeitos usamos denominações genéricas: Jazida A, Jazida B, Jazida C e D. É
importante ressaltar que a localização delas é muito próxima não tornando possível montar um
mapa de características das areias de São Luís como pensado no início do projeto.
2.2 Coleta de amostras
Após isso foram coletadas as amostras de todas as jazidas segundo a norma NBR – 7216 –
Amostragem de agregados, das quais foram coletadas amostras das areias segundo a
classificação das próprias jazidas como sendo fina, média e grossa feita nas jazidas. Foram
retiradas três amostras de cada para preparação da amostra, de forma a termos uma média de
cada areia, sendo assim apor exemplo para termos a amostra da areia grossa da jazida A foram
coletadas três amostras de diferentes pontos do mesmo monte para que a amostra fosse uma
média da areia das diferenças de uma mesma amostra.
2.3 Ensaios utilizados para analise das amostras
Após a analise das amostras coletadas foram realizados ensaios específicos para areias
baseados em parâmetros para concretos que podem ser utilizados para a fabricação de peças
pré‐moldadas. Ensaios tais como: teor de material pulverulento, determinação de massa
especifica por meio de frasco Chapman e granulometrias.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Assim as rotinas analíticas foram iniciadas, obtendo‐se os seguintes resultados e analises.

3.1 Teor de material pulverulento
Materiais pulverulentos são partículas minerais com dimensão inferior a 0,075 mm
presentes nos agregados. Em suma a existência desses materiais não é desejada no concreto, e
consequentemente nas peças pré‐moldadas. Pois um agregado com alto teor de materiais
pulverulentos diminui a aderência do agregado com pasta ou argamassa, prejudicando de forma
direta a resistência e a estabilidade dimensional do concreto, observando as normas para
confecção de concreto verifica‐se que a mesma estabelece para o agregado miúdo um teor
máximo de 3,0% para concreto sujeito ao desgaste superficial, e 5,0% para outros concretos. Os
dados do seguinte ensaio podem ser verificados segundo a Tabela 1.
Tabela 1 – Ensaio de material pulverulento nas amostras coletadas

A. Fina
A1
A2
4,878
4,776
Teor
2,44%
4,48%
M.Teor
3,46%
A. Fina
A1
A2
4,466
4,493
Teor
10,68% 10,14%
M.. Teor
10,41%

Jazida A
A. Média
A1
A2
4,700 4,530
Teor
6,00% 9,40%
M. Teor
7,70%
Jazida C
A. Média
A1
A2
4,76
4,81
Teor
4,84% 3,88%
M. Teor
4,36%

A. Grossa
A1
A2
4,770 4,780
Teor
4,60% 4,40%
M. Teor
4,50%

A. Fina
A1
A2
4,701
4,698
Teor
5,98% 6,04%
M. Teor
6,01%

A. Grossa
A1
A2
4,86
4,8
Teor
2,78% 4,08%
M. Teor
3,43%

A. Fina
A1
A2
4,85
4,403
Teor
2,98% 11,94%
M.. Teor
7,46%

Jazida B
A. Média
A1
A2
4,800 4,790
Teor
4,00% 4,20%
M. Teor
4,10%
Jazida D
A. Média
A1
A2
4,77
4,72
Teor
4,68% 5,54%
M. Teor
5,11%

A. Grossa
A1
A2
4,916
4,953
Teor
1,68% 0,94%
M. Teor
1,31%
A. Grossa
A1
A2
4,491
4,59
Teor
10,18% 8,24%
M. Teor
9,21%

Após a realização do ensaio e tabulação dos dados podemos observar segundo os
parâmetros anteriormente explicados, que os teores de material pulverulento de todas as jazidas
estão acima do prescrito para peças com desgaste superficial, mas, no entanto a maioria dos
resultados para peças recobertas com argamassa estão sim dentro dos parâmetros necessários.
Observando que há um resultado que foge aos padrões a “areia fina C. As peças de pré‐moldado
expostas a esse desgaste são em sua maioria grandes peças com elevada poder de resistência
estrutural e esse tipo de peça na cidade de São Luís ainda não há empresas que produzem peças
com tamanho padrão de qualidade. Tendo isto quanto a areia não temos muito agravantes
quanto à produção das peças na cidade.
3.2 Granulometrias
De uma forma geral os agregados são compostos por um grande número de partículas
que possuem diferentes dimensões. A Análise Granulométrica dos agregados é o processo que

visa definir para determinadas faixas pré‐estabelecidas de tamanho de grãos a percentagem em
peso que cada fração possui em relação à massa total da amostra em análise. O tamanho da
areia, é determinado segundo a NBR 7211/83, e são classificadas quanto ao módulo de finura,
isso porque as areias são uma mistura de grãos de diversos tamanhos. Utilizou‐se esse método
de classificação tendo em vista ser relativamente mais fácil para ser visualizado. Essa classificação
é a chamada de Classificação de Duff‐Abrams e suas faixas são delimitadas da seguinte maneira:
Areia grossa o M.F. é maior que 3,90; Areia média o M.F. é menor que 3,90 e maior que 2,40; e
areia fina tem o MF menor que 2,40. Com esta classificação construiu‐se a tabela 3 e os gráficos
1,2,3 e 4 que retratam comparativos entre as amostras.
Tabela 2 – Ensaio Granulométrico nas amostras coletadas
4
(4,75
mm)

8
(2,36
mm)

16
(1,18
mm)

30
(600
µm)

50
(300µm)

100
(150 µm)

Fundo

Mod.
De
Finura

Classificação
p/ MF

A
Grossa

0,45

1,22

3,50

18,10

76,61

95,15

100,00

2,95

Areia Média

A
Média

0,3

0,71

1,22

8,02

62,23

94,41

100,00

2,67

Areia Média

A Fina

0,03

0,51

1,98

13,86

72,41

92,41

100,00

2,81

Areia Média

B
Grossa

0,00

0,40

2,41

22,81

83,62

95,88

100,00

3,05

Areia Média

B
Média

0,20

0,80

2,50

14,80

63,59

85,30

100,00

2,67

Areia Média

B Fina

0,00

0,20

0,40

1,65

19,74

79,46

100,00

2,01

Areia Super
Fina

C
Grossa

0,00

0,30

1,72

12,15

73,55

96,25

100,00

2,84

Areia Média

C
Média

0,30

0,71

1,21

7,95

62,01

93,87

100,00

2,66

Areia Média

C Fina

0,00

0,20

0,40

1,00

9,31

78,98

100,00

1,90

Areia Super
Fina

D
Grossa

0,02

0,53

1,55

9,81

62,88

87,68

100,00

2,62

Areia Média

D
Média

0,05

0,25

0,87

5,34

56,23

88,33

100,00

2,51

Areia Média

D Fina

0,00

0,17

0,80

5,39

31,85

73,49

100,00

2,12

Areia Super
Fina

Figura 1‐ Analise comparativa das curvas granulometrica das amostras

Figura 2‐ Analise comparativa das curvas granulometrica das amostras de areias grossas

Figura 3‐ Analise comparativa das curvas granulometrica das amostras de areias médias

Figura 4‐ Analise comparativa das curvas granulometrica das amostras de areias finas
Pode‐se afirmar com seguridade que as areia das jazidas se tratam de areias finas no
geral, pois, não atinge em nenhuma das amostras a granulometria grossa. Esse problema para a
produção de pré‐moldados é um consideravelmente agravante para a qualidade das peças
fabricadas no município, pois a falta de areia grossa não permite que exista a produção traços de
concreto de primeiríssima qualidade, quanto à resistência esse problema impede que existam
grandes produções industriais, por exemplo, e que a peças fabricadas em geral não possuam uma

resistência alta. Um dos fatores que levam a diminuição da resistência é que o agregado mais
finos tem uma área superficial bem maior exigindo uma quantidade de água maior para recobrir
o grãos no processo químico do aglomerante, essa quantidade maior de água acaba por diminuir
a resistência final dos concretos e consequentemente das peças.
3.2.

Determinação de massa específica por meio de frasco Chapman

Basicamente a densidade específica é a massa de um sólido por seu volume e essa medida
é de extrema importância no campo de estudo da engenharia civil. Tal índice é utilizado como,
critério para escolha de materiais e estudo sobre pureza e resistência. Dentro desse contexto
usou‐se essa medida para compararmos a densidade real do quartzo (principal elemento
constituinte da areia) que é 2,65g/cm³ com as medidas obtidas nos ensaios que podem ser
verificados segundo a Tabela 2.
Tabela 2 – Ensaio de massa especifica nas amostras coletadas
Jazida A
Areia Fina

Jazida B

Areia Média

Areia Grossa

Areia Fina

Areia Média

Areia Grossa

A. 1

A. 2

A. 1

A. 2

A. 1

A. 2

A. 1

A. 2

A. 1

A. 2

A. 1

A. 2

388

389

391

388

391

390

390

390

390

389

389

391

Res 1

Res 2

Res 1

Res 2

Res 1

Res 2

Res 1

Res 2

Res 1

Res 2

Res 1

Res 2

2,660

2,646

2,618

2,660

2,618

2,632

2,632

2,632

2,632

2,646

2,646

2,618

Dif. De res.

Dif. De res.

Dif. De res.

Dif. De res.

Dif. De res.

Dif. De res.

0,014

0,042

0,014

0,000

0,014

0,028

Jazida C
Areia Fina

Jazida D

Areia Média

Areia Grossa

Areia Fina

Areia Média

Areia Grossa

A. 1

A. 2

A. 1

A. 2

A. 1

A. 2

A. 1

A. 2

A. 1

A. 2

A. 1

A. 2

384

385

389

389

390

389

389

389

390

389

390

391

Res 1

Res 2

Res 1

Res 2

Res 1

Res 2

Res 1

Res 2

Res 1

Res 2

Res 1

Res 2

2,717

2,703

2,646

2,646

2,632

2,646

2,646

2,646

2,632

2,646

2,632

2,618

Dif. De res.

Dif. De res.

Dif. De res.

Dif. De res.

Dif. De res.

Dif. De res.

0,015

0,000

0,014

0,000

0,014

0,014

Com os resultados obtidos observa‐se que há algumas alterações não muito significativas
e isso acontece pois areia não é puramente composta por quartzo e pode haver alguma mistura
com argila, o agravante na cidade São luís é que temos um solos composto por rochas
sedimentares tendo uma mistura maior com matéria orgânica e argila. Observando atentamente
pode‐se notar que a um único resultado discrepante (Areia fina C), traçando uma comparação
com a granulometria já adiantamos que esta é a areia mais fina encontrada segundo Figura 4 e

que somando a resultado do material pulverulento podemos indicar que há nelas grande
quantidade de material pulverulento tornando a imprópria para a confecção de peças pré‐
moldadas de qualidade de qualquer natureza.

4 CONCLUSÃO
Os parâmetros analisados nesse trabalho (Teor de material pulverulento, Determinação
de massa específica por meio de frasco Chapman, Granulometrias,) indicam que as areias em
geral atendem as necessidades da produção local, que ainda é caracterizada por uma fabricação
de peças de pequeno porte em geral para construção de casas para moradia e sendo muito
empregada em lajes. Entretanto não suportaria a produção de peças de altíssima resistência
como peças pré‐moldadas de pontes, elevados e viadutos que são peças industriais, isso por
conta da granulometria. Quanto aos outros parâmetros somente a “areia fina da jazida C”
segundo Tabelas 1 e 3, fugiu as leituras o que pode ter sido causado por contaminação do lote
extraído da areia na própria jazida (pode acontecer de uma remessa ter sim mais argila por
condições do local de extração momentaneamente), tendo em vista que foi uma exceção e
devido a esta jazida possuir uma tecnologia de limpeza do agregado regular. Outra consideração
importante é a constatação de que em São Luís não existe areia extraída em jazida caracterizada
pela granulometria considerada grossa segunda as normas vigentes e verificada segundo a Tabela
2.Vale salientar também que o estudo apenas analisou as jazidas regulamentadas junto ao
IBAMA, porém existem outras jazidas na grande São Luís que executam a extração de areia que
talvez estejam executando o processo de forma prejudicial ao meio ambiente devido que é ação
de retirada de areia dos rios é um mecanismo prejudicial para vida útil dos leitos d’agua.
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RESUMO
O presente trabalho teve como intuído avaliar a eficácia
da utilização de equipamentos para ensaios não
destrutivos de materiais na investigação do estado de
conservação de estruturas em concreto armado de
edificações localizadas nos campi do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS).
O emprego de equipamentos, que possibilitem uma
análise mais precisa e menos invasiva das propriedades
e do estado de deterioração dos elementos estruturais é
atualmente relevante. Antecedendo-se as inspeções in
loco, foi feita anamnese das edificações investigadas.
Foram utilizados aparelhos com os seguintes recursos:
localizar barras de aço embutidas no concreto (inclusive
estimando o diâmetro das barras e a espessura do

cobrimento de concreto que as reveste), analisar o grau
de compactação do concreto (e estimativa da
resistência) e determinar a taxa de corrosão de barras
de aço em estruturas de concreto. Foram avaliados
vigas, pilares e lajes de estruturas construídas em alguns
dos campi do IFS. Verificou-se a eficácia dos
equipamentos empregados na medição de cobrimento,
localização de barras e determinação de diâmetros das
armaduras dos elementos. Os resultados extraídos das
medições do potencial de corrosão de barras de aço
foram satisfatórios. O uso conjunto dos aparelhos
tornou possível uma melhor conclusão a respeito dos
resultados obtidos.

PALAVRAS-CHAVE: Estruturas, Ensaios não destrutivos e Manifestações Patológicas.

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF EQUIPMENT NON-DESTRUCTIVE TESTING EMPLOYED IN
STRUCTURES OF IFS
ABSTRACT
This study aimed to evaluate the effectiveness of
equipment for nondestructive testing of materials
research in the state of conservation of structures in
reinforced concrete buildings located at campus of the
Instituto Federal de Sergipe (IFS). It`s very important the
use equipment that make possible a more precise
analysis of properties and the state of deterioration of
structural elements. Prior to the site inspections, there
was anamnesis of the investigated buildings. On site
inspections equipment for nondestructive testing of
materials with the following resources were used: find
steel bars embedded in concrete (including estimating
the diameter of the bars and concrete cover thickness),

analyze the degree of compaction of the concrete (and
estimated the compressive strength of concrete) and
determining the corrosion rate of steel bars in concrete
structures. Beagams, columns and slabs of structures
built on some of the campuses of the IFS were
evaluated.The work showed the efficiency of equipment
employed in the measurement of concrete cover,
location of bar and determination of bar diameters of
the reinforcement of concrete structural elements. In
addition in the determination of potential corrosion of
steel bars observed to be reliable the results extracted
from the measurements. The use of equipment jointly
made possible a better conclusion about the results..

KEY-WORDS: Structures, Nondestructive Testing, e Pathological Manifestations.
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1

Introdução

A ciência que se dedica ao estudo dos problemas/manifestações patológicos em construções,
buscando entender suas causas, origens e terapias é denominada de patológia das Construções
(Dórea, 1998). As manifestações patológicas (por exemplo, fissuras, eflorescências, corrosão e
outros) são os sintomas de um problema construtivo que fazem parte de um processo
patológico.
O surgimento de problemas patológicos associados a desleixos com o quesito durabilidade é a
principal causa da deterioração precoce observada em muitas estruturas e advém de falhas
ocorridas em procedimentos e decisões, principalmente nas etapas de concepção e projeto da
edificação, como também nas etapas de execução da estrutura.
A preocupação com a durabilidade das edificações e a introdução, na era moderna, do conceito
de desempenho das estruturas de concreto armado na construção civil, leva a uma análise mais
completa do empreendimento. Assim, os desempenhos insatisfatórios desses começam a ser
entendidos como defeitos no processo construtivo e/ou no cálculo estrutural, e não apenas
como um defeito isolado, Esse quadro pode provocar o surgimento das manifestações patológica
que consequentemente diminuem a durabilidade e o desempenho dos elementos estruturais.
Por isso, surgiu então a preocupação global de identificar esses edifícios com baixo desempenho,
detectando a gravidade da situação e estabelecendo diagnósticos e prognósticos coerentes com
a mesma. Porém, podem existir alguns defeitos internos no concreto que não são identificados
em uma simples vistoria com análise visual, o mesmo caso se aplica a corrosão das armaduras,
sendo necessária a realização de exames complementares por meio de ensaios não destrutivos.
Os métodos convencionais mais utilizados, relacionados a exames complementares (ensaios
destrutivos), incluem a retirada de corpos-de-prova extraídos da própria estrutura, que podem
danificar ou comprometer seu desempenho. Dessa forma, os ensaios não destrutivos passam a
ser atrativos pela capacidade de obter resultados sem alterar de forma significativa as
características físicas, químicas, mecânicas ou dimensionais da estrutura e sem interferir em seu
uso posterior. Além disso, os métodos se modernizaram, aumentando a precisão da análise,
embora ainda seja indispensável o desenvolvimento de trabalhos que melhor fundamentem o
emprego dos equipamentos de END (Ensaios Não Destrutivos), e a utilização em conjunto dos
equipamentos existentes. Segundo Rodrigues et. al. (2013), existem várias vantagens das técnicas
não destrutivas em relação às destrutivas, como a sua aplicabilidade in situ, e o fato de poder
repetir o processo sem dano à peça.
Segundo Steen (1991) apud Nascimento (2011), a importância do estudo das patologias das
construções está na necessidade de divulgação das manifestações patológicas mais incidentes e
no conhecimento da evolução dos problemas, já que, quanto antes detectado menor o custo
para o reparo dos elementos danificados. Sendo assim, esses aparelhos possibilitam a verificação
contínua da estrutura, dessa forma medindo seu avanço ou momento de parada.
Os Ensaios Não Destrutivos (END) são testes realizados em elementos acabados ou semiacatados para investigar a existência ou não de problemas, erros no projeto ou no as built. Esses

ensaios são feitos através de equipamentos capazes de usar princípios físicos definidos para
buscar falhas em estruturas de concreto armado, sem alterar suas características sendo
comumente usados antes dos ensaios destrutivos. Através dos END’s pode-se investigar ainda a
localização de barras de aço em estruturas de concreto (inclusive estimando o diâmetro, o
espaçamento entre barras e a espessura do cobrimento de concreto que as reveste), o grau de
compactação, a porosidade e a resistência à compressão do concreto, tudo isso sem a
necessidade inicial da extração de materiais dos elementos estruturais.
No entanto, esses ensaios ainda são relativamente pouco utilizados no processo de diagnóstico
de problemas patológicos em estruturas de concreto armado no Brasil, especialmente pelo alto
custo de cada equipamento e pela necessidade de utilização conjunta dos equipamentos para
obtenção de dados mais precisos, particularmente, em situações como identificação de corrosão
de armaduras e resistência do concreto em elementos estruturais.
Por fim, ressalta-se que o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficácia de equipamentos para
ensaios não destrutivos de materiais na investigação do estado de conservação de estruturas em
concreto armado de edificações situadas nos campus Aracaju, São Cristovão e Itabaiana do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS). Aliado a isso, este estudo
visou ainda detectar particularidades relativas ao manuseio dos equipamentos de ensaios não
destrutivos utilizados no estudo, observando desse modo suas funcionalidades e limitações.
Nesse estudo foram utilizados três equipamentos de END’s em conjunto: o Profometer 5+ que
tem como função localizar barras de aço, estimar seu diâmetro e indicar o cobrimento de
concreto, o Canin+, que mede o potencial de corrosão das armaduras, e o Pundit Lab, utilizado
em testes ultrassônicos para identificar o grau de compacidade do concreto e sua qualidade. A
maioria desses equipamentos são aparelhos leves, de fácil movimentação que não requerem
muita mão de obra.
2

Materiais e Métodos

Antecedendo-se as inspeções in loco com o uso dos equipamentos de ensaios não destrutivos,
houve o resgate histórico dos problemas patológicos observados nas edificações e vistorias
preliminares que possibilitaram a identificação dos elementos estruturais que apresentavam
elevada incidência de manifestações patológicas, auxiliando na definição dos locais a serem
submetidos a exames com o emprego dos equipamentos.
Antes dos estudos de campo, dois protótipos foram construídos para possibilitar um melhor
entendimento do funcionamento dos equipamentos e maior confiabilidade nas respostas das
medições realizadas através dos aparelhos utilizados.
Foram moldados dois protótipos de lajes com fck de 15MPa e dimensões de 45cm de
comprimento 32cm de largura e 15cm de espessura, sendo o primeiro protótipo com malha de
armadura positiva com bitolas de 8.0mm e 6,3mm e malha de armadura negativa com bitolas de
10mm e 4,2mm tendo cobrimento inferior de 3cm e superior de 2cm, o segundo protótipo tem
malha de armadura positiva com bitolas de 12,5mm e 10mm e armadura negativa com bitolas
6,3mm e 4,2mm o cobrimento inferior foi de 1cm e superior de 4cm. Foram moldados dois
protótipos com essa variação de valores para obter uma simulação da realidade e também
possibilitar diversas leituras diferentes. A moldagem desses protótipos pode ser observada na
figura 1.

Figura 1 - moldagem dos protótipos.
Para ter um melhor entendimento da funcionalidade do PUNDIT nas idades de 7, 14 e 28 dias
foram ensaiados os corpos de prova moldados com o concreto dos protótipos, primeiramente
fez-se o ensaio com o PUNDIT obtendo-se uma velocidade de propagação e logo depois se
realizou a ruptura dos corpos de prova possibilitando-se a comparação dos resultados. Após os
28 dias de cura realizou-se nos protótipos ensaios com o profometer 5+.
No campus Aracaju do IFS os equipamentos de END’s foram usados nas marquises. A escolha
desse elemento estrutural se deu pelo seu aparente estado de deterioração, onde se observa
infiltrações, fissuras e até locais com armadura exposta. Após analise visual e identificação das
patologias determinou-se que os ensaios seriam realizados em dois pontos diferentes em cada
laje, sendo escolhidos próximos de alguma manifestação patológica, devido à quantidade
elevada de problemas patológicos nas regiões próximas das juntas de dilatação metade dos
pontos escolhidos localizam-se nessas áreas. Os equipamentos utilizados foram o Profometer 5+
e o Canin+. O Profometer 5+ foi usado para obter a localização das armaduras nas marquises,

localizando-se três armaduras no sentido longitudinal e três no sentido transversal, obtendo-se
uma malha conforme o esquema da figura 2.

Figura 2: Esquema de medição dos espaçamentos entre barras.

Prosseguiu-se com os trabalhos removendo o reboco e o cobrimento de concreto até expor a
armadura em que seria colocada a garra do Canin+, para realizar a investigação do potencial de
corrosão.Com o cobrimento de concreto removido, foram saturados todos os pontos
estrategicamente escolhidos pelo tempo de 10 min a 15 min e em seguida usou-se o
equipamento, colocando-se a garra na armadura previamente exposta e o eletrodo na superfície
de concreto saturada. O resultado menor que -350mV, segundo a ASTM C876 (2009), indica
probabilidade de corrosão de 90%, o resultado entre -350mV e -200mV a probabilidade de
corrosão é incerta, e a probabilidade de corrosão é de apenas 10% se o valor for mais positivo
que -200mV. Essas informações são mostradas na Tabela 1 abaixo.
Tabela 1 – Potencial de Corrosão das Armaduras.

Potencial de Corrosão relativo ao eletrodo de
referência

Probabilidade de Corrosão

Mais negativo que -350mV

90%

Entre -200mV e -350mV

Incerta

Mais positivo que -200mV

10%

Fonte: ASTM C876 (2009).

No campus São Cuistovão do IFS os equipamentos de END’s foram aplicados em estruturas de
concreto armado sendo o Canin+ usado em alguns elementos estruturais escolhidos pelo grau de
deterioração aparente, e o Profometer 5+ para verificar o diâmetro de barras e o cobrimento.

Destaca-se que esse campus possui um elevado número de elementos estruturais com armadura
exposta.O Profometer 5+ foi usado nos pilares da oficina, e em um pilar e nas vigas do pátio
externo da agroindústria, onde as vigas estão escoradas devido a deformações excessivas. O
Canin+ foi usado apenas nos pilares da oficina que estavam com a armadura exposta, para que
não fosse necessário remover a camada de concreto de outros pilares.Em algumas vigas e pilares
foi analisada a velocidade de propagação de ondas ultrassônicas (UPV), com o uso do Pundit Lab.
Com essa velocidade pôde-se estimar a qualidade do concreto. A qualidade em decorrência da
UPV é estimada pela ASTM C876 (2009) conforme mostrado na Tabela 2.
Tabela 2 – Qualidade do concreto em relação à UPV

.UPV (m/s)

Qualidade do Concreto

V > 4500

EXCELENTE

3500 < V < 4500

ÓTIMO

3000 < V < 3500

BOM

2000 < V < 3000

REGULAR

V < 2000

RUIM

Fonte: ASTM C876 (2009).

No campus Itabaiana do IFS utilizou-se o Profometer 5+, o Pundit Lab e o Canin+ em algumas
vigas e pilares escolhidos estrategicamente devido ao estado de deterioração previamente
verificado nesses elementos. Com o Pundit Lab foi possível verificar a qualidade do concreto, com
o Profameter 5+ pode-se localizar as armaduras e verificar o cobrimento de concreto e com o
Canin+ definiu-se o potencial de corrosão instalado nas barras de aço das peças estudadas.
3

Resultados e discussão

3.1 Protótipos
Com a utilização do profometer 5+ nos prototipos foi possível localizar corretamente a disposição
das barras de aço dentro do concreto, medir o recobrimento de concreto e estimar o diâmetro
das armações.
Na figura 3 observa-se a relação entre os valores de velocidade de propagação de ondas (ensaio
com o PUNDIT LAB) e os valores de resistência (ensaio normal de ruptura), obtidos dos ensaios
nos corpos de prova de concreto dos protótipos. Percebe-se que os valores de resistência são
diretamente proporcionais aos valores de velocidade, dessa forma à medida que o concreto
adquire resistência o seu grau de compactação também se eleva possibilitando o aumento da
velocidade de propagação de ondas. No entanto a elevação da resistência em relação ao
aumento da velocidade é desproporcional, o que sugere a existência de fatores que permanecem
constantes ao longo do tempo e que influenciam diretamente na velocidade de propagação de

ondas.

Figura 3: Avanço da resistência em decorrência do aumento da velocidade medida pelo Pundit.
3.2 Campus Aracaju
No campus Aracaju todos os pontos testados, localizados de acordo com o apresentado na
Tabela 3, possuem cobrimento de concreto insuficiente, isso foi constatado quando se removeu
o cobrimento para chegar à armadura e usar o Canin +.
Tabela 3 – Localização dos pontos analisados nas lajes do Campus Aracaju

Pontos analisados
nas lajes

Localização no Campus Aracaju

A1 e A2
B1 e B2
C1 e C2
D1 e D2
E1 e E2
F1 e F2
G1
H1 e H2
I1 e I2
J1, J2, J3 e J4
L1, L2, L3 e L4

marquise do estacionamento
marquise que inicia na biblioteca e termina na Agência Bancária
marquise que inicia no jardim central e finaliza na Agência Bancária
marquise do bloco da administração do campus
bloco de Eletrotécnica
marquise do bloco de Construção Civil
bloco de Eletrônica
localizados em juntas.-marquise do bloco de Química
marquise do bloco do setor médico
marquise central, que finaliza na quadra de esportes
marquise central, que culmina no pavilhão Leyda Régis

Os pontos localizados na marquise do estacionamento são os que estão em estado mais aparente
de degradação, com trincas que chegam a mostrar partes da armadura positiva. Porém no ponto
A1 o potencial de corrosão deu apenas de 10%, assim como no ponto H1. Os pontos G1, I2, J3,
L1, L2, L3 e L4 têm a probabilidade de corrosão como incerta, e nos demais pontos a
probabilidade de corrosão chega 90%. A marquise do bloco de eletrônica possuía apenas um
ponto com manifestação patológica. Ressalta-se que no ponto J2 o concreto foi produzido com

seixo rolado, porém foi o único ponto em que o cobrimento de concreto foi mais espesso.
3.3 Campus São Cristovão
No campus São Cristovão foram analisadas duas áreas distintas, a oficina e a agroindústria. A
oficina possuía pontos com armadura exposta, devido a prováveis choques mecânicos, isso
possibilitou o uso do Canin+ sem a necessidade de remoção do cobrimento. Já a agroindústria foi
o local ideal para verificar o uso do Pundit Lab em vigas com micro fissuras.
Na oficina foram analisados os pilares que ficam logo na entrada da edificação. Inicialmente foi
usado o Profometer 5+ para verificar o espaçamento entre barras, cobrimento e diâmetro de
barras. Nos trabalhos de campo observou-se que a camada de reboco era muito espessa em uma
ou mais faces de alguns pilares, impedindo em alguns casos que o equipamento fizesse a leitura
do cobrimento, essa dificuldade foi contornada medindo-se os valores na face do pilar que
apresentava uma menor espessura de reboco. Ainda quanto ao uso do Profometer 5+ nos pilares
da oficina, percebeu-se que o Pilar H ou tinha seção circular ou tinha girado dentro da forma
durante a concretagem. Como dito anteriormente, o Canin + foi usado apenas nos pilares com
armadura exposta, porém nesses havia uma espessa camada de várias demãos da mesma tinta
usada na superfície do pilar, aplicadas ao longo do tempo de exposição da armadura e que
acabaram falseando os valores iniciais do potencial de corrosão. Percebendo-se isso, lixou-se a
superfície do aço no ponto em que a garra foi colocada e mediu-se novamente, conseguindo-se
resultados mais próximos do que era esperado. Porém, com o lixamento da superfície os
resultados do potencial de corrosão passaram a ser cada vez mais positivos, isso foi tomado
como um indício de que foi removida a parte oxidada do aço. Com o Pundit Lab partiu-se para a
análise da qualidade do concreto, comparando-se os valores de UPV medidos antes e depois da
saturação, observou-se uma variação muito pequena, que foi mais devido à heterogeneidade do
concreto, do que pela presença da água nos vazios. Quanto aos vazios, observou-se que
interferem diretamente na operação do equipamento, pois enquanto que em locais pouco ou
não fissurados o nível de sinal recebido pelo equipamento chegou facilmente aos 100%, em
locais com muitas fissuras pode ser até impossível essa ocorrência.
Na agroindústria usou-se o Profometer 5+ e o Pundit Lab. Nessa edificação não foi usado o
Canin+, pois se optou por não interferir nos cobrimentos dos elementos estruturais. Com o
Profometer 5+ o trabalho transcorreu normalmente, analisaram-se o cobrimento, o espaçamento
e o diâmetro de barras. No uso do Pundit Lab encontrou-se muita dificuldade em chegar ao nível
de sinal de 100% nas vigas, uma possível causa pode ter sido a presença de fissuras criando
vazios no concreto. O concreto no geral foi classificado como Regular.
3.4 Campus Itabaiana
Na viga estudada o local das armaduras, determinado pelo emprego do Profometer 5+, estão
coincidindo com a existência de fissuras o que sugere que elas foram originadas pela expansão
das barras com corrosão. Os resultados do Pundit lab não foram conclusivos. No pilar analisado
foi possível determinar que o cobrimento de concreto está variável entre 3,9 a 2,1cm. Na viga
analisada com o auxilio do Canin+ foi possível observar pelas medições a probabilidade de 90%
em relação a ocorrência de processo de corrosão instalado.
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Conclusão

A utilização dos equipamentos de END de forma conjunta tornou possível uma melhor
compreensão em relação à intensidade e causas de alguns problemas patológicos observados.
Com os ensaios realizados no campus Aracaju percebeu-se que as manifestações patológicas
existentes resultam de um processo construtivo falho e da falta de manutenção do sistema de
impermeabilização. Os cobrimentos de concreto estavam pequenos, tomando-se como
referência a NBR 6118/2007, o que pode justificar a predominância de 90% de potencial de
corrosão na maioria das lajes estudadas.
No campus São Cristovão as regiões analisadas também apresentaram problemas de
metodologia construtiva e de manutenção, já que muito provavelmente os pilares da oficina
tiveram seu cobrimento de concreto removido em decorrência de choques mecânicos, que
causaram exposição das armaduras, essas recebendo várias demãos de tintas látex PVA
impróprias para essa recuperação.
Dos resultados obtidos no campus Itabaiana, pode-se concluir que nos pilares estudados durante
a concretagem os espaçadores que deveriam garantir o cobrimento mínimo estabelecido pela
norma não foram utilizados adequadamente.
A respeito dos equipamentos notou-se que o Profometer 5+ sofre interferências que faz com que
localize erroneamente a posição da armadura, essa interferência pode ter sido ocasionada, no
caso do Campus Aracaju, pela interação eletromagnética com os evaporadores dos ar
condicionados localizados em cima das lajes. O Canin + pode apresentar resultados não
confiáveis se a garra do equipamento não estiver em contato direto com a armadura ou se o
concreto não estiver suficientemente saturado. No que diz respeito ao Pundit Lab ele não
funciona adequadamente em elementos estruturais muito fissurados, onde pode ser difícil de
chegar a níveis de sinais acima de 75%.
Portanto, os equipamentos utilizados mostraram-se eficazes na verificação de manifestações
patológicas em estruturas de concreto armado. Desde que, sejam utilizados de forma adequada
e por profissionais devidamente capacitados. Ressalta-se ainda, que embora os resultados
obtidos tenham sido satisfatórios, considera-se necessário despender um maior tempo para
assegurar o domínio adequado quanto ao manuseio dos equipamentos utilizados.
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RESUMO
Os materiais utilizados na construção civil e sua correta
utilização são necessários para preservação do
ambiente. O perfil do técnico em edificações recomenda
que esse profissional incorpore à sua formação
habilidades de relevância ambiental e científica, visando
sua melhor atuação no mundo produtivo. Nesse sentido,
este trabalho objetivou o auxílio à formação técnico‐
científica do técnico em edificações a partir da
consolidação de suas competências técnica, científica e
ambiental. Para esse fim, foram projetadas duas

residência de 80m², prevendo o uso de materiais e
tecnologias convencionais e sustentáveis. O custo final
da construção sustentável foi menor que o da
construção convencional, mostrando que a viabilidade
financeira também pode ser obtida sem perder de vista
o custo ambiental das construções.

PALAVRAS‐CHAVE: técnico em edificações, sustentabilidade, construções sustentáveis

SUSTAINABILITY IN CONSTRUCTION AND THEIR ROLE IN SCIENTIFIC AND TECHNICAL TRAINING
OF THE TECHNICIAN IN BUILDINGS
ABSTRACT
The materials used in construction and their proper use
are necessary to preserve the environment. The profile
of the technician in buildings recommends the
incorporation of skills directed to environmental and
scientific relevance, aiming his best performance in the
productive world. Thus, this study aimed to aid the
technical and scientific training to the technician in
buildings aiming the consolidation of its technical,

scientific and environmental expertise. To this end, two
houses 80m², foreseeing the use of conventional or
sustainable materials and technologies were designed.
The final cost of the sustainable construction was less
than that of conventional construction, showing that
financial viability can also be obtained without losing
sight of the environmental cost of the buildings.

KEY‐WORDS: technician in buildings, sustainability, sustainable buildings.

SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL E SEU PAPEL NA FORMAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA
DO PROFISSIONAL DE EDIFICAÇÕES
INTRODUÇÃO
As questões que geram preocupação com o meio ambiente, embora tenham ganhado
maior expressão a partir da década de 1960, são, ao contrário do que sugere o senso comum, um
desafio que acompanha a humanidade ao longo de sua História. De forma objetiva, o homem
sempre usou a natureza enxergando‐a como um repositório de bens infinito, consagrando,
dentre outras, expressões como ‘recursos naturais’ (Pearson, 2011)
Miller (1985) compara o planeta Terra a uma espaçonave transitando pelo espaço, sem
possibilidade de paradas para reabastecimento. Contudo este sistema possui, atualmente, ar e
alimento para os seus tripulantes, bem como um eficiente sistema de aproveitamento de energia
solar e reciclagem de matéria e energia. Atentando para o aumento exponencial do número de
tripulantes, nestas condições, constata‐se que sua manutenção pode ficar, em perspectiva,
comprometida.
Braga et al. (2009) destacam que a tendência de qualquer sistema, mediante a
inexorabilidade das leis da termodinâmica, é de se desorganizar, mediante o uso da energia em
suas mais variadas formas, gerando assim algum tipo de poluição. Nesse sentido, os resíduos
energéticos e materiais, oriundos das atividades humanas, alteram a dinâmica e os ciclos de
renovação do ambiente, de forma que o nível da qualidade de vida em nosso planeta dependerá
do equilíbrio entre a população, a poluição e os recursos naturais.
A construção civil, embora não gere resíduos nocivos que ameacem a vida humana, é
responsável pelo consumo de 75% dos recursos naturais do planeta. Aliado a esse fator, ainda
existe a necessidade de planejamento e investimento em projetos que diminuam gastos e
consumo de recursos no setor (Portal VGV, 2011).
Barboza (2011), ao estudar o comportamento ecológico e crenças sociais das pessoas que
compram materiais ecológicos, observou que os consumidores que compram materiais
ecológicos o fazem com conhecimento, além de apresentarem comportamento moderadamente
ecológico. Esta tendência, apontada por Barbieri et al. (2010), está relacionada à Teoria
Institucional, onde valores absorvidos pela sociedade geram uma pressão nas organizações para
adoção de práticas ligadas a tais valores.
O documento final da Rio + 20 (MMA, 2012), incentiva a formação de um plano de
desenvolvimento para que a humanidade possa se desenvolver garantindo a qualidade de vida
de todas as pessoas, administrando os recursos naturais de modo a não prejudicar as gerações
futuras. As metas de desenvolvimento sustentável nas áreas de atuação humana tiveram sua
criação prevista para o ano de 2015.
A área de construção sustentável, desse modo, tem ganhado destaque no atual contexto.
Programas de incentivo a esta iniciativa tem sido amplamente divulgados pelo Governo, tais
como Habitação mais sustentável (FINEP, 2007), Programa de Construção Sustentável (CBIC,
2010), e o Guia Caixa de Sustentabilidade Ambiental (CEF, 2010). No Estado de Pernambuco, o

sindicato das indústrias da construção civil lançou a cartilha Construção Sustentável no ano de
2008.
Atualmente, apenas dez empresas no Estado de Pernambuco possuem certificação
ambiental ISO 14001, sendo apenas uma da indústria da construção civil (INMETRO, 2014). Com a
urgência das questões ambientais em voga, aliada à necessidade de adequação das empresas à
aquisição de valores e saberes ambientais pela população, é cada vez maior a necessidade de
formação de profissionais preparados para lidar eficientemente com esta problemática.
Os institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados a partir da Lei 11.892/08,
trazem em sua proposta a oferta de educação tecnológica para o desenvolvimento local, bem
como constituir‐se em centro de ciências aplicadas, estimulando um espírito crítico, voltado à
investigação (BRASIL, 2008). Para Pacheco e Morigi (2012), a relação entre ensino, ciência e
tecnologia, tendo em vista o mundo do trabalho, deve funcionar como núcleo estruturante dos
Institutos Federais.
Tendo em vista estas considerações, o presente trabalho objetivou contribuir para as
questões de formação científica, tecnológica e cidadã de alunos do ensino médio integrado do
curso de Edificações, bem como auxiliar o IF Salgueiro no cumprimento de sua missão enquanto
instituição de ensino, pesquisa e extensão, formadora de profissionais preparados para o
trabalho e para vida, sem perder de vista as questões ambientais em seus respectivos espectros
de atuação.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a obtenção dos objetivos propostos, o trabalho foi organizado na forma de um
estudo comparativo, mediante a concepção de uma residência unifamiliar de 80m², idealizada
inicialmente nos moldes convencionais (projeto 1), sendo posteriormente criada uma versão
desse projeto‐tipo, nas quais foram acrescidas modificações visando a sustentabilidade
ambiental (projeto 2).
Para elaboração do estudo comparativo, foram criados os projetos de arquitetura, e de
instalações elétricas e hidráulicas. Sequencialmente, foram levantadas as composições de custo
(base SINAPI 03/2014) dos serviços e insumos da obra e por fim os orçamentos, cujos valores
serão expressos a seguir.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para efeito de discussão, serão enfatizadas as principais modificações adotadas nos
projetos 1 e 2, bem como ao preço final dos orçamentos, uma vez que o objetivo do projeto foi o
de introjetar elementos que remetessem à sustentabilidade ambiental dentro da lógica do
mercado da construção civil, sendo assim aplicada nos trabalhos futuros dos envolvidos como
uma prática comum.
Os projetos de arquitetura foram desenvolvidos conforme mostrado na Figura 1 e Tabela
1.

(a)

(b)
Figura 1. Plantas baixas dos projetos de residência unifamiliar convencional (a) e sustentável (b).

Tabela 1. Dimensões dos ambientes idealizados para os projetos 1 e 2
Ambiente

Largura (m)

Comprimento (m)

Área (m²)

Garagem

4,52

3,00

13,55

Sala de estar e jantar

3,66

3,95

14,48

Quarto solteiro

2,70

3,52

9,52

Cozinha e área de
serviço

4,56

1,87

8,52

Banheiro

2,50

1,5

3,75

Quarto casal

3,20

3,95

12,64

Circulação

1,91

1,50

2,87

Conforme os memoriais descritivos de cada obra, as modificações visando a
sustentabilidade foram pensadas tanto para as instalações preliminares quanto para as finais.
Nas instalações e proteções preliminares, o projeto ambiental prevê o uso de tapumes de
madeira de procedência certificada. Nas fundações, optou‐se pelo uso de blocos ecológicos na
alvenaria de embasamento.
As paredes externas e internas no projeto 2 preveem o uso de verniz ao invés de,
respectivamente, tintas PVA e látex. Na cozinha, área de serviço, circulação e banheiro, optou‐se
pelo uso de tinta lavável ao invés de revestimento cerâmico. A coberta contará com telhas
ecológicas e madeiramento certificado.
Na parte das instalações hidrossanitárias, levando em consideração um consumo médio
mensal de 22m³ para uma residência com quatro habitantes, estimou‐se para o projeto 1 um
gasto de 29% desse consumo com banho e 11% com descarga. Visando à economia de água, foi
concebido para o projeto 2 um sistema de captação de água de chuva, que segundo a natureza
da precipitação regional (em Salgueiro‐PE: 525mm/ano – 43,75mm/mês) renderia, mensalmente,
em função da área de cobertura da edificação (79,70m²) a coleta de 3,42m³, representando uma
economia mensal de água de mais de 15%.
Aliado a um sistema de reuso da água do banho na descarga (ODEBRECHT,2008), chegou‐
se a uma estimativa de economia de um quarto dos custos com água (R$ 22,55 /mês – valores de
Salgueiro‐PE). Embora o tempo de vida útil do sistema de reuso seja de quatro anos, o valor da
economia praticamente cobre o de custo com o uso da água potável (R$ 1.082,40 x R$ 1.113,47),
representando mais de 97% do custo sem levar em consideração os benefícios ambientais.
Contudo, dependendo do número de pessoas, banhos e descargas, esses valores podem sofrer
alteração.
Em alusão à parte elétrica, foram pensadas melhorias de arquitetura visando aumentar a
eficiência da circulação de ar entre os ambientes, uma vez que a adoção melhorias que

envolvessem economia e/ou geração alternativa de energia onerariam a obra, fugindo à
proposta do trabalho.
O projeto convencional, que fez uso apenas de materiais comuns, teve seu valor orçado
em R$ 52.082,82. Já o projeto sustentável, desenvolvido com materiais sustentáveis encontrados
no mercado e tecnologias adaptadas ao projeto, teve seu valor orçado em R$ 49.625,41 (ambos
gerados a partir da tabela SINAPI CF mar/2014).
Uma das justificativas até pouco tempo utilizadas no mercado era a de que a adoção de
práticas sustentáveis onerariam o custo, neste caso das edificações, em função da incorporação
das externalidades não inclusas nos preços da construção civil. Contudo, este projeto mostra
que, dependendo da concepção e materiais adotados, os resultados podem ser bastante
significativos não apenas em termos de ganho ambiental, mas também financeiro.
A incorporação de valores relacionados à sustentabilidade por parte da população
brasileira tem levado as organizações a repensarem a cadeia produtiva, gerando assim uma
pressão positiva (BARBIERI ET AL, 2010), que deve ser trabalhada e incorporada, também, à
realidade dos profissionais que terão contato direto com o mundo produtivo, em especial, neste
caso, o da construção civil.
CONCLUSÃO
Ao término deste trabalho, conclui‐se que a sustentabilidade ambiental é viável, não
apenas do ponto de vista ambiental e social, mas também econômico. Não obstante, a adoção de
estratégias que visem o fortalecimento da base científica, tecnológica e ambiental de alunos da
rede tecnológica, sem perder de vista a lógica de mercado, traz resultados significativamente
promissores.
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RESUMO
Tendo em vista que o cimento é um dos materiais da
construção civil de maior custo econômico e ambiental, e
que concretos autoadensáveis (CAA) possuem elevados
teores de consumo de cimento. Este estudo tem a
finalidade de avaliar a substituição de 40% de cimento
pelo resíduo da biomassa da cana‐de‐açúcar e pelo
metacaulim em dosagens de argamassas autonivelantes
(AA) voltadas para o desenvolvimento de CAAs. O

desempenho das dosagens foi avaliado através dos
ensaios de espalhamento, funil V, resistência à tração na
flexão, à compressão axial e módulo de elasticidade, cujos
os resultados revelaram que ambas as dosagens
estudadas apresentaram resistências elevadas e
obtiveram consistência e fluidez adequadas aos
parâmetros de argamassas para CAAs.

PALAVRAS‐CHAVE: Argamassas; concreto auto‐adensável; adições minerais; cinza da cana de açúcar.

INFLUENCE OF THE ADDITION OF HIGH LEVELS OF BIOMASS RESIDUE OF SUGARCANE AND
METAKAOLIN AS FINES IN SEL‐LEVELING MORTARS
ABSTRACT
Considering that cement is a material of the
construction of higher economic and environmental
cost, and autoadensáveis concrete (SCC) have high levels
of cement consumption. This study aims to evaluate the
substitution of 40% cement by biomass residue of
sugarcane and metakaolin in dosages of self‐leveling
mortars (SLM) focused on the development of SCC. The

performance of dosages will evaluated by tests of slump
flow, V funnel, tensile strength, compression strength
and elastic modulus, the results showed that both doses
studied had high resistances and obtained appropriate
consistency and fluidity to the parameters mortar for
APCs.

KEY‐WORDS: Mortars; self‐compacting concrete; mineral admixture; sugarcane ash.

INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE ELEVADOS TEORES DE RESIDUO DA BIOMASSA DA CANA‐DE‐
AÇÚCAR E METACAULIM COMO FINOS EM ARGAMASAS AUTONIVELANTES
1 INTRODUÇÃO
A indústria de concreto é uma grande consumidora de recursos naturais, seja para a produção de
agregados (areias e pedras britadas), ou para a produção de cimento Portland, onde grandes
quantidades de calcário são extraídas. Além disso, a indústria do cimento tem uma grande
contribuição na emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa, portanto iniciativas que
busquem reduzir o consumo de recursos naturais e de cimento nos concretos são importantes
para a sustentabilidade das construções.
O concreto com elevadas concentrações de adições minerais surge como um promissor tipo de
concreto, que minimiza drasticamente o uso de cimento sem perder as propriedades dos
concretos convencionais, no entanto os estudos sobre este tipo de concreto são recentes e
necessitam de maiores informações a cerca de suas resistências a baixas idades e durabilidade,
estudos esses que devem ser acompanhados da avaliação do processo de hidratação da mistura
cimentícia utilizada.
O concreto de cimento Portland é um dos principais materiais utilizados na indústria da
construção civil, sendo responsável pelo consumo de grandes quantidades de matérias‐primas
seja para produção de cimento ou para a confecção do concreto. A indústria do concreto
consome atualmente cerca de 1,5 bilhão de toneladas de cimento, 9 bilhões de toneladas de
areia e rocha e 1 bilhão de toneladas de água de amassamento, portanto é notória a importância
desse material de construção para a sustentabilidade das construções (Mehta e Monteiro, 2008).
A produção de concreto tem papel importante para a sustentabilidade das construções uma vez
que mais de 10 bilhões de toneladas são produzidas a cada ano, sendo a indústria de cimento
responsável pela emissão de cerca de 7% das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera
(Meyer, 2009).
Recentes estudos avaliaram a durabilidade e resistência mecânica de concretos com altos teores
de adições minerais. CAMÕES (2006) verificou ser possível confeccionar concretos com
resistências à compressão da ordem de 30 MPa a 50 MPa aos 28 dias, utilizando 60% de cinzas
volantes, o que proporcionou uma redução de 40% no uso de cimento Portland.
ISAIA e GASTALDINI (2009) atingiu reduções da ordem de 50% a 90% no teor de cimento, através
da substituição do cimento Portland por cinzas volantes e escória de alto forno, e ainda assim
conseguiram resistências da ordem de 20 MPa a 60 MPa aos 91 dias, enquanto o concreto de
referencia desse estudo apresentou resistência da ordem de 70 MPa, no entanto os concretos
com altos teores de adições apresentaram melhor comportamento nos estudos de durabilidade.
Anjos et al (2014) desenvolveram concretos autoadensáveis com consumos cimento de 60 a 70%
a menos que concretos convencionais (500 kg/m3) utilizando nessa redução cinzas volantes e
metacaulim originárias de Portugal, esses concretos apresentaram exelentes resistências à

compressão da ordem de 27 a 41 MPa aos 28 dias, resistências estas que atigiram 35 a 63 MPa
aos 90 dias, mesmo com consumos de cimento da ordem de 150 a 200 kg/m3.
Dessa forma, este estudo procura adicionar elevados teores deresíduo da biomassa da cana‐de‐
açúcar e metacaulim na formulação de argamassas autonivelantes. Essas argamassas serão
utilizadas para produzir concretos autoadensáveis com baixos teores de cimento através da
utilização do método de dosagem de Okamura e Ouchi (2003).
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Visando o desenvolvimento de concretos autoadensáveis com elevados teores de adições a partir
de formulações argamassas autonivelantes, foram realizadas inicialmente em duas dosagens
expostas na tabela 1. Elas apresentam uma redução de cimento de aproximadamente 40% a
partir de um traço com 460 kg de finos por m3 de concreto, que representará no CAA consumo
de cimento da ordem de 280 kg/m3. Ainda tem‐se que nesses traços o resíduo de biomassa da
cana‐de‐açúcar (RBC) representou 35% (35RBC) e de 30% (30RBC) do consumo de cimento e o
metacaulim variou de 5% a 10% da massa nessas substituições.
Tabela 1 ‐ Consumo dos materiais nos traços em kg/m³.
Materiais
Cimento
MK
RBC
Areia
Água
Aditivos

35RBC

30RBC
Em quilogramas (kg)

403,1
33,46
235,01
1194,38
302,32
6,85

403,4
67,37
201,7
1195,37
302,57
6,85

2.1 Materiais
Para a confecção de tais dosagens foram utilizados:







Cimento: Cimento Portland de alta resistência inicial ‐ CP V ARI‐RS com massa específica
de 3,03 g/cm³ (NBR NM 23, 2001), de finura de 0,38.
Agregado miúdo: Areia natural quartzosa. Possuindo massa específica de 2,61 g/cm³,
massa unitária 1,516, módulo de finura de 2,37 e diâmetro máximo de 4,8 mm.
Metacaulim de alta reatividade rosa: com massa especifica 2,55gm/cm³, obtido através de
uma empresa de beneficiamento de caulim em Pernambuco.
Resíduo da biomassa da cana‐de‐açúcar (RBC): Material adquirido numa usina de
beneficiamento de cana‐de‐açúcar em Ares‐RN. Com massa especifica de 2,38
g/cm³.Utilizou‐se material passante na peneira 200 (# 0,075), após ser moído durante
quatro horas no moinho de bolas.
Aditivo químico: Um superplastificante de terceira geração à base de éter policarboxílico
modificado.

2.2 Mistura
A princípio o material, ainda seco, foi homogeneizado cuidadosamente em uma masseira, sendo
posteriormente despejado na betoneira com capacidade para 150L. Aos pouco se adicionou água
à mistura, e após alguns minutos acrescentou‐se o aditivo.
3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
As características reológicas das dosagens efetuadas foram analisadas a partir de dois ensaios, a
mesa de espalhamento (1a) e o Funil V (1b). Utilizou‐se para o ensaio da mesa de consistência:
uma placa quadrada de acrílico de lado 70cm, régua de 50cm e tronco de cone com abertura
superior de 70mm e abertura inferior de 110mm. Já para o funil‐V, utilizou‐se um funil de acrílico
no formato V com abertura superior retangular medindo 260mm por 25mm e inferior quadrada
de lado 25mm. Com os resultados apresentados na tabela 2.

(a)

(b)

Figuras 1 ‐ Ensaios de espalhamento(a) e Funil V(b) com argamassa 40CIM.
Percebe‐se que o diâmetro de espalhamento de 30RBC foi 13mm menor que o de 35RBC, isso
ocorre devido ao primeira consumir cerca de 30 kg/m3 de metacaulim a mais que a segunda.
Essa diferença é pouco representativa, sendo possível afirmar que ambas as argamassas atingem
um espalhamento que se encontra dentro dos adequados.
Tabela 2 ‐ Resultados obtidos nos ensaios de espalhamento e funil v.
Ensaios

35RBC

30RBC

Mesa de espalhamento
(mm)

375

362

Funil‐V (s)

6

7

A partir desses valores é possível definir os parâmetros de fluidez e viscosidade das argamassas.
O primeiro é dado pela equação (1), já o segundo é obtido pela equação (2). Quanto maior o
valor de Gm maior será deformabilidade, e quanto menor o valor de Rm maior será a viscosidade
(NEPUMOCENO, 2012). Segundo Domone e Jin (1999) os valores de Gm devem ser superiores a 8
e os de Rm devem estar entre 1 e 5.
Gm=(dm/d)²‐1

equação (1)

Rm=10/t

equação (2)
Tabela 3 ‐ Resultados dos parâmetros Gm e Rm das argamassas.
Parâmetros

35RBC

30RBC

Gm

10,6

9,8

Rm

1,67

1,43

De acordo com o que a tabela 3 apresenta, os valores de Rm ficaram dentro do esperado,
revelando que ambas as argamassas possuem uma alta viscosidade. Já os resultados de Gm
indicam a elevada fluidez das dosagens. Associando esses parâmetros é possível dizer que ambas
as argamassas ficaram coesas e portanto aptas a aplicação.
Considerando que a dosagens possuem um consumo de cimento muito próximo, é possível
inferir que suas resistência nas primeiras idades também serão próximas (SAFIUDDIN, 2010.
RIZWAN, 2012), como percebe‐se na figura 2, que apresenta os resultados dos ensaios de
resistência à compressão axial e a tração na flexão realizados nas idades 1, 7 e 28 de acordo com
a norma ABNT NBR 13279:2005.

Figura 2 ‐ Resistencia a compressão axial e a tração na flexão
O fato de ambas as dosagens apresentarem uma resistência a compressão superior a 10 Mpa
com um dia após moldagem revela que é possível receber cargas de trabalho sem sofrer grandes
danos (NAKAKURA, 1997). Entretanto, devido ao maior percentual de metacaulim 30RBC obteve

maior resistência em idades mais avançadas, como também se mostrou capaz de desenvolver
essa resistência mais rapidamente.
Além disso, constatou‐se que 30RBC apresenta menor fragilidade à tração em relação à
compressão nas primeiras idades do que o 35RBC. No entanto em idades mais avançadas as
dosagens apresentaram o fator (fct/fc) mais próximo (Figura 3) devido a influência das adições
pozolânicas que agem proporcionalmente ao aumento dos teores de produtos hidratados
elevando a resistência à tração em idades mais avançadas (NEPOMUCENO, 2012).

Figura 3 ‐ Relação entre tração na flexão e compressão axial
O aumento de produtos hidratados leva uma redução de vazios aumentando a velocidade de
propagação do pulso ultrassônico, que foi obtida a partir do ensaio de ultrassom (ABNT NBR
8802). Com os resultados desse ensaio também calcula‐se o módulo de elasticidade dinâmico
segundo a ABNT NBR 15630 (figura 4).

Figura 4 ‐ Resistência a compressão pelo módulo de elasticidade

A partir do gráfico exposto observa‐se que aquele com maior resistência, no caso 30RBC,
apresenta maior modulo de elasticidade dinâmico aos 28 dias. Além disso ainda é preciso
considerar que essa propriedade das argamassas é em função do comportamento de seus
elementos constituintes, portanto quanto maior o módulo mais homogênea é a argamassa
(BORJA, 2011; UYSAL, 2011; SILVA, 2008), por isso também é possível inferir que a dosagem
30RBC encontra‐se mais homogênea.
4 CONCLUSÃO
A partir dos resultados referentes ao estado endurecido as argamassas apresentaram elevada
resistência à compressão nas duas dosagens, ambas acima de 45 MPa aos 28 dias. Além de se
apresentarem homogêneas e com alto modulo de elasticidade, acima de 25 GPa aos 7 dias.
No estado fluido as argamassas atenderam as exigências de fluidez e viscosidade para serem
consideradas autonivelantes, ainda estando com os parâmetros de Gm e Rm dentro dos
adequados para posteriormente serem utilizadas em dosagens de concretos autoadensáveis,
sendo o primeiro acima de 8 e o segundo entre 1 e 2.
Dessa forma ficou evidente que é possível reduzir o consumo de cimento em 40% sendo
substituído principalmente pelo resíduo da biomassa da cana‐de‐açúcar e pequeno percentual de
metacaulim, afim de diminuir o consumo de cimento dos CAA para ordem de 280 kg/m3 em
ambas as dosagens, reduzindo de forma significativa os impactos ambientais.
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RESUMO
As pontes e viadutos apresentam, durante suas
condições de serviço, níveis de vibração que as tornam
inapropriadas para utilização, além de comprometerem
sua durabilidade, aparecem sinais precoces de
deterioração, resultantes de critérios de projeto
inadequados. Este trabalho dedica‐se exclusivamente a
análises patológicas das pontes de concreto armado,
vistoriadas na BR‐412, entre os municípios paraibanos
de Monteiro e Serra Branca, levando em conta os

critérios de degradação do concreto. Para tanto, o
método adotado foi análise visual e fotográfica e
georeferenciamento através do aplicativo GPS do
celular, com o objetivo de verificar a incidência de
manifestações patológicas que interferem na
durabilidade e vida útil dessas estruturas.

PALAVRAS‐CHAVE: Ponte, Patologia, Rodovia, Concreto Armado.

ANALYSIS OF PATHOLOGIES IN THIRTEEN BRIDGES HIGHWAY BR‐412
ABSTRACT
The bridges and viaducts present, during their
normal service, vibration levels that make them little
suitable for their use, in addition to compromising their
durability, appear early signs of deterioration as a result
of inadequate design criteria. This work is dedicated
exclusively to pathological analyses of reinforced
concrete bridges, inspected on BR‐412, between the

municipalities of Paraíba Monteiro and Serra Branca,
taking into account the criteria of degradation of
concrete. Thus, the method adopted was visual and
photographic analysis and georeferencing through
mobile GPS application, with the aim to determine the
incidence of pathological manifestations that interfere
with durability and service life of these structures.

KEY‐WORDS: Bridge; pathology; reinforced concrete; highway.

ANÁLISE DE PATOLOGIAS EM 13 PONTES DA RODOVIA BR‐412
INTRODUÇÃO
Chama‐se "ponte" uma obra destinada a manter a continuidade de uma via de
comunicação qualquer através de um obstáculo natural ou artificial com a característica de não
interromper totalmente esse obstáculo. A via de comunicação pode ser uma rodovia, uma
ferrovia, uma via de pedestres ou um canal navegável. Pode ainda por extensão ser representada
por um aqueduto [...] (FREITAS, 1978).
As pontes rodoviárias surgiram com a finalidade de viabilizar da melhor forma possível a
ligação contínua da rodovia, que diferentemente dos aterros que são executados para este
mesmo objetivo, não vedam por completo a secção de travessia, possuem melhor estabilidade e
em alguns casos apresentam menor custo. Essas obras de arte, em sua grande maioria elaborada
pelo governo, são projetadas a fim de atender os critérios de funcionalidade, segurança,
economia e estética. Este trabalho dedica‐se exclusivamente a verificar a incidência de
manifestações patológicas das mesmas, relevando assim principalmente os critérios de
segurança e funcionalidade.
Patologia pode ser definida como a parte da Engenharia que estuda os sintomas, os mecanismos,
as causas e as origens dos danos das obras civis, visando o diagnóstico do problema (HELENE,
2003).
No Brasil é comum encontrar pontes com diversos problemas patológicos, isso se deve a
diversos fatores, desde uma cultura que insiste em exceder o tempo de vida útil das mesmas a
falta de uma política de vistoria e manutenção das obras, essas estruturas em geral não recebem
ações previstas e imprevistas de manutenção ou reparo, surgindo degradações e com o passar do
tempo, devido a exposição em meio a agentes agressivos essas manifestações tendem a agravar‐
se. O que acontece em boa parte dos casos é um quase ou total abandono dessas estruturas
chegando a atingir um alto grau de deterioração e só então elas são recuperadas, gerando assim
um custo alto se comparando a manutenções preventivas e pequenos reparos (LEMOS, 2005).
Dentro dos programas de conservação de pontes, as inspeções assumem uma
importância crucial, já que permitem obter os dados necessários para conhecer, em cada
momento, o seu estado funcional, resistente e inclusivamente estético. A manutenção e a
conservação de pontes baseiam‐se, fundamentalmente, nos resultados obtidos nas atividades de
inspeção (de inventário, de rotina, principais, especiais e subaquáticas) (CRUZ, 2006).
A NBR 9452‐2012 fixa as condições exigíveis na realização de vistorias cadastrais,
rotineiras e especiais em pontes e viadutos de concreto e na apresentação dos resultados destas
vistorias. Aplicando‐as também a obras de arte correntes de concreto.
A mesma ainda ressalta que, vistoria cadastaral trata‐se de uma vistoria de referência
quando são anotados os primeiros elementos relacionados à segurança e durabilidade da obra.
Esse tipo de vistoria é complementada com o levantamento dos principais documentos e
informações construtivas da obra vistoriada.

A vistoria rotineira é destinada a manter atualizado o cadastro da obra, devendo ser
realizada a intervalos de tempo não superiores a um ano. Esta vistoria também pode ser
motivada por ocorrências excepcionais. E a vistoria especial é pormenorizada da obra, visual e /
ou instrumental, realizada por engenheiro especialista, com finalidade de interpretar e avaliar
ocorrências danosas detectadas pela vistoria rotineira.
Esses tipos de vistorias são de extrema importância, e são realizadas com o intuito de
detectar falhas ou deficiências nas estruturas, em relação a conservação, estabilidade e
segurança. A partir do laudo, devem ser tomadas as devidas medidas corretivas na estrutura,
diante das devidas necessidades.
Partindo do pressuposto do que foi citado em relação importância das obras de arte assim
como a devida efetivação de vistorias e manutenções preventivas e corretivas, este trabalho tem
como objetivo relatar as manifestações patológicas observadas em treze pontes rodoviárias
localizadas entre os municípios de Monteiro e Serra Branca no estado da Paraíba. Nessas
estruturas foram detectados diversos tipos de patologias, como danos nos drenos, manchas de
carbonatação, fissuras e trincas, juntas danificadas, agentes biológicos, corrosão de armaduras e
manchas de umidade.
ÁREA DE ESTUDO
As treze pontes analisadas estão localizadas na Rodovia BR – 412/PB, no trecho que
compreende entre os municípios de Monteiro e Serra Branca no interior da Paraíba, como
mostra o mapa a seguir (figura 1).

Figura 1‐ Localização das pontes com coordenadas do trecho da BR ‐412
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram realizadas visitas nas respectivas pontes da BR‐412, entre as cidades de Monteiro e
Serra Branca/PB no dia 6 de Fevereiro de 2014. O critério adotado para avaliar as manifestações
patológicas, foi através de uma vistoria por exame visual e georreferenciamento, que tinha como

intuito verificar as patologias nessas estruturas, seus devidos problemas e o que poderia ter
acarretado os mesmos. Para a análise das patologias, foram utilizados registros fotográficos e
anotações. Assim, com os dados coletados foi gerado um mapa, levando em consideração as
orientações geográficas obtidas a partir de GPS com auxilio do aplicativo para Android, Turbo
GPS, como também as ferramentas Microsoft Office Excel e o Google Maps.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As obras‐de‐arte especiais (OAE) estão sujeitas à ação de diversas patologias da
construção, em função do seu uso contínuo e da falta de programas preventivos de manutenção
em grande parte dos casos. Essas construções constituem parte essencial de muitos sistemas
viários em todo o mundo e, no entanto, apresentam problemas de ordem estrutural que
necessitam de solução emergencial (LOURENÇO, 2007).
Nas treze obras de arte vistoriadas e analisadas, podemos observar diversas
manifestações patológicas. No decorrer deste, será feito uma breve discussão seguida de
ilustrações das respectivas pontes e suas anomolias.
PONTE 1
A primeira obra vistoriada trata‐se da ponte situada sobre o Rio Paraíba, próxima a cidade
de Monteiro Paraíba, a mesma apresenta diversos problemas patológicos. O primeiro incidente
encontrado foram os drenos danificados os quais se encontravam deteriorados e muito curtos o
que por sua vez não estavam evitando que a água fosse drenada da maneira correta, acarretando
o aparecimento de manchas de umidade e o escoamento direto da água pluvial sobre o concreto
da ponte como é perceptível na figura 2.

Figura 2 ‐ Manchas de umidade proveniente de drenagem irregular
Além dos drenos, a ponte exibe diversas manchas que indicam a presença da
carbonatação por uma grande parte de sua extensão, bem como a exposição da ferragem
estrutural a qual gerou a corrosão das armaduras. Fissuras e trincas também eram perceptíveis, o
que pode indicar fadiga da estrutura ou expansão da ferragem, devido ao processo corrosivo. As

juntas de dilatação estavam em sua grande parte danificadas apresentando lacunas que abarcava
toda espessura da ponte.
PONTE 2
A segunda ponte está localizada no KM 138 da BR 412, com coordenadas 7º51’28.3’’S
37º04’48.4’’W. As principais deficiências patológicas encontradas tratam‐se das manchas de
umidade e os drenos defeituosos como pode ser visto no ponto 2 da figura 3, esta ainda
apresenta armadura exposta com indícios de corrosão, visualizada no ponto 1.

Figura 3 ‐ Manchas de umidade, drenos danificados e ferragem exposta
PONTE 3
Na vistoria da ponte 3, situada no KM 137 da BR 412 coordenadas 7º50’55.2’’S
º04’16.0’’W a principal manifestação encontrada foram as patologias de origem biológica, onde
foi averiguado a presença de cupins em parte da estrutura como pode ser observado na figura 4.

Figura 4 ‐ Presença de cupim na estrutura
PONTE 4
Na inspeção realizada na ponte 4 foram encontradas manchas que indicam a presença de
carbonatação em sua estrutura, porem o principal problema encontrado trata‐se da exposição
das armaduras estruturais onde é possível perceber o inicio da corrosão e a quebra do concreto
devido a expansão dessa ferragem, outra característica dessa ponte é o excesso de aço, como
pode ser obervado na viga figura 5.

Figura 5 ‐ Corrosão em armaduras
PONTE 5
Ponte 5 , no km 134,0 da BR‐412 com coordenadas 7º45’07.1’’S 36º58’47.9’’W , foram
detectadas apenas anomalias de gênero biológico , presença de cupins no pilar da estrutura,
estes que podem ocasionar uma deterioração no concreto.

Figura 6 ‐ Presença de patologia biológica
PONTE 6
Na Ponte 6, que esta localizada no km 120,0, com coordenadas 7º44’24.0’’S
36º58’00.1’’W, as manifestações patológicas encontradas nessa estrutura foram: dreno
danificado, carbonatação, agentes biológicos, deterioração do concreto e oxidação das
armaduras juntamente com a ação de umidade.

Figura 7 ‐ Exposição e oxidação da ferragem

PONTE 7
Na Ponte 7, verificou a presença de agentes biológicos considerado bastante significativo,
havia uma grande quantidade de cupins na estrutura, juntamente com incidências semelhantes a
ponte anterior , porém ausência de corrosão das armaduras . OAE esta, localizada no km 116,0,
com coordenadas 7º43’03.6’’S 36 º56’14.7’W.

Figura 8 ‐ Manifestação de cupins na estrutura
PONTE 8
Localizada no km 114,0 da BR‐412, coordenadas 7º42’15.3’’S 36 º55’17.5’’W apresentava
manifestações semelhantes à ponte 7, acima citada. Pode‐se observar que a incidência dessas
patologias foi bastante frequente na maioria das pontes vistoriadas.

Figura 9 ‐ Incidência das principais patologias
PONTE 9
Na Ponte Rio Sucuru localizada no km 108,0 da BR‐412, de coordenadas 7º40’27.5’’S 36
º52’54.6’’W pode‐se observar a presença de todas as manifestações patológicas discutidas no
decorrer deste, a única OAE que foi detectada a presença de dreno danificado, carbonatação,
fissuras e trincas verticais e horizontais no tabuleiro, juntamente com juntas de dilatação em
estado de degradação; agentes biológicos presentes na estrutura; deterioração das armaduras no
tabuleiro da ponte e presença significativas de infiltrações na estrutura analisada.

Figura 10‐ Junta de dilatação danificada
PONTE 10
Situada no KM 98,0 da BR 412 coordenadas 7º36’415’’S 36º49’25.5’’W, esta ponte
apresentava patologias comumente encontradas nas demais pontes que eram alguns drenos
danificados, pilar com armadura oxidando juntamente com a presença de cupins e diversas
manchas de umidade. O problema de maior gravidade é a sapata da fundação escavada e
perdendo área de contato com o solo de acordo com a figura 11.

Figura 11 ‐ Fundação com a base escavada
PONTE 11
A ponte 11 pertence ao KM 96 da BR 412 coordenadas 7º36’00.9’’S 36º48’40.2’’W, esta
foi a única ponte onde se identificou algum tipo de manutenção de limpeza porem era visível a
falta de manutenção estrutural, identificada pela corrosão presente em armaduras, manchas de
umidade, morcegos e cupins também habitavam o local, os drenos desta se encontravam
totalmente destruídos com diâmetro superior ao ideal, tornando‐se propicio a acidentes tanto de
animais como de pessoas, visto na figura 12.

Figura 12 – Sistema de drenagem mal dimensionado e deteriorado
PONTE 12
A ponte 12 está no km 95 da BR 412 coordenadas 7º35’32.9’’S 36º48’13.4”W, portadora
de diversas anomalias patológicas, esta estrutura tem como principal destaque as diversas
manchas oriundas da carbonatação e da umidade, que se estendem por grande parte da mesma,
também é encontrada fissuras e trincas próximas a armaduras oxidadas, ainda possui juntas de
dilatação deterioradas e diversos insetos como formigas e cupins em sua proximidade.

Figura 13 ‐ Manchas de umidade e carbonatação
PONTE 13
OAE nº 13 no km 91,0 do mesmo trecho, com coordenadas 7º34’02.7’’S 36º46’24.7’’W,
nessa ponte constatou‐se a presença de carbonatação, fissuras e trincas no guarda corpo, e na
passarela de pedestres, as armaduras das vigas encontravam‐se oxidadas seguidas de manchas
de umidade em boa parte da estrutura.

Figura 14 ‐ Passarela de pedestres deteriorado

CONCLUSÃO
Diante do que foi descrito, observa‐se a falta de uma manutenção periódica nas pontes
averiguadas, tornando‐se evidente o total ou parcial abandono das obras de artes visitadas, nas
quais são perceptíveis patologias de diversas naturezas como, erro de projeto, falha na execução
e patologias biológicas.
Algumas das patologias constatadas encontram‐se em fase inicial podendo assim ser
reversíveis com pequenas ações corretivas e de baixo custo, caso as obras não recebam os
devidos cuidados e reparos os problemas tendem a se desenvolverem ate atingirem patamares
de alta degradação necessitando assim de medidas corretivas de maior dificuldade e
consequentemente com elevados custos.
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RESUMO
A execução de obras sobre solos compressíveis, devido a
escassez de áreas com subsolo de melhor qualidade, é
um desafio cada vez mais freqüente na engenharia.
Patologias podem ocorrer, quando do mau
dimensionamento das estruturas de fundação. Isto foi
observado no Instituto Federal de Sergipe – Campus São
Cristóvão, tendo como alternativa a demolição dos
mesmos. Com a intenção de proporcionar um destino
ecologicamente correto aos resíduos de construção e
analisar o melhoramento do solo local, foram realizadas
misturas entre o solo natural e agregado reciclado de
concreto em diferentes proporções, como técnica de
melhoramento de solo.

Diversos ensaios laboratoriais foram realizados, com o
solo natural, com o agregado reciclado de concreto
(ARC) e com as misturas entre o solo e o agregado
reciclado. Significativa melhora foi observada nas
características do solo com adição do agregado
reciclado, principalmente na proporção de 50 % de solo
natural e 50 % de ARC. A partir da eficácia desta técnica,
algumas avaliações deverão ser feitas antes de acatar
este tipo de melhoramento de solo para fundação,
principalmente na relação custo‐benefício da utilização
da mistura e da escolha da sua proporção.

PALAVRAS‐CHAVE: Solos compressíveis, Fundações, Resíduos de Construção.

ANALYSIS TECHNIQUES TO IMPROVE SOIL USING WASTE OF DEMOLITION
ABSTRACT
The execution of works on compressible soils, due to
shortage of areas with underground best quality, is an
increasingly frequent challenge in engineering.
Pathologies can occur when the bad design of
foundation structures. This was observed at the
Instituto Federal de Sergipe ‐ Campus São Cristovão,
and as an alternative to demolition of the same. With
the intention of providing an environmentally friendly
destination for construction waste and analyze the
improvement of the local soil, soil mixtures of natural
and recycled aggregate concrete in different
proportions, as a technique for improving soil were

performed. Various laboratory tests were performed,
with the natural soil with recycled aggregate concrete
(ARC) and the mixtures between the soil and recycled
aggregate. Significant improvement was observed in the
characteristics of the soil with addition of recycled
aggregate, especially in the ratio of 50% and 50%
natural soil ARC. From the efficacy of this technique,
some reviews should be made prior to abide by this
kind of improvement of soil for foundation, especially in
the cost‐ benefit of using mixing and choice of
proportion.

KEY‐WORDS: Compressible soils, Foundations, Construction Waste.
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1. INTRODUÇÃO
Para a construção sobre solos compressíveis, duas condições devem ser atendidas: garantia da
estabilidade (evitando a ruptura das fundações) e manutenção das deformações (dentro dos
limites adequados com o tipo de obra). Em diversas ocasiões torna‐se necessário a realização de
técnicas de melhoramento do solo quando este, em seu estado natural, não possibilita o
assentamento de fundações diretas de forma que atendam as condições pré‐estabelecidas em
norma.
No estado de Sergipe também é comum a ocorrência desse tipo de solo. Entre as áreas propícias
em se encontrar esse tipo de material, destaca‐se o subsolo do município de São Cristóvão, onde
neste situa‐se um dos Campi do Instituto Federal de Sergipe.
Um dos maiores problemas sofridos pelas antigas e novas edificações do Campus São Cristóvão é
a ocorrência de patologias diversas, como foi estudado por SALVATI et al. (2012), provocadas
também por recalques diferenciais da fundação, ocasionando como medidas para melhoramento
da estrutura física do Campus a demolição dos prédios comprometidos, gerando com isso uma
quantidade significativa de resíduos sólidos possivelmente lançados ao meio ambiente,
No intuito de evitar práticas de demolições de construções devido à ocorrência de patologias
geradas por problemas com as fundações de edificações tanto no Campus São Cristóvão, quanto
em regiões circunvizinhas, é de extrema necessidade o conhecimento das características de
compressibilidade do solo local. Além disso, é de fundamental importância buscar um fim para os
resíduos gerados na demolição dos prédios que já foram afetados pela deformação do solo
através do estudo do uso destes materiais em técnicas de melhoramento do solo de fundação.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para o estudo do comportamento do solo encontrado no Instituto Federal de Sergipe – Campus
São Cristóvão foram coletadas amostras de material deformado e indeformado do solo de
fundação. A Figura 1 apresenta um esquema de coleta de amostras indeformadas, utilizando o
cilindro de cravação.
Os resíduos de concreto utilizados para análise foram de corpos de prova de concreto
provenientes de outros estudos realizados no campus Aracaju, que foram triturados através de
britador de mandíbula para posterior emprego.
Duas diferentes proporções de misturas foram adotadas, com base nos estudos de Cavalcante et
al. (2006, apud Fujii, 2012), entre o solo natural e o agregado de concreto reciclado (ARC). Assim,
realizou‐se uma campanha de ensaios para as condições seguintes:
a) Sem mistura: 100 % de solo natural;

b) Mistura 1: 37 % de solo natural + 63 % de ARC;
c) Mistura 2: 50 % de solo natural e 50 % de ARC.

Figura 1 – Coleta da amostra indeformada no campus São Cristóvão.
Para cada condição do material (Sem mistura, Mistura 1 e Mistura 2), procurou‐se realizar os
ensaios básicos de caracterização dos solos, bem como a determinação da umidade ótima dos
materiais e análise do comportamento de compressibilidade. O Quadro 1 apresenta a campanha
de ensaios realizada neste trabalho.

Quadro 1 – Relação e número de ensaios realizados com as misturas.
ENSAIO

SOLO

Densidade Real dos Grãos

MISTURAS
63% RESÍDUO

50% RESÍDUO

3

3

3

Análise Granulométrica

3

3

3

Limites de Atterberg

3

3

3

Compactação

5

5

5

Adensamento

1

2

‐

O Quadro 2 apresenta os resultados dos ensaios de caracterização. Para o ensaio de
granulometria são apresentados os coeficientes de uniformidade dos materiais.

Quadro 2 – Resultados dos ensaios de caracterização.
ENSAIO

SOLO

Densidade Real
dos Grãos (g/cm³)
Análise
Granulométrica
Limites
de
Atterberg

MISTURAS
63% RESÍDUO

50% RESÍDUO

2.720

2.680

2.520

Cu = 2.5

Cu = 12.86

Cu = 22.86

LL

68%

45%

38%

LP

28%

23%

21%

LC

18%

14%

19%

IP

41%

22%

17%

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com todos os dados foi feita a comparação entre as características e comportamento do solo
natural e deste solo com adição de 37 % e 50 % de agregado reciclado de concreto, e assim
avaliada a eficácia desta técnica.
Os ensaios de compactação das amostras que sofreram adição do agregado reciclado de
concreto apresentaram dificuldade na execução e obtenção dos seus resultados, sendo
necessárias repetidas compactações. Com a adição do agregado reciclado de concreto, o teor de
umidade foi reduzido e a densidade aparente seca aumentou, como mostra a Figura 2, onde
quanto mais agregado reciclado de concreto foi adicionado, maior alteração nas propriedades
sofreu.

Figura 2 ‐ Comparativo entre as curvas de compactação (Dorna, 2014).

A partir do ensaio de adensamento observou‐se melhora no surgimento de recalque do solo em
relação ao tempo de aplicação de carga ao adicionar 37 % de agregado reciclado ao solo natural,
o que pode ser visualizado na Figura 3 (Método de Taylor), onde a amostra referente ao solo
natural leva um período de tempo elevado para estabilização dos recalques, enquanto a amostra
composta de 37 % de ARC e 63 % de solo natural tem seus recalques estabilizados mais
rapidamente. No entanto a amostra com o ARC apresenta recalque superior em relação ao
sofrido no adensamento da amostra de 100 % de solo.

Figura 3 ‐ Comparativo entre as curvas de adensamento (Dorna, 2014).
Nos outros ensaios realizados também foi observada melhora nas características e
comportamento da amostra com adição de concreto reciclado, obtendo melhores resultados
com adição de 50 % de agregado de concreto reciclado.
Assim, o melhoramento do solo de fundação com a adição de agregado reciclado mostrou‐se
válida, onde através desses dados é possível comprovar a melhoria das propriedades do solo com
a utilização desta técnica, que deve ser estudada do ponto de vista do custo‐benefício de sua
implantação, além de se estudar de forma mais profunda a melhor relação de proporção entre o
solo e o agregado reciclado utilizado.
4. CONCLUSÕES
Através deste projeto foi possível propor uma nova técnica de melhoramento do solo a ser
utilizado para fundação e mostrar que ela é válida, além de recomendar uma nova disposição dos
resíduos de construção ou demolição de forma sustentável.

Como forma de trazer mais benefícios ao meio ambiente, sugere‐se um novo estudo com uso de
outros tipos de agregados reciclados, como exemplo o agregado reciclado misto, composto
basicamente de blocos cerâmicos, além de avaliar novas proporções entre solo e agregado. Um
estudo específico do comportamento das amostras de solo com adição de agregado reciclado de
concreto nos ensaios de compactação também é sugerido, assim como a realização de mais
ensaios de adensamento, principalmente com a proporção de 50 % de solo e 50 % de agregado
reciclado de concreto, que não foi possível realizar devido ao curto tempo.
A característica de fluência do solo no ensaio de adensamento também poderá ser analisada
mais a fundo, pois o comportamento do solo em resposta ao carregamento aplicado no ensaio
apresenta fortes características de fluência.
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RESUMO
Com o surgimento de novas tecnologias as construções
necessitam cada vez mais da utilização de sistemas
construtivos que aliem resistência e rapidez, com
diferencial competitivo, mercadológico e principalmente
que não cause tantos danos ao meio ambiente. Um
sistema construtivo que atende a estas necessidades é o
light wood frame, que vem ganhando espaço no Brasil,
por ser um sistema leve, estruturado em perfis de
madeira reflorestada tratada, que além de possibilitar a
construção de casas de até cinco pavimentos, permite
uma montagem rápida e controle dos custos já na fase
do projeto, por ser um produto industrializado. Devido a

esses fatores mencionados, é possível observar
vantagens quando comparado com o sistema
empregado na construção das casas do Programa Minha
Casa, Minha Vida ‐ PMCMV, que consiste no mais
comum dentre os processos construtivos: o sistema de
construção em alvenaria. A categoria de base do
programa consiste no atendimento de famílias de renda
até três salários mínimos, proporcionando para tais a
alienação de imóveis, visando a diminuição do déficit
habitacional do país.

PALAVRAS‐CHAVE: Wood Light Frame, Alvenaria, PMCMV

THE ADVANTAGES OF LIGHT WOOD FRAME BUILDING SYSTEM IN THE “MINHA CASA, MINHA
VIDA” PROGRAM.
ABSTRACT
Considering the emergence of new technologies, the
buildings increasingly requires the use of building
systems that combine strength, quickness, with
competitive and marketing advantage and, most
importantly, that doesn’t cause much damage to the
environment. A building system that ansewer this
questions is the Light Wood Frame, which is gaining
ground in Brazil, due to being a lightweight system,
structured in reforested and treated wood profiles
which, besides enabling the construction of houses up to
five floors, allows raising up to five stories high, allowing

KEY‐WORDS: Wood Light Frame, brickwork, PMCMV

a quick assembly and cost control in design phase, due
to be an industrialized product. Due to this mentioned
aspects, is possible to observe advantages when
comparing with the system applied in the construction
of “Minha Casa, Minha Vida” houses, that consists in the
most common among the construction processes, the
system of masonry construction. The program consists
in serving families earning up to R$ 2,000.00, providing
an funded home, aiming to reduce the housing deficit in
the country.

VANTAGENS DA APLICAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO LIGHT WOOD FRAME NO PROGRAMA
MINHA CASA, MINHA VIDA – PMCMV

INTRODUÇÃO
Atualmente uma casa para ser considerada ideal, de acordo com POWELL, TILOTTA E
MARTISON (2008), deve ser confortável, segura, resistente a desastres, durável, eficiente e,
sobretudo, sustentável, assumindo assim um papel de relevância no dia a dia do proprietário e da
sociedade. Apesar das várias tecnologias existentes para propiciar uma residência que tenha
como características os itens citados, no Brasil ainda se utiliza o mesmo processo construtivo de
sua colonização, afirma Molina (2010).
O Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, foi desenvolvido pelo governo federal em
parceria com a Caixa Econômica Federal, com a finalidade de minimizar o déficit habitacional do
país. E, para a melhor resolução do programa, foram investidos 328,1 bilhões de reais nesse setor
entre os anos de 2011 e 2013. Como resultado foram entregues cerca de 1,51 milhões de
moradias por todo o território. Porém esse número ainda não é o suficiente, em virtude da
aplicação de métodos construtivos arcaicos, que geram maior despesa. Fonte:
http://www.feiraodacaixa2013br.com.br/cadastro‐minha‐casa‐minha‐vida‐2013

Este trabalho objetiva a elaboração de uma análise comparativa entre as aplicações,
vantagens e desvantagens do sistema construtivo Light Wood Frame, em relação ao sistema
construtivo em alvenaria tradicional, utilizado no Programa Minha Casa, Minha Vida. Para isso,
foi construída uma tabela de forma a estabelecer os critérios que mais interferem na execução
de sistemas tradicionais de construção e do sistema Light Wood Frame – LWF, levando‐se em
conta a atualização dos valores monetários de base do ano de 2008 e a sua atualização.
Considerou‐se, ainda, a tabela do INCC da FGV, para que se obtivesse um equilíbrio das variáveis
monetárias de comparação.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este projeto é de cunho prescritivo, no qual foi utilizado à revisão de literatura em teses,
dissertações, monografias, sites especializados e artigos científicos, a fim de proporcionar
comparativos entre as aplicações, vantagens e desvantagens do sistema construtivo Light Wood
Frame, em relação aos sistemas construtivos em alvenaria de blocos cerâmicos. Como
metodologia de trabalho, foi elaborado um quadro comparativo entre dois projetos: o tipo A, que
trata‐se de um projeto genérico e considera a sua execução em sistemas tradicionais de
construção, e o tipo B, onde partiu do mesmo projeto do tipo anterior, com a diferença para a
aplicação do sistema construtivo, que considera o Light Wood Frame.

Projeto Tipo A
O projeto do tipo A consiste em uma residência de dois dormitórios, conforme exposto na
Figura 1, que se utiliza do método construtivo em alvenaria tradicional. Este projeto foi extraído
do estudo realizado por SOUZA (2013), e de acordo com MARTINS (2009) o sistema utilizado
neste projeto “consiste na construção de paredes e muros, ou obras semelhantes, executadas
com pedras naturais, tijolos ou blocos unidos entre si com ou sem argamassa da ligação em
fiadas horizontais ou sem camadas parecidas, que se repetem sobrepondo‐se sobre as outras
formando um conjunto rígido e coeso”. Como exemplo desse tipo de construção temos a Figura 2
que demostra o levantamento de paredes de uma edificação.

Figura 1 – Planta baixa da edificação Tipo A

a)
b)
Figura 2 – Alvenaria tradicional: a) baixa qualidade da execução e dos materiais, b)

Deficiência de padronização

Este projeto consiste na construção por alvenaria tradicional, como exposto nas figuras 2
e 3, sendo caracterizado pelo déficit da fiscalização, que acarreta prejuízos ao sistema como: o
desperdício de matérias e falta de planejamento, onde paredes são seccionadas planejamento
prévio para a passagem de instalações. Outro fator é a quebra de tijolos no transporte ou na
execução. Uma prova disso são os altos números de entulhos gerados por estas obras, em que é
“aceitável” o uso de uma mão‐de‐obra pouco qualificada, que muitas vezes executa serviços que
demandam qualificação técnica profissional. Isso traz como resultado geral problemas na
qualidade obra, proporcionando uma dificuldade na padronização das casas.
Projeto Tipo B
O projeto do tipo B tem a mesma solução espacial de projeto do tipo A (Figura 1), porém
com a aplicação da tecnologia construtiva do Light Wood Frame. Esse tipo de construção tem
início na indústria onde a madeira recebe o tratamento necessário para que possa ser utilizada
para a construção, em seguida são formadas as paredes de acordo com o solicitado pelo projeto
e transportadas para o local da obra, onde o processo de construção inicia‐se com a marcação, e
levantamento das paredes em Light Wood Frame, em seguida é feito um reforço metálico para
obter uma melhor durabilidade, resistência e qualidade, logo são colocadas chapas de
compensado nas paredes externas, também podem ser usadas placas OSB HOME, por serem alto
clavadas a próxima etapa consiste na aplicação de protetores metálicos para instalações elétricas
e hidráulicas em seguida é sobreposto um revestimento com manta asfáltica, que tem como
função isolar a umidade e a condensação do contato com a madeira, depois reveste‐se com EPS,
entretanto existem inúmeros outros revestimento, tem como finalidade o isolamento térmico e
acústico, após é aplicado uma tela e o acabamento com cimento dando o visual de alvenaria, na
penúltima etapa a residência é pintada e ao final é aplicado o Dry Wall para o acabamento
interno, possibilitando a otimização do espaço. Na Figura 3 é possível visualizar a colocação da
laje de uma residência em Light Wood Frame.

Figura 3 – Foto da fase de montagem de casa em Light Wood Frame.
“O sistema construtivo Light Wood Frame consiste em uma forma mais eficiente,
industrializada, rápida e sustentável de construção. Todas as paredes, lajes e cobertura
podem ser produzidas em fábrica, com controle industrial de produção. Dentro da
parede fica a estrutura em madeira auto clavada para proteção total contra cupim e
umidade. Nas duas faces são fixadas chapas estruturais de OSB. Na face externa são
fixadas chapas de cimento e sobre elas qualquer tipo de revestimento. As lajes e
coberturas também são produzidas em fábrica. Todos estes elementos recebem
isolamento térmico e acústico integral”.
Disponível em: http://www.brasilengenharia.com/portal/construcao/5666‐wood‐frame‐
recebe‐concessão‐da‐caixa‐economica‐federal‐visando‐o‐estimulo‐a‐novas‐tecnologias.

Em análise dos dois tipos apresentados, observam‐se as diferenças existentes entres os tipos,
principalmente no tocante aos diferentes níveis de racionalização da construção, já que o tipo A
considera técnica construtiva de alto desperdício de material, enquanto que o tipo B já nasce
com o propósito de utilização de elementos que resulta em um canteiro de obras limpo, sem
desperdício de elementos construtivos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da apresentação dos dois sistemas construtivos dos projetos tipo A e B, foram
analisados os seguintes parâmetros individualmente em cada caso: custo da obra; tempo de
duração dos processos construtivos, para demonstrando a diferença financeira; e o tempo de
execução entre os sistemas. Vale salientar que os dados de custos foram extraídos do estudo de
Martins (2009), e seus valores atualizados ao ano corrente, com base nos índices fornecidos pelo
INCC e CUB do estado do Rio Grande do Norte.
Quadro 1 – Comparativo dos critérios estudados

Sistema
Construtivo

Custo de
Mão‐de‐

Custo de
Material

Custo
Total

Tempo
de

Obra
Edificação Tipo A

Edificação Tipo B

Execução

Alvenaria Tradicional

R$
15.300,00

R$
38.015,00

R$ 9.180,00

R$
34.388,00

R$
58.820,00
(Total/m² R$
1.153,33)

30 a 40
Dias

Light Wood Frame
R$
49.073,00
(Total/m² R$
962,22)

22 a 30
Dias

A análise econômica comparativa contida no quadro 1, permite a observação que no item
mão de obra, o projeto do tipo B em relação ao tipo A apresenta uma redução de custos em
cerca de 35,89% ou seja, uma diferença de R$ 6.120,00. Isto se explica devido a construção do
tipo B necessitar de um menor tempo de construção, pois tem uma redução de
aproximadamente 25%, afirmado por SOUZA, 2013 p.11. Um fator bastante observado antes da
construção de uma residência ou de edifícios, é o valor que será investido nos materiais
necessários para à construção, em comparação os sistemas construtivos do tipo A e B, demostra
que o tipo B economizará 9,55% dos custos com material o equivalente à R$ 3.627,00 a menos do
que o tipo A e uma redução do gasto total da obra de 16,6% o equivalente a R$ 9.747,00.
Observa‐se que com a industrialização deste sistema, permite uma maior praticidade,
construindo as residências com maior velocidade, devido à facilidade do seu transporte e por ser
prática a sua montagem no local da obra. No Estado brasileiro, nas construções em Light Wood
Frame “Há preferência pelo pinus por sua elevada permeabilidade ao tratamento em autoclave,
fundamental para evitar o ataque de organismos xilófagos” (MOLINA; CALIL JUNIOR, 2010 p. 146,).
Outros fatores são que “A madeira é o único material de construção renovável, que demanda
baixo consumo energético para produção, e sequestra carbono da atmosfera durante o
crescimento da árvore. Apresenta ainda fácil trabalhabilidade, excelente desempenho térmico
(absorvendo 40 vezes menos calor que a alvenaria de tijolos, Tipo A) e acústico, além de elevada
relação resistência/peso, o que faz da madeira um material adequado para se utilizar na
construção de casas” (MOLINA; CALIL JUNIOR, 2010 p.145), ressalta‐se que também existe o uso
do eucalipto em pequenas proporções.
Pode‐se notar o papel fundamental da tecnologia no âmbito da ampliação da
multiplicidade de novos produtos derivados da madeira, ou associado a outros materiais,

focalizando na busca pelo melhor desempenho do produto, realçando a sustentabilidade. A
madeira quando estruturalmente comparada a outros materiais, apresenta um excelente
comportamento a incêndios, fator que fomenta a sociedade achar que o processo construtivo em
LWF seja perigoso pelo uso da madeira como matéria prima, segundo Pinto (2001), elementos
estruturais de madeira, quando expostos ao fogo, carbonizam primeiramente seu perímetro
externo, ficando o interior praticamente intacto. Demostrando que o uso desse material não
cause nenhum risco de acidentes ao seu proprietário.
Dentre as vantagens citadas não poderiam deixar de ser mencionadas duas de enorme
valia, a primeira consisti na praticidade da adaptação da casa a novos moldes, como por
exemplo, a reforma ou a inclusão de um cômodo, que diferentemente das construções em
alvenaria não apresenta transtornos habituais, além de rápida, a intervenção causa menos
resíduos, evitando assim o surgimento de pestes no local da reforma ou da construção. A
segunda é a possibilidade de a manutenção ser feita pelos próprios usuários: eventuais trocas de
revestimentos ou esquadrias podem ser executadas com facilidade por pessoas leigas,
especialmente quando se trata de edificações padronizadas.
CONCLUSÃO
Não se pode negar que o Programa Minha Casa, Minha Vida, nos anos de existência
colaborou para a realização do sonho da casa própria de muitas famílias brasileiras e
possivelmente continuará a contribuir para a satisfação de muitas outras, prova disso é o
investimento em alto escala do Governo Federal para esta finalidade. Porém ao decorrer desse
trabalho foi apresentado uma comparação entre o método construtivo empregado no Programa
e uma “nova tecnologia” o sistema construtivo Light Wood Frame (Projeto B), possibilitando a
análise apresentada anteriormente, através dela tornando possível a percepção, que a aplicação
do método construtivo apresentado gera inúmeras vantagens, destacando‐se quatro delas:
conforto térmico, economia, velocidade de execução e sustentabilidade, características positivas
que elevam o nível de qualidade da edificação.
Nos anos de 2011 a 2013 foram entregues cerca de 1,51 milhões moradias, utilizando dos
valores obtidos no quadro 1, vemos que o método construtivo utilizado atualmente necessitou
de um investimento de R$ 88.8 bilhões só nas construções de casas, sabendo que este valor não
se refere aos custos totais do governo com o programa minha casa minha vida durante este
período, uma vez que os cálculos orçamentais do governo incluem valores de construções de
estradas, saneamento básico entre outros fatores externos as residências, os quais não são
objeto de estudo. Fazendo uma simulação de custos, levando‐se em conta a mesma quantidade
de casas que foram construídas até a data atual com o sistema de alvenaria tradicional, se
projetarmos a utilização do Light Wood Frame, será obtido um custo de R$ 74.1 bilhões,
representando uma economia de R$ 14.7 bilhões para o país, e com redução de tempo de 3 anos

para 2 anos e 3 meses. Assim, pode‐se constatar que a aplicação do light wood frame, possibilita
um maior número de residências construídas, com tempo de execução mais rápido. E mais casas
construídas devido ao melhor aproveitamento financeiro, que acarreta o maior número de
pessoas tendo casas próprias em um menor tempo, diminuindo o déficit habitacional do país.
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RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade o
estudo do tratamento da água de amassamento
utilizando a cal hidratada (Hidróxido de Cálcio – Ca(OH)2)
como agente floculante e de que maneira essa água já
tratada pode influenciar nas propriedades mecânicas do
concreto estrutural e de argamassas. Alguns testes
foram realizados com as águas retiradas de
reservatórios naturais das cidades de Quebrangulo e

Igaci, ambas em Alagoas. Testes físicos e químicos
auxiliaram na identificação da redução de impurezas, pH
e pOH da água antes e depois da adição do hidróxido de
cálcio, simplesmente alterando a quantidade de cal, de
modo que obtivemos resultados diferenciados em cada
teste.

PALAVRAS‐CHAVE: tratamento, água, cal hidratada, concreto.

TREATMENT STUDY OF THE MIXING WATER OF CONCRETE USING HYDRATED WHITEWASH
ABSTRACT
The present work aims to study the treatment
of mixing water using hydrated whitewash (Calcium
Hydroxide ‐ Ca(OH)2) as a flocculant agent and how that
water already treated can influence the mechanical
properties of structural concrete and grouts. Some tests
were performed with water removed from natural
reservoirs and the towns of Quebrangulo and Igaci, both

located in Alagoas. Physical and chemical testing have
helped to identify the reduction of impurities, pH and
pOH of water before and after the addition of calcium
hydroxide, simply by changing the quantity of hydrated
whitewash so that different results obtained in each
test.

KEY‐WORDS: treatment, water, hydrated whitewash, concrete.

ESTUDO DO TRATAMENTO DA ÁGUA DE AMASSAMENTO DO CONCRETO UTILIZANDO A CAL
HIDRATADA
INTRODUÇÃO
A escassez de água tem se tornado algo alarmante para todas as pessoas em todo o
mundo, pois apesar de nosso planeta ser conhecido como planeta água, 97,5% dela se encontra
em oceanos e mares, restando somente 2,5% de água doce. Segundo a Agência Nacional de
Águas ‐ ANA (2011), 26% de água potável são de consumo urbano, sendo que o setor de
infraestrutura e construção civil é responsável pelo consumo de 16% desta.
A água é essencial para a construção civil, visto que é impossível misturar os materiais
sem a água. Segundo engenheiros civis e construtores os serviços de alvenaria, revestimento e
concreto são responsáveis pelo alto consumo de água. Este insumo é responsável pela
homogeneização e trabalhabilidade do concreto, além das reações de endurecimento,
resistência, aparecimento de eflorescência e corrosão da armadura.
Uma construção que dure um ano de obra consome aproximadamente 1500m³ de água,
sendo cerca de 160m³ destinados para o consumo no canteiro de obras, o que resultaria num
gasto de quase R$18 500,00 com a água fornecida pela companhia de abastecimento. Estima‐se
que a água corresponde a 0.16% do custo total da obra.
A norma da ABNT NBR 15900:2009 classifica as águas como: Potável de abastecimento
público, Recuperada da fabricação de concreto, Oriunda de fontes subterrâneas, Natural de
superfície, Captada de escoamento pluvial, Residual industrial, Salobra, Oriunda de esgoto e
estação de tratamento de esgoto.
A Tabela 1 define, de acordo com a mesma norma, critérios preliminares para que a água
seja aceita para a construção civil:
Tabela 1 – Condições físicas preliminares de aceitação da água
ESPECIFICAÇÃO

CONDIÇÃO

Ácidos

Deve ser inodora e não apresentar odor de sulfeto
de hidrogênio após adição de ácido clorídrico

Detergentes

A amostra não deve apresentar espuma no
decorrer de 2 minutos de agitação

Óleos e gorduras

Sem traços visíveis

Resíduo orgânico

A cor da amostra deve ser mais clara ou igual após
adição de hidróxido de sódio

Resíduo sólido

Máximo de 50 000 mg/L

Fonte – ABNT NBR 15900:2009
Após a avaliação preliminar, segue‐se com ensaios laboratoriais que determinarão as
propriedades químicas da água. Estas propriedades podem alterar o tempo de pega do concreto,
além de provocar a corrosão das armaduras no concreto. A Tabela 2 estabelece os valores
máximos para a presença de íons e gases dissolvidos na água.

Tabela 2 – Concentração máxima de compostos químicos
ESPECIFICAÇÕES QUÍMICAS

TEORES MÁXIMOS

Ácido sulfídrico (H2S)

15 p.p.m.

Açucares

5 mg/dm3

Álcalis

1 500 mg/L

Cloretos (Cl2‐)

500 mg/dm3

Sulfatos (SO4)

300 mg/dm3

Dióxido de carbono (CO2)

10 p.p.m.

Fonte – ABNT NBR 15900:2009
Tendo em vista a escassez deste recurso hídrico tão precioso para nossa sobrevivência,
surge a necessidade de se criar métodos para tentar solucionar o problema. É importante
salientar que já existem muitas formas de tratamento e reuso da água, mas poucas se aplicam à
construção civil.
Na construção civil a cal hidratada é utilizada em argamassas por apresentar aumento da
resistência mecânica, diminuição da compacidade (volume de vazios), facilidade de manuseio e
ação impermeabilizante.
Desde os tempos antigos, a cal hidratada é utilizada para o tratamento da água
encontrada em reservatórios naturais (açudes, barreiros, lagos, cacimbas e poços) já que ela
serve como agente decantador e tem poder bactericida; contudo, a aplicação da cal hidratada
acontece de forma inapropriada, já que não há estudos científicos que mostrem
proporcionalidade e obtenção de resultados nesta aplicação.
METODOLOGIA
Foram coletadas amostras de reservatórios naturais de água de cidades do agreste
alagoano. Em Quebrangulo a coleta foi feita em açude, a Figura 1 mostra a coloração dessa água;
em Igaci a amostra foi coletada em barragem, na figura 2 nota‐se a turbidez da amostra.

Figura 1 – Amostra de água
de Quebrangulo (Acervo do
grupo)

Figura 2 – Amostra de
água de Igaci
(Acervo
do grupo)

Para os testes químicos foram utilizados 100mL de água de cada amostra. Foram feitos
testes de pH, pOH e floculação – realizados no Laboratório de Química do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL) Campus Palmeira dos Índios. Para efeito de
comparação foram realizados testes de pH antes e depois da adição de diferentes quantidades
do hidróxido de cálcio. Para estes testes foi utilizado tanto um pHmetro digital quanto fitas de
pH. A turbidez foi determinada a partir de estudos teóricos baseados com comparação em outros
estudos. Os testes de pOH foram determinados por meio da seguinte equação:
equação (1)
A presença de sais, elemento prejudicial às armaduras do concreto foi determinada a
partir das equações químicas de 2 até 4, onde a formação da cal virgem pode ser representada
de acordo com a equação 2.
equação (2)
Depois de obtida a cal este produto é hidratado, conforme mostra a equação 3:
equação (3)
A determinação da presença de cloretos é feita a partir da cal hidratada que é produzida
por meio da reação química mostrada na equação 3. A referida determinação de cloretos na
dissociação do hidróxido de cálcio é representada na equação 4.
equação (4)
Onde na equação 4 pode ser visto que não há formação de sais, elemento este que tem
potencial agressivo as armaduras que compõem as estruturas de concreto armado.
Após os testes e estudos químicos, foi dado início ao teste de resistência do concreto.
Em busca de diferentes resultados, foram moldados vinte e cinco corpos‐de‐prova
cilíndricos, sendo 5 para cada tipo de água (água do açude em Quebrangulo sem e com
tratamento com cal, água da barragem em Igaci/AL sem e com tratamento com cal e água de
abastecimento público).
Para a moldagem dos corpos‐de‐prova utilizamos os moldes com seção transversal de
10x20cm e concreto amassado em betoneira e adensamento manual. O traço usado foi

1:1,32:2:0,42 com adição de 1% de aditivo plastificante em relação à massa de cimento, para
fck=25MPa. Aos 28 dias eles foram rompidos em prensa hidráulica no Laboratório de Materiais de
Construção e Solos do Instituto Federal de Alagoas Campus Palmeira dos Índios.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a realização dos testes e resolução das equações foi possível traçar um perfil de
variação do pH, como é mostrado no gráfico a seguir:

Gráfico 1 ‐ Variação de pH

Amostra 01: A amostra apresentou inicialmente um pH ácido de valor 6,86 e aparência
amarelada. No primeiro teste (com 3g de cal) o pH subiu para 12,33, caracterizando uma água
básica. Com a diminuição da concentração de cal na solução (1,5g de cal) o pH aumentou para
12,62.
A água tornou‐se cristalina, restando o resíduo sólido decantado, como mostra a figura 3:

Figura 3 – Amostra 1 com resíduo sólido decantado
(Acervo do grupo)

Amostra 02: Inicialmente o pH era igual a 7.12, de caráter neutro, com 3g de cal o pH ficou igual a
12.47 e com 1,5g 12.65. Esta amostra apresentou grande diminuição da turbidez, como pode ser
visto na foto 4:

Figura 4 – Amostra 2 com resíduo sólido decantado
(Acervo do grupo)
A alcalinidade da água (pH básico) forma uma película protetora nas armaduras que age
contra carbonatação. Esta película é formada a partir da reação de hidratação do silicato de
cálcio que preenche poros do concreto, tendo a passivação do aço.
Na tabela 3 podem ser vistos os resultados dos ensaios de ruptura dos corpos‐de‐prova:
Tabela 3 – Resultados do ensaio de ruptura dos corpos‐de‐prova com resistências expressas em
Mega Pascal (MPa)
CORPO‐DE‐PROVA

RESISTÊNCIA
MÉDIA (fcm)

DESVIO PADRÃO (Sd)

RESISTÊNCIA
CARACTERÍSTICA (fck)

Água
de Sem tratamento
Quebrangulo Com tratamento

26,36

1,93

23,2

29,08

2,4

25,15

26,8

1,72

23,98

Com tratamento

27,22

2,65

22,87

Água de abastecimento público

43,89

2,29

40,14

Água
Igaci

de Sem tratamento

Fonte – Laboratório de Materiais de Construção e Solos do IFAL Campus Palmeira dos Índios
CONCLUSÃO
A água tratada apresentou grande redução das partículas em suspensão, assim como pH
básico, favorável a proteção de armaduras do concreto.
Os corpos‐de‐prova rompidos apresentaram aumento da resistência média, o que torna
favorável a aplicação deste sistema em obras. Tempo que, o consumo de cal hidratada é bastante
baixo, sendo, durante a pesquisa, gastos 73,5g de cal (R$ 0,09 – valor baseado no preço da cal
hidratada em Palmeira dos Índios/AL) o que equivale a uma taxa de 15 kg/m3.
Os resultados apresentados, tanto do ponto de vista químico quanto do ponto de vista
técnico, mostraram ‐ se bastante promissores como parte ativa de uma água de qualidade para
ser utilizada na construção civil.
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RESUMO
A extensão universitária pressupõe uma ação junto à
comunidade, disponibilizando ao público externo o
conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa que
foram desenvolvidos pela instituição. Desta forma, foi
desenvolvido um projeto intitulado "Capacitação da
comunidade em instalações hidrosanitárias para o dia‐a‐
dia" no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Paraíba ‐ Campus Monteiro (realizado
neste Município); coordenado e orientado pelo
professor de Inst. Hidrossanitárias e desenvolvida por
alunos do Curso Superior em Tecnologia em Construção
de Edifícios. A capacitação foi dividida em duas partes:
teórica e prática. As aulas teóricas foram executadas
com auxílio de data‐show, recursos audiovisuais,

materiais impressos e as aulas práticas, realizadas no
laboratório de instalações hidrosanitárias do IFPB.
Durante a realização do curso foram apresentados e
caracterizados os materiais, bem como a forma de
utilizá‐los, para melhor compreensão e conhecimento
dos participantes. A capacitação proporcionou a troca
de conhecimentos, informações e experiências entre a
comunidade e os alunos, mostrando que é possível
adquirir novos conhecimentos mesmo em contextos
sociais diferentes. Proporcionou também aos alunos
envolvidos no programa o primeiro contato com o
ensino e planejamento de aulas e utilização de
metodologias para conduzir os temas.

PALAVRAS‐CHAVE: Capacitação, Instalações hidrosanitárias, Monteiro‐PB, Extensão.

COMMUNITY CAPACITATION IN HYDROSANITARY SYSTEMS FOR DAILY
ABSTRACT
The University extension assumes an action by the
community, offering to the public the knowledge gained
from external teaching and research that have been
developed by the institution. In this way, was developed
one project entitled "community capacitation in
hydrosanitary systems for daily" at the Federal Institute
of Education, Science and Technology of Paraíba‐
Campus Monteiro (realized on this city); coordinated
and supervised by the professor of Hidrossanitárias
Systems and developed by students of the graduate
course in Building Construction Technology. The classes
were divided into two parts: theoretical and practical.
The classrooms were carried out with the aid of

projectors, audio/visual resources, printed materials and
classroom practices, carried out in the laboratory of
hydrosanitary systems of the IFPB. During the realization
of the course the materials were presented and
characterized as well as how to use them for better
understanding and knowledge of the participants. The
qualification provided the exchange of knowledge,
information and experiences between the community
and the students, showing that it is possible to acquire
new knowledge even in different social contexts. Also
provided to the students involved in the program's first
contact with the teaching and to use methodologies to
lead the themes.

KEY‐WORDS: Training, hydrosanitary, Monteiro‐PB, Extension.

CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE EM INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS PARA O DIA‐A‐DIA
Este trabalho teve como ponto de partida um de extensão pertencente ao Programa de
Prestação de Serviço à comunidade que objetiva com a participação de discentes ‐ bolsistas e
voluntários do IFPB ‐ sob a coordenação de um servidor, promover capacitações para benefício
social da comunidade que cerca o IFPB, na expectativa de democratizar o acesso à informação e
promover a qualificação profissional e a cidadania. Através deste Programa, o IFPB vem
contribuindo com a integração social dos que ainda são afastadas do direito de acesso às
informações, à qualificação profissional e à cidadania.
O projeto tinha como público alvo as comunidades internas (alunos e servidores) e externas
(moradores e trabalhadores do Município) e foi intitulado "Capacitação da comunidade em
instalações hidrossanitárias para o dia‐a‐dia" o qual consistiu em apresentar temas relacionados
à utilização e manutenção em instalações hidrossanitárias para os participantes. Este projeto
teve como objetivo orientar as comunidades de como instalar e corrigir pequenos problemas
nestas instalações através de aulas teóricas e práticas, atentando para o reaproveitamento da
água, uso de materiais alternativos e minimização de desperdícios.
As atividades feitas neste programa serviram para a compreensão teórica e prática dos
participantes, uma vez que poderão dispensar o auxílio de terceiros para realizar manutenção e
fazer pequenos reparos nas instalações hidráulicas e sanitárias, estimulando assim, novas
habilidades aos participantes. Além disso, poder contribuir para empregabilidade dos mesmos ao
despertar interesses para o aprofundamento no assunto.
Desta forma, este trabalho objetiva apresentar as experiências vivenciadas neste projeto, onde
será abordado a questão metodológica e os resultados alcançados tanto no planejamento quanto
na aplicação do curso.
REFERÊNCIAL TEÓRICO
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 diz que a educação é definida como um
direito de todos e dever do Estado e da família, objetivando o pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ainda na
Constituição, o artigo 207 determina que as universidades gozem de autonomia didático‐
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e que devem obedecer ao princípio
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Atualmente, de acordo com os dados da Tratabrasil, 49,4% dos brasileiros não tem acesso á rede
geral de esgoto. As cidades paraibanas – Campina Grande e João Pessoa – tem índice de 69% e
50% de atendimento total de esgotos, respectivamente. Isso nos permite afirmar que apesar de
ter evoluído muitos nos últimos anos, o Brasil ainda tem sério problemas de saúde pública em
virtude da falta de saneamento. Muitas pessoas morrem, ou são hospitalizadas com doenças
ocasionadas pela falta desse recurso. A questão do saneamento básico é um problema urbano e
ambiental, e sem dúvidas um dos piores serviços públicos do país.
De acordo com Prado (2000) existem algumas companhias de água como a SABESP (Serviço de

águas do Estado de São Paulo) que estão preocupadas com a questão ambiental e adotaram
como política que para confrontar o crescimento do consumo não bastava à proliferação
indiscriminada de novas captações, mas que era fundamental atacar os desperdícios, o que vem
se mostrando economicamente mais viável em diversos projetos de iniciativas desta empresa.
Além das redes urbanas, outrora consideradas a única fonte de desperdício, percebeu‐se que as
tubulações e equipamentos dos edifícios, apesar de conduzirem água já paga pelo usuário final,
são responsáveis por perdas significativas.
Instalação hidrossanitária é representada como um conjunto de instalações com a finalidade de
fornecer água na quantidade e qualidade necessária para atender as necessidades de uma
população (Neto, 2007 apud TANAKA, 1986 e CREDER, 1991) Essas instalações hidráulicas estão
compreendidas em:
•
Instalações hidráulicas de água fria: consiste em tubulações e conexões que recebem as
águas vindas das concessionárias, a fim de abastecer residências;
•
Instalações hidráulicas de água quente: são instalações desenvolvidas para receber água
em temperatura elevadas, sua utilização se dá em locais frios, ou indústrias que trabalham com
água quente.
•
Instalações de águas pluviais: são sistemas que captam e direcionam águas derivadas de
precipitações pluviométricas (chuva);
•
Instalações de esgotamento sanitário: são instalações que captam e direcionam águas
servidas para rede pública de coleta de esgoto.
Neste sentido, a extensão universitária pressupõe uma ação junto à comunidade,
disponibilizando ao público interno e externo o conhecimento adquirido com o ensino e a
pesquisa que foram desenvolvidos pela instituição. Dessa maneira, os programas de extensão
universitária desvelam a importância de sua existência na relação estabelecida entre instituição e
sociedade. Essa aproximação é uma maneira eficiente de trocar conhecimentos e experiências
entre professores, alunos e população, pela possibilidade de desenvolvimento de processos de
ensino aprendizagem a partir de práticas cotidianas.
Projetos extensionistas apresentam‐se de maneira em que os alunos e professores envolvidos
passem seus conhecimentos adquiridos em seus cotidianos e vida acadêmica, e a escolha da
atividade está intimamente ligada ao curso de origem dos alunos.
METODOLOGIA
A capacitação foi dividida em duas partes: teórica e prática. As aulas teóricas foram ministradas
com auxílio de data show, recursos audiovisuais e materiais impressos. As aulas foram
expositivas e dialogadas para contribuir com o conhecimento do cotidiano dos participantes e
estimular a discussão na sala de aula.
As aulas práticas tiveram o uso dos materiais utilizados nas instalações para demonstração
prática de como utilizá‐los, desta forma pôde‐se observar uma melhor aprendizagem dos
participantes. As aulas foram ministradas nas dependências do IFPB Campus Monteiro.

Foram abordados os seguintes temas: Saneamento básico, instalações hidráulicas de água fria, de
água quente, de águas pluviais e de esgotamento sanitário. Ao final de cada aula foram aplicados
avaliações de aprendizagem em forma de exercícios e discussões, que tiveram como objetivo
analisar a aprendizagem dos participantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Iniciou‐se a capacitação com saneamento básico. Os participantes foram estimulados a falarem
sobre o que compreendiam sobre o saneamento básico, entretanto não conseguiam definir o
conceito, desta forma foi apresentado o conteúdo programático e em seguida dialogado em sala.
Foi mostrado na aula para os participantes alguns dados alarmantes sobre a situação do
saneamento básico no Brasil: quantidade de esgoto produzidos, quantidades de esgoto recolhido
e tratado, qualidade das águas que abastecem as residências, dados sobre mortalidade infantil
devido à doenças que são provenientes da falta de saneamento básico, enfim, todos os dados
que influenciam o bem‐estar das pessoas e ambientes em que vivem.
Comentou‐se também a lei n° 11.445/07, para mostrar que existe legislação vigente, mas que
ainda existem grandes problemas com a abrangência e disponibilidade desse serviço. Assim,
julga‐se fundamental que sejam executadas um conjunto de ações das próprias pessoas com a
finalidade de proteção da população, como ferver ou filtrar a água antes do consumo e lavar
legumes não só com água, mas adicionar vinagre, entre outras atitudes.
Na segunda aula foram apresentados os componentes do sistema de água fria e os tipos de
abastecimentos onde os participantes do curso comentaram as formas de abastecimentos de
suas residências, observando‐se que o abastecimento desta casa era um sistema misto. Foram
explicados os materiais mais utilizados na produção de tubos e conexões e reservatórios, e a
forma correta de fazer as execuções das juntas bem como os reparos em vazamentos.
No terceiro encontro foi abordado o assunto relacionado a utilização da água quente abordando
as modalidades das instalações, os tipos de tubos e conexões onde foi apresentado os tipos de
matérias mais utilizados e os novos produtos desenvolvidos para esse tipo de serviço, o que
levou uma discussão entre os participantes sobre qual material e produto seria mais vantajoso.
Ao abordar os tipos de sistemas de aquecimento de água os participantes apresentaram
exemplos de suas residências para representar o seu conhecimento sobre o assunto.
Em outra aula o tema foi sobre as instalações de esgoto sanitário onde foram vistos os principais
objetivos de um esgoto sanitário adequado, os tipos de sistemas o que gerou controversas entre
os participantes sobre a qualidade da rede pública de esgoto. A termologia e a função dos
componentes foi compreendida com mais facilidade entre os participantes por já terem tido
contato com esse tipo de informação. As diferenças e características das caixas de inspeção e de
gordura foram apresentadas bem como sua funcionalidade e necessidade de limpeza. As
características técnicas dos tubos e conexões foram abordadas de acordo com a compreensão
dos participantes por terem apresentado uma curiosidade maior pelo assunto.
Para finalizar as aulas teóricas, foi demonstrado as instalações de águas pluviais onde os
participantes tiveram maior interesse nos sistemas de drenagem das águas pluviais e formas de

armazenamento e reutilização da água pluvial, fazendo com que todos demonstrem interesse e
curiosidades sobre o tema. Além da exposição da NBR 10844 (1989) que fala sobre instalações
prediais de águas pluviais também foi debatido sobre pavimentos permeáveis onde estimulou a
curiosidade de alguns participantes para o assunto.
Por fim, na aula prática realizada em laboratório de instalações hidrossanitárias, foi realizada
uma oficina onde houve a exposição dos componentes das instalação de água fria e de esgotos e
a forma correta de como realizar as juntas com procedimentos de acordo com o estabelecido
pelos fabricantes dos materiais e normas através da solda fria e junta elástica. Assim , os
participantes foram divididos em grupos onde cada grupo recebeu um projeto que foi executado
de acordo com o proposto.
Na avaliação da oficina foi verificado:
1) Interesse no assunto e muitos questionamentos para esclarecimento do tema;
2) Aceitamento da aula planejada sem a necessidade de ajustes de última hora;
3) Aproximadamente 70% dos participantes tinham conhecimento prévio da parte introdutória
do assunto, mas desconheciam os termos técnicos;
4) Os participantes demonstraram empenho para colocar em prática o conhecimento adquirido;
5) Aula adequada ao nível dos participantes;
6) Verificou‐se a ansiedade dos participantes em pôr em prática os conhecimentos adquiridos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A capacitação foi uma oportunidade de estreitar os laços entre a universidade e a sociedade, já
que permitiu a comunidade acadêmica aplicar os conhecimentos até então construídos para o
benefício da sociedade.
Quanto aos objetivos do projeto, ao se apresentar de forma prática os conceitos básicos e a
utilização de técnicas, especificações de materiais e dimensionamento de alguns elementos
segundo as normas técnicas vigentes, adotou‐se de linguagem clara, simples e adequada ao
ambiente dos participantes, mostrando‐se satisfatório, uma vez que as respostas obtidas nas
atividades em aula mostraram que eles captaram com bastante significância os assuntos
abordados.
A capacitação proporcionou a troca de informações e experiências entre a comunidade e os
alunos bolsistas e voluntários, mostrando que é possível adquirir novos conhecimentos mesmo
em contextos sociais diferentes. Proporcionou também aos alunos envolvidos a experiência
docente ao planejarem aulas, seleção das metodologias para conduzir os assuntos de forma tal
que o mesmo pudesse ser compreendido pelos participantes.

REFERÊNCIAS
1. BRASIL.
Constituição
da
República
Federativa
do
Brasil.Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm Acesso em:
21/01/2014
2. Instituto Trata Brasil. Pesquisa realizada pela FGV no País aponta redução ao acesso ao
saneamento básico no Estado nos últimos 15 anos. Disponivel em:
http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/uploads/estudos/pesquisa3/release.pdf. Acesso em
16/05/2014
3. NETO, Arnoldo Debatin. et al.Metodo de ensino de instalações hidrossanitárias através de
grafos. Gráphica. Curitiba‐PR. UFSC, 2007.
4. PRADO, Racine Tadeu Araújo. Execução e Manutenção de Sistemas Hidraúlicos Prediais. São
Paulo: Pini, 2000.

DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS – MA: Estudo
de caso dos Bairros Vila Parente e Jardim Brasília

FONTENELE, ELIS.R.R.¹ e SANTOS, LORAINE. de O. L. dos2
¹Elis Regina Ribeiro Fontenele, Campus Santa Inês – Instituto Federal do Maranhão, IFMA.
e‐mail: elis‐reginaexl@hotmail.com; 2Loraine de Oliveira Lauris dos Santos, Campus Maracanã
– Instituto Federal do Maranhão, IFMA. e‐mail: lorainelauris@ifma.edu.br
(IC) Iniciação Científica
(PQ) Pesquisador
RESUMO
O aumento acelerado da geração de resíduos sólidos,
resultante das atividades humanas, da concentração de
pessoas e do aumento da produção individual de
rejeitos proveniente do consumo da sociedade, justifica
a preocupação cada vez maior com o meio ambiente,
com a saúde pública e com a qualidade de vida da
população. Nesse contexto, no Município de Santa Inês
– MA, é, sem dúvida, um dos grandes desafios a ser
enfrentado pelo poder público, principalmente em nível
municipal, uma vez que são de sua inteira
responsabilidade a gestão e gerenciamento dos resíduos

sólidos domiciliares. O presente trabalho teve por
objetivo realizar o diagnóstico dos locais de descarga
inadequada de resíduos sólidos urbanos (RSU) nos
bairros do Jardim Brasília e Vila Parente do referido
município. A metodologia utilizada foi composta por
pesquisa de campo em determinadas ruas dos bairros
para identificar os pontos de disposição irregular e foi
contabilizada a frequência de aparecimento de cada tipo
de resíduo (conforme classificação segundo a NBR
10004/04).

PALAVRAS‐CHAVE: Disposição inadequada, Resíduos Sólidos.

IMPROPER DISPOSAL OF SOLID WASTE IN THE MUNICIPALITY OF SANTA INES ‐ MA: The case of
Jardim Brasília and Vila Parente.
ABSTRACT
The acceleration of solid waste generation, resulting
from human activities, the concentration of people and
increased individual production tailings from the
consumer society, justify the increasing concern for the
environment, public health and the quality of life.
In this context, in the municipality of Santa Ines ‐ MA, is
undoubtedly one of the great challenges to be faced by
the public sector, especially at the municipal level, since
they are your responsibility and the management of
solid waste management. This work to make the
KEY‐WORDS: PNRS, Filth, Solid Waste, Population, Lace.

diagnosis of disposal sites inadequate solid waste
(MSW) in the neighborhoods of Jardim Brasília and Vila
Parente of said municipality. The methodology
consisted of field research in certain streets of the
neighborhoods to identify points of irregular disposal
was accounted for and the frequency of appearance of
each type of waste ( as classified according to NBR
1000/04).

DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE SANTA INÊS – MA: Estudo
de caso dos Bairros Vila Parente e Jardim Brasília
INTRODUÇÃO
É antiga a preocupação do Homem com a gestão e o gerenciamento dos seus resíduos
sólidos, uma vez que já no ano 500 a.C. os gregos organizaram e publicaram o primeiro texto
criando um local específico para disposição desses resíduos e proibindo que os mesmos fossem
jogados nas ruas. (LOUIS, 2004).
O aumento acelerado da geração de resíduos sólidos, resultante das atividades humanas,
da concentração de pessoas e do aumento da produção individual de rejeitos proveniente do
consumo da sociedade, justifica a preocupação cada vez maior com o meio ambiente, com a
saúde pública e com a qualidade de vida da população.
Nesse contexto, no Município de Santa Inês – MA a problemática dos resíduos sólidos
urbanos é, sem dúvida, um dos grandes desafios a ser enfrentado pelo poder público,
principalmente em nível municipal, uma vez que são de sua inteira responsabilidade a gestão e
gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares. Sabe‐se que o cenário desejável para essa
problemática é a geração de lixo controlada, a redução de desperdícios, a máxima reutilização e
reciclagem dos resíduos sólidos e a universalização dos serviços de limpeza urbana.
É uma realidade brasileira encontrarmos verdadeiros depósitos de lixo irregularmente
instalados em áreas de perímetro urbano em várias cidades. Ou seja, uma verdadeira disposição
irregular de resíduos, uma vez que esses resíduos, depositados em locais inapropriados, podem
vir a gerar conseqüências graves tanto para a população adjacente, como para o município em si.
O Maranhão foi revelado em um levantamento realizado pelo Centro de Apoio
Operacional de Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural (CAOMA). O relatório de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos no estado do Maranhão mostra a situação de 127
municípios, que se dispusera a responder os questionários enviados pelo Ministério Público. No
Maranhão, segundo dados do IMESC (2009), o maior indicador de contaminação do solo e de
recursos hídricos é a destinação inadequada de esgotos domésticos, citado por 32 municípios.
Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos que a partir de 2014, os municípios que
não apresentarem o Plano Municipal de Resíduos Sólidos e de Saneamento Básico terão recursos
federais bloqueados para quaisquer políticas públicas no âmbito de saneamento básico, que
inclui esgotamento sanitário, água potável, água pluvial e destinação correta dos resíduos
sólidos.

MATERIAL E MÉTODOS
OBJETO DE ESTUDO
O Município de Santa Inês está situado na Mesorregião oeste maranhense, e está
localizado a 250 km de São Luís, Capital do estado do Maranhão. Segundo o IBGE (2007) possui
uma população estimada em 82.026 habitantes. Situado na Microrregião Geográfica de Pindaré,
a 45° 22’48’’ de Longitude Oeste e 3° 40’1’’ de Latitude Sul, possui uma Área Territorial de 768
km². A Figura 01 mostra o núcleo urbano do Município de Santa Inês.

Figura 01: Imagem de satélite do Núcleo Urbano de Santa Inês, 2009.

Levantamento e Caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)
O levantamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) dispostos inadequadamente foi
realizado no bairro do Jardim Brasília (o mais populoso) e no bairro Vila Parente (o menos
populoso), onde foram percorridas as ruas dos bairros para identificar os locais que possuíam
resíduos dispostos inadequadamente. No Bairro do Jardim Brasília foi analisada todas as ruas:
Rua Amazonas, Rua Ceará, Rua Bahia, Rua Espírito Santo, Avenida Brasília, Rua Rio de Janeiro,
Rua São Paulo, Rua Paraná, Avenida Goiás, Rua Sergipe e Rua Rio Grande do Norte.
No bairro Vila Parente, também foram observadas todas as ruas: Rua da Liberdade, Rua
do Campo, Rua da Chácara, Rua Dois Irmãos, Rua Alameda Telbloma, Rua da Alameda e Travessa
Alameda.
Os tipos de resíduos foram classificados de acordo com NBR 10004/04 (A classificação de
resíduos envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem e de seus
constituintes e características e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e
substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. A identificação dos
constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo deve ser criteriosa e estabelecida de
acordo com as matérias‐primas, os insumos e o processo que lhe deu origem). Os RSU foram

divididos em: Papel/papelão, Metal (alumínio e aço), Plástico, Matéria orgânica, Volumosos
(móveis, eletrodomésticos) e Resíduo de Construção e Demolição (RCD).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Levantamento e caracterização de RSU no Bairro Jardim Brasília (Mais populoso)
Durante o levantamento de campo, observou‐se mais de 150 locais de disposição
inadequada de RSU nos dois bairros e 95% dos logradouros possuíam pelo menos um ponto de
disposição inadequada de RSU, como mostra a Figura 02.

DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
COM RSU

SEM RSU

5%

95%

Figura 02: RSU encontrados nos logradouros do Bairro Jardim Brasília, Santa Inês – MA, 2014.

Foi percorrido todos os logradouros e dentre eles, todos, continham, impunemente,
disposição inadequada de resíduos sólidos e observou‐se que o plástico foi encontrado numa
frequência de 100% das ruas pesquisadas, seguido pela matéria orgânica (estabelecimentos
comerciais e residências), papel, papelão, RCD (Resíduos de construção) e volumosos, como se
observa nas Figuras 03 (a,b, e c).

(a)

(c)

(b)

Figura 03: Disposição inadequada de RCD; (a) plástico e (b) matéria orgânica; (c) papelão.
Bairro Jardim Brasília, Santa Inês‐ MA.
A presença de material plástico pode ser entendida pelas mudanças nas características dos
resíduos sólidos que vem ocorrendo desde a década de sessenta, época em que houve sensível
aumento de sua geração, principalmente do lixo doméstico, devido à substituição de inúmeros
produtos, que passaram, após o primeiro uso, de duráveis a descartáveis (BANDEIRA, 2010).
Um fato que chamou bastante atenção foi a quantidade exorbitante de Resíduos de
Construção e Demolição, em um dos bairros pesquisados.
Sabe‐se que a produção de resíduos da construção é de responsabilidade da fonte
produtora. No entanto, em Santa Inês, é peculiar, pessoas realizarem construções por conta
própria, sem nenhum tipo de acompanhamento, logo, o resíduo produzido por essas construções
fica geralmente, na porta de suas residências, (calçadas), que além de impossibilitar o tráfego de
pessoas nas calçadas, (muitas vezes, compromete até uma parte da rua), causa poluição visual,
conforme mostra nas Figuras 04 (a e b).

(a)

(b)

Figura 04 (a, b): Disposição Inadequada de RSU da Construção Civil . Bairro Jardim Brasília,
Santa Inês‐MA.
Dentre os logradouros que continham disposição inadequada de resíduos sólidos
observou‐se que o plástico foi encontrado numa frequência de 100% das ruas pesquisadas,
seguido pela matéria orgânica 90% (estabelecimentos comerciais e residências), papel/papelão

83% e RCD que obtiveram 81% cada um; já os volumosos 52,5 e vidro 20%, conforme mostra a
figura 05.

Figura 05: Frequência dos tipos de RSU dispostos inadequadamente nos logradouros do Bairro
Jardim Brasília, Santa Inês – MA, 2011.

Levantamento e caracterização de RSU no Bairro Vila Parente (Menos populoso)
Durante o levantamento de campo, observou‐se mais de 70 locais de disposição
inadequada de RSU nos dois bairros e 95% dos logradouros possuíam pelo menos um ponto de
disposição inadequada de RSU, como mostra a Figura 06.

Figura 06: RSU encontrados nos logradouros do Bairro Vila Parente, Santa Inês – MA, 2014.

Foram percorridos todos os logradouros e dentre eles, todos, continham disposição
inadequada de resíduos sólidos e observou‐se que o plástico foi encontrado numa frequência de
100% das ruas pesquisadas, seguido da matéria orgânica, RCD (Resíduos de construção), papel,
papelão, e volumosos, como se observa nas Figuras 07 (a, b).

(a)

(b)

Figura 07: Situação de Disposição Inadequada de RSU: (a) material de construção e (b)
Volumosos, plástico e papelão– Vila Parente Santa Inês‐ MA.

O bairro Vila Parente, apesar de ser o menos populoso, é composto quase que
inteiramente por residências familiares. Esse fato explica o grande acúmulo de matéria orgânica
disposta irregularmente pelos logradouros.
Para Valle (2006, p. 49‐50) são provenientes das residências, constituído, sobretudo por
restos de alimentos e embalagens, pode conter alguns produtos após consumo com
características perigosas, vulgarmente chamadas de “lixo doméstico”.
O mesmo autor também considera os resíduos uma visão expressiva dos riscos
ambientais, pois quando dispostos de maneira inadequada no meio ambiente.
Outro fator bastante perceptível mostra a grande quantidade de Resíduo da Construção.
Isso pode ser explicado, pelo fato de Santa Inês, estar crescendo, uma vez que esse bairro de
localiza na periferia de Santa Inês. A maioria das pessoas que moram neste bairro é de baixa
renda. No entanto, mostra que há um crescimento significativo, já que os resíduos da construção
comprovam a priori, que pessoas estão adquirindo algum aquisitivo para construção de suas
casas.
[...], a composição e a taxa de geração dos resíduos sólidos é função de uma série de
variáveis, dentre elas, a condição sócio‐econômica da população, o grau de industrialização da
região, a sua localização geográfica, as fontes de energia e o clima.
Geralmente, quanto maior o poder econômico e maior a porcentagem urbana da população,
maior a quantidade de resíduos sólidos produzidos e quanto menor a renda da população, maior
o percentual de matéria orgânica na composição dos resíduos. (HOORNWEG, 2000).
Dentre os logradouros que continham disposição inadequada de resíduos sólidos
observou‐se que o plástico foi encontrado numa frequência de 100% das ruas pesquisadas,
seguido pela matéria orgânica 90% (estabelecimentos residências), papel/papelão 86,5% ,RCD
que obtiveram 92%, já os volumosos 35%e vidro 25%, conforme mostra a figura 08.

Figura 08: Frequência dos tipos de RSU dispostos inadequadamente nos logradouros do Bairro
Vila Parente, Santa Inês – MA, 2011.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos dados coletados comprovou‐se que na Cidade de Santa Inês, a disposição
de resíduos sólidos é indubitavelmente, inadequada.
O que pode perceber, é que a densidade demográfica de um local, diz muito a respeito
da sua produção de lixo. Uma cidade populosa, consequentemente produzirá mais lixo, já que
exige cada vez mais a produção de alimentos, industrialização de matéria prima, etc.
Todas as ruas levantadas possuíam pelo menos um ponto de disposição inadequada de
resíduo sólido. E os resíduos plásticos foram encontrados em todos os logradouros pesquisados.
A composição dos RSU é bastante diversificada, compreendendo desde restos de alimentos,
papéis, plásticos, metais até resíduos de demolição, podendo ser prejudiciais ao meio ambiente e
à saúde pública.
A composição dos RSU é bastante diversificada, compreendendo desde restos de
alimentos, papéis, plásticos, metais até resíduos de demolição, podendo ser prejudiciais ao meio
ambiente e à saúde pública.
Levando‐se em consideração a natureza, a localização e as quantidades geradas, esses
resíduos podem apresentar um duplo problema, tanto econômico como ambiental. Além das
questões socioeconômicas e ambientais, os resíduos sólidos possuem importância sanitária,

tornando‐os também um problema de saúde pública, e, como tal, devem ser tratados.
O gerenciamento adequado de resíduos sólidos urbanos e a adoção de um consumo
sustentável através de um consumo com padrões equilibrados podem reduzir de maneira
significativa os impactos ao meio ambiente, a saúde e qualidade de vida da população desses
bairros e em geral.
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RESUMO
Nos últimos anos, o setor da construção vem se
destacando na economia nacional brasileira e trazendo
benefícios para o desenvolvimento econômico e social
do país. Em contrapartida, esta evolução não inclui
melhorias nas práticas de Saúde e Segurança no
Trabalho, onde ainda verificam‐se condições precárias
para os trabalhadores. Neste sentido, a pesquisa tem
como objetivo a identificação, análise e disseminação de
informações sobre quase acidentes na gestão da
segurança de canteiros de obras no município de Picuí ‐
PB. Desta forma, realizou‐se um estudo de caso em duas
obras que se encontravam em andamento aplicando um
questionário onde 31 trabalhadores relataram um total

de 63 quase acidentes. Os resultados mostraram que os
quase acidentes indicam o tipo de acidente que o
trabalhador está predisposto a sofrer, visto que o
principal quase acidentes para os canteiros analisados
foi à iminência de queda de andaimes e escada com
trabalhadores com um percentual de 37%.

PALAVRAS‐CHAVE: Segurança e saúde do trabalho, construção civil, quase acidentes.

IDENTIFICATION, ANALYSIS AND DISSEMINATION OF INFORMATION ON NEAR MISSES IN
SAFETY MANAGEMENT OF CONSTRUCTION SITES IN THE MUNICIPALITY OF PICUÍ‐PB
ABSTRACT
In the last years, construction has been
highlighted in the Brazilian national economy and
bringing benefits to the economic and social
development of the country. In contrast, this
performance does not follow improvements in the
practices of Occupational Health and Safety, where
there are still poor conditions for workers. In this sense,
the research aims at the identification, analysis and
dissemination of information about near misses in the

safety management of construction sites in the city of
Picuí‐PB. Thus, we performed a case study on two works
that were in progress by applying a questionnaire where
31 workers reported a total of 63 near misses. The
results showed that near misses indicate the type of
accident that the worker is predisposed to suffer, as the
main near misses for construction sites analyzed was
imminent fall of scaffolding and ladder with workers
with a percentage of 37%.

KEY‐WORDS: occupational safety and health, building, near misses.

IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE QUASE ACIDENTES NA
GESTÃO DA SEGURANÇA DE CANTEIROS DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE PICUÍ‐PB
INTRODUÇÃO
A Indústria da Construção Civil (ICC) possui grande importância para a economia nacional
brasileira, gerando inúmeras oportunidades de negócios e favorecendo os processos de
desenvolvimento econômico e social do país (COSTA, ARAÚJO, 2013). Porém, conforme os
referidos autores, o setor também se destaca, negativamente, pela sobreposição de práticas
precárias de trabalho e pela ausência e/ou falta de eficiência dos planos de Saúde e Segurança no
Trabalho (SST).
Embora a melhoria das condições de segurança do trabalho na construção venha
envolvendo esforços no sentido de acompanhar o progresso das tecnologias utilizadas na
construção civil através de campanhas de prevenção, aumento das ações fiscalizadoras e estudos
acadêmicos, verifica‐se que as políticas de segurança da construção civil não acompanham os
investimentos e o poder representado pelo setor, que ainda é visto como um dos segmentos com
maior risco de acidentes, apresentando elevadas taxas de frequência destes eventos (COSTELLA,
2008; ETGES, 2009; DIAS et al., 2013). De maneira geral, constata‐se que as práticas de segurança
adotadas na maioria dos canteiros de obras no Brasil são bastante influenciadas pela legislação
vigente, destacando‐se a necessidade de rigorosa fiscalização. A falta de exigência legal de
métodos eficazes de gestão da SST também contribui para agravar os problemas de segurança da
construção civil brasileira (ETGES, 2009).
Diante deste contexto, Etges (2009) ressalta a importância do desenvolvimento de um
sistema de gestão de SST que enfatize a identificação de riscos de acidentes do trabalho em sua
fonte. Desta forma será possível atuar sobre estes fatores pró‐ativamente, obtendo informações
de grande utilidade para prevenção de acidentes.
De acordo com Bridi (2012), os estudos mais recentes a cerca das práticas de gestão da
SST, apresentaram o conceito de quase acidente, como um indicador que pode ser utilizado na
identificação e prevenção de potenciais ocorrências de acidente. Tal fato pode ser justificado
visto que os quase acidentes são eventos muito mais frequentes que os acidentes, indicando
áreas críticas para melhorias na gestão da segurança (HINZE, 1997; JONES et al., 1999; REASON,
1997; SCHAAF, 1995).
Assim, o estudo de quase acidentes representa uma possibilidade de antecipação à
ocorrência de eventos de maior gravidade. Através da observação, relato, análise e identificação
de suas causas, passando para um estágio de tomada de ações preventivas e corretivas e
controle das mesmas, é possível adotar um caráter pró‐ativo na gestão de segurança dos
canteiros de obra (ETGES, 2009).
Schaaf (1992) cita as seguintes vantagens no relato de quase‐acidentes: a) estes são mais
numerosos que os acidentes reais; b) possuem informações valiosas acerca do funcionamento do
sistema demonstrando porque as coisas não chegaram a dar errado e, assim, melhoram o
processo de controle; c) o relatório dos quase‐acidentes, frequentemente, contém as muitas
razões para se ter as regras de segurança, programas de treinamento e equipamentos de

segurança redundantes, os quais demonstram essas defesas em ação, parando uma possível
sequência de acidentes.
Na construção civil, o uso de quase acidentes é uma prática recentemente relatada nas
pesquisas (ETGES, 2009; CAMBRAIA et al., 2010; BRIDI, 2012). Percebe‐se uma lacuna na
literatura quanto ao uso de quase acidentes na gestão de SST, em especial sobre o processo de
identificação, priorização, resposta e monitoramento das respostas destes eventos na construção
civil e a utilidade desta informação na prevenção de futuros acidentes (ETGES, 2009; CAMBRAIA
et al., 2010).
Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo principal a identificação, análise e
disseminação de informações sobre quase acidentes na gestão da segurança de canteiros de
obras no município de Picuí ‐ PB. Além disso, a pesquisa tem como objetivos secundários a
análise da distribuição dos quase acidentes em relação à sua natureza, a comparação dos dados
de quase acidentes a dados disponíveis sobre a incidência de acidentes do trabalho na cidade em
estudo e a proposição de alternativas para evitar que acidentes relacionados aos fatores
encontrados como os principais problemas da SST nos canteiros venham acontecer.
MATERIAIS E MÉTODOS
A estratégia de pesquisa adotada neste trabalho foi o estudo de caso. Tal estratégia foi
escolhida devido ao fato de que os dados coletados pelos pesquisadores foram obtidos a partir
do acompanhamento de eventos contemporâneos advindos de relatos de quase acidentes
fornecidos pelos profissionais dos canteiros de obra acompanhadas no estudo.
A pesquisa foi realizada no município de Picuí que está localizado na Mesorregião
Geográfica da Borborema e Microrregião do Seridó Oriental Paraibano, fazendo divisa com a
Microrregião do Curimataú Ocidental. A cidade possui população de 18.222 habitantes,
densidade demográfica de 27,54 habitantes/km2, taxa de urbanização de 66,5% (IBGE, 2010) e,
conforme PNUD (2003), um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,606 no ano 2000.
A cidade que interliga os estados da Paraíba e o Rio Grande do Norte, através da BR151, é
caracterizada como pólo de desenvolvimento das microrregiões do Seridó Oriental Paraibano e
Curimataú Ocidental, por dar suporte a 16 municípios dessas microrregiões, que compreendem
uma área de 5.196,020 km² e uma população de 135.149 habitantes (IFPB, 2010).
Conforme Famá e Santos (2013), no município de Picuí, a construção civil destaca‐se pelo
desenvolvimento de obras de pequeno porte como casas e pequenas edificações, além de obras
de maior porte como a quadra poliesportiva do Parque Ecológico Cultural Fausto Germano, a
reforma e ampliação do Hospital Regional de Picuí, a ampliação do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, a construção da biblioteca municipal, pequenas
construções verticais de até quatro pavimentos, reforma e ampliação de pousada local e obras
públicas de pavimentação.
Para a pesquisa, foram realizadas questionários com trabalhadores de duas obras que se
encontravam em andamento na cidade de Picuí. Ao todo 31 funcionários de um total de 40
funcionários presentes nos canteiros estudados relataram quase acidentes sofridos durante o seu

dia de trabalho. As obras visitadas foram uma edificação comercial de um clube que estava sendo
construído no município em questão e uma obra residencial e encontram‐se nas etapas de
execução de pilares, levantamento de alvenaria e execução de telhado. As entrevistas foram
realizadas de forma semiestruturada onde o relato de quase acidentes continha dados como a
data, o local onde o mesmo ocorreu, bem como o dia da semana do evento e a profissão do
relator. Os dados foram coletados no período de 17 a 25 de junho de 2013, durante o horário de
expediente dos trabalhadores. O questionamento aconteceu durante o horário de intervalo para
o lanche dos funcionários das obras, que acontecia às 15 horas, com duração aproximada de 20
minutos, ou também em momentos antes do final de seus expedientes, como uma forma de
estratégica para ter o melhor aproveitamento de descrições ao longo do dia trabalhado.
As categorias e variáveis de classificação dos quase acidentes foram estabelecidas com
base na literatura e a partir das análises das informações contidas nos relatos obtidos. Após esta
divisão, os relatos selecionados foram analisados sob a perspectiva de duas categorias referidas
por Cambraia et al. (2010): natureza e agente causador. Além destas categorias, os quase
acidentes foram analisados sob os critérios mencionados por Costella (1999): profissão do
trabalhador e dia da semana. De acordo com Etges (2009), o dia da semana é uma informação
importante visto que analisar a existência de uma concentração de quase acidentes determinado
dia, ou período da semana é relevante para compreender aspectos comportamentais da mão‐de‐
obra, de fadiga e motivação. Já a variável função de cada profissional foi adotava, pois de acordo
com Costella (1999), o tipo de acidente encontra‐se diretamente relacionado com o tipo de
atividade exercida e pode ser determinada a partir da profissão do acidentado. Desta forma,
pressupôs‐se que as características do quase acidente sofrido também estavam relacionadas ao
entrevistado.
A natureza do quase acidente foi classificada de acordo com o proposto pela NBR‐14280
(ABNT, 2001) e, de acordo com Cambraia et al. (2010), pressupõe que os caminhos causais de
quase‐acidentes e acidentes são similares.
A avaliação quanto ao agente causador geralmente possui uma relação com a natureza
dos quase acidentes e se refere ao objeto causador da potencial lesão relacionada ao evento
ocorrido.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta etapa são apresentados os resultados dos questionários aplicados, com uma
descrição da sua forma de coleta, além da organização dos dados obtidos. Posteriormente,
realiza‐se uma análise qualitativa e quantitativa dos mesmos.
Dos 31 trabalhadores entrevistados nas obras acompanhadas pelos pesquisadores, ao
todo foram coletados 63 relatos de quase acidentes através do acompanhamento diário do
pesquisador nos canteiros do estudo.
A distribuição dos quase acidentes totais, relativo aos canteiros de obras estudados,
dentro das categorias adotadas é apresentada na Tabela 1, juntamente com exemplos de como
estes quase acidentes foram descritos pelos trabalhadores. Os resultados mostram onde a

realização de ações preventivas aos acidentes de trabalho deve ser prioritária.
A Tabela 1 indica que a principal categoria de ocorrência de quase acidentes foi a
iminência de queda de andaimes e escada com trabalhadores, totalizando 22 das 63 ocorrências.
De acordo com a pesquisa Famá e Santos (2013), um dos principais tipos de acidentes relatados
por trabalhadores do município de Picuí ‐ PB foi a queda com diferença de nível, principalmente
de andaimes. Portanto, esta informação corrobora a hipótese de que os quase acidentes indicam
o tipo de acidente que o trabalhador está predisposto a sofrer.
Outro aspecto bastante citado pelos trabalhadores nos relatos foi o percurso e desordem
do canteiro de obra, com um total de 13 dos 63 casos descritos. Este fato mostra a falta de
compromisso dos empregadores com a organização e limpeza dos canteiros de obra no
município em análise.
Apesar da análise não ser considerada conclusiva devido ao pequeno tamanho da amostra
de obras, além do pouco tempo de coleta e observação dos quase acidentes, há indicações que a
natureza dos quase acidentes varia de acordo com o tipo de obra e com a fase em que esta se
encontra. Tal fato pode ser justificado através de uma comparação com os estudos de Etges
(2009) e Cambraia et al. (2010), onde a principal natureza dos quase acidentes coletados foi a
queda de materiais, ferramentas e equipamentos com diferença de nível, que na presente
pesquisa teve uma representação pequena, visto que as obras visitadas não eram edificações
verticais.
Tabela 1 ‐ Distribuição dos quase acidentes conforme sua natureza.
NATUREZA DOS QUASE ACIDENTES

TOTAL

EXEMPLOS

Iminência da queda de andaimes e escadas com
trabalhadores

22

O trabalhador desequilibrou‐se no andaime e quase
caiu.

Percurso e desordem do canteiro de obra

13

O trabalhador se desequilibrou e quase caiu em cima
de uma ferragem deixada no canteiro.

Queda de materiais, ferramentas e
equipamentos no mesmo nível

9

O cavalete escorregou e quase caiu em cima do
trabalhador.

Problema no manuseio de ferramentas

6

Colher de pedreiro quase cortou o dedo do
trabalhador enquanto o mesmo cortava o tijolo.

Problema na operação de equipamentos

6

O trabalhador quase cortou o dedo usando a
maquita.

Desequilíbrio do trabalhador por deficiências
nos acessos

2

O trabalhador quase caiu do telhado.

Arremesso de materiais e ferramentas

2

Ao lançar um tijolo para o pedreiro, este quase
atingiu o outro trabalhador.

Queda de materiais, ferramentas e
equipamentos com diferença de nível

2

Tijolos caíram de uma altura considerável atingindo
o trabalhador.

Impacto sofrido pelo trabalhador

1

Os tapumes quase machucaram o trabalhador
quando caíram sobre ele.

Os quase acidentes também foram categorizados segundo seus agentes causadores,
definidos como os elementos físicos diretamente envolvidos no evento. A Tabela 2 descreve os
tipos de agentes envolvidos nos quase acidentes, além de apresentar o total de ocorrências e
exemplos em cada categoria. Dentre os 63 relatos analisados, em duas ocorrências (3%) não foi
possível a identificação do agente causador.
Além da relação destes agentes com a natureza do evento, onde o andaime foi o principal
agente com um total de 37% dos casos e a principal natureza, a iminência da queda de andaimes
conforme descrito anteriormente com 22 relatos, verifica‐se a dependência dos resultados com
as atividades executadas nas obras. Neste caso, como os canteiros visitados encontravam‐se
realizando o levantamento de alvenaria de tijolos, os agentes tijolos e colher de pedreiro
também foram bastante citados, com 16% e 11% dos casos respectivamente.
Tabela 2 – Distribuição dos quase acidentes com relação ao agente causador.
AGENTE CAUSADOR

TOTAL

1

Andaime ou similar

Andaime, cavalete

37%

2

Tijolo ou similar

Tijolos

16%

3

Ferramentas manuais sem força motriz

Colher de pedreiro

11%

4

Peça metálica ou vergalhão

Ferragem, arame, peças de andaime

10%

5

Carro de mão ou similar

Carrinho de mão

5%

6

Serras em geral

Maquita

5%

7

Madeira (peça solta)

Madeiras soltas, tapumes

3%

8

Telhado

Telhas

3%

9

Materiais cimentícios

Poça de cimento

2%

10

Não identificado

___

3%

A variável “profissão” descrita no estudo está relacionada à profissão do trabalhador que
sofreu o quase acidente e encontra‐se disposta na Tabela 3.
De acordo com a Tabela 3, verificamos que somente pedreiros e serventes realizaram
relatos de quase acidentes. Tal resultado pode ser justificado pela etapa em que se encontravam
as obras, onde estes eram os profissionais mais necessários ao andamento das atividades. Além
do elevado número de operários destas categorias de trabalhadores presentes nas obras em
geral, o que resulta em maior tempo de exposição a riscos de acidentes. No estudo, constata‐se
que os serventes realizaram a maior parte dos relatos (com 62% dos casos).
Tabela 3 ‐ Relato de quase acidentes quanto à profissão.
PROFISSÃO

QUANTIDADE DE QUASE ACIDENTES

Pedreiro

24

38%

Servente

39

62%

A Figura 1 apresenta a distribuição dos quase acidentes ao longo da semana: varia desde
29% nas segundas‐feiras até 19% nas sextas‐feiras. Não foram registrados dados de quase
acidentes nos finais de semana visto que as obras visitadas não funcionavam neste período.
Observamos que a distribuição dos quase acidentes possui uma concentração maior durante o
início da semana. Porém, devido ao espaço de tempo de coleta dos quase acidentes ser reduzido
na pesquisa, o resultado não pode ser considerado como conclusivo.

Figura 1 ‐ Distribuição dos quase acidentes quanto ao dia da semana

Apesar do resultado da distribuição dos quase acidentes quanto ao dia da semana não
representar bem a realidade, o mesmo apresenta uma similaridade com os resultados obtidos
por Etges (2009) para quase acidentes e por Costella (1999) para acidentes. A comparação dos
três estudos é apresentada na Tabela 4.
A partir da comparação podemos estabelecer uma relação direta entre o dia de
ocorrência de acidentes e quase acidentes. Conforme Etges (2009), a segunda‐feira é um dia de
retorno do fim de semana, de um período de descanso e lazer dos funcionários, e, normalmente,
apresenta grande demanda de atividades, inclusive de início de novas frentes ou novas equipes
de trabalho. Esta situação de um novo ambiente, nova demanda, requer um tempo de
adaptação. As incertezas do início de novas atividades ou de um novo prazo a ser cumprido
acabam levando os funcionários a situações de stress e à ocorrência de acidentes e quase
acidentes. Percebe‐se o decréscimo de ocorrência de acidentes e quase acidentes dia após dia
durante a semana, o que demonstra a adaptação do trabalhador e a redução de sua carga de
preocupação com as atividades (ETGES, 2009).

Tabela 4 ‐ Distribuição dos quase acidentes quanto ao dia da semana comparados com os resultados
obtidos por Etges (2009) e por Costella (1999).
DIA DA SEMANA

QUASE ACIDENTES

ETGES (2009)

COSTELLA (1999)

Segunda‐feira

29%

21,6%

21,7%

Terça‐feira

17%

20,0%

20,0%

Quarta‐feira

33%

18,4%

19,0%

Quinta‐feira

2%

16,7%

18,0%

Sexta‐feira

19%

16,7%

15,7%

CONCLUSÃO
A partir da presente pesquisa concluiu‐se que a principal causa de ocorrência de quase
acidentes para os canteiros de obra analisados foram a iminência de queda de andaimes e
escadas com trabalhadores, com um total de 22 dos 63 (35%) dos casos relatados. Esta
informação confirmou a hipótese de que os quase acidentes indicam o tipo de acidente que o
trabalhador está predisposto a sofrer, visto que o trabalho de Famá e Santos (2013) mostrou, a
partir de relatos de trabalhadores da construção, que uma das principais causas de acidentes no
município de Picuí ‐ PB era a queda com diferença de nível, principalmente de andaimes. Além
disso, verificou‐se também que a segunda‐feira foi o segundo maior dia da semana com incidência de
quase acidentes 29%, enquanto que a quarta feira foi o dia de maior incidência com 33% dos casos
relatados. Estudos anteriores (ETGES, 2009; Costella, 1999) demostrarem que o inicio da semana
(segunda‐feira) é o período onde ocorre a maior incidência de quase acidentes de trabalho. Porém, esta

análise não pode ser considerada conclusiva devido ao pequeno tamanho da amostra de obras
utilizada neste trabalho.
Por fim, o trabalho também deu ênfase à disseminação de informações sobre a segurança
do trabalho para os funcionários do setor da construção civil na cidade estudada.
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ESTUDO DE CASO NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM NO IFRN – CAMPUS SÃO GONÇALO DO
AMARANTE: AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA 5S NO CANTEIRO DE OBRA
RESUMO
Este trabalho teve como objetivo
analisar o uso da ferramenta 5S na garagem do
IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante. O
estudo confirmou a presença dessa ferramenta
na construção da obra, e observou‐se a
presença de falhas na utilização da ferramenta
que podem comprometer o resultado da obra.

A presente pesquisa identificou também, as
principais causas para o desperdício de
materiais e mão‐de‐obra na construção. A título
de exemplo, foram apresentados os conceitos
que são similares à gestão e à construção civil,
mais especificamente a aplicação da logística em
obras.

PALAVRAS‐CHAVE: 5S, Canteiro de Obra, Conceitos, Utilização, Avaliação

CASE STUDY ON THE CONSTRUCTION OF A GARAGE IN IFRN ‐ CAMPUS SÃO GONÇALO DO
AMARANTE: EVALUATION OF THE USE OF THE SITE 5S TOOL OF WORK
ABSTRACT
This study aimed to analyze the use
of the 5S tool at the garage of the Federal
Institute of Education, Science and
Technology (IFRN) ‐ São Gonçalo do
Amarante Campus. The study confirmed the
presence of this tool in the construction of
the building, and was observed the presence
of failures in the use of the tool that might
compromise the outcome of the work. This

research also identified the main causes for
the waste of materials and workmanship in
the construction. By way of example, were
presented the concepts that are similar to
the management and to the civil
construction,
more
specifically
the
application of logistics at buildings and
construction.

KEY‐WORDS: 5S, Construction Site Work, Concepts, Utilization, Evaluation

ESTUDO DE CASO NA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM NO IFRN – CAMPUS SÃO GONÇALO DO
AMARANTE: AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA 5S NO CANTEIRO DE OBRA
INTRODUÇÃO
Diante do crescimento do mercado da construção civil provocado pela expansão
imobiliária, as médias/grandes empresas tentam se modernizar para se manter competitivas no
cenário atual do mercado. Contudo, estas têm convivido, há tempos, com a crítica de
pertencerem a um setor desperdiçador de recursos. Em particular, quanto ao uso dos materiais,
a geração de entulho é algo sempre debatido nos meios de comunicação.
Farah (1992) diz que os métodos construtivos utilizados na construção civil não
acompanham o desenvolvimento tecnológico da área, principalmente, por haver, nos canteiros
de obra, uma nítida e grande diferença entre o “saber fazer” e o “saber científico”.
Segundo o Subcomitê da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON, 2009), a área de
recursos humanos deste setor caracteriza‐se por pouco investimento em formação profissional,
insuficiência de programas de treinamento institucionalizado nas empresas, baixo grau de
qualificação dos trabalhadores, elevada rotatividade da mão de obra e falta de programas de
formação em nível operário. Observa‐se, assim, o pouco investimento do setor na formação e
manutenção de seus trabalhadores e justifica o porquê da Construção Civil ser um dos ramos de
atividade mais conhecido pela precariedade da mão de obra.
Ao longo dos anos, a maior preocupação dos gestores esteve relacionada aos aspectos
técnicos, não dando a devida importância aos desperdícios, prazos e retrabalhos. Os
investimentos sempre foram aplicados na área técnica e esquecendo‐se de outras frentes que
aparentemente não impulsionavam a produção, a Logística, por exemplo, que segundo Novaes
(2001), “é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a
armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o
ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do
consumidor”. Dessa forma, a utilização da logística de maneira correta nos canteiros de obras
poderia reduzir significativamente o desperdício dos materiais utilizados na construção, além de
aumentar a produtividade desse setor e, consequentemente, aumentar o nível de serviço.
Ballou (2001) define Nível de Serviço Logístico como a qualidade com que o fluxo de bens
e serviços é gerenciado. E ainda, segundo o autor, é o tempo preciso para se entregar um pedido
ao cliente.
Saurin (1997) define um canteiro de obras como “o planejamento do layout e da logística
das instalações provisórias, instalações de movimentação e armazenamento de materiais e
instalações de segurança”. E ainda, segundo o autor, a otimização de um canteiro de obras
significa setorizar e organizar, espacialmente, a maneira de dispor os materiais, os funcionários,
equipamentos e instalações necessárias ao processo de produção, objetivando a realização das
tarefas diárias, segundo um cronograma de execução, no menor tempo possível, com a
racionalização dos recursos disponíveis, ou seja, recursos materiais (insumos, equipamentos, e
ferramentas), recursos humanos (mão de obra) e financeiros. Em outras palavras a boa
formatação de layout do canteiro de obras faz com que o material esteja perto do local onde vai
ser utilizado evitando transporte e minimizando as perdas. Além disso, o bom gerenciamento
logístico dos materiais nas obras e de seus resíduos reflete uma preocupação ambiental da

empresa.
Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa é analisar o uso dos conceitos da ferramenta
de gestão 5S em um canteiro de obra da garagem do IFRN ‐ campus São Gonçalo Do Amarante.
REFERENCIAL TEÓRICO
Convém inicialmente notar que a perda de materiais na construção civil se dá devido a
três aspectos como é mostrado no Quadro 1: ideia, execução, e uso.
Quadro 1 ‐ Tipos de perda de materiais na construção civil
Tipo

Conceito

Fim deste material

Ideia
Diferença da quantidade
de material necessário em
um projeto e sua real
necessidade.

Execução
Solicitar mais material que
a necessidade de ser
consumida.

É incorporado ao restante
do material

Incorporado ao entulho

Uso
Diferença de quantidade
de material pra
manutenção e o
consumido durante o
tempo.
Incorporado ao entulho

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.
Para uma melhor compreensão deste trabalho, optou‐se classificar o desperdício de
materiais em dois grupos, os de materiais e de mão‐de‐obra. Tais quais:
 Desperdício de materiais
A Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição
(ABRECON) define entulho em uma obra de Construção Civil como o conjunto de fragmentos de
materiais que sai da obra, sem nenhuma perspectiva de utilização futura. Englobam os restos de
tijolo, concreto, argamassa, aço, madeira, etc., provenientes do desperdício na construção,
reforma e/ou demolição de estruturas, como prédios, residências e pontes, etc. O desperdício de
materiais incorporados à obra refere‐se ao excesso de materiais utilizados que, ao final do obra,
não são percebidos ou pouco se percebe.
 Desperdício de mão‐de‐obra
Segundo Serpell (1993), desperdício de mão‐de‐obra refere‐se ao tempo empregado
pelos trabalhadores em atividades que não incorporam valor ao produto final e que podem,
facilmente, ser reduzidos ou eliminados sem causar nenhum prejuízo. Estes englobam o tempo
de espera, de retrabalho e de transporte.
Na Execução das obras da Construção Civil, os fatores que influenciam a produtividade e que,
consequentemente, acarretam desperdícios, são identificados por Serpell (1993) como:
a) Deficiências de projeto e planejamento que dificultam a construtibilidade da obra e que,
normalmente, são causados pela falta de detalhamento no projeto;
b) Ineficiência da gestão administrativa que enfatiza a correção dos problemas ao invés da
prevenção dos mesmos. Isto ocorre devido ao pouco envolvimento dos administradores
com o processo produtivo;
c) Métodos ultrapassados e/ou inadequados de trabalho que não observam as experiências
advindas de projetos anteriores, o que ocasiona a repetição dos erros;

d) Pouca vinculação da obra com as atividades denominadas de apoio, como: compras,
estoques e manutenção;
e) Problemas com os recursos humanos decorrentes da pouca especialização da mão‐de‐
obra e alta taxa de turnouver do setor;
f) Problemas com a segurança dos trabalhadores gerados, principalmente, pelo não
fornecimento e/ou uso dos equipamentos de proteção individual ou coletivo;
g) Deficiências dos métodos utilizados para o controle de custos projetados e executados.
Serpell (1993) conclui que atacando de forma permanente e contínua os sete pontos
anteriores, os índices de perdas na execução das obras serão reduzidos.
Segundo Souza et. al, o desempenho no uso de materiais nos canteiros de obra pode ser
analisado segundo dois tipos de abordagem:
 Calculando‐se o seu consumo por unidade de serviço (por exemplo, 15 kg de cimento por
metro quadrado de contra piso);
 Calculando‐se o valor de suas perdas (por exemplo, ao se considerar que o consumo
teoricamente necessário de cimento para o contra piso é de 10 kg, o consumo indicado
no exemplo anterior levaria a uma perda de 50%, isto é, teria havido um consumo
adicional de 5 kg de cimento em relação aos 10 kg definidos como necessários).
A instalação do canteiro de obras é a primeira etapa do processo construtivo e deve ser feita
avaliando todas as outras que serão subsequentes a necessidade correta de alocação dos
materiais pode acarretar em problemas operacionais aumentando os custos e o prazo de entrega
da obra.
Problemas como esse poderiam ser solucionados com a efetivação de uma pequena
equipe de planejamento e administração de materiais, além de observar os 5S’s da organização
(utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina), por exemplo.
METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada na obra da garagem do centro de educação à distância no IFRN
campus São Gonçalo do Amarante, com o intuito de analisar o uso da logística na instalação do
canteiro de obras e compará‐lo com o que está definido pelos principais autores da área da
Construção Civil e da Logística.
A metodologia adotada para a realização deste trabalho foi essencialmente exploratória
no sentido de buscar conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a torná‐lo mais claro
e a construir questões importantes para a pesquisa. E qualitativa, diante das análises dos
resultados, que foram feitas conforme a teoria. Visando investigar quais os fatores que mais
influenciaram nos índices de desperdício e produtividade do canteiro de obra estudado.
Segundo Neves (1996), o método de pesquisa qualitativa estabelece ligações entre
descobertas obtidas por diferentes fontes, ilustrando‐as e tornando‐as mais compreensíveis,
possibilitando a reafirmação da validade e confiabilidade das descobertas pelo emprego de
técnicas diferenciadas, podendo também conduzir a novas direções aos problemas a serem
pesquisados, já que a análise dos dados se dá ao longo da execução de estudo, o que
eventualmente pode provocar seu redirecionamento.
Os 5S são derivados de palavras japonesas, iniciadas pela letra “s” e que exprimem
princípios fundamentais da organização (Quadro 2). Inicialmente integravam o método 9 ‘esses’:

SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU e SHITSUKE, SETSUYAKO, SEKININ, SHITSUKOKU e SHUKAN.
Segundo Lapa (1998), os cinco primeiros “s” são definidos conforme definição abaixo:
1. SEIRI – Senso de utilização, arrumação, organização, seleção;
2. SEITON – Senso de ordenação, sistematização, classificação;
3. SEISO – Senso de limpeza, zelo;
4. SEIKETSU – Senso de asseio, higiene, saúde, integridade; e,
5. SHITSUKE – Senso de autodisciplina, educação, compromisso.
A aplicação da ferramenta japonesa de gestão da qualidade 5S auxilia na rotina da
empresa. Além disso, também pode ser implantado como um plano estratégico que, ao longo do
tempo, passa a ser incorporado na rotina, contribuindo para a conquista da qualidade total.
Tendo como o fato de provocar mudanças comportamentais em todos os níveis hierárquicos
pode ser visto, ainda, como vantagem competitiva.
Quadro 2 – Significado dos Sensos 5S por autores.
Conceito

Objetivo particular
Conceito

Utilização

Ordenação

Limpeza

Aplicação no canteiro de obras

Definição de autores

“O senso de utilização
Consiste em eliminar do espaço do
Separar o necessário
consiste em deixar na área de
trabalho aquilo que não é
do desnecessário
trabalho somente o que é
utilizado.
extremamente necessário.”

Autor
GOMES
(1998)

Organizar o canteiro de obra de
modo eficaz visando diminuir os
Colocar cada coisa em desperdícios
causados
pela
seu devido lugar
alocação de materiais do local
armazenado ao local que será
utilizado

“Senso de Ordenação pode
ser definido como um
otimizador da área de
trabalho, pois consiste em
definir critérios e locais
apropriados para estocagem,
HABU (1992)
depósitos de ferramentas e
materiais, armazenamento e
fluxo de informações. Ou seja,
fazer com que as coisas
necessárias sejam utilizadas
com rapidez e segurança, a
qualquer momento”

Os entulhos produzidos devem ser
regularmente
coletados
e
Limpar e cuidar do
removidos de maneira adequada,
ambiente de trabalho
para evitar desperdício de espaços
conforme o adiantamento da obra.

“Poeira, lama, lixo, apares e
outros nos locais de
trabalho,
podem
não
somente
influenciar
negativamente na saúde e
integridade dos
executantes como também (LAPA 1998)
causar danos, defeitos e
falhas em equipamentos. O
resultado disto são quebras
inesperadas
de
equipamentos, ferramentas
não disponíveis, deterioração

de peças e materiais, etc.”

Manter as boas condições físicas
do local de trabalho, favoráveis à
saúde. Proporciona um trabalho
agradável;
a
ausência
de
Tornar saudável o
acidentes; a economia no combate
ambiente de trabalho
à doenças decorrentes do dia‐a‐dia
do trabalho evita baixa de
trabalhadores e sintetiza o tempo
de obra.

Saúde

Autodisciplina

Rotinizar e padronizar
Incentivar
esforços
a
aplicação
aprimoramento
dos “S”s anteriores

“Senso de higiene, saúde e
integridade, são alcançados
com a prática dos sensos
anteriores.
Consiste
basicamente em garantir
ambiente não agressivo e
livre de agentes poluentes,
manter
boas
condições
sanitárias nas áreas comuns”

GOMES
(1998)

“Busca
corrigir
o
comportamento inadequado
de das pessoas e consiste em
LAPA (1998)
uma nova fase, onde todos
deverão
moldar
seus
hábitos.”

Fonte: Dados da pesquisa 2014
De acordo com a análise da Tabela 1 percebe‐se que esta ferramenta é bastante eficiente
e eficaz na busca das empresas por uma qualidade total visando possuir o mínimo de desperdício
possível, pois ela se aplica em atividades rotineiras da empresa e para alcançar‐se o êxito é
necessário que haja uma integração dos setores da organização.
RESULTADOS OBTIDOS
Por meio dos dados obtidos a partir do Quadro 3, foram extraídas algumas respostas em
relação ao uso do conceito dos 5S’s na obra em questão. Quando o mestre de obras foi
questionado sobre o conceito de utilização dessa ferramenta (5S) no local foi possível perceber
que a obra se encontrava concordância com aquilo que está na literatura, visto que os materiais
se encontravam no local adequado para a sua produção.
Quadro 3 – Aplicação da ferramenta 5S nas obras da garagem do centro de educação à distância
no IFRN campus São Gonçalo Do Amarante
Denominação

Utilização

Conceito

Separar necessário
do Desnecessário

Opinião do mestre do obras

O Mestre de obras declarou como boa a
disposição do material no canteiro de
obras pois considera que os materiais
estão próximas as suas necessidades e isto
otimiza a produção.

Análise do pesquisador
O canteiro de obras é
distante do escritório, das
centrais de ferro, madeira,
concreto e armazenagem.
Isto faz com que se perca
materiais e tempo para
entrega da mesma gerando
prejuízo para o contratado e
o contratante.

Colocar as coisas
em seu devido
lugar

Avalia como boa e considera que os
operários estão cientes da organização do
material de trabalho.

Limpeza

Limpar e cuidar do
Ambiente de
trabalho

Não tem setor responsável exclusivamente
para a realização da limpeza. São os
operários da obra que são responsáveis
por fazer a limpeza do espaço onde estão
trabalhando.

Saúde

Tornar saudável o
ambiente de
trabalho

A empresa tem adquirido todos os
Equipamentos de proteção individual e
coletivo, além disso é cobrado diariamente
que eles os utilizem.

Autodisciplina

Rotinizar e
padronizar a
aplicação dos 5
“S”s anteriores

Diariamente os funcionários são alertados
sobre a organização do local de trabalho e
utilização dos EPI’s

Ordenação

A área de vivencia é distante
do canteiro, dessa forma os
funcionários
acabam
colocando os materiais em
qualquer lugar, gerando,
assim, desorganização do
local de trabalho.

Observou‐se que a obra é
um lugar limpo, entretanto,
a central de carpintaria deu
margem a críticas, visto que
as sobras de materiais ficam
dispostas ao chão.
Todos
os
funcionários
utilizam os EPI’s assim como
as ferramentas de trabalho
estão dispostas em locais
seguros para o operador.
Entretanto, os entulhos que
ficam
em
locais
inapropriados, gerados pela
central
de
carpintaria,
ameaça
o
bom
funcionamento
das
operações, visto que podem
gerar acidentes.
Em conversa com um dos
funcionários foi informado
que o mestre exige que que
o local fique bem organizado
e que os operários utilizem
os EPI’S

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.
Em seguida foi perguntado ao mestre de obras sobre a ordenação desta obra e ele
respondeu que ela é boa, porém foi observado que mesmo que todos os operários estejam
cientes sobre a organização correta dos materiais, existe um erro, pois a área de convivência se
encontra em lugar distante do local da obra fazendo com que os operários deixem os materiais
em qualquer lugar, gerando, assim, desorganização do local de trabalho.
Desta forma observa‐se que assim como a maioria das Obras possuem diversos
erros a situação desta construção não é diferente divergindo assim com alguns conceitos de
SAURIN (1997); FARAH (1992) quando afirmam que é preciso ter um layout adequado a fim de se
obter uma maior eficiência no decorrer da obra.
A partir da próxima analise percebe‐se que a obra possui as suas dificuldades na área de
limpeza, visto que não há nenhum tipo de setor destinado para esta função, porém vale salientar

que o ambiente de trabalho é bastante limpo tendo como exceção apenas o centro de
carpintaria.
Verifica‐se, a partir da análise da resposta do mestre de obras sobre a saúde no ambiente
de trabalho e foi observado que todos os funcionários são obrigados a usar diariamente os
equipamentos de segurança assim como as ferramentas de trabalho se encontram em locais
seguros, fato que converge com as definições dadas por SERPELL (1993) quando esse afirma ser
essencial a saúde no trabalho. Já quando o mestre de obras foi perguntado sobre a autodisciplina
ele afirmou que:
“Diariamente os funcionários são alertados sobre a organização do local de trabalho e
utilização dos EPI’s.”
Além disso em uma conversa com um dos funcionários este informou que o mestre cobra
para que o local seja bem organizado e que eles utilizem EPI’S. A partir deste fato pode‐se
afirmar que a obra se encontra totalmente de acordo com aquilo que os autores preceituam
sobre a autodisciplina dos 5s.
CONCLUSÃO
Diante dos objetivos de analisar o uso dos 5S’s dentro da construção na garagem do IFRN
‐ São Gonçalo do Amarante e observar se os conceitos do 5S estão sendo utilizados de maneira
correta, foram encontrados resultados que permitiram concluir que a obra analisada não está
totalmente de acordo com o que recomendam os autores da Construção Civil, visto que
encontraram‐se falhas nas área de ordenação, utilização e limpeza. Porém, foi possível constatar
que as suas operações são feitas de forma correta, levando em consideração as condições de
trabalho apresentadas no Quadro 3.
Portanto, pode‐se dizer que há um bom uso da metodologia 5S na obra visitada, porém
ainda não é o ideal, embora tenha sido constatado que o trabalho prestado segue, em partes, os
conceitos dos autores, levando‐se em consideração que o layout não estava bem planejado, pois
observou‐se que existe perda de eficiência devido à forma como os materiais estavam dispostos
dentro do arranjo físico.
Assim, observou‐se que a pesquisa resultou em dados relevantes para a melhoria da
qualidade do serviço prestado pela obra estudada.
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RESUMO
A construção civil é geradora de resíduos
sólidos nas cidades, mas nas duas ultimas décadas tem
recebido maior atenção devido a grande quantidade
produzida e o aumento da variedade das tecnologias de
construção. O meio ambiente e a qualidade de vida da
população podem ser afetadas devido à destinação
irregular dos resíduos. O presente artigo é dividido em
três
partes:
planejamento,
implantação
e
monitoramento. Além de ter abordado a qualificação
dos agentes e a gestão no canteiro de obras. A
destinação dos resíduos no município de Monteiro é de
responsabilidade da prefeitura que age de forma
paliativa como na maioria dos municípios onde não

existe ou não se cumpre as normas e leis existentes.
Assim o objetivo desse trabalho é analisar os
procedimentos que as empresas de construção civil
atuantes no município de Monteiro disponibilizam aos
resíduos gerados nas obras, bem como o papel da
prefeitura como agente de fiscalização, sob o ponto de
vista da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

PALAVRAS‐CHAVE: Análise Metodológica, Gestão de Resíduos da Construção Civil, Impactos Ambientais.

METODOLOGICAL ANALYSIS OF SOLID WASTE MANAGEMENT OF CONSTRUCTION IN THE CITY
OF MONTEIRO/PB
ABSTRACT
The construction generates solid waste in the
cities, but in the last two decades it has received
increased attention due to the large quantity produced
and the increase in the variety of building technologies.
The environment and quality of life may be affected due
to irregular waste disposal. This article is divided into
three parts: planning, implementation and monitoring.
Besides having approached the qualification of agents
and management at the construction site. The disposal

of waste in the municipality of Monteiro is responsibility
of the municipality that acts as palliative, as in most of
the counties where there is no law or it is not complied
with the standards and existing laws. Thus the aim of
this work is to analyze the procedures that construction
companies operating in the municipality of Monteiro
provide to waste generated in the works, as well as the
role of the city as monitoring officer, from the point of
view
of
the
National
Solid
Waste.

KEY‐WORDS: Methodological Analysis, Waste Management of Construction, Environmental Impacts.

ANÁLISE METODOLOGICA DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA
CIDADE DE MONTEIRO/PB
1.0 INTRODUÇÃO
A construção civil é uma atividade que contribui fortemente para o desenvolvimento
econômico e social dos centros urbanos, todavia é geradora de grandes impactos ambientais com
geração de resíduos sólidos. Este setor tem um grande desafio: conciliar uma atividade dessa
magnitude com as condições que conduzam ao desenvolvimento sustentável e menos agressivo
ao meio ambiente.
A cadeia produtiva da construção civil engloba setores que vão desde a extração da
matéria prima, e consequente produção dos materiais, até a execução da construção em si,
sendo que o setor que mais se destaca pela geração de empregos, renda e dimensão é o da
construção civil. Somente a construção civil corresponde a 61,2% de toda a cadeia produtiva
(MOREIRA; CABRAL, 2011).
Ângulo (2005) considera resíduos de construção todo e qualquer escória oriunda das
atividades de construção, sejam elas de novas construções, reformas, demolições, que envolvam
atividades de obras de arte e limpeza de terrenos com presença de solos ou vegetação.
A Resolução n° 001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 23 de setembro de 1986
(CONAMA) relacionado aos impactos ambientais causados pela má distribuição dos resíduos da
construção define que qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas
que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem estar da população, as
atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e
a qualidade dos recursos ambientais.
Segundo Pinto (2005) o município deve exercer papel fundamental para coordenar a
direção dos resíduos, utilizando métodos para regular a destinação de escórias. A falta de
efetividade, ou a inexistência de políticas públicas em ordenar e orientar o transporte dos
resíduos nas cidades, associadas muitas vezes ao descompromisso dos geradores no manejo, e
principalmente na destinação de resíduos, podendo gerar alguns impactos ambientais como:
 Assoreamento de rios e córregos;
 Obstrução dos sistemas de drenagem;
 Ocupação indevida de vias e logradouros públicos;
 Risco por sua periculosidade.
Ante a situação por vezes desordenada da acomodação dos resíduos nos municípios, o
poder público age com medidas anódinas, realizando a coleta e se responsabilizando com os
custos de transporte e acondicionamento final. Sendo exatamente esse o método encontrado no
município onde a pesquisa foi realizada. Essa técnica não resolve o problema, ao contrario, só

estimula a prática já existente do acondicionamento irregular das zonas atendidas pela limpeza
publica da administração municipal. Nesse contexto, este trabalho analisa os procedimentos que
as empresas de construção civil atuantes no município de Monteiro, disponibilizam aos resíduos
gerados nas obras, bem como o papel da prefeitura como agente de fiscalização, sob o ponto de
vista da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
2.0 MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia de pesquisa se apresenta como documental, onde foram analisadas leis e
normas vigentes sobre a destinação de resíduos sólidos da construção civil. A pesquisa também
se constitui como bibliográfica para a elaboração de gerenciamento de resíduos.
Para o bom emprego da gestão dos resíduos da construção dividiremos este trabalho em
três partes:
 Planejamento;
 Implantação;
 Monitoramento.
Na medida em que é elaborado este sistema, deve‐se simultaneamente qualificar os
agentes que estão relacionados como: as empresas, os funcionários, órgãos públicos. Deve‐se
também dar ênfase a gestão no próprio canteiro de obras para que o processo seja o mais
eficiente possível desde o recolhimento dos resíduos. Assim surgem os tópicos: qualificação dos
agentes e Gestão no canteiro de obras.

Figura 1 –Lixão de Monteiro – PB. Fonte: Própria.

3.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Ambiente de Estudo
Resíduos da construção civil são provenientes de construções, reformas, reparos e
demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de
terrenos, tais como tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas,
colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico,
vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras,
caliça ou metralha. Esses resíduos são classificados em:
Tabela 01 – Classificação dos Resíduos da Construção Civil
Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras
obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;
Classe A

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e
concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré‐moldadas em concreto
(blocos, tubos, meios fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.

Classe B

Classe C

Classe D

Resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão,
metais, vidros, madeiras e outros.
Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem e recuperação, tais como
os produtos oriundos do gesso.
Resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas,
solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições,
reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros.

Fonte ‐ JUNIOR. Acesso em: 24/06/2013
Conforme classificação da Resolução CONAMA n°307/2002, os resíduos devem ser
encaminhados aos aterros, que são áreas onde são empregadas técnicas de disposição de
resíduos da construção civil classe A, e resíduos inertes no solo, visando à acumulação de
materiais segregados, de forma a possibilitar o uso futuro dos materiais e/ou futura utilização da
área, conforme princípios de engenharia para confiná‐los ao menor volume possível, sem causar
danos à saúde pública e ao meio ambiente.

O local utilizado para a implantação de aterros de resíduos da construção civil classe A e
resíduos inertes deve ser tal que:
a) o impacto ambiental a ser causado pela instalação do aterro seja minimizado;
b) a aceitação da instalação pela população seja maximizada;
c) esteja de acordo com a legislação de uso do solo e com a legislação ambiental.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (2012) reúne o conjunto de princípios, objetivos,
instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo governo federal, isoladamente ou em
regime de cooperação com estados, municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e
ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Compete ao poder público
subsidiar, monitorar, fiscalizar e atuar a qualquer momento logo que tome conhecimento de
eventos nocivos ao meio ambiente e à saúde pública relacionada ao gerenciamento de resíduos.
No município de Monteiro não existe uma estrutura relacionada ao manejo de resíduos
sólidos, desde a criação de leis municipais até um simples monitoramento capaz de regularizar as
empresas de construção civil que atuam na cidade, uma vez que em sua grande maioria, as
empresas não possuem um sistema próprio de gerenciar resíduos, por vincularem um sistema de
gerenciamento a mais um custo na obra, no entanto, ao implantar a gestão de resíduos, as
construtoras podem ter consequências positivas como: atendimento aos requisitos legais e dos
programas de certificação (selos); melhora nas condições de limpeza do canteiro, contribuindo
para maior organização da obra, diminuição dos acidentes de trabalho, redução do consumo dos
recursos naturais e a consequente redução de resíduos. A empresa também inicia uma
conscientização ambiental que visem o desenvolvimento de ações sustentáveis que numa visão
estratégica de negócios, venham a contribuir para valorizar e imagem da empresa e economia.
3.2 Procedimentos de Gestão de Resíduos
De acordo com PINTO (2005), a implantação do método de gestão de resíduos para a
construção civil implica o desenvolvimento de um conjunto de atividades para se realizar dentro
e fora dos canteiros. De modo a garantir o destino final das metralhas.
 Planejamento
O deve ser realizado a partir dos canteiros de obras sempre visando os impactos
ambientais provocados pela falta de gerenciamento não só dos resíduos, como as demolições nas
cidades, mostrar em um novo processo de organização de arranjo físico do canteiro de obras tais
como a distribuição do espaço do mesmo, fluxo de resíduos e transportes disponíveis. Além de
gerenciar a contratação de uma empresa responsável pela remoção dos entulhos, locais de
depósitos apropriados, qualificações dos coletores, verificação de reciclagem e aproveitamento
dos resíduos, principalmente os de alvenaria, concreto e cerâmico.

 Implantação
Essa etapa é iniciada após a distribuição dos instrumentos de coleta, por meio do
treinamento de todos os operários no canteiro, visando à coleta e triagem do resíduo. Envolve
também a implantação de controles administrativos, com treinamento dos responsáveis pelo
controle da documentação relativa ao registro da destinação dos resíduos.
 Monitoramento
Elaborando relatórios e check‐list’s em períodos curtos para verificação da eficiência
deste sistema e o desempenho de todos os envolvidos. Isto deve servir como referencia para a
manutenção dos desvios observados tanto na gestão destes resíduos na obra, quanto à remoção
e destinação. Deve ser feito novo treinamento sempre que houver entrada de funcionários ou
mediante o surgimento de alguma anomalia que possa surgir durante as avaliações periódicas.
3.3 Qualificação dos Agentes
Se for necessário adquirir algum tipo de recipiente, deve observar se o mesmo é
adequado ao uso a que se destina e se há licenças especificas para remover os resíduos. As
empresas contratadas para o transporte devem estar cadastradas nos órgãos municipais e sem
nenhuma restrição cadastral.
Nos casos em que a prefeitura é a única responsável por essa coleta, como é o caso do
município estudado, deve haver uma qualificação não apenas dos agentes responsáveis pela
retirada, mas também dos funcionários que trabalham em nível estratégico na forma de tornar
legal e seguro esse manuseio.

3.4 Gestão no Canteiro de Obras
É no canteiro de obras onde o desperdício de matérias tem inicio ou a gestão eficiente é
iniciada.
A boa organização evita desperdícios na utilização e na aquisição dos materiais, pois em
alguns casos os materiais novos permanecem espalhados pela obra e acabam sendo descartados
como resíduos. No canteiro há uma profunda correlação entre os fluxos e os estoques de
materiais e o evento da geração de resíduos. Por conta disso é importante observar a correta
estocagem dos diversos materiais, obedecendo a critérios básicos como classificação, frequência
de utilização, empilhamento e distanciamento do solo.
No âmbito da elaboração dos projetos de canteiro, deve ser equacionada a disposição dos
resíduos, considerando os aspectos relativos ao acondicionamento diferenciado e a definição de
fluxos eficientes. Uma simples atividade como a limpeza do canteiro, é precedida de um projeto,
uma vez que essa etapa contribui para a triagem dos materiais e a varrição dos ambientes.

Nas obras observadas nesta pesquisa, não existia um projeto de manejo do canteiro de
obras. Os materiais não possuíam um local adequando para acondicionamento, e os resíduos
ficavam dispostos em um local dentro da obra onde em seguida eram recolhidos e depositados
em outras obras, servindo como aterro.
A prefeitura não exerce no município o papel de agente de fiscalização, pois não fiscaliza o
acondicionamento nem o destino das metralhas.

CONCLUSÃO
Através da analise metodológica baseada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ficou
evidente a falta de comprometimento das empresas atuantes no município e da própria
prefeitura, em regulamentar uma gestão para a triagem e destino dos resíduos, fazendo‐se por
necessário a criação de uma política municipal capaz de regulamentar e direcionar as empresas a
uma gestão qualitativa, visando a sustentabilidade e evitando impactos ambientais, uma vez que
os resíduos atuais não possuem uma forma adequada de destino e possível reciclagem.
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RESUMO
O projeto de extensão “Prestação de Serviços de
Orientação à Manutenção de Obras com Patologias na
Cidade de Monteiro‐PB” vem desenvolvendo atividades
de vistorias em edificações e será apresentado neste
artigo o resultado de uma edificação visitada pela
equipe de extensão no dia 14 de junho de 2013. A
edificação com aproximadamente 3,5 anos de
construção, tem três pavimentos, sendo o primeiro e o
segundo para fins comerciais, onde funciona uma
fábrica de sorvete e o terceiro para moradias contendo
três
apartamentos
residenciais.
No
terceiro
apartamento do terceiro pavimento há microfissuras,

fissuras e descolamento de peças cerâmicas. Para
monitorar as fissuras, colocou‐se fita crepe e mediu‐se a
abertura das mesmas. No dia 21 de agosto de 2013,
realizou‐se novamente a vistoria das fissuras
etiquetadas e verificou‐se que novas manifestações
patológicas haviam surgidos. No decorrer do tempo
outras vistorias foram realizadas e verificaram‐se novas
microfissuras. O objetivo deste trabalho é apresentar os
resultados dessas visitas e as recomendações técnicas
para solucionar o problema.

PALAVRAS‐CHAVE: Patologia, vistoria, fissuras, vibração.

STUDY OF PATHOLOGICAL MANIFESTATIONS CAUSED BY VIBRATIONS IN
THE BUILDING IN THE TOWN OF MONTEIRO‐PB
ABSTRACT
The extension project "Providing Mentoring Services to the Maintenance of works with Pathologies in the city of
Monteiro‐PB" has been developing building surveys and activities will be presented in this article is the result of a
building visited by extension 14th on June 2013. Building with approximately 3.5 years of construction, has three
floors, being the first and the second for commercial purposes, where an ice cream factory and the third for houses
containing three residential apartments. In the third apartment on the third floor there are micro‐cracks, fissures
and detachment of ceramic parts. To monitor the cracks, masking tape and measured the opening thereof. On
August 21th 2013, was held again the survey labeled fissures and it was found that new pathological manifestations
were encountered. The aim of this work is to present the results of these visits and technical recommendations to
solve the problem.
KEY‐WORDS: Pathology, Survey, Cracks, and Vibration.

ESTUDO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS ORIGINADAS POR VIBRAÇÕES EM EDIFICAÇÃO
NA CIDADE DE MONTEIRO – PB
INTRODUÇÃO
As patologias surgem quando a construção deixa de apresentar desempenho previsto pelos
construtores e normalmente tem sua origem na fase de projeto e/ou durante a execução como
também pelo mau uso da edificação, portanto, o conhecimento sobre esse assunto é
indispensável em maior ou menor grau, para todos que trabalham na construção (VERÇOZA,
1991).
As fissuras e trincas, em geral, são ocorrências muito comuns em edificações, sendo consideradas
como nocivas àquelas que são visíveis a olho nu, quando observadas a uma distância maior que
um metro, ou aquelas que, independentemente da sua abertura, estejam provocando
penetração de umidade para dentro das edificações e geralmente ocorrem em alvenarias e em
peças estruturais de diferentes formas e direção (Taguchi, 2008). Segundo a norma de
impermeabilização, NBR 9575:2010, as microfissuras têm abertura inferior a 0,05 mm. As
aberturas com até 0,5 mm são chamadas de fissuras e, por fim, as maiores de 0,5 mm e menores
de 1,0 mm são chamadas de trincas. Essa nomenclatura pode ser aplicada às trincas passivas, que
não variam ao longo do tempo, em função da variação da temperatura.
Essas manifestações patológicas ocorrem com frequência em construções que não tem controle
adequado da execução da fundação e de peças estruturais de concreto, como também o mau
uso e vibrações oriundas de tráfego intenso e atividades industriais. O diagnóstico da origem
dessa patologia pode ser definido pela configuração da fissura, da abertura, do espaçamento e,
se possível, pela época de ocorrência (após anos, semanas, ou mesmo algumas horas da
execução), considerando as diferentes propriedades mecânicas e elásticas dos constituintes da
alvenaria e em função das solicitações atuantes (PEREIRA, 2012). A fissura, de uma forma geral, é
um tipo de falha patológica importante devido a três aspectos, o aviso de um eventual estado
perigoso para a estrutura; o comprometimento do desempenho da obra em serviço
(estanqueidade à água, durabilidade, isolamento acústico, entre outros) e o constrangimento
psicológico que a fissuração do edifício exerce sobre os usuários. Nunca é demais repetir que as
alvenarias são os componentes da obra, mais suscetíveis à fissuração, além do que são as que
mais realçam aos olhos dos usuários do edifício. Assim sendo, por aspectos estéticos, psicológicos
e mesmo de desempenho, as recuperações de alvenarias são as que mais frequentemente se
verificam nas obras (THOMAZ, 1989).
Outra forma usual de acompanhamento de manifestações patológicas é o controle sistemático
de abertura e extensão de trincas, como forma de caracterizar a gravidade do problema e seu
aspecto ativo ou estabilizado. É importante acompanhar a progressão das trincas e sua dimensão
utilizando várias propostas de descrição de sua severidade. A análise da gravidade ou origem de
fissuras em edificações não é trivial, pela usual complexidade que envolve o comportamento dos
materiais e sua conectividade e possíveis origens e causas. Dessa forma o trincamento e sua
progressão em elementos portantes são indicadores de risco e devem ter tratamento
emergencial, com participação de especialista (MILITITSKY, CONSOLI E SCHNAID, 2008).

Portanto, é necessária a vistoria das construções para observar a estabilidade ou aumento da
abertura de fissuras, que pode indicar a necessidade de reparos estruturais. A alteração na
abertura das fissuras é um item referencial na análise do técnico nas vistorias periódicas
estruturais que é realizada em períodos diferentes com vários métodos, entre eles, o uso do
instrumento extensômetro mecânico ou elétrico, instalado entre as estruturas avariadas. Em
outro método, a medição convencional é obtida por um técnico de inspeção, com instrumentos
de metrologia dimensional, como paquímetro e fissurômetro, colocado manualmente sobre a
estrutura avariada, onde o técnico observa no instrumento o traço de medida e o valor da escala
correspondente à abertura de fissura, como também pode‐se fazer uso de técnicas modernas de
processamento digital no domínio espacial da imagem em um aparelho celular em que o
algoritmo trabalha diretamente a morfologia matemática dos pixels em imagens previamente
convertidas para uma matriz binária, cujo objetivo é obter o índice de porcentagem da região de
fissura na imagem da estrutura em alvenaria ou concreto. (MARTINS; PIZOLATO JUNIOR e BELINI,
2013).
A vibração induzida nas edificações pode gerar danos estruturais em algumas situações e apenas
a incomodidade em outras. As construções que possuem estrutura em aço ou concreto armado
tendem a receber melhor os efeitos da vibração. Em contrapartida, as construções antigas e
patrimônios históricos, edificados com materiais menos resistentes, como a alvenaria de tijolos
de barro, queimados em fornos ou não, taipa ou madeira, podem sofrer desde trincas estéticas
até danos estruturais irreversíveis quando expostas a elevados níveis de vibração. Além dos
danos às edificações, também pode ocorrer a incomodidade dos usuários, já que a
movimentação das janelas, por exemplo, causa incômodo devido ao ruído gerado, e a
movimentação das lajes favorece o deslocamento de armários e até mesmo a abertura de
algumas portas, como também o barulho do funcionamento das máquinas. As principais fontes
de vibração no meio urbano são o elevado tráfego de veículos pesados ou das composições
ferroviárias que em muitas cidades atravessam áreas populosas, inclusive no período noturno e
também galpões industriais com máquinas pesadas (BRITO, SOARES E NAZARI, 2013).
MATERIAIS E MÉTODOS
A edificação com aproximadamente 3,5 anos de construção, possui três pavimentos, sendo o
primeiro (térreo) e o segundo para fins comerciais, onde funciona uma fábrica de sorvete e o
terceiro para moradias contendo três apartamentos residenciais. O prédio está localizado em
esquina com fachada frontal na direção sul e fachada lateral na direção leste e demais laterais
conjugadas às edificações vizinhas. As fachadas frontal e lateral são revestidas com pastilhas
cerâmicas. Numa escavação na base da fundação constatou‐se que a fundação é corrida e de
pedra rachão argamassada, com aproximadamente um metro de profundidade e o sistema
construtivo estrutural não foi informado e não obteve‐se acesso aos projetos. O apartamento
utilizado para o estudo apresenta microfissuras, fissuras e deslocamentos de cerâmicas em
alguns cômodos e, após a vistoria, realizou‐se o monitoramento durante sete meses para
observar o desenvolvimento dessas patologias e a partir disso, apresentar os resultados das
observações que foram analisadas na edificação, como também as recomendações necessárias
para as manifestações notadas.

Este trabalho apresenta um estudo de caso em uma edificação com três pavimentos, onde foi
feito exame visual no dia 04 de julho de 2013 e ao vistoriar os problemas, verificou‐se que as
manifestações ocorrem no terceiro apartamento do terceiro pavimento, que constam de fissuras
e descolamento de peças cerâmicas. Foram colocadas etiquetas para monitorar as fissuras
durante algum tempo e analisar se os problemas seriam ativos ou passivos. Então se fixou fita
crepe de 5,0 cm de largura, transversalmente, com o dia e a hora para facilitar a observação
durante sete meses e analisar o movimento das fissuras, como visto na figura 1. Foram
fotografados todos os cômodos com problemas e verificadas as dimensões das fissuras com trena
metálica, fissurômetro e paquímetro.

Figura 1 – Fissura na parede leste do quarto 1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após monitorar as manifestações patológicas da edificação de junho a dezembro e obter as
informações sobre as mesmas foram verificados que há problemas relacionados à microfissuras,
fissuras e descolamento de cerâmicas em alguns cômodos do terceiro apartamento.
Na figura 1 observa‐se uma fissura na direção horizontal com aproximadamente 0,50 mm de
abertura na base da parede leste do primeiro quarto, estando a 17,0 cm acima do piso e se
extende por toda a parede. Outra fissura foi na parede oeste da varanda, na direção vertical, com
aproximadamente 0,50 mm de abertura, como mostrado na figura 2.

Figura 2 – Fissura na parede oeste da varanda
Observou‐se que o piso da cozinha apresenta um afundamento no meio do cômodo, resultando
em uma peça cerâmica descolada e demais com som cavo e pequenas fraturas, como mostrado
na figura 3.

Figura 3 – Descolamento de cerâmica no piso da cozinha

Após dois meses foi realizado um novo enxame visual, observou‐se que as fissuras etiquetadas
continuavam da mesma forma, vistas a olho nu. Mas, novas manifestações tinham surgidos como
microfissuras na parede do quarto dois, com aproximadamente 0,07 mm de abertura, extensão
de 63,0 cm e se apresentavam horizontalmente a uma altura aproximada de 2,11 cm do piso,
como mostrado na figura 4. Também houve descolamento de cinco peças cerâmicas no piso da
sala.

Figura 4 – Microfissura na parede leste do quarto 2
Esses problemas são originados das vibrações das máquinas usadas na fábrica de sorvete.
Chegou‐se a essa conclusão depois de observar a parte térrea, onde não foram detectadas
fissuras que pudessem remeter a um recalque ou outras origens, então o problema se concentra
no local onde há maior vibração, visto que o maquinário está abaixo do apartamento vistoriado.
As recomendações para esses problemas é a retirada imediata das máquinas, pois as fissuras
tendem a aumentar. Em seguida fazer a amarração e calafetação dessas fissuras. A amarração
deve ser feita com grampos de aço de diâmetro 5.0 mm engastados transversalmente às fissuras
e embutidos no reboco, como ilustrado na figura 5. A calafetação ou fechamento das fissuras
deve ser feito com argamassa polimérica após a escarificação das mesmas, deixando‐as com
abertura em forma de “V”.

Figura 5 – Amarração das fissuras

CONCLUSÃO
Após a realização da vistoria e levantamento do histórico da edificação e a verificação dos
problemas apresentados no apartamento, pode‐se concluir que as manifestações patológicas
estão sendo acarretadas pelas vibrações das máquinas da fábrica que ficam no pavimento abaixo
do apartamento vistoriado.
É notável a atenção para essa edificação, que em pouco tempo de uso, menos de quatro anos, já
havia tantas patologias e que, há cerca de sete meses, o proprietário já tem conhecimento dos
problemas e a única solução que tomou foi substituir as máquinas por outras com menor índice
de vibração. Essa medida não foi eficaz, pois as fissuras estão aumentando, mesmo não tendo
equipamentos para detectar a variação das aberturas, percebeu‐se, a olho nu, que surgiram
microfissuras no decorrer do tempo.
Diante disso, a falta de manutenção e o desconhecimento de técnicas apropriadas para correção
agravam ainda mais os casos. Portanto faz‐se necessário a divulgação de informações corretas
sobre recuperação de obras afetadas por patologias.
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RESUMO
A construção civil é um dos setores industriais
que mais crescem no Brasil, atrelado a esse crescimento
estão os problemas crônicos pertinentes a esse setor‐
manifestações patológicas. O objetivo deste estudo foi
identificar, por meio de um estudo de caso, as principais
manifestações patológicas presentes em uma escola
pública localizada na cidade de Monteiro‐PB. Para tanto,
foi feita uma pesquisa de campo, na qual houve o
levantamento das patologias existentes no pátio, salas

de aula, corredores, banheiros, refeitório e toda parte
externa da instituição, foram realizados estudos
sistematizados da literatura corrente sobre o tema em
livros, artigos e revistas. Também foram efetivadas
medições com o auxílio do fissurômetro e paquímetro,
além de registros fotográficos.

PALAVRAS‐CHAVE: Construção civil, manifestações patológicas, escola.

LIST OF PATHOLOGICAL MANIFESTATIONS THE PUBLIC BUILDING OF THE CITY OF MONTEIRO ‐
PB
ABSTRACT
The building industry is one of the fastest
growing sectors in Brazil, coupled to this growth are
chronic problems relevant to this industry‐pathological
manifestations. The aim of this study was to identify,
through a case study, the main pathological
manifestations present in a public school located in the
city of Monteiro‐PB. Therefore, it was made a field

KEY‐WORDS: Building, pathological manifestations, school.

research, in which there was a survey of existing
conditions in the courtyard, classrooms, hallways,
restrooms, cafeteria and all outside of the institution,
systematic studies of the current literature on the
subject were held in books, articles and magazines.
Measurements with the aid of fissurômetro and caliper
were also effected, and photographic records.

LEVANTAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE
MONTEIRO‐PB

INTRODUÇÃO
A construção civil é um dos setores industriais que mais crescem no Brasil, atrelado a esse
crescimento estão os problemas crônicos pertinentes a esse setor, como por exemplo, a baixa
qualidade no processo e no produto final ‐ as edificações, onde apresentam diversas patologias.
O termo patologia é composto pelas palavras gregas pathos (doença) e logia (ciência,
estudo). Por tanto, segundo os dicionários, é a parte da Medicina que estuda as doenças.
Conforme o dicionário MICHAELIS, significa:
Med Ciência que estuda a origem, os sintomas e a natureza das doenças.
P. descritiva ou P. especial: história particular de cada doença. P. externa:
a que se ocupa das doenças externas. P. geral: a que define os termos,
fixa‐lhes as significações, determina as leis dos fenômenos mórbidos,
investiga e classifica as causas, os processos, os sintomas etc. P. interna: a
que se ocupa das doenças internas.
As patologias são alterações na estrutura ou funcionalidade dos organismos, causadas por
doença, ou seja, tudo que promove a degradação do material ou de suas propriedades físicas e
ou estruturais o qual esteja sendo solicitado (IANTAS,2010). Na construção civil pode‐se atribuir
esse termo aos estudos dos danos ocorridos em edificações.
De acordo com Verçoza (1991), as características construtivas modernas beneficiam
muito o aparecimento de patologias nas edificações. Sendo assim, torna‐se indispensável o
conhecimento dessas manifestações, ainda para esse autor, quando se conhece os problemas ou
defeitos que uma construção pode vir a apresentar e suas causas, a chance de se cometer erros
reduz muito.
São vários os agentes causadores de patologias, os mais comuns são: cargas, variação de
umidade, variações térmicas intrínsecas e extrínsecas, além de agentes biológicos, como as
formigas, incompatibilidade de materiais, agentes atmosféricos (IANTAS,2010).
Segundo Souza e Ripper (1998) os sintomas patológicos também podem desenvolver‐se
em estruturas bem projetadas, bem executadas e perfeitamente utilizadas, pois se deterioram
com o passar do tempo. Essas patologias "problemas" podem manifestar‐se de diversas formas
mas, principalmente, como infiltrações e danos causados por umidade excessiva na estrutura, ou
como trincas também conhecidas como fissuras ou rachaduras, como sendo a mesma coisa. No
entanto, existem autores que diferenciam tais termos quanto ao tamanho da abertura.
De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas ‐ ABNT, em sua norma NBR
15575‐2:2013 "Edificações habitacionais ‐ Desempenho ‐ Parte 2: Requisitos para os sistemas
estruturais" a fissura de componente estrutural é o seccionamento na superfície ou em toda
seção transversal de um componente, com abertura capilar, provocado por tensões normais ou

tangenciais. Já as trincas são expressão qualitativa aplicável a fissuras com abertura maior ou
igual a 0,6 mm e as rachaduras apresentam aberturas mais pronunciadas, da ordem de 5,0 mm.
O conhecimento dos vários mecanismos de formação das fissuras é indispensável, pois
permitem identificar os diversos tipos existentes e possibilita apontar o nível de periculosidade
que a mesma representa à estrutura e se haverá o comprometimento no comportamento da
edificação (THOMAZ, 1989).
O surgimento das manifestações patológicas acentua‐se quando as edificações são
projetadas inadequadamente, executadas sem o devido cuidado, utilizadas erroneamente e com
manutenção deficiente. Outros aspectos que resultam na aparição de tais manifestações são a
falta de detalhamento, insuficiência de planejamento e controle, a qualificação deficiente ou
inadequada dos técnicos e operários, e os prazos de execução excessivamente curtos (SOUZA E
RIPPER, 1998).
Sendo assim, as atividades de inspeção, avaliação e diagnóstico das patologias na
construção, devem ser desempenhadas sistematicamente e periodicamente, para que os
resultados e ações de manutenção possam cumprir efetivamente a reabilitação da obra, sempre
que necessária.
Para Couto e Couto (2007) o fator de decisão entre as ações de manutenção preventiva e
ações corretivas consiste no aspecto financeiro. Contudo, os mesmos autores alegam que, a
prática tem evidenciado que os custos de prevenção não são tão expressivos em relação aos de
intervenção. No entanto, o que de fato busca‐se, é garantir um comportamento aceitável de uma
edificação por um período de vida útil planejado.
Segundo Souza e Ripper (1998) e Dardengo (2010) as manifestações patológicas na
construção civil representam o baixo desempenho da estrutura ou mesmo o fim da vida útil de
um determinado componente estrutural, ocasionando na insatisfação do usuário quanto a
estabilidade, estética, servicibilidade e, principalmente, a durabilidade da mesma com relação às
condições a que está submetida.
Para Silva (2011) as manifestações patológicas se dão em consequência ao mecanismo de
deterioração sofrido pelas edificações, podendo ser observadas por uma inspeção. Muitas vezes
a observação de pequenas patologias, com baixo custo de recuperação, acabam por evoluir
devido a falta de manutenção da edificação, tornando‐a insegura e de alto custo para maior tê‐la.
Sendo assim, o aparecimento de manifestações em edificações escolares de gestão pública,
podem prejudicar e comprometer a segurança da comunidade (alunos, funcionários e usuários),
deixando‐as, inclusive, sem condições de uso.
Diante de tais aspectos, o estudo buscou identificar as principais manifestações
patológicas presentes numa escola de gestão pública da cidade de Monteiro‐PB.
MATERIAIS E MÉTODOS
O levantamento das manifestações patológicas foi realizado em uma escola pública da
cidade de Monteiro‐PB.

Inicialmente, foi feita uma pesquisa de campo, na qual houve um levantamento, através
de observações visuais, das manifestações patologias existentes no pátio, salas de aula,
corredores, banheiros, refeitório e toda parte externa da instituição.
Para tal, foram realizados estudos sistematizados da literatura corrente sobre o tema em
livros, artigos e revistas. Também foram efetivadas medições com o auxílio do fissurômetro e
paquímetro ‐ instrumentos de verificação de abertura das trincas e fissuras, além de registros
fotográficos que proporcionam uma maior veracidade e visualização das manifestações
patológicas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A visita a instituição teve início na parte externa, seguida pela observação do pátio, das
salas de aula, refeitório e banheiros, posteriormente foi analisado um anexo, que funciona como
mini‐teatro da escola.
Na parte externa da instituição foram identificadas na base das salas de aulas a presença
de patologias resultantes de aspectos biológicos, formigas, que podem formar uma rede de
túneis subterrânea, capaz de vir a determinar recalques nas fundações ou afundamento nos
pisos. Além disso, pode‐se identificar nas paredes de alvenaria a presença de trincas com
abertura de até 1,6 mm, decorrentes da sobrecarga que a coberta executada em telha cerâmica,
provoca nas mesmas.
Já em relação ao pátio da instituição verificamos no piso ao lado de um auditório a
presença de uma rachadura com abertura de até 13,5 mm, como mostra na Figura 1 (a),
decorrente de recalque da fundação, devido a sobrecarga e presença de formigueiro no local,
causa esta também que caracteriza as rachaduras de 11,9 mm presentes na Figura 1 (b).

Figura 1‐ (a) e (b) piso com presença de rachaduras.
Ainda no pátio, encontra‐se a presença de oxidação em grades de janelas e no suporte do
ar‐condicionado, este por sua vez não apresenta nenhum elemento de canalização da água,
sendo escoada no piso já danificado, prejudicando‐o ainda mais. Uma outra patologia
considerada alarmante refere‐se ao reservatório de água da instituição como verifica‐se na Figura
2, que apresenta trincas na viga com abertura de 3,1 mm e rachadura no pilar com 15,9 mm,

ferragens expostas já prejudicadas pela corrosão, o que compromete ainda mais a estrutura,
além de muita umidade no local, decorrente da presença da água e da falta de uma
impermeabilização adequada.

Figura 2‐ Trincas e rachaduras em vigas e pilares do reservatório de água.
Referente também a umidade nota‐se a presença constante de eflorescências e reboco
pulverulento, principalmente em paredes próximas ao banheiro, de forma que vem a prejudicar
apenas a qualidade estética da edificação.
A Figura 3 mostra o piso de uma sala de aula, com trincas de 1,05 mm, que sofreu
recalque devido a presença de formigueiro. Houve um rebaixamento do rodapé ao piso de 50
mm.

Figura 3‐ Recalque de piso em sala de aula.
No refeitório da instituição a coberta foi realizada em estrutura metálica e telha cerâmica,
onde, das cinco vigas metálicas, apenas duas estavam devidamente apoiadas em pilares, as
demais estavam apoiadas em paredes de alvenaria, não suportando as cargas a elas solicitadas.
Em consequência disto surgiram fissuras nos locais de apoio da estrutura, mostrado na Figura 4
(a), assim como nas paredes dos banheiros que separam esses dois ambientes, Figura 4 (b).

Figura 4‐ (a) coberta em estrutura metálica do refeitório, (b) fissuras em paredes internas
do banheiro.
Em relação ao mini‐teatro, como é possível observar na Figura 5, constatou‐se a presença
de uma fissura com abertura de 1,8 mm, em uma das paredes, decorrente do recalque da
fundação, executada em pedra argamassada.

Figura 5‐ Detalhe lateral da fissura no mini‐teatro.
CONCLUSÃO
Ao longo de seus 42 anos, a escola de gestão pública da cidade de Monteiro‐PB, passou
por várias reparações e uma ampliação. No entanto, essas reparações serviram apenas para
tornar o ambiente erguido, pois mediante os fatos expostos no presente trabalho, observa‐se
que o local já deveria estar interditado.
A maior parte das manifestações patologias identificadas oferecem um nível de
periculosidade alto, o que difere do esperado, tendo em vista que a edificação funciona,
normalmente, como sede de uma instituição escolar. Em alguns setores do prédio medidas
corretivas devem ser tomadas de imediato, como na coberta de estrutura metálica do refeitório,
onde deveria ser realizado um escoramento e executados novos pilares para todas as vigas
metálicas, outro dos setores de maior preocupação é o reservatório de água, onde deveria ser
efetuado, o quanto antes, um encamisamento dos pilares e vigas. Quanto ao piso danificado pela

presença de formigueiros, deve‐se eliminar primeiramente as formigas, depois executar
novamente o piso com uma compactação adequada.
Sendo assim, o prédio da escola pública encontra‐se em estado alarmante, devendo ser
interditado por não oferecer segurança aos seus usuários, para que então, todas as
manifestações patológicas identificadas possam ser solucionadas.
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RESUMO
Este trabalho trata da confecção de concreto
ecológico de pós reativos com baixo consumo de
cimento Portland e de sílica, sem adição de fibras e
quantidade total de material aglomerante menor que
300kg/m³, reduzindo assim o impacto ambiental
relacionado as suas respectivas produções. Para a
confecção do concreto de pós reativos é requisitada
uma considerável quantidade de cimento para obter a
resistência esperada, resultando em um grande impacto
ambiental, uma vez que seu processo de produção
agride o meio ambiente. Com o objetivo de solucionar

esta problemática, propõe‐se, neste trabalho, uma
relação constitutiva para o material em que a
quantidade total de aglomerantes é reduzida, a
temperatura de cura e o tempo de submissão ao
tratamento térmico foram mudados, e a areia
parcialmente substituída por pó de vidro proveniente de
resíduo de construção civil. A análise experimental
compreende o estudo da resistência à compressão dos
corpos‐de‐prova moldados com dimensões de 50 mm de
diâmetro por 100 mm de altura, com resultados dos
ensaios nas idades de 7, 14 e 28 dias.

PALAVRAS‐CHAVE: concreto de pós reativos, impacto ambiental, ecoeficientes.

ECO‐EFFICIENT REACTIVE POWDER CONCRETE
ABSTRACT
This paper deals with the manufacture of
ecological reactive powder concrete with low
consumption of Portland cement and silica, without
addition of fibers and with a total amount of
agglomerating materials less than 300kg / m³, thereby
reduce the environmental impact of their respective
productions. At the confection of the reactive powder
concrete requires a considerable amount of cement for
the expected resistance, resulting in a major
environmental impact, since their production process is
not environmentally friendly. In order to solve this

problem, it is proposed in this work a constitutive
relationship for the material in which the total amount
of agglomerating materials is reduced, the curing
temperature and the time of subjection to heat
treatment were changed, and the partial trace of sand
were replaced by glass powder residue from
construction. The experimental analysis involves the
study of the compressive strength of the specimens with
dimensions of 50 mm diameter by 100 mm height at
ages
of
7,
14
and
28
days.

KEY‐WORDS: reactive powder concrete, environmental impact, ecofriendly.

INTRODUÇÃO
A elevada produção de resíduos sólidos é um problema mundial. Encontrar soluções
adequadas para a disposição final dos resíduos provenientes das diversas indústrias representa
um grande desafio para o meio científico e tecnológico, tendo em vista os graves problemas
ambientais que podem ser gerados por uma disposição inadequada.
Dentro da indústria da construção civil, a produção de concreto surge como um celeiro
potencial para absorver alguns tipos de resíduos. O uso de outros materiais no concreto, na
forma de agregados fino ou grosseiro já foi estudado por vários pesquisadores. Alguns desses
materiais são adicionados com o intuito de melhorar as características mecânicas dos concretos
como a sílica, misturas de materiais pozolânicos, cinzas, pó de basalto, escórias, etc, segundo
BABU e PRAKASH (1995).
O uso de vidro já foi estudado e atualmente existem países utilizando este material como
agregado fino no concreto, como os estudos de POLLEY et al. (1998), de SHAO et al.(2000) e
BABU e PRAKASH (1995). Os primeiros pesquisaram o uso de vidro reciclado como substituto do
agregado fino (areia) no concreto chegando a resultados satisfatórios, já os segundos
pesquisaram o uso de sílica, vidro finamente moído e cinzas volantes, mas em substituição ao
cimento adicionados em proporções de até 30% em peso com tamanho de partícula abaixo de
0,15 mm. Esses autores verificaram que o concreto produzido com a adição de vidro finamente
moído tinha suas propriedades mecânicas melhoradas em função de reações pozolânicas.
BABU e PRAKASH (1995) constataram que o vidro pode influenciar a qualidade do
concreto por outros efeitos que não o pozolânico e o da reação álcali/sílica. Verificou‐se que o
benefício da adição do vidro estava relacionado ao preenchimento de vazios entre os grãos do
agregado fino (melhora do empacotamento das partículas). Já o efeito pozolânico aconteceria
com vidros de granulometria fina uma vez que as partículas finas favorecem uma rápida e
benéfica reação pozolânica.
Nos últimos anos, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas e a busca por materiais com
desempenho mecânico e de durabilidade cada vez maiores tem sido o alvo dos pesquisadores da
tecnologia dos concretos. Os concretos de pós reativos são compósitos constituídos de partículas
com granulometria fina (tamanho máximo ≤ 2000 μm) e uma baixa relação água/cimento. No
entanto, para alcançar a resistência adequada, é necessária uma considerável quantidade de
cimento, que, dentre os materiais constituintes do concreto, é o que demanda maior custo e
consumo de energia para sua produção. Sendo assim, a solução para o problema seria a redução
do consumo de aglomerantes através do uso intensivo de adições, aditivos superplastificantes e a
“otimização” da distribuição granulométrica dos agregados propiciando assim uma maior
compacidade ao material.

MATERIAIS E METODOLOGIA
CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS
O cimento Portland utilizado foi o CPV ARI RS, fabricado pelo grupo Holdercim.
A sílica ativa (SA) utilizada foi a não densificada da empresa Tecnosil, que indicou como
massa específica do material o valor de 2.220 kg/m³, superfície específica aproximadamente igual
a 19.000 cm²/g e diâmetro médio da partícula igual a 0,20 µm.
O pó de quartzo utilizado foi fornecido pela empresa BMRC (Beneficiamento de Minérios
Rio Claro Ltda.) com uma granulometria de 500 Mesh (25mm) ‐ [0;3] % de retenção.
Foi adotada areia fornecida por jazidas devidamente regulamentadas junto ao IBAMA na
cidade de São Luís. O diâmetro médio dos grãos é 0,28mm, classificada como muito fina.
O agregado artificial para este estudo foi produzido a partir de resíduo inorgânico vítreo
proveniente do processo de coleta seletiva de resíduos de construção civil, coletado em São Luís
do Maranhão. O vidro foi submetido à trituração até obter‐se granulometria próxima à do
agregado miúdo (areia), segundo a NBR: 7211 (2005) que especifica os agregados para concreto.
Foi utilizado o superplastificante Sika Visco Crete 20 HE que é um aditivo líquido de pega
normal de terceira geração para indústria de pré‐moldados, concretos de alta resistência inicial,
concreto de alto desempenho (CAD) e concreto auto‐adensável (CAA).
METODOLOGIA UTILIZADA
A tabela 1 abaixo mostra os consumos em kg/m³ traço de concreto de pós reativos
original de RICHARD e CHEYREZY (1995) e as substituições de areia por pó de vidro proveniente
de resíduo de construção civil nas proporções de 0% (traço A), 5% (traço B), 12,5% (traço C), 20%
(traço D), além da diminuição da quantidade de aglomerantes para o limite de 300 Kg/ m³.
Tabela 1 – Relação dos consumos de materiais em kg/m³ dos traços produzidos.
Materiais
Cimento
Sílica
Pó de quartzo
Areia
Pó de vidro
Superplastificante
Água

Sem pó de vidro
Original

Traço A

854
210
201
939
‐
17
184

240.79
59.21
455.67
1448.33
‐
17
184

Com pó de vidro
Traço B
240.79
59.21
455.67
1375.91
72.42
17
184

Traço C
240.79
59.21
455.67
1267.29
181.04
17
209

Traço D
240.79
59.21
455.67
1158.66
289.67
17
234

O procedimento de mistura para as dosagens foi:
•

misturou‐se primeiramente todo o material seco até ocorrer à homogeneização;

•
misturou‐se a água e aditivo superplastificante em uma única solução e foi
adicionada à mistura aumentando‐se a rotação do misturador.
As proporções de substituição do agregado natural por agregado vítreo sintético foram
definidas, comparando os resultados com o traço original de concreto de pós reativos,
respeitando, neste estudo, o limite de material aglomerante menor que 300kg/m³.
Para cada traço foram moldados, segundo a NBR: 5738 (2003), 3 corpos‐de‐prova com
dimensões 50x100 mm e adensados manualmente com soquete. Os corpos‐de‐prova eram
desformados com 24 horas e colocados em estufa, em ambiente úmido, com temperatura
estabilizada em 90ºC, por 48 horas, em seguida, permaneciam em cura úmida até a data dos
ensaios.
RESULTADOS
Os ensaios de resistência à compressão foram realizados nas idades de 7, 14, 21 e 28 dias,
segundo a NBR: 5739 (1994). O equipamento utilizado foi uma prensa eletromecânica, com
sistema de medição digital, acoplado a um microcomputador com impressora.
A tabela 2 apresenta os resultados dos ensaios de compressão realizados para o traço
original de concreto de pós reativos para posterior comparação de resultados.
Tabela 2 – Resultados dos ensaios de compressão referentes ao traço original.
Traço Original
Corpo de
Prova

Resistência à Compressão (MPa)
7 dias

14 dias

21dias

28 dias

C‐1

52,98

57,35

62,79

73,88

C‐2

53,23

62,12

68,54

81,56

C‐3

56,09

63,41

75,5

86,86

Média

54,1

60,96

68,94

80,77

A tabela 3 apresenta os resultados dos ensaios de compressão realizados para o traço
com 300 kg/m³ de consumo de aglomerantes e substituição de 0% da areia por pó de vidro (traço
A).

Tabela 3 – Resultados dos ensaios de compressão referentes ao traço A.
Traço A
Corpo de
Prova

Resistência à Compressão (MPa)
7 dias

14 dias

21dias

28 dias

C‐1

35,11

39,81

49,76

61,95

C‐2

35,37

45,26

53,98

64,01

C‐3

39,92

46,85

55,12

67,23

Média

36,8

43,97

52,95

64,4

A tabela 4 apresenta os resultados dos ensaios de compressão realizados para o traço
com 300 kg/m³ de consumo de aglomerantes e substituição de 5% da areia por pó de vidro (traço
B).
Tabela 4 – Resultados dos ensaios de compressão referentes ao traço B.
Traço B
Corpo de
Prova
C‐1
C‐2
C‐3
Média

Resistência à Compressão (MPa)
7 dias

14 dias

21dias

28 dias

29,42

34,66

45,25

53,14

35,98

46,21

57,82

40,57

47,91

58,43

37,07

46,46

56,46

33,06
34,39
32,29

A tabela 5 apresenta os resultados dos ensaios de compressão realizados para o traço
com 300 kg/m³ de consumo de aglomerantes e substituição de 12,5% da areia por pó de vidro
(traço C).
Tabela 5 – Resultados dos ensaios de compressão referentes ao traço C.
Traço C
Corpo de
Prova
C‐1
C‐2
C‐3
Média

Resistência à Compressão (MPa)
7 dias

14 dias

21dias

28 dias

29,69

34,06

40

49,74

34,12

43,83

51,37

38,51

45,46

56,98

35,56

43,1

52,7

31,43
31,85
30,99

A tabela 6 apresenta os resultados dos ensaios de compressão realizados para o traço
com 300 kg/m³ de consumo de aglomerantes e substituição de 20% da areia por pó de vidro
(traço D).

Tabela 6 – Resultados dos ensaios de compressão referentes ao traço D.
Traço D
Corpo de
Prova

Resistência à Compressão (MPa)
7 dias

14 dias

21dias

28 dias

C‐1

23,73

29,66

34,29

42,96

C‐2

23,76

30,54

37,18

47,4

C‐3

27,31

33,64

39,87

48,98

31,28

37,11

46,45

Média

24,93

Para o cálculo das densidades de cada corpo de prova foram medidas suas dimensões
com um paquímetro digital e tiradas as suas medias para devido cálculo de seu volume e
posteriormente foram pesados em uma balança digital. Sua densidade foi calculada dividindo a
sua massa pelo seu volume como apresentado na tabela 7.
Tabela 7 – Densidade dos corpos de prova.
TRAÇO

Densidade
média (kg/m³)

Original

2543,98

Traço A

2339,45

Traço B

2266,37

Traço C

2167,23

Traço D

2032,98

DISCUSSÃO
Com a adição de água ao concreto ocorre a hidratação do cimento, que ocorre com o
decorrer do tempo, por isso a resistência à compressão do aumenta com a sua idade. Para concretos
de pós reativos ocorre o mesmo, mesmo com a substituição parcial da areia o comportamento é
semelhante.
Nos ensaios com corpos de prova cilíndrico de 50mm x 100mm, analisou a resistência à
compressão do concreto com idades de 7 a 28 dias, essa analise foi feita com 5 traços diferente,
sendo um deles o concreto com 854kg/m³ de consume de cimento e os ostro quatro com a sua
redução para 240kg/m³ de cimento e substituição parcial da areia pelo material inorgânico vítreo em
porcentagens de 0%, 5%, 12,5% e 20%, sendo esses corpos de prova curados em câmara térmica à
90°C durante 48h.

Observa‐se um aumento de consumo de água, como apresentado na tabela 1, nos traços
que houve a substituição da areia pelo pó de vidro, no traço B, onde houve a substituição de 5%
pelo pó de vidro, não foi preciso acréscimo de água, contudo o tempo no misturador para que a
mistura tivesse a consistência necessária foi maior, no traço C, substituição de 12,5%, houve uma
aumento de 13,6% da água e no traço D, um aumento de 27,2% dela.
A redução do consumo de aglomerantes para aproximadamente 300kg/m³ contribui para
que o traço C torne‐se uma alternativa ecológica ao traço de pós reativos comum pois este
requisita uma considerável quantidade de cimento para que seja obtida a resistência esperada,
resultando em um grande impacto ambiental, uma vez que seu processo de produção agride o
meio ambiente.
Analisando os resultados de resistência a compressão (figura 1) para fazer o concreto de
pós reativos com baixo consumo de aglomerantes, tornando‐o ecoeficiente, o melhor
desempenho é do traço que substitui 12,5% da areia por pó de vidro (traço C), pois possui o
melhor desempenho em resistência à compressão, comparando com os demais traços, além de
ter a densidade média reduzida em quase 15% quando comparado ao traço de concreto de pós
reativos original, o CPR apresenta uma alta densidade devido ao grau de compactação acentuado
dos materiais constituintes, contudo o traço C proposto neste trabalho diminui esta densidade de
2543.98kg/m³, verificada do traço original, para 2167.23kg/m³, conforme apresentado na tabela
7.

Figura 1 – Resultados comparativos de resistência à compressão (MPa) x Idade (dias).

CONCLUSÕES
Como esperado, os resultados obtidos para a substituição parcial foram inferiores aos do
concreto de referência do traço original (tabela 2) e ao traço ecoeficiente com 0% (tabela 3) de
substituição do pó de vidro, isso ocorreu pelo fato de que a quantidade de aglomerantes foi
consideravelmente diminuída passando para 300kg/m³, antes em torno de 1000kg/m³, além do
fato de que a substituição da areia pelo pó de vidro faz com que o traço do concreto necessite de
mais água, aumentando assim o fator água/cimento e diminuindo portanto sua resistência.
Entretanto, a possibilidade de utilização para fins estruturais não é descartada visto que o
traço com substituição de 12,5% (traço C) da areia pelo pó de vidro conseguiu resultados de 52,7
MPa aos 28 dias. Além disso, os resultados relativos à resistência aos 7 dias obtiveram média de
30,99 MPa tornando viável a sua utilização em peças pré‐moldadas, pois além de ainda ter uma
resistência razoável, a densidade desse concreto diminui, consideravelmente, em comparação ao
traço original proposto por RICHARD e CHEYREZY (1995), chegando a aproximadamente 15% de
perda de peso. Os resultados obtidos com a substituição de 20%, embora apresente uma maior
diminuição em sua densidade, obtiveram uma queda muito grande de sua resistência preferindo‐
se assim a utilização do traço de 12,5% de substituição.
O traço C, com substituição parcial da areia por pó de vidro em 12,5%, torne‐se uma
alternativa ecológica ao traço de pós reativos comum pois este requisita uma considerável
quantidade de cimento para que seja obtida a resistência esperada, resulta em um grande
impacto ambiental. Uma vez que o desempenho mecânico é apenas um dos fatores a serem
considerados no estudo comparativo destes traços, pois garante apenas a utilização para fins
estruturais, deve‐se considerar, no processo, que os resultados de sua densidade implicam em
uma diminuição do peso da peça final, diminuindo a resistência necessária da estrutura para
suportar seu próprio peso, ocorrendo assim uma diminuição dos custos da obra com a estrutura,
além da diminuição de gastos na produção do concreto, pois com a diminuição do teor de
cimento e com a utilização de materiais recicláveis o valor gasto na produção do concreto
diminui, consideravelmente.
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RESUMO
Esse estudo tem como objetivo propor uma alternativa
temporária e reutilizável, para tratamento de efluentes
em canteiros de obra, explorando uma solução
atualizada, prática e dentro dos conceitos utilizados na
atualidade para uma construção sustentável. A pesquisa
teve como foco, a busca de possíveis soluções para o
tratamento do esgoto doméstico, gerado no canteiro de
obra, aliada às novas tecnologias e materiais de
construção. Para consecução do objetivo, foram
utilizadas
metodologias
aplicadas
de
caráter
exploratório com abordagem qualitativa amparada por

uma revisão bibliográfica. Chegou‐se a aplicação do uso
da estrutura do container, devido a sua flexibilidade e
mobilidade, aliado a uma estação de tratamento de
esgoto, compacta, fabricada em PRFV (Polímero
Reforçado com Fibra de Vidro), permitindo ao conjunto
uma maior flexibilidade em uma solução temporária e
segura, seja pela falta de espaços ofertados nesses
canteiros e ou para atender às legislações ambientais
vigentes, na falta das redes de coleta de esgoto como
destino
final.

PALAVRAS‐CHAVE: Canteiro de Obra, Estrutura Flexível, ETE Móvel, Container.

TEMPORARY STRUCTURE ON THE SITE OF WORK ‐ AN ALTERNATIVE FOR TREATMENT OF
DOMESTIC SEWAGE FLOW
This study aims to propose a temporary and reusable
solution for wastewater treatment construction site,
exploring an updated solution, and practice within the
concepts used today for sustainable construction. The
research focused on the search for possible solutions for
the treatment of domestic sewage generated in the
construction sites, combined with new technologies and
building materials. To achieve the goal, methodologies
exploratory qualitative approach supported by a

bibliographic review. Applying the use of the structure
of the container due to its flexibility and mobility,
combined with a sewer treatment plant, compact, made
of Fiberglass was reached, allowing greater flexibility to
set in a temporary and safe solution to be offered for
the lack of these beds and or to meet applicable
environmental laws , the lack of sewage networks as
final destination spaces.

KEY‐WORDS: Construction Work, Flexible Structure, Mobile ETE Container

ESTRUTURA TEMPORÁRIA NO CANTEIRO DE OBRA – UMA ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO
DO ESGOTAMENTO DOMÉSTICO GERADO
1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos temos acompanhado uma melhoria nas condições de trabalho e nos
procedimentos adotados pelas construtoras em seus canteiros de obra, seja pelas Normas
Regulamentadoras ou pela legislação vigente que cobram das empresas do ramo da construção
civil mais qualidade e responsabilidade no que diz respeito às questões socioambientais.
Em Aracaju, o mercado da construção civil tem crescido bastante nos últimos anos e isso pode
ser facilmente observado com a construção verticalizada em vários pontos da cidade. Outra
forma de construção que cresce muito é a de condomínios fechados de casas. Em cada um
desses casos verificamos a necessidade de adaptar o desenho do canteiro de obra de acordo com
as Normas Regulamentadoras e as Legislações Ambientais vigentes.
Nos canteiros de obras podemos nos deparar com algumas situações como, por exemplo, a falta
de espaço para poder alocar tudo que é necessário para estar de acordo com as normas, além da
necessidade de constantes modificações desses espaços para acompanhar as diversas fases da
obra. Situação que demanda perdas e demolições, desperdícios de tempo, material e recursos. O
canteiro de obra é um ambiente dinâmico. Portanto faz‐se necessário que o planejamento do
canteiro preveja possibilidades de rearranjos nas mais diversas fases da obra, ou seja, a utilização
de construções temporárias que permitam certa flexibilidade e ainda uma mobilidade nos
elementos que compõem esses canteiros.
As edificações que utilizam tecnologias flexíveis são cada vez mais presentes no cotidiano de uma
cidade. A todo tempo são criados espaços que de forma temporária oferecem diferentes serviços
para a sociedade. Verifica‐se no uso dos containers uma forma mais ágil para organizar uma
estrutura que pode ser utilizada para os mais diversos fins, sejam eles, lojas de roupas, postos de
atendimento policial ou mesmo escritórios em canteiros de obra, pois essa estrutura proporciona
uma flexibilidade no seu uso com certa mobilidade.
Segundo Birbojm (2002) as construções temporárias não são elementos do canteiro de obras, e
sim, ambientes provisórios ou definitivos utilizado para abrigar, temporariamente, alguns
elementos como escritório, guarita, almoxarifado, e sanitários.
Quando o tipo de obra requer um número maior de funcionários isso significa pela NR‐18 no item
18.4.2 que devemos ter instalações sanitárias devidamente equipadas para as necessidades dos
funcionários, e isso gera uma demanda do esgotamento doméstico que por sua vez deve ser
tratado antes de ser descartado, atendendo as exigências das Diretrizes Normativas da
Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA) e obedecendo as Normas NBR além de estar
em conformidade com o Ministério do Meio Ambiente.
Tanto no caso de obras em prédios na zona adensada como o de casas em condomínios na zona
de expansão podemos constatar a falta de uma rede coletora para o descarte do esgoto
doméstico gerado, então surge a necessidade da utilização de uma Estação de Tratamento de
Esgoto ‐ E.T.E., porém na maioria das vezes são utilizadas fossas sépticas que além de não terem
a mesma eficiência de uma E.T.E., são normalmente esquecidas embaixo da terra.

Considerando o exposto, este estudo tem por objetivo propor uma solução temporária e
reutilizável, para tratamento de efluentes em canteiros de obra.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1

CANTEIRO DE OBRA

Na área da Engenharia Civil quando é iniciado o processo para uma construção, surge de
imediato à necessidade de se criar um espaço de trabalho, quer ele seja fixo ou temporário, onde
vão ser desenvolvidas as atividades de trabalho para a execução de uma obra e suas operações
de apoio, esse espaço é o que definimos como "Canteiro de Obra.
Na literatura, segundo Illingworth (1993, p19), encontramos três tipos de canteiros de obras:
1. Canteiros Restritos – quando a obra ocupa todo o terreno ou grande parte dele.
2. Canteiros Amplos – a obra ocupa uma parte do terreno.
3. Canteiros Longos e Estreitos – Canteiros geralmente de ferrovias e rodovias com poucos
pontos de acesso.
De acordo com Alves (2012) “cada parte que compõe um canteiro é denominada “elemento”
do canteiro. Alguns podem não ser obrigatórios, dependendo do tipo de obra, outros podem ser
acrescentados em situações particulares”. Esses elementos se classificam assim:
•
•
•
•

Áreas operacionais: estão ligadas diretamente com a produção;
Áreas de apoio à produção: local para o armazenamento de materiais;
Sistemas de Transportes: equipamentos para o transporte de materiais;
Área de apoio técnico/administrativo: local designado para a instalação do escritório.

Durante o período de execução de uma obra existe a possibilidade que o canteiro sofra
algumas modificações no seu layout em função do tipo de serviço que vai sendo executado, e
isso exige que em determinados casos o canteiro tenha uma flexibilidade para se adaptar aos
estágios em que a obra se encontra.
Para Saurin (1997) a flexibilidade de layout é determinada pelo grau de reaproveitamento e
de adaptação das instalações depois de ocorrerem mudanças significativas no arranjo físico.
Geralmente nessas situações além dos transtornos causados pelas mudanças, vão sendo
perdidos muitos materiais como madeiras, tijolos, telhados dentre outros, acarretando num
desperdício de materiais.
Na construção, as instalações são chamadas “provisórias” e possuem durabilidade muitas
vezes bem inferior ao tempo de execução da obra, uma vez que o escritório, alojamento,
almoxarifado, entre outros, precisam ser transferidos, tão logo haja pavimento construído
suficiente para abrigá‐los. Esta característica leva o empresário da construção a não querer
investir uma quantia mais significativa com estas instalações, que normalmente são feitas de
madeira, em caráter realmente temporário, muitas vezes de improviso. (Oliveira, 1997)

No que diz respeito a canteiro de obas, o setor da construção civil foi se adaptando às
legislações ambientais que começaram a regulamentar todo o processo no que se refere a uma
construção sustentável. Para a Agenda21 , uma construção sustentável é definida como: "um
processo holístico que aspira a restauração e manutenção da harmonia entre o ambiente natural
e construído, e a criação de assentamentos que afirmem a dignidade humana e encorajem a
equidade econômica". (Fonte: Ministério Meio Ambiente 2014).
Apesar da geração de resíduos em um canteiro de obras ser inevitável, a Resolução Conama
307 de 2002 (CONAMA, 2002) preconiza, em primeiro lugar, a não geração de resíduos e,
secundariamente, a redução, reutilização, reciclagem e cuidados na destinação final.
(Araújo,2009 ; p 50)
Araújo (2009) caracteriza a indústria da construção civil como “a atividade humana mais
impactante sobre o meio ambiente. Todas as etapas de um empreendimento ‐ construção, uso,
manutenção e demolição ‐ são relevantes no que diz respeito ao consumo de recursos e geração
de resíduos”.
Uma das formas de reduzir o impacto de ambiental de um canteiro é através do cumprimento
da Norma Regulamentadora NR 18 ‐ Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção, que trata das questões relacionadas às diretrizes que normatizam um canteiro de
obra. No item 18.4.2 da NR‐18 que trata da instalação sanitária da área de vivência de um
canteiro, observamos que como consequência dessa instalação é gerada uma demanda de
efluente no canteiro de obras. Para se destinar adequadamente esse efluente necessitamos de
uma Estação de Tratamento de Esgoto (E.T.E.).
2.2

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Toda obra deve oferecer em seu canteiro de obra uma condição mínima exigida pela NR 18
no que se refere às instalações sanitárias para uma higiene adequada dos trabalhadores dessa
obra. Essas instalações devem ser constituídas de vasos sanitários, lavatórios, chuveiros e para os
banheiros masculinos os mictórios. A cada 20 trabalhadores ou fração, temos um conjunto de
vaso sanitário, mictório e lavatório. Já com relação ao chuveiro devemos ter 1 (um) a cada grupo
de 10 (dez) trabalhadores.
O uso de sistemas de tratamento de esgoto ajuda na despoluição da água presente no
efluente contaminado, eliminando os poluentes presentes nessa água e assim podendo ser
lançada nos corpos receptores. Esses sistemas são conhecidos como Estações de Tratamento de
Esgoto (E.T.E.). Esse tratamento pode ser anaeróbio ou aeróbio, onde o primeiro não precisa da
presença do oxigênio e o segundo necessita do oxigênio para o devido tratamento biológico.
Para uma estação de tratamento de esgoto a Demanda Bioquímica de Oxigênio ‐ D.B.O. é
quem define a poluição orgânica de um efluente e a Demanda Química de Oxigênio ‐ D.Q.O é a
quantidade de oxigênio necessária para oxidação da matéria orgânica. Geralmente são os
parâmetros mais utilizados na avaliação da eficiência das estações de tratamento e observação
da biodegradabilidade de despejos (Cetesb, 2014).
O fluxo para o tratamento de esgoto envolve as seguintes etapas:

•
•
•
•
•

Tratamento Preliminar com gradeamento para eliminar materiais como papéis, plásticos;
Tratamento Primário (DBO alcança 30%);
Tratamento Secundário (DBO alcança 90%);
Tratamento Terciário (eliminação de poluentes tóxicos);
Desinfecção (natural: sol ou artificial: luz ultravioleta ou cloro).
Figura 21 – Esquema de uma Estação de tratamento de Esgoto em Fibra de Vidro Aérea.

Fonte: Site da Fibrasil, 2014.
Até certo tempo atrás, as estações de tratamento eram executadas em concreto estrutural
(Figura 21), o que levava um tempo maior para sua execução além de ter um custo elevado em
comparação com as estações de tratamento em fibra de vidro que se tornaram mais comuns nos
últimos tempos. Outra característica das estações em fibra de vidro é que elas são bastante leves
e compactas se comparadas com as de concreto e por esse motivo são muito mais atraentes no
ponto de vista da flexibilidade, tornando seu manuseio mais fácil. As E.T.E.s em PRFV podem ser
fabricadas fora da obra e transportadas para o local onde vai ser instalado, o que não é possível
ser feito com a estação de concreto que só podem ser executadas na obra.
Com o avanço das tecnologias nos materiais aplicados na construção civil passou‐se a utilizar
estações em fibra de vidro laminadas com resinas apropriadas para suportar as intempéries
advindas dos produtos químicos que compõem o esgoto doméstico. As estações de tratamento
podem ser instaladas das seguintes formas: Aéreas; Semi‐enterradas; Enterradas.
2.3

CONSTRUÇÕES FLEXÍVEIS – uso de conteiners

Adaptar uma construção a um novo uso, sem a necessidade de grandes perdas materiais
e de tempo reflete uma necessidade da sociedade atual, viabilizada, dentre outras coisas, pelos
avanços tecnológicos dos sistemas construtivos.
Se em construções que são feita para durar, como por exemplo, as moradias e prédios
administrativos, a flexibilidade já se torna uma realidade, dada as frequentes adequações dos
espaços a novos usos, não se pode mais imaginar edifícios com tempo de uso definido, ditos
temporários, não incorporando princípios de uma arquitetura onde essas mudanças já sejam
vislumbradas ainda na fase de projeto e planejamento.
Edificações flexíveis, segundo Kronenburg (2007), são aquelas pensados para responder a
um uso ou localização que se modificam.

"Es una arquitectura que se adapta en lugar de estancarse: Es móvil
em lugar de estática e interactúa con los usuários en lugar de
inhibirlos. Se tracta de una forma de deseño que es, en su propia
esencia, interdisciplinaria y multifuncional..." (Kronenburg, 2007,
pag11)

É consenso que a flexibilização da edificação pode contribuir na manutenção da qualidade
ambiental do lugar e segundo Pereira (2012) deve ser considerada como um novo critério a ser
incorporado nos processos de certificação ambiental. A flexibilidade está diretamente ligada à
sustentabilidade. Segundo Kronenburg (2007), a necessidade de flexibilidade não é só produto do
desejo e da possibilidade, mas também da economia e da necessidade.
Segundo Jodidio (2011), embora uma caixa de aço possa não ser a estrutura, mais óbvia para
uma habitação, os contêineres ISO começaram a ser utilizados com este fim no início dos anos
80.
As motivações para o uso dos containers para a habitação relacionam‐se principalmente ao
caráter flexível que esse tipo de estrutura propicia, tanto no que diz respeito às possibilidades de
arranjo espacial, quanto na facilidade de transporte. O que responde a, pelo menos, dois dos
conceitos definidos por Kronemburg (2007) que caracterizam a arquitetura flexível: adaptação e
deslocamento.
Além dessas podemos enumerar outras vantagens que fazem do container uma estrutura em
potencial para ser adaptada na criação de ambientes habitáveis, dentre elas:
 Resistência e durabilidade. Possui estrutura forte de longa durabilidade, já que foi feito
para suportar diversos climas e carga.
 Reuso. Além dos aspectos relacionados à economia, o reuso do container para a
construção civil, diminui uma grande quantidade de entulho gerado no descarte dessa
estrutura de carga, o que contribui com o desenvolvimento sustentável.
Apesar das vantagens enumeradas, o uso do container exige na maioria dos casos, uma
adaptação, principalmente para atender as exigências de conforto e bem estar humano. Por se
tratar de uma estrutura em aço, é péssimo isolante térmico e acústico e um bom condutor de
calor. Apesar disso têm‐se vários empreendimentos com o uso de containers, inclusive no norte e
nordeste do país, onde se utilizaram estratégias de projeto e matérias de revestimentos
adequados, qualificando o ambiente.
A fim de obter uma maior produtividade as empresas construtoras têm usado containers
adaptados para o uso em canteiros de obra proporcionando diversas possibilidades dentro desse
ambiente de trabalho por ter bastante mobilidade e se adaptar facilmente em vários tipos de
ambiente. Como exemplo podemos citar os escritórios, almoxarifados, vestiários etc.
O uso de container em obras contribui com as questões relacionadas ao reuso dessas
estruturas, já que, com o fim de uma obra, esse mesmo container pode ser reaproveitado em
uma nova obra obtendo assim uma economia além de atender às exigências das normas e
diretrizes ambientais.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
Esse estudo iniciou‐se em outubro de 2013, no canteiro de obas do empreendimento Jardins
da França, da construtora Norcon Rossi, situado à rua Acrísio Moreira Siqueira, na cidade de
Aracaju ‐ Sergipe. Quando em uma reunião do engenheiro juntamente com sua equipe, para
tratar do assunto sobre a transferência do canteiro de obras de um terreno adjacente para
dentro da obra, observou a dificuldade em transferir os banheiros e vestiários dos colaboradores.
Durante a reunião foi constatado que para essa mudança teria que resolver o problema dos
vestiários e wc's dos colaboradores em virtude da obra ainda não ter uma forma de destinar o
esgotamento doméstico gerado nesse ambiente.
A metodologia aplicada neste estudo tem caráter exploratório. Sua abordagem é qualitativa e
parte de uma revisão bibliográfica do assunto estudado. Foram feitas pesquisas através de livros,
boletins técnicos, artigos, normas e através de repositórios de instituições pela internet,
buscando referências com prioridades indexadas entre A1 e B4 (Webqualis – CAPES).
Então começou uma pesquisa para procurar qual seria a melhor solução diante das questões
que envolviam a dificuldade para transferência do canteiro. A princípio foram feitas pesquisas
com outras obras para verificar quais as soluções que já teriam sido aplicadas com sucesso ou
ainda possíveis soluções ainda não aplicadas.
Foi levada em conta uma solução que pudesse atender de forma mais genérica possível os
vários tipos de canteiros de obras, quer eles sejam na área urbana ou na zona de expansão, que
estejam de acordo com as normas brasileiras concomitantemente com toda a legislação vigente
e que possa utilizar toda tecnologia disponível na região para que não venha a aumentar o custo
dessa solução.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A empresa Norcon Rossi foi anunciada no ano de 2011, por meio da união entre a
Construtora Norcon, líder do segmento na região Nordeste com a Rossi, uma das principais
incorporadoras e construtoras do Brasil. (www.norconrossi.com.br acessado em março 2014). A
Norcon Rossi atua nos estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco.
O estudo foi desenvolvido no canteiro de obras do empreendimento Jardins da França ‐
Construtora Norcon Rossi ‐ em Aracaju/SE, representado na Figura 28, inicialmente foi construído
com alvenaria convencional em um terreno ao lado da obra. Porém, o canteiro precisou ser
transferido para dentro da obra porque no local onde estava instalado foi programada a
construção de uma praça.
Diante do problema, foi verificado que na obra não existia ainda uma estação de tratamento de
esgoto apta para receber todo efluente gerado pelos trabalhadores e isso gerou um impasse na
obra. O que fazer com esse esgoto? A solução seria dar um tratamento adequado e
consequentemente destinar a um corpo receptor seja ele uma rede coletora de águas pluviais ou
mesmo uma rede coletora de esgoto a depender do tratamento realizado.

Figura 29 – Localização da Obra Jardins da França ‐ Norcon Rossi

Fonte: Google Maps, 2014.
Figura 30 – Obra dos Prédios do Residencial ‐ Norcon Rossi

Fonte: Chagas, Alysson Távora, 2014.
Por ser uma saída rápida e pela fácil adaptação, foi dado como solução para os sanitários e
vestiários o aluguel de containers que substituíram os convencionais de alvenaria, já que teriam
que ser demolidos por estarem no local destinado à execução da praça. Mas com relação ao
esgoto doméstico gerado não existiu nenhuma solução que viesse a estar de acordo com todas as
normas ambientais.
Todo esgoto gerado continuou sendo despejado numa fossa sumidouro que já existia no local,
precisando apenas ser refeita uma ligação dos containers até essas fossas. Contudo, no fim da
obra essas instalações sanitárias não serão reaproveitadas e acabarão esquecidas embaixo da
terra, gerando não só um desperdício financeiro e material, mas também gerando um resíduo
desnecessário que é descartado no meio ambiente.
Visto isso, este trabalho propõe o uso de uma estação de tratamento de esgoto que tem como
características o fato de ser compacta, reaproveitável, móvel e de fácil fabricação e instalação.
Outro ponto importante dessa estação é que será feito um tratamento adequado ao esgoto
gerado e será dada uma destinação adequada. O material de fabricação mais apropriado é a fibra
de vidro por ser leve e resistente além de ser de fácil manutenção no caso de reparos.

Essa estação deve estar montada dentro de um container facilitando seu deslocamento quando
necessário e evitando desmontar e montar em outro local evitando assim possíveis danos na
estrutura do equipamento. O sistema viabiliza a integração de uma E.T.E. a um canteiro de obra
com a mobilidade desejada e principalmente podendo ser reutilizado em outro canteiro após o
término da obra, é o sistema de tratamento de móvel.
Figura 32 – Esquema de uma E.T.E. dentro de um Container vista de topo.

Fonte: Chagas, Alysson Chagas, 2014.
Figura 33 – Esquema de uma E.T.E. dentro de um Container corte longitudinal.

Fonte: Chagas, Alysson Chagas, 2014.
A construtora tanto pode adquirir uma estação dessas já fabricada e montada como também
pode ter em sua planilha orçamentária como mais um insumo, o aluguel desse equipamento e
evitando assim a preocupação com a manutenção do equipamento que não faz parte das
atividades de uma construtora.
Através do uso de um container, onde dentro dele podemos facilmente instalar uma estação
de tratamento de esgoto, fabricada de PRFV (Polímero Reforçado com Fibra de Vidro), de forma
horizontal ou vertical, a depender do projeto dimensionado.
A estação pode ser de maneira simples, estacionada em um ambiente próximo da geração
desse efluente e com uma estação elevatória levar o efluente até a estação em questão. Abaixo
segue um esquema dessa estação dentro de um container:
Essa solução além das vantagens já apresentadas possui também outra característica de poder
armazenar qualquer equipamento, como motores elétricos ou dispositivos de controle, na parte
interna do container prevenindo possíveis roubos de equipamentos ou até mesmo a depredação
da estação de tratamento de esgoto.

5 CONSIDERAÇÕS FINAIS
Observou‐se que na cidade de Aracaju, o nível do lençol freático é alto e por tanto a solução
apresentada para o problema atendeu tanto nas obras em que existe a falta de espaço, como as
obras na região de zona adensada, bem como nas regiões da zona de expansão onde ainda não
existe uma infraestrutura que absorva qualquer tipo de esgotamento gerado.
Atendendo ainda ao objetivo de estar de acordo com toda legislação, pois após o tratamento do
esgotamento, seu descarte pode ser feito tanto em sistemas de águas pluviais, que já é uma
característica da zona urbana, bem como em valas de infiltração na zona de expansão.
A E.T.E. compacta ocupa um pequeno espaço e pode ser removida para outro local com o fim da
obra e não gera o desperdício antes observado com as fossas convencionais não obstante a
vantagem de o empresário estar reaproveitando um sistema em várias obras e com tecnologias
ao seu alcance.
Para que num futuro não distante possamos nos deparar na cidade de Aracaju com essa solução
deixo como proposta de trabalhos futuros um estudo mais planejado que venham a
complementar esse estudo através de um projeto mais detalhado dessa estação de tratamento
de esgoto compacta e móvel dentro de um container, através de um levantamento de custos
desse projeto, dimensionamento para adequação a vários tipos de canteiro de obras e as várias
formas de se implantar em uma empresa essa cultura.
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RESUMO
O mundo vive um momento no qual o uso de fontes de
energia fóssil não é consciente com o ecossistema,
sociedade e o planeta como um todo. Assim, uma das
alternativas de energia renovável e limpa seria a energia
eólica. Apostando no seu potencial e principalmente no
potencial do estado do Rio Grande do Norte, o Brasil
está investindo muito nessa área, mas por ser uma área
nova da engenharia, ainda não há muitos estudos em
português quanto ao risco causado aos trabalhadores
dessa área. Visto isso, procuramos acompanhar o
processo de fabricação das peças até a montagem da
turbina eólica, afim de incluir todos os riscos iminentes e

possíveis a saúde do trabalhador. Baseando‐se em
estudos realizados em outros países, procuramos
verificar os aspectos técnicos de segurança do trabalho
iniciando pela fabricação das peças e seguindo com o
transporte, montagem e manutenção da turbina eólica.
Pretendemos assim, elaborar um estudo voltado para
essa área analisando os aspectos de segurança do
trabalho em todo o processo de construção de um
parque eólico.

PALAVRAS‐CHAVE: segurança do trabalho, parque eólico, risco, trabalhador.

Work safety in wind farms
ABSTRACT
The world live a moment in which the use of
fossil energy is not conscious with the ecosystem, the
society and the planet as a whole. Thus, an alternative
clean and renewable energy would be wind energy.
Betting on its potential and especially the potential of
the state of Rio Grande do Norte, Brasil is investing
heavily in this area, but this is a new area of engineering
and don’t have many studies in Portuguese about the
risk posed to workers in this area . Seen it, we're looking
for to follow the process of manufacturing parts to
assembly of the wind turbine in order to include all
KEY‐WORDS: work safety, wind farm, risk, worker.

possible and imminent risks to worker health. Based on
studies conducted in other countries, we assessed the
technical aspects of workplace safety starting with the
manufacture of parts and following with the transport,
assembly and maintenance of the wind turbine. We
intend to wish to conduct a study focused on analyzing
aspects of this area of work safety throughout the
process of building a wind farm

Segurança do trabalho em parques eólicos
INTRODUÇÃO
Estamos vivendo em uma época na qual começamos a tomar consciência acerca do uso dos
recursos naturais e que se continuar assim, corremos o risco da escassez desses recursos; mas
não só pelo uso deles. Mas pela poluição causada por muitas formas de produção de materiais e
esses materiais necessitam de uma fonte de energia para ser fabricada, e essa fonte de energia é
um dos maiores poluidores do meio ambiente utilizando‐se em sua maioria de combustíveis
fósseis. Nesse cenário surgiram as energias renováveis, na qual está incluída a energia eólica.
Sendo a energia eólica um ramo novo da engenharia, ainda temos muito desenvolvimento pela
frente e também adaptar esse novo cenário dessa nova engenharia aos estudos específicos de
segurança do trabalho nessa área. Assim, pode‐se obter um padrão na construção de parques
eólicos no aspecto de segurança do trabalho.
Materiais e Métodos
Neste item será descrito os principais procedimentos e metodologias adotados
nesta pesquisa. Toda à parte de campo será feita através de levantamento em loco dos principais
aspectos de segurança do trabalho e seus respectivos riscos do ambiente de trabalho gerados
pelo parque eólico de uma empresa especifica, ou seja, por contato direto dos bolsistas com a
empresa que trabalha com energia eólica que pode ser a (IBERDROLA – RN OU NEOENERGIA –
RN), pois dependerá da empresa que tivermos mais acesso. A sequência metodológica do
trabalho será:
 Pesquisa bibliográfica sobre o assunto;
 Coleta de dados das empresas que trabalham com energia eólica no RN;
 Levantamento de campo;
 Análise e interpretação dos resultados coletados no campo;
 Confecção do relatório preliminar
 Atividades de acompanhamento/ financeiro
 Publicação de artigos técnicos em revistas, periódicos e congressos;
 Entrega do relatório final

Resultados e discussão
Analisando os vários aspectos que tangem a área de segurança do trabalho, foi analisado os mais
relevantes e que precisam de atenção redobrada no que se refere a saúde do trabalhador. Como
objetivos gerais pretendemos acompanhar as alterações das normas regulamentadoras de
segurança e fazê‐la vigorar na empresa. Emitir registro de ocorrência em caso de acidentes,
organizar SIPAT e fazer cumprir o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Controlar
o estoque de EPIs e uniformes dos colaboradores. Elaborar relatórios à segurança do trabalho,
efetuar a inspeção e recarga de todos os extintores. Requerir o boletim de ocorrência em casos
de acidentes e encaminhar para matriz. Emitir relatórios mensais para a matriz e clientes.
Supervisionar a organização e limpeza das dependências, visando a segurança da operação.
Estabelecer, implementar e acompanhar a situação das ações corretivas / preventiva necessárias.
Providenciar a sinalização interna e canteiro de obras referente aos aspectos de segurança.
Interceder em trabalhos que possam provocar riscos de acidentes aos colaboradores e danos ao
patrimônio. Exercer a sua atividade profissional com o estrito cumprimento de todas as normas
do sistema de gestão de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Atendimento aos
requisitos legais de saúde e segurança das unidades, instalações e obras dos parques eólicos.
Responder pela equipe de Saúde e Segurança da empresa. Proceder à orientação técnica quanto
ao cumprimento do disposto nas Normas Regulamentadoras – NRs – e Códigos Sanitários
aplicáveis às atividades funcionais executadas na Instituição, no que diz respeito à segurança e
saúde do trabalho. Elaborar, implantar, fiscalizar e monitorar os procedimentos de saúde e
segurança para os parques. Este crescimento representa uma série de desafios para o setor de
segurança do trabalho, seja durante a construção de uma torre, durante sua manutenção ou até
mesmo no eventual resgate de um trabalhador que oferece soluções de segurança em altura
para o setor Eólico, sem perder de vista aspectos como conforto e produtividade e possui um
amplo portfólio de produtos para este segmento, dentre eles, sistemas de resgate, Equipamentos
de Proteção Individual (EPI) e soluções de engenharia para acesso vertical, como linhas de vida
flexíveis e rígidas.
Os principais aspectos que esse relatório contém são uma análise sobre: queda de pessoas no
trabalho em altura (figura 1), no qual geralmente decorrente de desequilíbrio durante a
manutenção ou montagem de algum equipamento; queda de objetos (figura 2), resultado de
alguma circunstância anormal em que ocorre a queda de um equipamento ou desprendimento
de uma parte deste ou permanecia de trabalhador em área isolada; proteção de fragmentos ou
partículas, resultante da execução de diversas atividades em que ocorre o despendimento de
partículas, as vezes incandescentes, que possuem trajetória variável e podem ocasionar lesões;
risco de pisar em objetos cortantes ou perfurantes (figura 3), acontece quando material,
ferramentas ou outros objetos perigosos estão dispostos em local inadequado; ferramentas
(figura 4), resultante do manejo inadequado de ferramentas que podem gerar lesões;
aprisionamento em equipamentos, ocorre quando a pessoa tem uma parte do corpo presa em
um equipamento; sobre‐esforço, decorrente de transporte manual de material com peso
excessivo ou feito em postura inadequada e risco elétrico, decorrente de descargas elétricas por
meio de contato direto ou indireto com a fonte de tensão.

Conclusão
Diante desse cenário, podemos observar a importância da segurança do trabalho tanto em áreas
novas, quanto ao risco que envolve e as várias etapas que precisam ser analisadas. Esse estudo é
só uma introdução da discussão sobre esse assunto, tendo em vista que ainda é preciso analisar
todas as etapas do processo de construção do parque eólico. Esse estudo também torna‐se
necessário pelo fato de não haver publicações em português referente a segurança do trabalho
em parques eólicos, e como já foi dito, a área de energia eólica ainda tem muito a crescer no
Brasil e no Rio Grande do Norte. Outro ponto importante é o fato de que há sim técnicos em
segurança trabalhando na construção das usinas eólicas, mas faz‐se necessário um estudo de
aprimoramento de todas essas práticas.

Figura 1 – Trabalho em altura

Figura 2 – Elevação de peça sujeita a queda.

Figura 3 – Início da fundação para sustentação da turbina eólica

Figura 4 – Fabricação de peças
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RESUMO
Este artigo aborda de forma comparativa
construções convencionais com construções que
utilizam containers marítimos, trazendo uma
perspectiva geral sobre ambos os métodos construtivos,
assim como seus custos de implantação em uma obra,
indicando as principais vantagens e desvantagens, seja
de caráter acústico, térmico ou em relação à iluminação.
O resultado obtido é a demonstração das possíveis e
diversas adaptações que podem ser feitas a fim de gerar
tais benefícios, a partir de estudo de referenciais

indiretos, ou seja, contidos em sítios eletrônicos ou
revistas. Para a analise comparativa também foi levado
em conta a NBR 15220‐3/2005, que trata do
zoneamento bioclimático brasileiro
e aponta as
estratégias projetuais recomendadas de acordo com o
clima da região na qual se está projetando um edifício.

PALAVRAS‐CHAVE: Contêineres, Pré‐fabricado, Adaptações, Conforto Acústico, Conforto Térmico.

USE AND ADAPTATION OF CONTAINERS TO BUILDINGS: A SHORT INDIRECT STUDY AND
COMPARISON OF CASES
ABSTRACT
This article discusses, in a comparative way,
conventional constructions with buildings that uses
maritime containers, bringing a overall perspective on
both methods of construction, as well as their
construction costs, indicating the main advantages and
disadvantages, whether acoustic, thermal or lighting.
The result obtained is the demonstration of the
possibility of many adaptations that can be made in

order to generate such benefits, by studying indirect
references, obtained in websites or magazines. For the
comparative analysis was also considered the nbr
15220‐3/2005, that shows the brazilian bioclimatic
zones and suggests recommended strategies according
to the climate of the region which the building is being
designed.

KEY‐WORDS: Containers, Prefabricated, Adaptations, Acoustic Comfort, Thermal Comfort.

USO E ADAPTAÇÃO DE CONTAINERS À EDIFICAÇÕES: UM BREVE ESTUDO INDIRETO E
COMPARATIVO DE CASOS
INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta um levantamento de referenciais indiretos de obras que utilizaram
containers na construção civil, como recorte de uma pesquisa maior, realizada no âmbito do
Programa de Formação de Recursos Humanos, PFRH, Campus São Gonçalo do Amarante, no
IFRN. O levantamento realizado e apresentado neste artigo mostra um recorte de pesquisa mais
abrangente, que buscará apresentar um projeto arquitetônico em nível de estudo preliminar
para edificações móveis de suporte a Sondas de exploração de petróleo em terra para o estado
do Rio Grande do Norte. Esse tipo de procedimento de pesquisa é amplamente utilizado quando
se trata da investigação de elementos pré‐projetuais em arquitetura.
Na pesquisa realizada, são apresentadas as principais vantagens e desvantagens da
utilização deste elemento de transporte marítimo na construção civil através de um quadro
analítico onde estão dispostos todos os projetos analisados – referenciais indiretos ‐ e os
parâmetros de comparação utilizados, exaltando as principais questões envolvidas na adoção
deste sistema de construção e seus possíveis rebatimentos a um possível projeto a ser
desenvolvido pelo grupo de pesquisadores.
USO DE CONTÊINERES NA CONSTRUÇÃO CIVIL
O contêiner é uma caixa de metal feita com padrões modulares, ou seja, se encaixam
ocupando espaços de forma racional, seja no proposito de armazenagem, transporte ou até
mesmo casas, eles podem ser classificados de acordo com a sua função: open top (um contêiner
aberto em cima, especialmente usado para o transporte de mercadorias que só podem ser
acomodadas pela parte de cima), tank (construído para o transporte de granel, especialmente
liquido), collapsible (contêiner desmontável, para facilitar o transporte quando vazio), livestock
(contêiner para o transporte de animais vivos), ventilated (contêiner ventilado, para o transporte
de mercadorias que necessitam de ventilação) e o reefer (contêiner refrigerado, para transporte
de cargas refrigeradas).

Figura 1 – Contêiner padrão de 20 pés de comprimento.

Os primeiros contêineres utilizados na construção civil data da década de 50 e 60, devido
a uma revolução verde ocorrida na época, dando origem a uma nova forma de moradia: as casas
contêineres. Os contêineres são basicamente ligas de aço que se encaixam, formando espaços
vazios de 12m² (2x6). Na atualidade essas caixas de ferro vêm ganhando espaço na arquitetura
residencial, mas no Brasil esse tipo de residência sofre alguns entraves, devido à falta de
exploração no que se refere à mecanização e pré‐fabricação, sem contar que para haver uma
construção com base nesse tipo de material é necessária uma licença, que no Brasil é um pouco
complicado de se conseguir devido alguns municípios não terem contato com esse tipo de
habitação, e por o aço não ser amplamente usada para estruturas residenciais. (MET@LICA,
2014).
A utilização dessa matéria prima como forma de construção é considerada verde, porque
há a reutilização de materiais nobres que seriam descartados, e isso acaba gerando economia de
recursos naturais como areia, tijolo, cimento, água e outros materiais. Isso significa que a obra
será considerada limpa, pois haverá a redução de entulhos, há a reciclagem do contêiner, os
materiais são de fácil modulação, aplicação e são economicamente viáveis em longo prazo.
As construções modulares são edificadas a partir de módulos pré‐fabricados de 100 mm
(milímetros), definidos pela NBR‐15873‐2010 (Coordenação modular para edificações), onde são
montados no local, formando componentes básicos da edificação. Na Coordenação Modular
existem vários benefícios, seja de caráter econômico ou sustentável.
No que diz respeito ao caráter econômico podemos citar a economia significativa no
consumo de energia e água, pois podemos encontrar um melhor aproveitamento dos
componentes construtivos e do consumo energético para a produção dos mesmos, podemos
citar a redução de custos em diferentes etapas do processo construtivo, através do
aprimoramento do uso da matéria prima, normalização dos componentes construtivos, controle
eficiente de custos, etc. Já em relação à sustentabilidade, tem o IDEMA (Instituto de Defesa do
Meio Ambiente) papel fundamental nesse tipo de regulamentação, evitando os impactos ao meio
ambiente. A desvantagem da Coordenação Modular é que ela pode limitar a variedade de
projetos e induzir a uma padronização das soluções e necessidades de uma mão de obra
especializada.

Figura 2 – Moradia estudantil da Faculdade de Medicina da Universidade de Louvain (Bélgica).

Os contêineres, por serem feitos de aço, criam estruturas mais fortes e resistentes do que
o método convencional de construção civil, podendo suportar até duas vezes ou mais o seu peso,
por essa razão a preparação do local e a fabricação do módulo podem ocorrer simultaneamente,
reduzindo assim o tempo de construção.
Quando é levada em consideração a finalidade construtiva dos contêineres existem
fatores que acabam sendo prejudiciais: o conforto acústico e térmico. Porém, estes podem ser
facilmente resolvidos através da aplicação de uma variedade de materiais que trazem um caráter
inovador visando à sustentabilidade e o conforto do usuário, podendo ser visto como adaptações
ao formato original do container, como por exemplo o uso da madeira plástica e da tinta
ecológica, ou tintas livres de compostos orgânicos (COV’s), que não liberam toxinas no ar.
Uma vez que essa “caixa metálica” potencializa a temperatura ambiente, acaba
prejudicando o conforto térmico da edificação, aumentando as sensações de calor e frio. Como
estratégia arquitetônica para tal problema pode ser citada as telhas do tipo sanduíche de
poliuretano, que refletem os raios solares, amenizando as condições climáticas do local.
Devido à utilização do aço como material componente do container, o isolamento
acústico fica ineficiente, devido à alta reflexão das superfícies, fazendo com que o projetista da
edificação que utiliza container tenha que buscar novos métodos para tornar o isolamento
acústico agradável para o usuário. Uma das formas que podem contribuir para aumentar a
sensação de conforto é a utilização de um material chamado lã de PET, um material feito à base
de garrafa PET que provoca poucas reações alérgicas, quando levado em consideração a saúde
do usuário, e são 100% recicláveis. A eficiência energética nesse tipo de construção pode ser
minimizada através do aquecimento solar, ventilação cruzada, utilização de lâmpadas
fluorescentes ou LED’s, etc.

Figura 3 – Telha de poliuretano.

Figura 4 – Lã PET.

A partir do aprofundamento do estudo bibliográfico aplicado a que tipos de materiais
alternativos podem ser aplicados a projetos que utilizam o container como base construtiva, foi
possível constatar que para se construir uma edificação que atenda as necessidades referentes
ao conforto, seja de caráter térmico, ou acústico, é necessário seguir algumas diretrizes
construtivas que variam de acordo com as diferentes regiões do país. A NBR que regulamenta
tais diretrizes é a 15220‐3/2005 (desempenho térmico de edificações parte 3: zoneamento
bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social).

Foi feito um estudo específico para a região do Rio Grande do Norte, devido à localização dos
pesquisadores, estando o referido estado inserido na zona bioclimática 8, chamada de quente
úmida, devido à incidência de raios solares perpendiculares na superfície terrestre ao meio dia
durante o ano todo, devido a sua latitude e longitude. Para essas regiões, a norma preconiza que
deva ser utilizada como estratégia de projeto o que determina a tabela 01, a seguir:

Figura 5 – Tabelas recomendadas pela norma para a Zona Bioclimática 8.
Considerando o modelo tradicional de construção e o modelo no qual se utiliza o
container, foi elaborado um quadro onde se comparam as variáveis do custo total para obra,
custo/m² e materiais utilizados para a envoltória, apresentando assim quais são as vantagens e
desvantagens de se construir usando os dois tipos de métodos construtivos.
Os dados que foram utilizados para a construção do quadro, assim como para os cálculos
do custo total da obra e custo/m² foram obtidos no site do Portal Met@lica, endereço eletrônico
referência em conteúdo técnico, nas áreas da Construção Civil Industrializada, Engenharia e
Arquitetura no Brasil, e no site do Sindicato da Indústria da Construção Civil, tomando como
referência os Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), que são calculados de acordo
com a Norma Técnica (NBR) 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
correspondentes ao mês de Abril/2014.

Quadro 1 – Analise comparativa entre projetos arquitetônicos que utilizam containers e
construções convencionais.
Tipo de
Construção

Área total
construída

Material da
envoltória

Custo total
do Módulo

Por ser pré‐
fabricado, já
chega ao local
de uso pronto,
proporcionand
o economia de
execução.

Cobertura:

Telha de
poliuretano

Tipo A

12 m²

“Casa
Container”

(01 container
de 20 pés=12
m²)

Paredes:

Vantagens

R$
4.872,00
(R$ 406,
00/m²)

Container 20 pés

Economia
significativa no
custo total e
por m² da
obra.
Tipo de
construção
verde, por
diminuir os
resíduos de
entulhos da
obra.

Desvantagens

O fato de ser fabricado
em aço, que é um bom
condutor de calor e
péssimo isolante acústico
exige acabamentos e
revestimentos
para
garantir conforto térmico
do usuário.
Por ser um material cujo
manuseio e corte exige
mão‐de‐obra
especializada, isso pode
elevar os custos, porém,
o custo total da obra
continua sendo inferior a
uma obra tradicional.

Cobertura:

Telha de
poliuretano

Tipo B
“Construção
Convencional”

Paredes:

12 m²

R$
6.704,16
(R$ 558,68/
m²)

Por ser um tipo
de construção
convencional,
não necessita
de mão‐de‐
obra
especializada.
É mais
difundida e
culturalmente
melhor aceita.

Em grande parte gera
muito entulhos e
desperdício de matéria‐
prima.
É economicamente mais
cara que uma construção
do Tipo A.
A carga máxima de peso
suportada pela sua
estrutura é inferior à
construção do Tipo A.

Alvenaria
moldada in loco

Fonte: Met@lica e Sindicato da Indústria da Construção Civil.

A partir da análise critica da tabela, pode‐se estabelecer que o método convencional de
construção custa cerca de 37,6% a mais quando comparada com a utilização do container. No

entanto, deve ser considerado o processo de adaptação do container, e a mão‐de‐obra
especializada que irão gerar mais custos. De qualquer forma essas adaptações estariam limitadas
a um custo de 37,6% para se equivaler ao método tradicional de construção.
Já em relação às vantagens e desvantagens de ambos os métodos construtivos, podemos
observar que o Tipo A, “Casa Container”, leva certas vantagens em relação ao tempo total para
entrega da obra, que é consideravelmente mais rápida que o Tipo B “Construção Convencional”,
não deixando de analisar que o método construtivo “A” é considerado verde, por diminuir os
resíduos e entulhos da obra. Levando em consideração essas peculiaridades, tem‐se que o
container é um bom condutor de calor consequentemente torna‐se um péssimo isolante
térmico, fato que exige do projetista a elaboração de um projeto que conte com materiais e
requisitos de solução espacial específico para adequação do container.

ESTUDO COMPARATIVO DE PROJETOS – REFERENCIAIS INDIRETOS
Como forma de subsidiar o futuro projeto de adaptação de containers aplicados a sondas
terrestres no RN, que será o produto final da pesquisa realizada no programa do PFRH, dos quais
os pesquisadores responsáveis por este artigo são bolsistas, busca entender melhor a prática da
adaptação de containers na construção civil como forma de rebatimento das soluções aplicadas
nos projetos pesquisados ao projeto que será realizado pelos pesquisadores.
Os critérios utilizados para a escolha dos projetos foram: trazerem características e
propostas arquitetônicas inovadoras; A ligação do projeto arquitetônico com a sustentabilidade;
projetos economicamente viáveis; tempo gasto para a conclusão dos projetos.

Quadro 2 – Analise de projetos arquitetônicos que utilizam containers.
Projetos

CASAFOZ

Fotos dos projetos
Projeto concluído:

Adaptações utilizadas

Vantagens

O projeto da CASAFOZ aderiu o
termo
sustentabilidade
e
acessibilidade ao seu projeto, a
casa é acessível, o que permite aos
visitantes com qualquer tipo de
deficiência, conhecer e interagir
com a Casa Container.

Agilidade
na
construção,
leva
geralmente entre 60 a
90 dias para ficar
pronta.

Adaptações do container:
Para solucionar os problemas com
ruídos o projeto utilizou o ISOFOT
DECOR, atendendo as necessidades
de uma obra rápida, limpa e verde.
O projeto conta com 15 containers
que formam 30 ambientes.

Projeto concluído:

CONTAINER
CITY I

Adaptações do container:

A Projeto durou 5 meses para ser
entregue, e possuí 20 containers
distribuídos em 4 andares.
O tempo e custo para a finalização
do projeto foram reduzidos mais da
metade em relação às construções
tradicionais, e 80% do prédio foi
criado a partir de material
reciclado.

Economia
de
aproximadamente 35%
no custo total da
residência, desde a
fundação da casa até o
revestimento externo.

A estrutura é muito
forte, pois é projetada
para resistir às diversas
intempéries e suportar
grandes cargas, sua
vida
útil
em
construções
pode
durar até 90 anos.

A estratégia de pintura utilizada
foram cores vibrantes para
protegê‐los da ferrugem e pintura
para o aço que fica exposto ao
vento, água e ferrugem.

VISSERSHOK
CONTAINER

Projeto concluído:

O Vissershok Container é um
projeto de sala de aula de 12m²
para alunos de 5 e 6 anos. Foi
construído com recursos limitados
e o produto final maximizou o
espaço.

Adaptações do container e
disposição dos móveis:

O telhado é composto com um
recipiente de luz solar direta,
enquanto o fosso reduz o ganho de
calor, a estratégia de ventilação
transversal é conseguida por uma
série de indicadores coloridos
localizados em cada lado do
container e sua armação de aço
estende‐se para fora, apoiando os
equipamentos de jogos.

Reutilização
de
materiais
nobre
descartável
(containers) o que
proporciona economia
de recursos naturais
que
não
foram
utilizados
na
construção da casa:
areia, tijolo, cimento,
água, ferro etc.

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados coletados de Archdaily, Met@lica e CasaFoz.

Através da analise visual do quadro 02, pôde‐se observar que a adaptação dos containers
na CASAFOZ utilizou‐se de: o vidro como material especifico para a decoração de sua fachada,
contribuindo de forma estética para a obra, também houve o acoplamento de dois containers
fazendo com que a área total da residência dobre. Outra adaptação muito importante foi a
colocação de um container em cima do outro, de forma a gerar um sombreamento, estratégia
essa que se rebate em redução de temperatura proporcionada pela grande área sombreada da
cobertura.
Já no segundo projeto intitulado CONTAINER CITY I observou‐se a adaptação do container
através de recortes que criaram volumes representados por varandas, favorecendo na melhoria
da circulação de ar dos moradores, tendo também um atributo estético embutido sobre todo o
conjunto da obra. Também podem ser observadas as janelas circulares, que lembram janelas de
navios, fazendo com que o container tenha uma de suas características contempladas com o
fator estético, gerando maior permeabilidade visual em sua fachada e favorecendo a sua
iluminação. Outro tipo de adaptação que demonstra uma das características dos containers é a
sua resistência, que pode ser vista através do empilhamento de 4 (quatro) containers formando
um pequeno edifício vertical, fato que se rebate na possível construção de prédios em altura
fazendo com que os containers desempenhem o papel estrutural e de vedação para essas
construções maiores.
No projeto VISSERSHOK CONTAINER pôde‐se observar a adaptação de um container com
a finalidade de sala de aula, essa adaptação consistiu em cortes que criaram uma porta e varias
janelas que contribuíram para a ventilação do local e com valores estéticos, houve também
adaptação do teto através do acoplamento de uma estrutura que tem como intuito adquirir
conforto térmico através da redução da absorção do calor e proporcionando grandes áreas
sombreadas nas adjacências do edifício. Esse fator é de fundamental importância se
considerarmos que a NBR 15.220/2005 recomenda que, deve haver sombreamento de aberturas
para que se tenha uma edificação com índices recomendados de conforto térmico. Outra
adaptação que pode ser observada é o prolongamento da estrutura do container que serve como
suporte para a área de lazer das crianças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do aprofundamento bibliográfico através de artigos, revistas e sites especializados
em construções com containers, podemos analisar de forma mais detalhada as contribuições e
vantagens que um container pode gerar, seja de caráter econômico ou sustentável, fato esse que
pode ser visto no quadro 1, onde houve uma comparação de uma construção a partir de
container e outra feita com materiais convencionais, demonstrando as vantagens e desvantagens
de ambos os métodos construtivos. Pode ser visto através da tabela 2 que por mais que o caráter
estético não seja um ponto forte na justificativa pelo uso do container, esse tipo de material

pode sofrer varias adaptações que trazem benefícios gerais para a edificação, seja através da
ventilação, iluminação ou fatores estéticos. Esse artigo foi produto de projeto do Programa de
Formação de Recursos Humanos (PFRH), dos bolsistas, que tem como título “Edificações
Modulares de Apoio à Sondas Terrestres”, sendo o tema abordado por este artigo, um dos ramos
da pesquisa do projeto, que está em processo de aprofundamento. Por isso, este artigo foi de
grande relevância para a pesquisa dos bolsistas, pois possibilitou o aprofundamento das questões
relacionadas aos processos de adaptação dos containers na construção civil.
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RESUMO
O fortalecimento dos espaços públicos é de extrema
importância para a democracia e participação em
relação a recursos hídricos. No Brasil, a gestão
participativa e descentralizada é adotada como princípio
fundamental da Política Nacional de Recursos Hídricos –
instituída pela Lei 9.433/1997 – envolvendo a Sociedade
Civil, os Usuários da Água e o Poder Público. Desta
forma, os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) foram
criados, com o objetivo de motivar o debate das
questões relacionadas aos recursos hídricos e associar a

atuação das entidades envolvidas, em nível de bacia
hidrográfica. No Estado da Paraíba, a Política Estadual
de Recursos Hídricos, estabelecida pela Lei 6.308/96
(alterada em 2007, pela Lei 8.446/07, para adequação às
diretrizes da PNRH), também adota a gestão
participativa como fundamento, mas os CBHs só foram
instalados em 2007 e ainda enfrentam dificuldades
operacionais. Portanto o presente artigo aborda os
entraves encontrados na gestão dos recursos hídricos na
Paraíba como também suas dificuldades de operação.

PALAVRAS‐CHAVE: comitês de bacia hidrográfica, recursos hídricos, gestão participativa.

BARRIERS OF PARTICIPATORY MANAGEMENT OF WATER RESOURCES IN THE PARAÍBA STATE
ABSTRACT
The strengthening of public spaces is of utmost
importance for democracy and participation in relation
to water resources. In Brazil, participatory and
decentralized management is adopted as a fundamental
principle of the National Water Resources Policy –
introduced by Law 9.433/1997 – involving civil society,
the Water Users and the Government. Thus, the River
Basin Committees (CBHs) was created with the purpose
of motivating the discussion of issues related to water
resources and associate the actions of those involved in

river basin level. At Paraíba State, the State Water
Resources Policy, established by Law 6.308/96 (as
amended in 2007 by Law 8.446/07, for compliance with
the guidelines of PNRH) also adopts the participatory
management as a foundation, but were only CBHs
installed in 2007 and still face operational difficulties. So
this article discusses the barriers encountered in the
management of water resources in Paraíba and also
their difficulties in operation.

KEY‐WORDS: River Basin Committees, water resources, participatory management.

ENTRAVES DA GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DA PARAÍBA
INTRODUÇÃO
No Brasil, a luta pela conquista de espaços para aumentar a participação social é sem
dúvida um dos aspectos mais desafiadores para a análise sobre os alcances da democracia. A
constituição de cidadãos consubstancia‐se a partir da mudança das práticas sociais existentes e
na sua substituição por novas formas de referências, que têm na participação um componente
essencial. Isto ocorre, na medida em que o impacto dessas práticas na constituição de uma arena
societária em expansão permite, aos sujeitos sociais ativos, perceber que a multiplicação de
práticas democratizantes pode gerar mudanças nas suas vidas cotidianas (JACOBI, 2000).
Por meio da presença gradativa de uma pluralidade de atores e da ativação da sua
potencialidade de participação é possível avançar para uma atuação efetiva e sem dependência
nos processos decisivos de interesse público, garantindo canais abertos para a integração de
todos.
A participação pública surgiu como uma maneira de garantir práticas mais igualitárias,
envolvendo diversos atores com igualdade de condições de negociação, em um processo de
diálogo aberto, no qual os interesses são tão importantes quanto as posições, na construção
colaborativa de soluções (VASCONCELOS et al., 2005).
Entendendo a importância dessa participação e da diversidade de usos e demandas
hídricas, foram criados, através da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº
9.433/1997), os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH). São órgãos colegiados de formação
tripartite, compostos por três segmentos da sociedade: poder público, usuários das águas, e
organizações da sociedade civil que possuem interesse em recursos hídricos. O número de
representantes de cada segmento e os processos para sua indicação são estabelecidos nos
regimentos internos dos próprios comitês.
No Estado da Paraíba, a gestão das águas foi iniciada em 1996, com a promulgação da Lei
Estadual nº 6.308/96, que estabelece a Política Estadual de Recursos Hídricos, cujo objetivo é
garantir o uso racional e integrado dos recursos, para o bem estar da população. Essa lei também
adota a gestão participativa como base, porém os CBHs só foram instalados no ano de 2007.
Este artigo tem por objetivo abordar a fragilidade, limitação e entraves da gestão
participativa dos recursos hídricos no estado da Paraíba, bem como a criação e atuação dos
Comitês de Bacias Hidrográficas e suas dificuldades de operação.
MATÉRIAL E METÓDOS
A metodologia utilizada foi baseada em dois métodos: hipotético‐dedutivo e o
comparativo, pois nos conduz a uma reflexão e análise dos problemas encontrados baseados na
retrospectiva de dados e ações, como também na experiência em reuniões e estudos o que nos
permite avaliar e propor medidas para a melhoria e redução dos problemas encontrados.

A área de estudo desta análise são aquelas referentes às áreas de abrangência dos comitês
de bacia do estado da Paraíba (Figura 1).

Figura 1 – Área de abrangência dos CBHs no estado da Paraíba.
Serão realizadas análises da interação dos CHBs com o arcabouço institucional do Sistema
Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGERH) do Estado da
Paraíba, considerando ainda aspectos de ordem técnica e financeira.
BREVE HISTÓRICO DE FORMAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIAS NA PARAÍBA
A partir da instituição da Política Estadual de Recursos Hídricos no ano de 1996 e ratificação
de seus fundamentos de descentralização e participação pela Política Nacional de Recursos
Hídricos em 1997, o estado da Paraíba se cercou de mecanismos legais para dar início a uma
gestão participativa de recursos hídricos.
O processo de mobilização para a criação dos comitês das bacias estaduais na Paraíba
começou em 2000, quando foram iniciados os trabalhos nas bacias hidrográficas dos rios Paraíba;
Gramame e Abiaí; Camaratuba, Mamanguape e Miriri. No entanto apenas no ano de 2003 é que
o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) editou a Resolução CERH nº 01 na qual
estabelecia diretrizes para a formação, instalação e funcionamento de Comitês de Bacias.
A metodologia adotada no processo de mobilização dos comitês foi baseada na evidência
de que o processo educativo e a cooperação entre os usuários têm sido mais eficazes quando a
mobilização social é utilizada como ponto de partida (SEMARH, 2004).
Partindo do pressuposto de que outros CBHs no país surgiram antes ou logo após a
instituição da Lei 9.433/1997, é perceptível a mobilização tardia para a implantação dos comitês
paraibanos, visto que apenas no ano de 2007 foram instalados os de domínio estadual e em 2009
foi instalado o CBH‐PPA, de domínio da União. Este fato promoveu um considerável atraso na

estruturação e formação desta organização, o que nos permite analisar uma série de evidências
que comprovam as limitações e dificuldades de operacionalização dos comitês no estado da
Paraíba.
Todavia, é possível perceber uma notável evolução positiva dos comitês de bacias desde a
sua instalação, porém ainda há muito que melhorar em comparação a outros CBHs no Brasil,
sendo esse estudo importante para detectar o que é comum e diferente em ambos se baseando
pela Política Nacional de Recursos Hídricos, tornando assim viável a construção de melhorias
para o crescimento e desenvolvimento dessa importante organização no estado da Paraíba.
Essas organizações desempenham um papel estratégico na gestão de recursos hídricos.
Por um lado, compreendem os princípios da lei: são os órgãos que concretizam a
descentralização da gestão, porque conta com a participação dos três setores da sociedade e tem
a bacia hidrográfica como unidade de gestão. Assim, o sucesso para que funcione em certa
medida significa o êxito da própria política das águas. Sua legalidade tem sido conferida não
apenas pela própria lei e pelas políticas nacionais e estaduais, mas por políticas semelhantes que
têm sido implementadas tanto no âmbito nacional como no estadual, assim sendo de
fundamental importância os órgão gestores e sua atuação para que essa legitimidade seja vista e
compreendida.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir são expostos alguns entraves e desafios identificados no âmbito dos CBHs paraibanos.
Aspecto institucional
Setti (2001) argumenta com clareza que o modelo sistêmico de integração participativa
reporta‐se ao modelo mais moderno de gerenciamento das águas, objetivo estratégico de
qualquer reformulação institucional e legal bem conduzida. Ele se caracteriza pela criação de
uma estrutura sistêmica, na forma de matriz institucional de gerenciamento, responsável pela
execução de funções gerenciais específicas e pela adoção de três instrumentos: planejamento
estratégico por bacias hidrográficas; tomada de decisão através de deliberações multilaterais e
descentralizadas; e estabelecimento de instrumentos legais e financeiros. O sistema de
integração participativa em vigor no Brasil é denominado, a nível Federal de Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e a nível estadual de Sistema Integrado de
Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGERH), e podem ser visualizados na
Figura 2.

Figura 2 – Sistema Nacional e Estadual de Recursos Hídricos.
É notório o destaque da gestão participativa para o processo de tomada de decisão no
que se refere à gestão de recursos hídricos. No entanto, essa prática não tem sido bem realizada
no estado da Paraíba devido ao que afirma Moreira (2010): as maiores dificuldades na
implementação da gestão de águas descentralizada (e participativa) no Brasil, se materializam na
falta de instituições governamentais dispostas a compartilhar seu poder e/ou realizar debates
públicos, e na falta de capacidade da sociedade e dos profissionais em discutir questões públicas.
Esta afirmação pode ser confirmada ao analisar a postura dos órgãos constituintes do
SIGERH ao retirar poder dos CBHs de domínio do estado da Paraíba, quando fora excluída da
Política Estadual de Recursos Hídricos Paraibana a possibilidade de criação da Agência de Bacia,
entidade independente do estado, que funcionaria como “braço executivo” dos comitês, no que
compete à celebração de contratos e execução de ações. Como consequência, todas as
competências da Agência de Bacia passaram automaticamente para o poder do órgão gestor de
recursos hídricos do estado – a Agência Executiva de Gestão das Águas do estado da Paraíba
(AESA) – órgão ligado ao Governo Estadual, gerando grande dependência técnica e financeira.
Diante desta situação cabe‐nos colocar o questionamento: ficam prejudicadas a descentralização
e a participação quando o órgão gestor de recursos hídricos é a própria agência de bacia dos
comitês?
Após esse questionamento é indiscutível observar a relação de subordinação e
dependência que os CBHs têm com a AESA, visto que a ausência de uma agência de bacia ligada
ao CBH faz com que o órgão gestor estadual atue como secretaria executiva de todos os CBHS,
sendo também responsável pelos processos eleitorais dos comitês e pelo desenvolvimento de
ações pela limitada equipe técnica sobre educação, capacitação e mobilização social, provocando
assim de certo modo um sobrecarregamento de atribuições, sendo esse um dos motivos que
contribui para a morosidade no desenvolvimento da gestão dos recursos hídricos no estado.
Analisando‐se a relação entre CERH e CBHS no estado, percebe‐se que há pouca

integração, esta baseada apenas na presença de um representante de cada CBHs no rol de
membros do CERH. As demandas entre estes órgãos durante 8 anos de existência dos CBHs é
quase nula, podendo‐se citar as consultas enviadas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos
– CNRH e a discussão sobre o instrumento da cobrança pelo uso da água, que exigiu amplo
debate no âmbito dos plenários dos CBHs.
Um bom exemplo de avanço no estado pode ser encontrado no Comitê da Bacia
hidrográfica do Rio Piancó‐Piranhas‐Açu (CBH‐PPA) com a instalação do Centro de Apoio, uma
ferramenta de grande relevância e suporte assegurando uma gestão mais participativa e com
qualidade. O Centro de Apoio foi criado em 2011 pela Agência Nacional de Águas (ANA) tem a
função de atuar como Secretaria Executiva e o objetivo de realizar ações e atividades apoiando o
comitê, conferem a ele também os processos de mobilização social e o fortalecimento da
comunicação.
Embora haja avanços os obstáculos ainda são maiores, vale ressaltar as dificuldades de
parceria e diálogo com outros órgãos gestores estaduais do meio ambiente que muitas vezes não
são presentes ou não colaboram como poderiam, pois os comitês precisam da colaboração e
agilidade para a resolução dos problemas sendo de ordem local ou estadual. O feedback de
questionamentos ou posicionamentos solicitados em tempo hábil é de fundamental importância
para a condução e criação das propostas visando a solução ou mitigação do problema a ser
tratado.
Silva et al. (2005) pontuam que uma das dificuldades encontradas nos Sistemas de Gestão
de Recursos Hídricos brasileiros é o exercício de representatividade e recomendam,
especialmente, o fortalecimento da capacidade de cooperação entre as estruturas sociais,
promovendo assim o capital social e a preparação dos membros dos Comitês para a participação
qualificada.
Aspecto técnico e financeiro
É fundamental ressaltar a importância dos instrumentos da gestão de recursos hídricos
como estratégia para a proteção e utilização sustentável desse importante recurso. Analisando‐
se as Políticas de Recursos Hídricos no nível Federal e Estadual, percebe‐se harmonia entre os
fundamentos e objetivos. No que concerne aos instrumentos, observa‐se alguma diferenciação
entre as políticas, conforme apresenta Costa et al. (2008) na Tabela 1.
No Estado da Paraíba, a outorga do direito de uso dos recursos hídricos, definida na Lei
6.308/96, é regulamentada pelo Decreto 19.206/97 que visa o aproveitamento social e
econômico da água tendo seu uso compatibilizado com as políticas de desenvolvimento
estaduais, sendo ela o único instrumento legal que está regulamentada e em execução. Como
contribuição técnica dos CBHs para o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão é a
proposição das acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para
efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de
acordo com a respectiva dominialidade. Todavia, tal matéria ainda não foi abordada na pauta dos
CBHs.

Tabela 1 – Instrumentos instituídos na Lei Federal nº. 9.433/97 e na Lei Estadual nº. 6.308/96.

Em relação à cobrança pelo uso da água, sabe‐se que a mesma foi regulamentada através
do Decreto Estadual nº 33.613/2013, todavia a AESA ainda não iniciou a emissão de boletos.
Cerca de 6 milhões de reais anuais estão deixando de ser arrecadados e reinvestidos em medidas
de conservação e proteção das águas, nas bacias hidrográficas onde foram gerados (Figura 2).
Ademais, cerca de 7,5% deste montante estão deixando de ser aplicados no custeio dos órgãos
do SIGERH, o que fomentaria a participação pública dos CBHs. No entanto, esta não arrecadação
provoca inércia por parte dos CBHs na esperança que a AESA, enquanto secretaria executiva dos
CBHs, arque com este custeio, o que não ocorre devido, principalmente, à limitação financeira e
técnica desta agência.

Figura 3 – Potencial arrecadatório da cobrança pelo uso da água de domínio do estado da
Paraíba. Fonte: COSTA & RIBEIRO (2011).
Como já foram apresentados, os comitês de bacia concretizam a descentralização da
gestão possuindo representantes de vários segmentos da sociedade, essa pluralidade de atores o

torna uma organização estratégica na gestão de recursos hídricos, assim surge outro
questionamento que perpassa essa discussão: Porque projetos de grande impacto no uso dos
recursos hídricos no estado da Paraíba não são debatidos pelos CBHs? A água é um bem inerente
a todos, e os comitês são organizações que se baseiam na participação social visando o
desenvolvimento sustentável do uso deste recurso. É sabido que uma administração que não
utiliza os diversos olhares (econômico, social e ambiental) é susceptível a erros, e a gestão de
recursos hídricos para ser bem sucedida deve ter como base estes olhares, assegurando que os
projetos de grande impacto sejam esclarecidos e/ou modificados para que sejam aceitos pelos
agentes econômicos e sociais.
A fragilidade da AESA afeta diretamente a participação social nos CBHs. A rotatividade de
técnicos e funcionários é notória na AESA, bem como dos cargos de direção. Desde a sua criação
em 2005, o cargo de presidente da AESA foi ocupado por nove pessoas, a maioria delas sem
formação profissional no âmbito da gestão de recursos hídricos. No tocante aos cargos técnicos,
há constante evasão, pois os técnicos tendem a procurar maiores salários e estabilidade
financeira em órgãos federais ou em outros estados.
A exiguidade de técnicos qualificados em qualquer segmento da nossa sociedade reforça
a constatação de setores frágeis e limitados em suas áreas de atuação, e em gestão de recursos
hídricos não é diferente, a carência de uma equipe maior e com profissionais capacitados para
suprir a demanda da própria administração desse importante setor no estado só constata a falta
de uma seleção mais criteriosa, livre jogo de interesses, sendo imperiosa a criação de concursos
públicos até como ferramenta para o estabelecimento da democracia e participação publica.
CONCLUSÃO
É notória a fragilidade e limitação enfrentadas pelos Comitês de Bacias Hidrográficas no
estado da Paraíba pelas discussões apresentadas. Deste modo é importante ressaltar que a
gestão de recursos hídricos deve ser um processo dinâmico e deve‐se buscar a compatibilização
das leis, porém considerando que as diretrizes gerais podem ser questionados.
A análise das características relacionadas à motivação dos membros, à qualidade da
participação e às relações dos CBHs com as outras entidades que compõem o Sistema Integrado
de Planejamento e Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SIGERH), ratifica a necessidade de
espaços públicos fortalecidos, onde a negociação, discussão e obtenção de consenso se realize
com amplo acesso às informações necessárias, em bases sólidas e com maior consciência dos
membros em relação ao papel que exercem nos comitês, aperfeiçoando o processo de tomada
de decisão e gerando avanços no processo de Participação Pública. (RIBEIRO, 2012).
Enfatiza‐se, a criação das Agências de Bacia, como modo de dar aos Comitês de Bacia
Hidrográfica de rios de domínio do estado a autonomia técnica e financeira que irá permitir a
realização da descentralização da gestão hídrica paraibana. Muitas das dificuldades encontradas
refletem a falta de iniciativa do estado, como também de sua visão política, pois a gestão
consciente, participativa e descentralizada dos recursos hídricos é um mecanismo de estratégia
para o desenvolvimento do estado.

Pelo o que foi exposto é possível perceber que a muitos desafios a enfrentar
principalmente em relação à participação publica, ao fortalecimento das bases locais e à
independência dos espaços públicos. Houve avanços nos conflitos institucionais, porém é
necessário garantir uma gestão de forma mais justa e igualitária no sentido de tornar
efetivamente a gestão de recursos hídricos no estado da Paraíba descentralizada e participativa.
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RESUMO
A confecção de materiais de construção que não
atendem ao desempenho esperado gera impactos
negativos e assume aspectos de desperdício e geração
de resíduos. Nesse particular os blocos cerâmicos
destinados à construção civil, produzidos pelo setor
cerâmico brasileiro, ainda carecem de indicadores
regulares de desempenho. O objetivo dessa pesquisa é
estabelecer parâmetros de correlação entre os ensaios

de resistência mecânica à compressão do bloco
cerâmico estrutural com a velocidade ultrassonora
decorrente de ensaio não destrutivo por aparelho de
ultrassom. Outro efeito desse trabalho poderá ser a
redução do resíduo gerado pelos laboratórios de
materiais de construção ao longo da constatação da
confiabilidade da extrapolação das curvas de referência
decorrentes da pesquisa.

PALAVRAS‐CHAVE: construção civil, blocos cerâmicos estruturais, velocidade de onda de ultrassom, ensaio não
destrutivo

CORRELATION BETWEEN MECHANICAL STRENGTH AND THE SPEED OF AN UNTRASOUND WAVE
INSIDE CERAMIC STRUCTURAL BLOCKS PRODUCED IN THE CITY OF ITABAIANINHA/SE
ABSTRACT
The manufacture of building materials have not
meet the expected performance generates negative
impacts and took on aspects of waste and waste
generation. In this particular ceramic blocks for the
construction, produced by the Brazilian ceramic industry
still require regular performance indicators. The
objective of this research is to establish parameters of
correlation between tests of mechanical compressive

strength of structural ceramic block knowing the speed
of an ultrasound wave due to non‐destructive testing by
the ultrasonic unit. Another effect of this research may
be to reduce the waste generated by construction
materials laboratories throughout the verification of the
reliability of the extrapolation of the reference curves
resulting
from
the
research.

KEY‐WORDS: civil construction, structural ceramic blocks , ultrasound speed, non‐destructive testing

CORRELATION BETWEEN MECHANICAL STRENGTH AND THE SPEED OF AN ULTRASOUND WAVE
INSIDE CERAMIC STRUCTURAL BLOCKS PRODUCED IN THE CITY OF ITABAIANINHA/SE
INTRODUÇÃO
A necessidade de adoção de práticas sustentáveis para análise da resistência de produtos
cerâmicos desencadeou o interesse pela correlação entre essa propriedade física nos blocos
estruturais e as características ultrassônicas correspondentes. Para tanto, foi feito uso do
PunditLab, que possibilita a verificação da resistência das cerâmicas a partir de ensaios não
destrutivos.
O aparelho PunditLab Plus mede a velocidade ultrassônica pela emissão de ondas por
transdutores. Além da velocidade, esse equipamento informa o quão estável essa onda se
apresenta no trecho onde ocorre a análise. Porém, o PunditLab oferece limitações para produtos
cerâmicos, já que a curva base – SONREB ‐ para a determinação da velocidade corresponde ao
concreto, necessitando antes mesmo do início das atividades a determinação de uma curva que
correlacione a velocidade do ultrassom e a resistência dos blocos cerâmicos, forçando o
reconhecimento da cerâmica e uma maior precisão quando deseja‐se obter a velocidade.
As principais características requeridas de blocos cerâmicos estruturais são: uniformidade,
homogeneidade, resistência à abrasão e à compressão (ABNT, 2005). Essas características advêm
de seus processos de produção, desde etapas dentro das empresas ‐ seleção das componentes
argilosas, moldagem dos produtos, surgimento de reações de vitrificação do material ainda
argiloso, quando esse é calcinado ‐ até etapas externas a manipulações laboratoriais, no
transporte e armazenagem desses produtos nos canteiros de obra. Para análise da resistência o
ensaio correlaciona a quantidade de vazios presente na cerâmica e a velocidade do ultrassom,
portanto quanto menor a quantidade de poros e/ou fissuras, maior será a velocidade
ultrassônica nesse material, pois o som se propaga em maior velocidade em sólidos.
A cidade de Itabaianinha, em Sergipe, é responsável por considerável parte da produção de
cerâmicas no estado, sendo beneficiada pelas maiores empresas nesse ramo. Com isso, fez – se
necessário a seleção de empresas que fabricassem blocos estruturais que atendessem a
NBR15720 – 2 (ABNT), para que os parâmetros formados na determinação dessa curva inicial
possam trazer exatidão e confiabilidade.
As argilas possuem características peculiares quando na presença de água ou na ausência da
mesma. Há uma facilidade em encontrar diferentes tipos de argila e devido a essas variações em
seus componentes químicos, dentro de uma mesma jazida, o estudo de seus componentes torna‐
se indispensável para a predição do comportamento final apresentado pelo produto cerâmico.
A NBR15270 – 2 (ABNT) ainda fala sobre diversos outros ensaios aplicados a blocos cerâmicos,
para tanto, pareceu importante a realização destes para futuras referências.

MATERIAL E MÉTODOS
Para realização da pesquisa foi utilizado uma amostra de 1000 blocos cerâmicos cedidos pela
Cerâmica São José, o que foi de vital importância. O trabalho foi dividido em etapas: (a)
Levantamento Bibliográfico; (b) Determinação da curva SONREB; (c) Realização dos ensaios; e (d)
Análise de resultados.
A primeira etapa foi demarcada pela reunião de todo material que retratasse velocidade
ultrassônica em materiais cerâmicos. Foi percebida uma grande carência na literatura, trabalhos
acadêmicos e normatizações sobre o nosso objeto de estudo; não percebida no entanto para o
concreto, sendo assim optou‐se por tomar este por referência. A própria curva SONREB para o
cálculo da velocidade ultrassom do PunditLab Plus é feita para concreto.
Com necessidade de adaptação dos dados do aparelho PunditLab Plus para produtos
cerâmicos, fez‐se necessário a utilização de outro equipamento de avaliação não destrutiva, o
Silver Schimdt, o qual opera com o cálculo do rebote, que expressa a resposta do material ao
impacto.
O estudo para a determinação da curva foi dividido em três etapas principais, a primeira delas
foi demarcada pela revisão bibliográfica sobre a relação velocidade ultrassônica e blocos
cerâmicos, assim como, sobre os princípios de funcionamento dos equipamentos utilizados.
A segunda etapa iniciou‐se com a seleção das empresas de cerâmica na cidade de Itabaianinha
– Sergipe, que possuam blocos cerâmicos do tipo estruturais. Essa etapa também foi demarcada
por caracterização da produção, quanto à pressão de extrusão utilizada, temperatura de queima,
componentes da argila, entre outras características da microestrutura da cerâmica que podem
interferir na velocidade ultrassônica.
Dentre os blocos recebidos foram utilizados apenas 60 blocos para esta etapa, sendo que
destes, os 40 primeiros blocos foram descartados, pois estes foram saturados antes do ensaio e,
durante a primeira tentativa de obtenção da curva concluímos que não é possível obter a
velocidade ultrassônica com a cerâmica saturada. Por fim houve a determinação da curva
SONREB para análise da velocidade ultrassônica e estabilidade da onda, quando essa percorre
cerâmicas.
Concluída a curva SONREB que alimentava o aparelho PunditLab Plus, chegou‐se à terceira
parte do trabalho: a realização dos ensaios para caracterização dos blocos cerâmicos. Foram eles:
geometria, absorção e é claro o objetivo principal do estudo: ultrassom e a resistência mecânica
(através da ruptura dos corpos de prova).
Os ensaios de geometria consistiam em medição da altura, comprimento, largura, espessura
dos septos, desvio e planeza. Foram todos medidos com paquímetros analógicos e com a maior
precisão possível. Para a determinação de absorção dos blocos cerâmicos foi preciso medir a
massa seca, massa saturada e massa aparente; conservando o que a norma recomenda no que se
trata de 24h em estufa para ser considerado seco, e 24h em imersão para se considerar saturado.

O ensaio de verificação da velocidade ultrassonora foi realizado com o aparelho PunditLab
Plus e a medição utilizada foi a ‘medição direta’ (Figura 1), isto é, a transmissão de ondas

Figura 1 – Medição direta de onda ultrassonora em bloco cerâmico estrutural
ultrassônicas nos blocos cerâmicos ocorreu na direção vertical paralela aos furos que o material
apresenta, e como a análise da resistência a compressão é feita nessa mesma direção havendo
necessidade de análise da homogeneidade e da presença de fissuras. Sempre que possível foi
registrado o valor em que o aparelho mostrasse 100% de confiança na medição; e em cada bloco
foi escolhido apenas um ponto de leitura. Para obtenção de uma maior faixa de confiabilidade
nos dados gerados pelo PundtLab é necessário que os blocos estejam em temperatura ambiente
e o gel utilizado na interface do transdutor e o bloco deve ser resfriado previamente. O ensaio de
medição da resistência mecânica foi feito através da ruptura dos corpos com a prensa universal
“EMIC MUE 100”, veja a figura 2.

Figura 2 – Bloco após ruptura à compressão

O objetivo inicial era de realizar os ensaios descritos em todos os mil blocos doados pela
empresa ceramista. Porém, no decorrer do trabalho se percebeu que seria inviável. Sendo assim
foram realizados em 31 lotes, com cada lote contendo 13 blocos, num total de 403 blocos.
De fato o maior tempo consumido pelo trabalho foi a realização destes ensaios, pois os fatores
limitantes eram evidentes. Entre eles pode‐se citar a limitada quantidade de alunos voluntários e
a limitações de infraestrutura dos laboratórios utilizados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Devido ao desenvolvimento tecnológico os equipamentos de ensaio não destrutivos, vem
sendo utilizados na avaliação de qualidade de estruturas de maneira progressiva. O método de
análise de ultrassonografia, de acordo com a NBR 8802 (ABNT), determina a velocidade de
propagação de ondas longitudinais sob o concreto.
A velocidade com que essa onda percorre a cerâmica é influenciada pelas propriedades desse
material. A densidade é uma dessas características e é função da quantidade de fissuras que a
cerâmica apresenta. A aplicação do pulso ultrassônico em blocos de concreto permite avaliá‐lo
tanto em relação a sua homogeneidade quanto na detecção e extensão aproximada de fissuras.
Sabendo que as ondas produzidas por transdutores eletroacústicos acoplados à superfície do
concreto, podem estar dispostas em três maneiras: transmissão direta, indireta e semidireta. A
escolha do tipo de transmissão depende da direção em que se deseja analisar o material, em
suma. Como já foi dito nesse estudo a transmissão escolhida foi que oferece maior precisão, a
direta.
Para a determinação da curva SONREB da cerâmica, o rebote e a velocidade ultrassonora em
10 amostras foi avaliado, para a determinação de constantes a, b e c imprescindíveis na
determinação da curva. O aparelho Pundit Lab, além de calcular essa velocidade, apresenta a
força de compressão do material em relação à curva SONREB do concreto, essas informações
foram necessárias para o preenchimento da tabela 1.
Tabela 1 ‐ Relação entre velocidade ultrassônica, valor de rebote e resistência da cerâmica.
Resistência à
compressão ‐ fck
(MPa or Psi)
15
8,5
16,5
11
16
15,5
13,5
14

Velocidade ultrassônica do
pulso do Pundit Lab
(V) (m/s or ft/s)
2213
2186
2505
2139
2397
2159
2334
2147

Valor de rebote do
Silver/Original
Schmidt (s)
2,1
7,8
5,1
4,5
3,1
0,5
0,6
4,8

17
17
14,5
13
14,5
11,5
13
14

2403
2385
2163
2197
2390
2100
2188
2496

5,3
1,3
2,8
1,5
4,4
2
4
3,1

Fonte – Laboratório de Materiais de Construção – IFS – Campus Aracaju.
Tendo como resultado as constantes presentes na Tabela 2.

Tabela 2 ‐ Tabelas das constantes obtidas no Excel
Constante a
Constante b
Constante c
Valor R‐ quadrado

1,03959E‐05
1,834804104
‐0,081212357
0,43157077

Fonte – Laboratório de Materiais de Construção – IFS – Campus Aracaju.

Por aproximação linear, podemos encontrar um gráfico fck‐ velocidade ultrassonora, que mais
se aproxime dos resultados encontrados nos pontos. As curvas podem ser do tipo polinomial ou
exponencial. A formulação dessa curva deve levar em consideração outras variáveis e envolve,
consequentemente, outros ensaios como o de geometria e o de absorção.
A seguir na Figura 3, temos a curva SONREB obtida pela análise das 10 amostras de blocos
cerâmicos estruturais:

Figura 3 – Curva SONRED para análise de velocidade de ultrassom em blocos cerâmicos

A tabela 3 mostra o resultado dos ensaios de absorção, velocidade de ultrassom e ruptura à
compressão do lote U1 realizados na etapa c de nosso estudo.
Tabela 3 – Resultados apresentados pelo lote U1.
Lote U1

%AA

Velocidade (m/s)

Resistencia a
Compressão (MPa)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

12,3
12,93
12,93
12,99
14,42
12,77
12,47
12,08
11,41
12,54
12,61
12,8
13,01

23,97
22,07
22,83
21,92
22,56
22,83
24,43
25,91
22,04
21,08
22,97
21,17
23,75

9,07
7,51
11,05
8,81
15,82
6,58
11,1
12,4
7,27
10,62
11,47
10,55
12,36

O gráfico da figura 4 mostra os resultados da tabela acima. Com esse gráfico podemos ver a grande
independência entre os valores estudados.

Figura 4 – Valores de absorção, velocidade de ultrassom e resistência dos 13 blocos do lote U1
CONCLUSÃO
A partir da curva de correlação entre resistência e velocidade de propagação do som no bloco
cerâmico (curva SONREB), esperou‐se estabelecer indicadores que possibilitassem a continuidade
da pesquisa e desenvolver uma relação entre os dados fornecidos pelo PunditLab e a resistência

encontrada utilizando a prensa, permitindo, deste modo, utilizar essa metodologia em oposição
aos ensaios não‐destrutivos. Porém, a relação não pode ser obtida com o uso dessa curva.
Ao fazer‐se o estudo de conformidade diante da NBR 15270‐1; 15270‐2; 15270‐3 (ABNT, 2005)
que trata dos ensaios destrutivos foi possível concluir que os blocos analisados não atendem a
geometria, planeza e desvio previstos.
Em todos os lotes se observou adequação que o limite de absorção de umidade sempre ficou
dentro dos limites de aceitação previstos em norma, o mesmo tendo sido constatado para o
ensaio de resistência a compressão. Cabe observar que para os limites de resistência a
compressão foi possível constatar que as amostras superaram em até 3 vezes os limites
referenciados na norma.
Com relação a discrepância dos resultados entre os ensaios de geometria, absorção e
resistência a compressão é possível indicar que o produto ‘bloco cerâmico estrutural’ apresenta
intensa interferência relativas a retração e expansão que decorrem da matéria prima. De modo
acentuado ainda foi possível contatar presença de fissuras que decorrem do processo de
aquecimento e resfriamento do produto durante o processo de preaquecimento e após queima.
Dessa forma, cabe recomendar que se pudesse avaliar como favorável a produção uma atenção
maior aos componentes da matéria prima (mistura entre argilas), ao tempo que é possível
relacionar que a elevada resistência a compressão, acima dos parâmetros determinados em
norma, decorram da pressão de extrusão significativamente superior as necessidades de campo,
o que repercute em uma demanda maior de energia para fabricação dos blocos que está sendo
direcionada apenas a um dos indicadores de qualidade do produto final. O fato da indústria de
blocos cerâmicos atender aos indicadores de geometria, desvio e planeza dá ao consumidor a
confiabilidade de que é possível economizar nas etapas posteriores ao emprego dos blocos,
assim como redução do consumo de argamassa, energia, tempo, serviço de regularização, entre
outros.
Com os resultados obtidos não foi possível estabelecer correlação entre velocidade de
transmissão do pulso sonoro e a resistência medida a partir do ensaio de compressão na prensa
EMIC MUE 100, no entanto foi possível constatar que nos blocos ensaiados a velocidade obtida
foi superior a 2000 m/s e inferior a 2300 m/s, podendo indicar que essa seja a velocidade do
bloco cerâmico produzido pela Empresa Cerâmica São José para a linha 19 de bloco estrutural.
Outro dado a ser consolidado em pesquisas posteriores é o que diz respeito a mediana da
resistência a compressão que claramente teve limite inferior de 6 Mpa e não superior a 16,5
Mpa. Com esses valores é possível apontar que exista relação entre a porosidade do bloco
cerâmico, a velocidade do ultrassom e a resistência a compressão.

Como recomendações para trabalhos futuros pode‐se apresentar: medir a velocidade da onda
em mais de um ponto no objeto estudado; observar em que local do bloco aconteceu a ruptura,
pois o ponto estudado pode não ter sido previamente analisado; e um maior número de corpos‐
de‐prova para análise.
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RESUMO
Nos últimos anos foi possível presenciar grande pujança,
estagnação, queda e dúvidas na economia brasileira,
esta intermitência econômica impacta diretamente na
indústria da construção, pois o setor precisa de
economia forte e confiança para manter aquecido.
Eventos esportivos e ações do governo como os
programas Minha Casa Minha Vida, Aceleração do
Crescimento, assim como a facilidade em obter credito,
contribuíram para agitar a indústria, mas com a alta,
algumas fraquezas apareceram. Destaca‐se a falta de
habilidade em planejar e gerenciar os projetos. Os
profissionais não estão preparados para gerenciar as

ações dentro do canteiro. Neste sentido o artigo busca,
por meio do Last Planner System e da Filosofia Lean
mitigar as dificuldades de gestão encontradas pelos
profissionais na execução de obras. Para isso, a
metodologia utilizada constitui‐se de pesquisa
qualitativa‐exploratória, por ter o ambiente natural
como fonte direta de dados e envolver levantamento
bibliográfico e de dados. Como resultado observou‐se
que grande parte das dificuldades dos profissionais, se
deve a falta de conhecimento de mecanismos, técnicas e
ferramentas de gestão assim como qual a mais
adequada para utilizar.

PALAVRAS‐CHAVE: Dificuldades; Gestão; Processos; Enxuta, Last Planner System

APPLICATION OF LAST PLANNER SYSTEM PHILOSOPHY AND LEAN TO MITIGATE THE
DIFFICULTIES OF MANAGEMENT PROFESSIONALS IN WORKS RESIDENTIAL IN PALMAS / TO.
ABSTRACT
In recent years it has been possible to witness great
strength, stagnation, decline and doubts in the Brazilian
economy, this economic intermittency impacts directly
in the construction industry because the industry needs
strong economy and confidence to keep warm. Sporting
events and government actions such as My House My
Life program, Accelerated Development, and the ease of
getting credit, contributed to shake the industry, but
with the high, some weaknesses appeared. Noteworthy
is the lack of ability to plan and manage projects.
Professionals are not prepared to manage the shares in

construction site. In this sense, the article seeks, through
the Last Planner System and Lean Philosophy mitigate
the difficulties encountered by management in the
execution of works. For this, the methodology consists
of qualitative and exploratory research, by having the
natural environment as a direct source of data and
involve bibliographic data and survey. As a result it was
observed that most of the difficulties of professionals, is
due to lack of knowledge of mechanisms, techniques
and management tools as well as the most appropriate
to use.

KEY‐WORDS: Difficulties, Management, Processes, Lean, Last Planner System

APLICAÇÃO DO LAST PLANNER SYSTEM E FILOSOFIA LEAN PARA MITIGAR AS DIFICULDADES DE
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS NA EXECUÇÃO DE OBRAS RESIDENCIAIS EM PALMAS/TO.
INTRODUÇÃO
Diante dos acontecimentos ocorridos no Brasil nos últimos anos e os que ainda
ocorreram, inquietações no setor são observados. A partir da metade do ano de 2013 até o
momento o cenário econômico tem se mostrado irresoluto, oscilando entre o otimismo e
pessimismo, ocasionando desconfiança e insegurança para novas aplicações dos empresariados
do setor para a construção civil em âmbito nacional, o cenário não se mostra mais desfavorável
em favor dos aportes governamentais voltados aos seus programas.
Com esta inquietação, desconfiança e queda na lucratividade da cadeia produtiva no
contexto da construção civil, destaca‐se as empresas mais preparadas para se manter em
momentos conflituosos, levando assim aqueles profissionais e empresas a se capacitarem e
manterem atualizadas as condições impostas pelo mercado.
Nesse contexto, os profissionais da engenharia têm de vencer suas limitações e romper
com seus paradigmas adequando‐se à nova realidade do setor. Hoje, para atuar com eficácia na
engenharia, as exigências mudaram no que tange ao perfil do profissional responsável pelas
obras. Este novo profissional deixa de desempenhar funções essencialmente tecnicistas para
atuar também na administração da produção do canteiro de obras, não mais na condição de
“tocador de obra”, e sim como gestor.
Ao observar a pesquisa realizada por de Lemos de Souza (2012) nota‐se que 86% dos
profissionais improvisam nas obras sob sua gestão, 24% não se consideram capacitados para
gerenciarem projetos e 52% considera ruim ou muito ruim a ocorrência do planejamento do
processo na linha de produção. Isso mostra a fragilidade do profissional, consequentemente da
gestão, junto à linha de produção dos empreendimentos na cidade de Palmas/TO.
Neste sentido, por meio do Last Planner System e da Filosofia Lean busca‐se mitigar
dificuldades de gestão encontradas pelos profissionais na execução de obras residenciais na
cidade de Palmas/TO.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Lean Construction
Em 1950 um jovem engenheiro japonês, Eiji Toyoda, foi até a fábrica Rouge da Ford, em
Detroit. Eiji não era um engenheiro qualquer, nas habilidades e ambições (WOMACK et al, 2004).
Após estudo minicioso de cada plano da fabrica visitada, sendo este o mais eficiente complexo
fabril do mundo, Eiji observou que era possível melhorar o sistema de produção em sua
companhia com algumas adaptações, juntamente Ohno, de forma experimental, implementam o
Sistema de Produção Toyota e posteriormente concretiza‐o como sendo a produção Lean1.
O objetivo principal da produção Lean é proporcionar a condição de valor para todas as
1

Lean significa conseguir as coisas certas para o lugar certo, na hora certa e na quantidade certa, minimizando o
desperdício e mantendo aberto e flexível a mudanças (WOMACK e JONES, 2004).

partes interessadas, incluindo os clientes internos e externos, eliminando desperdícios
(NAHMENS e IKUMA, 2012). Seu uso na construção civil se deu a partir do trabalho de Koskela
(1992), que enfatizou a importância do fluxo do processo de produção e a transformação de
insumos em produtos acabados.
Os fundamentos da construção enxuta são baseados na produção orientada para cinco
princípios do pensamento enxuto: valor, fluxo do valor, fluxo, puxar e perfeição (KOSKELA, 1992).
Visando os fundamentos supracitados, Koskela (1992) elaborou onze princípios para a
construção enxuta: Redução da parcela de atividades que não agregam valor ao produto;
Aumento do valor do produto pela consideração das necessidades dos clientes; Redução da
variabilidade; Redução do tempo de ciclo; Simplificação pela redução do número de passos ou
partes; Aumento da flexibilidade de saída; Aumento da transparência do processo; Controle
focado no processo global; Introdução de melhoria contínua no processo; Manutenção de um
equilíbrio entre melhorias nos fluxos e nas conversões; Benchmarking.
A partir daí muitos outros estudiosos tem mostrado a importância e eficácia da estratégia
Lean na melhoria dos níveis de produtividade e lucro (Womack e Jones, 1996; Ballard e Howell,
1998; Dentz e Blanford 2007; Nahmens, I. and Ikuma, L. (2012); Yu, H et al (2013); Tezel, A. and
Nielsen Y. (2013)).
Por meio da implementação da estratégia Lean, também pode se melhorar o ambiente de
trabalho, garantindo a saúde e o bem‐estar dos trabalhadores, com sua aplicação pode se
aperfeiçoar os layouts e organizar estações de trabalho, contribuindo com a mitigação dos riscos
relacionados à segurança (KOSKELA 1992, 2000; SAURIN et al 2006).
Last Planner System (LPS)
Tem‐se a seguinte definição para Last Planner System, uma filosofia, regras e
procedimentos, e um conjunto de ferramentas que facilitam a implementação desses
procedimentos (BALLARD, 2000). É defendido também que o nome refere‐se a quem, em última
instância, delimita as tarefas a serem executadas no curto prazo.
Este sistema surgiu a partir da proposta de Ballard e Howell (1998) em dividir o
planejamento de um empreendimento em três níveis, conforme Figura 1.

Figura 1 – Níveis de planejamento
Planejamento inicial: realiza‐se a produção do orçamento do projeto e cronograma, e o
fornecimento de um mapa de coordenação que “puxa” para as conclusões e serviços do projeto.

Planejamento lookahead: é feito o detalhamento e ajuste dos orçamentos e os
cronogramas dos recursos puxados para a execução.
Planejamento de Comprometimento: este nível trata de um compromisso do que será
feito, depois da avaliação do que “deve” contra o que “pode” se fazer, baseando no efetivo
recebimento de recursos e na conclusão dos pré‐requisitos (BALLARD & HOWELL, 1998).
Pesquisas envolvendo a filosofia LPS, no Brasil vêm ganhando espaço no meio acadêmico,
autores como Moura (2008), Gutheil (2004), Krawczyk Filho (2003) e Soares (2003), são alguns
pesquisadores que já desenvolveram trabalhos utilizando esta ferramenta.
Limitação da pesquisa
Para se chegar aos resultados obtidos, os dados foram examinados, categorizados e
classificados conforme as evidências e o tema, respeitando o contexto investigado e o ambiente
natural dos profissionais.
Embora o empreendimento analisado, seja dividido em várias fases (Figura 1), para este
estudo foi considerada apenas a fase de execução conforme Guia PMBOK® (2013).

Figura 1 – Ciclo de vida do projeto
Apresentação
Este estudo é a continuidade da pesquisa de Lemos de Souza (2012). Tal pesquisador
observou que muitos pontos merecem atenção quanto à gestão dos profissionais envolvidos na
construção civil em Palmas, ver Figura 2.

Figura 2 – Dificuldades encontradas no canteiro de obras por parte dos profissionais

É possível observar que montagem de equipes, desperdícios e processos foram os itens
com maior relevância quanto às dificuldades encontradas. Nota‐se que todos estão ligados às
ações concernentes aos processos na linha de produção.
Convergindo para a produção de forma mais contundente, por meio da Figura 3 são
observados os itens que ficaram abaixo do aceitável por parte dos profissionais, quanto a sua
aplicação ou uso, se tratado da linha de produção.

Figura 3 ‐ Percentual que consideram ruim ou muito ruim a ocorrência na produção
Observa‐se que os itens de maior peso são: falta de novas tecnologias nos processos,
planejamento do processo, envolvimento dos profissionais no processo dentre outros. É
cristalino que a deficiência na gestão (Figura 2) reflete na produção.
Mantendo o mesmo contexto, a pesquisa converge sua análise par as necessidades de
melhoria, sentidas pelos profissionais, junto à linha de produção, como mostra a Figura 4.

Figura 4 – Percentual referente às melhorias que devem ocorrer na produção
Destaca‐se agora, além da necessidade do uso de novas tecnologias (76%), a eliminação
de desperdícios e envolvimento dos profissionais no processo, ambos com 62%, qualidade (57%)
e planejamento do processo, cumprimento de metas e prazos e controle, com 38%.
Com base nos dados expostos é notório que muito ainda deve ser feito, mas para a
mudança ocorrer de fato ela deve partir de cada profissional.
Buscando validar as ações adotadas com a aplicação do LPS e filosofia Lean para mitigar as
dificuldades de gestão dos profissionais na execução de obras residenciais em Palmas/TO,

validou a pesquisa em uma das empresas participantes da pesquisa inicial caracterizada na
Tabela 1.
Tabela 1 – Caracterização da empresa
Características da Empresa
Fundação
Ramo de Atuação
Número de funcionários
Número de funcionários (obra)
Tipologia das construções

Empresa A
2007
Construção e Incorporação
457
71
Obras públicas, residenciais e comerciais.

Neste contexto, evidenciam‐se os assuntos que serão trabalhados nessa pesquisa, junto à
empresa A: Planejamento do processo; Uso de novas tecnologias; Clareza nas sequencias do
processo; Montagem de equipes; Envolvimento dos profissionais; Desperdícios/perdas.
A escolha destes itens é fruto da dialética entre pesquisador e empresa. Este processo de
diálogo teve como objetivo reduzir os itens elencados por parte da empresa, balizando suas
necessidades com o objetivo da pesquisa, assim como obter resultados úteis concernentes a
melhoria das ações intrínsecas aos processos produtivos no canteiro.
Tabela 2 – Planilha resumo da pesquisa
Montagem de equipes

Envolvimento dos
profissionais

Desperdícios / perdas

Problema identificado
pelo pesquisador
Ação sugerida pelo
pesquisador

Falta de padrões na
contratação.
Realização de entrevista
com os responsáveis pela
produção, teste prático e
capacitação.

Muitas perdas na
produção.
Focar o controle no
processo global3;
Introduzir melhoria
contínua no processo4.

Reação por parte da
empresa

Insegurança

Resultado esperado

Profissionalização

Resultado obtido

Entrevista com os
responsáveis pela
produção.

Equipe desmotivada e
desorientada.
Valorizar a equipe;
Aumentar a transparência
do processo; Aumentar o
valor do produto através
da consideração das
necessidades dos clientes2.
Desconhecimento de
formas de valorização
exceto as financeiras,
dúvida em como valorizar
o produto.
Maior motivação da
equipe e maior
envolvimento.
Pouca mudança com
relação à empresa e
profissionais.

2

Resistência por parte dos
lideres na produção

Redução nas perdas em
50%.
Redução das perdas abaixo
do esperado.

2° princípio considerado por Koskela (1992) para a Lean Construction, sendo cliente todos os envolvido
internamente e externamente.
3
8° princípio considerado por Koskela (1992) para a Lean Construction.
4
9° princípio considerado por Koskela (1992) para a Lean Construction.

Continuação.
Planejamento dos processos

Uso de novas tecnologias

Clareza nas sequencias
do processo

Conforme metas de medição
estabelecidas junto ao órgão
financiador.
As atividades são definidas pelo
mestre de obras, conforme sua
experiência.

Conservador

Centralização nos
responsáveis lideres da
produção.
Desorientação da mão
de obra.

Ação sugerida pelo
pesquisador

Utlizar o Last Planner System (LPS),
assim como trabalhar o
benchmarking5.

Reação por parte
da empresa

Resistência por parte do Mestre de
obras, embora inicialmente a
gestão também não tivesse uma
aceitação muito boa.
Obter mais clareza nas ações com
planejamentos de longo prazo, de
médio prazo e de curto prazo.

Reduzir a parcela de
atividades que não agregam
valor6; Reduzir o tempo de
Ciclos7; Simplificar,
reduzindo o número de
passos/partes8; trabalhar o
Benchmarking (visitar feiras
e congressos).
Preocupação em quanto
custaria o investimento para
se obter um bom resultado.

Comportamento
da empresa
Problema
identificado pelo
pesquisador

Resultado
esperado

Resultado obtido

Longo prazo: criação de datas
marcos para verificação e medição
dos serviços.
Médio prazo: redução do número
de inconformidades dos pacotes de
serviço.
Curto prazo: cronograma das ações
a serem realizadas por semana.

Falta de interesse por parte
da equipe de produção.

Melhorar a produtividade.

Melhoria na produção,
embora algumas atividades
tenham ficado com valores
acima do esperado, porém
houve redução de tempo na
execução de forma
relevante.

Aumentar a
transparência do
processo9.

Dúvida em como
realizar a ação e como
a mão de obra reagiria
(aspecto financeiro).
Reduzir as dúvidas com
relação às frentes de
trabalho das equipes
no canteiro.
Redução no tempo
para as equipes
inciarem às tarefas
diárias.

Análise dos resultados
Esta pesquisa revelou a potencialidade da aplicação do LPS e filosofia Lean para mitigar as
dificuldades de gestão dos profissionais na execução de obras residenciais em Palmas/TO.
Planejamento dos processos
A utilização do Benchmarking teve como foco mostrar as boas ações que vinham sendo
realizadas em empresas conceituadas do setor da construção. Após a realização das visitas a
5

11° princípio considerado por Koskela (1992) para a Lean Construction.
1° princípio considerado por Koskela (1992) para a Lean Construction.
7
4° princípio considerado por Koskela (1992) para a Lean Construction.
8
5° princípio considerado por Koskela (1992) para a Lean Construction.
9
7° princípio considerado por Koskela (1992) para a Lean Construction.
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resistência por parte dos gestores foi minimizada. Este princípio tem sido utilizado por vários
pesquisadores em seus estudos (Heineck e Machado (1998), Gauri, D. (2012); Tokos, H. et al
(2013); Antošová, M. (2013)), obtendo resultados satisfatórios com relação ao seus objetivos.
Com a aceitação, sugeriu‐se a utilização do Last Planner System para melhorias no
planejamento dos processos, pois este desempenha um papel importante na gestão da
variabilidade através de controle de produção (BALLARD, 2000).
Ele possibilita uma análise das várias restrições, em diferentes níveis hierárquicos do
projeto, podendo assim filtrar as tarefas que merece atenção (BRODETSKAIA, 2013).
Para a implantação do LPS foi seguido uma ordem cronológica, plano de longo prazo ou
inicial, plano de médio prazo ou Lookanhead e plano de curto prazo ou de comprometimento.
Plano de longo prazo ou inicial: pelo fato da obra já estar em andamento e a ansiedade
por parte da gestão em obter resultados, a partir do cronograma, foi criado planilhas, destacando
datas “marcos” de verificação dos serviços e medição. Buscou‐se relacionar também as
atividades mais criticas da obra para que estas pudessem “puxar” as decisões a serem tomadas.
Plano de médio prazo ou Lookanhead: Com base no plano de longo prazo foram
estabelecidas ações por trimestre em uma planilha Excel, tendo como base a estrutura analítica
do projeto (EAP), nesta planilha estabelecia‐se as equipes responsáveis pela atividade, os
insumos necessários e o responsável pelo controle.
Com estas definições buscou‐se com o processo de planejamento lookahead, formatar a
sequência do fluxo de trabalho, combinar o fluxo de trabalho com a sua capacidade, decompor as
atividades do cronograma mestre em pacotes de trabalho e operações, desenvolver métodos
detalhados para a execução do trabalho; manter prontas tarefas reservas, atualizar e revisar as
programações de nível superior, conforme necessário.
Pois neste processo a condição principal estabelecida para uso do plano foi retirar todas
as restrições existentes de cada serviço, proporcionando o fluxo continuo do processo, mantendo
assim, produtividade da equipe em patamares estabelecidos.
Plano de curto prazo ou de comprometimento: neste momento, com base na planilha do
plano de médio prazo, cabia ao engenheiro responsável reunir‐se com o mestre de obra e
encarregados para definir as ações da semana, esta reunião ocorria todas as sextas‐feiras depois
do expediente, consistindo em elaborar nova planilha com as atividades definidas para a próxima
semana, nela constavam as definições das atividades que seriam executadas, número de
funcionários e suas qualificações, insumos, tempo estimado para realização e responsável pela
equipe, este responsável deveria verificar se ainda existia alguma restrição para realização das
atividades, assim como efetuava o controle.
Clareza nas sequencias do processo
Adotou‐se uma nova postura junto à equipe de produção, ações sensoriais, como a
utilização de dispositivos visuais passaram a fazer parte de vários pontos da obra, oferecendo
acesso fácil as informações necessárias para identificar padrões de processos, que deveriam ser
seguidos.

Desperdícios/perdas
Buscando mitigar este item, buscou‐se trabalhar o controle e melhoria contínua. Quanto
ao controle, com a introdução de outras ações, citadas no corpo deste texto e implantadas em
momentos adequados, foi possível melhorar de forma substancial, embora o foco da empresa
ainda permanecesse no produto final, independente das perdas.
Diante disto a melhoria contínua se fez necessário, buscando ajustar a produção, fazendo
com que esta minimizasse as perdas e direcionasse suas ações para "enxugar" a obra de todas as
atividades que não gerassem valor e resultassem em desperdícios de recursos.
Conclusão
Com a pesquisa foi possível concluir que pelo fato de estar arraigado a empresa uma
cultura conservadora muitas dificuldades derivavam daí para os canteiros, mas para minimizar
esta situação utilizou‐se o Benchmarking, possibilitando uma nova condição aos gestores.
Juntamente a este fato, outro condicionante foi constatado. Partes das dificuldades, dos
profissionais, ocorriam pela falta de conhecimento das técnicas e ferramentas de gestão que
poderiam ser empregadas na linha de produção, dificultando suas decisões, porém pela
sobrecarga destes profissionais nos canteiros, suas ações junto à produção ficavam prejudicadas
não podendo agir como gestores e sim como tocadores de obra.
Mas com a utilização do Last Planner System e dos princípios Lean possibilitou mudanças
positivas na produção, como melhoria na capacidade de produção, organização, maior aceitação
quanto às mudanças atuais e futuras, melhoria na capacidade de resposta as inconsistência nas
atividades, maior interação dos profissionais com a atividade sob sua responsabilidade.
Porém mudanças ainda devem ocorrer para que a melhoria aconteça continuamente
elevando a condição produtiva a patamares mais competitivos. Com base na pesquisa e pelas
condições ainda presentes na empresa, sugere‐se para pesquisas futuras, focar na redução das
perdas, algo incipiente nas ações da mesma, pois com isto pode‐se melhorando lucratividade e a
condição ambiental e social.
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RESUMO
Em obras ambientais de proteção de taludes com
geossintéticos é de extrema importância a obtenção dos
parâmetros de resistência (adesão e ângulo de atrito da
interface) na interface solo‐geossintético. O ensaio de
laboratório mais adequado para a obtenção desses
parâmetros é o ensaio de rampa, pois permite simular a
condição de campo onde o cisalhamento ocorre em um
plano inclinado sob baixas tensões. Um fator relevante,
nestes tipos de obras, é o efeito da tensão confinante do
solo na cobertura do talude e da sua densidade relativa.
Assim, neste trabalho apresenta‐se um estudo
experimental com ensaios de rampa, visando analisar a

influência da tensão confinante e da densidade relativa
do solo na resistência da interface. Os resultados dos
ensaios mostraram que o aumento da densidade
relativa do solo acarreta um acréscimo no ângulo de
atrito da interface, sendo o comportamento inverso
para o efeito da tensão confinante. Outras
conseqüências também foram observadas com o
aumento da densificação do solo, como a elevação dos
valores de ângulo de rampa e redução dos
deslocamentos na ruptura.

PALAVRAS‐CHAVE: geossintéticos, resistência de interface, ensaios de rampa, fatores de influência.

ANALYSIS OF INFLUENCE OF CONFINING STRESS AND DENSITY OF SOIL IN RAMP TEST RESULTS
ABSTRACT
In environmental buildings for protection of slopes with
geosynthetics is extremely important to obtain the
strength parameters (adhesion and friction angle of the
interface) at the soil‐geosynthetic interface. The
laboratory test most appropriate for obtaining these
parameters is the ramp test , as it allows to simulate
field conditions where shear occurs on an inclined plane
at low stresses. An important factor in these types of
works, is the effect of confining stress of soil on top of
the slope and the relative density. Thus, this work

presents an experimental study on ramp tests in order
to analyze the influence of confining stress and relative
density in the interface strength. The test results
showed that increasing the relative density of the soil
leads to an increase in the interface friction angle, while
the opposite to the effect of confining stress behavior.
Other consequences have also been observed with
increasing densification of the soil, such as elevation
angle values of the slope and reduction of dislocations at
break.

KEY‐WORDS: geosynthetics; interface resistance; ramp test; influence factors.

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA TENSÃO CONFINANTE E DA DENSIDADE DO SOLO EM RESULTADOS
DE ENSAIOS DE RAMPA
1. INTRODUÇÃO
A utilização de geossintéticos é uma boa solução para a recuperação de taludes, devendo apenas
ser feita uma análise e recomendação prévia da inclinação ideal do solo, para que haja uma
melhor interação com o geossintético.
Para o dimensionamento dessas estruturas é necessário conhecer os parâmetros de resistência
da interface solo‐geossintético, através da realização de ensaios de cisalhamento direto e
arrancamento. Em alguns casos, os ensaios de cisalhamento direto e arrancamento não
conseguem representar corretamente o mecanismo de interação como, por exemplo, em obras
de proteção ou cobertura de taludes de barragens de rejeitos, onde a mobilização da resistência
da interface ocorre em um plano inclinado, em geral, sob baixas tensões de confinamento.
Segundo Palmeira (1999) os ensaios de cisalhamento a baixos níveis de tensões podem gerar
erros grosseiros, sendo necessários equipamentos e técnicas de ensaio cuidadosas e especiais
para que forneçam resultados confiáveis. Já os ensaios de arrancamento não conseguem
representar corretamente o mecanismo de interação entre o solo e o geossintético nestas
situações. Desta forma, os ensaios de rampa são mais representativos, sendo a resistência
mobilizada pelo deslocamento da massa superior de solo em relação ao geossintético, que
permanece fixo em um plano inclinado.
2. MECÂNICA DO ENSAIO DE RAMPA
O ensaio de rampa caracteriza‐se por ser um ensaio rápido e de fácil execução, sendo possível
determinar o comportamento ao cisalhamento sob tensões normais muito baixas. Basicamente,
consiste em confinar uma amostra de solo em uma caixa rígida e apoiá‐la sobre a face do
geossintético fixa a uma base rígida que está inicialmente na horizontal. Aumenta‐se
gradativamente a inclinação do plano até ocorrer o deslizamento ao longo da interface solo‐
geossintético. A Figura 1 apresenta um esquema típico de um equipamento de rampa, baseado
na norma européia ISO 12957‐2.

Figura 1 ‐ Representação esquemática do equipamento de ensaio de rampa (Adaptado da ISO
12957‐2).

A base onde apoia‐se o geossintético pode ser formada por uma caixa preenchida com solo, ou
ainda por uma base rígida, por exemplo, placa de madeira (ver Figura 2). As restrições feitas à
base rígida ocorrem quando são ensaiadas interfaces solo‐geogrelhas, em virtude da não
reprodução da parcela de atrito solo‐solo nas aberturas da geogrelha.

(a)

(b)

Figura 2 ‐ Configurações do ensaio de rampa. (a) Geossintético entre caixas inferior e superior
preenchidas com solo, (b) Geossintético preso à base rígida (Rezende, 2005).
Podem existir também outros arranjos especiais, como a aplicação de sobrecargas sobre a
camada de solo ou ainda outros tipos de interfaces (geossintético‐geossintético). Existem vários
métodos para aplicação das tensões normais, entre eles pode‐se citar a utilização de amostras de
solo com diferentes alturas, como também a aplicação de sobrecargas através da colocação de
placas de concreto, colchões de ar, entre outros.
Como o objetivo do ensaio é a obtenção dos parâmetros de resistência de interface solo‐
geossintético, devem ser executados, no mínimo, três ensaios sob tensões normais diferentes a
fim de se obter a envoltória de resistência da interface.
Os procedimentos do ensaio de cisalhamento em plano inclinado encontram‐se descritos na ISO
12957‐2.
Mesmo de fácil execução, o ensaio possui limitações, de acordo com estudos realizados por
diversos autores, entre eles, Palmeira et al. (2002), Mello et al. (2003), Aguiar (2003) e Rezende
(2005). Uma delas está relacionada à variação da tensão normal com a inclinação da rampa. A
outra limitação seria a forma de distribuição da tensão normal. Geralmente, admite‐se que a
distribuição da tensão normal é uniforme ao longo da superfície de contato. No entanto, verifica‐
se que a não uniformidade vai aumentando à medida que a inclinação do plano de cisalhamento
aumenta.
3. PROGRAMA EXPERIMENTAL
Os ensaios de rampa apresentados no presente trabalho fazem parte de uma detalhada pesquisa
experimental utilizando um equipamento de rampa de grande porte (ver Figura 3). Nesta
pesquisa, procurou‐se analisar a influência de alguns fatores nos resultados de ensaios de rampa,
tais como o tipo de solo, a densidade relativa do solo, o tipo geossintético e a tensão confinante
aplicada (Rezende, 2005). Este trabalho reporta os resultados de ensaios em geogrelha com solo
arenoso em duas densidades relativas distintas (35% e 100%), ou seja, analisa‐se a influência da
densidade relativa do solo em interfaces solo‐geogrelha.

Sistema de Fixação
da Talha

Talha

Divisão do
Pórtico
Medidor
de
Ângulo

2,53m

Medidor de
Deslocamentos
Horizontais

2,50m
Placas de
Concreto para
Confinamento

Caixa
Superior

Caixa
Inferior

Figura 3 ‐ Equipamento de rampa (Aguiar, 2003).
3.1.

Materiais Utilizados

Nos ensaios reportados neste trabalho, utilizou‐se uma areia uniforme, composta basicamente
por quartzo, com partículas de dimensões que variam entre 0,074 e 4,76mm. Os valores de peso
específico mínimo e máximo são de 16,06 e 18,04 kN/m³, respectivamente. Na Tabela 1 estão
listadas as principais propriedades físicas do solo.
Tabela 1 – Propriedades dos solos
Solo

e

Areia

0,57

s

Dr=35%

Dr=100

(kN/m3)

()

()

2,66

31,4

38,0

Obs.: e = índice de vazios do solo, s = peso específico dos grãos,  = ângulo de atrito.

Como material geossintético, utilizou‐se uma geogrelha constituída de poliéster de alta
tenacidade revestida com PVC. A Tabela 2 apresenta as principais características do material
obtidas do catálogo do fabricante.

Tabela 2 – Propriedades da geogrelha

3.2.

Característica

Valor

Abertura

20mm x 30mm

Resistência à Tração Longitudinal

35 kN/m

Resistência à Tração Transversal

25 kN/m

Alongamento na Ruptura (Longitudinal)

5%

Preparação dos Corpos de Prova

A seqüência de preparação dos corpos de prova iniciava‐se pela deposição do solo na caixa
inferior, com o volume necessário para a obtenção do peso específico desejado. No caso dos
ensaios com areia densa, vibrava‐se a camada de solo até atingir a altura de 5cm (Figura 4b).
Logo após, instalava‐se o geossintético nessa superfície, esticando‐o e ancorando uma das
extremidades na garra metálica. Em seguida, instalava‐se a caixa superior de ensaio, densificando
o solo e regularizando a superfície da mesma forma que a inferior.

(a)

(b)

Figura 1 – Esquema de densificação do solo: (a) lançamento do solo, (b) vibração (Rezende,
2005).
3.3.

Programa de Ensaios

Nesta campanha, fez‐se a divisão dos ensaios de acordo com a densidade relativa do solo (Dr) e
também da tensão confinante (n) aplicada, como mostra a Tabela 3. Cada um dos ensaios foi
realizado sobre dois corpos de prova do mesmo geossintético, com exceção das tensões
confinantes maiores (5,1 kPa). Nestas, foi realizado somente um ensaio para cada interface.

Os resultados dos ensaios são expressos através das curvas de ângulo de rampa vs deslocamento
da caixa e razão de tensões () vs deslocamento da caixa.
Tabela 3 – Programa de ensaios
Interface

Simbologia do ensaio

Dr (%)

n (kPa)
2,1

AR‐GG‐35

35

3,2
5,1

Areia – Geogrelha

2,1
AR‐GG‐100

100

3,2
5,1

Obs.: AR‐GG‐35 (interface areia‐geogrelha com densidade relativa de 35%) e AR‐GG‐100 (interface areia‐
geogrelha com densidade relativa de 100%).

Avaliou‐se a eficiência de cada interface de acordo com as seguintes expressões:

tanφ

sg
E 
φ
tanφ

equação (1)

a
E 
c c

equação (2)

Onde:
E,c = eficiência da interface em função de ângulo de atrito e adesão;

= ângulo de atrito do solo;
sg = ângulo de atrito da interface solo‐geossintético;
a = adesão da interface solo‐geossintético;
c = coesão do solo.
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
A Tabela 4 resume os resultados dos ensaios da interface areia‐geogrelha, nas densidades
relativas de 35% e 100%, em função das três tensões de confinamento.
De acordo com os resultados dos ensaios, à medida que aumenta a densidade relativa do solo,
verifica‐se, na ruptura, uma redução nos valores dos deslocamentos e um acréscimo no ângulo
de rampa na interface areia‐geogrelha.

Para o efeito do aumento da tensão confinante, o comportamento é inverso. Observa‐se que, na
interface ensaiada, o aumento da tensão confinante tem como resposta a redução do ângulo de
rampa na ruptura. Percebe‐se que a interface Dr=35% sofre uma maior influência no efeito da
tensão confinante, com uma redução de 5° no ângulo de rampa, uma porcentagem de redução
correspondente a 15,6%.
Tabela 4 – Resultados dos ensaios na interface AR‐GR.
n

Corpo de

2,1

CP1
CP2
CP1
CP2
CP1

3,2
5,1

lmáx


Dr = 35%
7,25
32
7,50
32
7,00
30
14,0
30
3,25
27
Dr = 100%
1,50
33
6,50
33
2,00
33
1,00
33
2,00
30

CP1
CP2
CP1
CP2
CP1

2,2
3,2
5,1







1,8
1,8
2,8
2,8
4,6

1,2
1,2
1,8
1,8
2,4

0,70
0,70
0,62
0,62
0,53

1,8
1,8
2,8
2,8
4,5

1,3
1,3
1,9
1,9
2,7

0,72
0,72
0,70
0,70
0,60

A Figura 5 apresenta as curvas de ângulo de rampa e razão de tensões () vs deslocamento da
caixa superior nas três tensões de confinamento, para as duas densidades relativas (35% e 100%)
na interface areia‐geogrelha.
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Figura 2 – Resultados de ensaios de rampa nas interfaces AR‐GR‐35 e AR‐GR‐100.

A Figura 6 mostra as envoltórias de rupturas na interface areia‐geogrelha, em densidades
relativas de 35% e 100%, obtendo‐se os seguintes parâmetros de resistência: adesão de 0,5 kPa e
ângulo de atrito de 23,1° para a areia na densidade relativa de 35% e adesão de 0,4kPa e ângulo
de atrito de 27,4° para a areia na densidade de 100%. Assim, o aumento da densidade causou
uma redução de 0,1 kPa na parcela da adesão e um acréscimo de 4,3° no ângulo de atrito.
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Figura 3 – Envoltórias de resistência das interfaces AR‐GR‐35 e AR‐GR‐100.

Com os parâmetros de resistência obtidos a partir dos ensaios, obteve‐se a eficiência da interface
areia‐geogrelha nas densidades de 35% e 100%, através das equações (1) e (2), como
apresentado na Tabela 5.
De acordo com a Tabela 5, observa‐se que a elevação da densidade relativa do solo de 35% para
100% acarreta o acréscimo da eficiência da interface em função do ângulo de atrito (E) de 0,84
para 0,96 e o decréscimo da eficiência da interface em função da adesão (Ec) de 2,94 para 1,05.
Tabela 5 – Parâmetros de resistência e eficiência de interação para a interface AR‐GR.
Interface

Dr

a



(%)

(kPa)

()

35

0,5

100

0,4

Ec

E

23,1

2,94

0,84

27,4

1,05

0,96

AR ‐ GR

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados dos ensaios mostraram que o aumento da densidade relativa do solo de 35% para
100% acarreta um acréscimo de 18,6% no ângulo de atrito da interface, tendo como
conseqüência maior o aumento da eficiência da interface em função do ângulo de atrito (E.
Outras conseqüências também foram observadas com o aumento da densificação do solo, como
exemplo, a elevação dos valores de ângulo de rampa e redução dos deslocamentos na ruptura.
Em relação à influência da tensão confinante, percebe‐se que o aumento desta implica em
redução do ângulo de rampa na ruptura, sendo o efeito mais evidenciado na interface com
Dr=35%.
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RESUMO
Para ensino em engenharia, o método proposto nesse
trabalho facilita e acelera a execução prática de corpos‐
de‐prova em laboratório, visando a economia de
materiais de jazida e diminuindo os custos, dando
enfoque a conscientização de sustentabilidade, onde a
tendência é reaproveitar materiais que levam anos para
deteriorar. Assim, a aplicação de madeiras utilizados em
mistura asfáltica é o principal objetivo deste trabalho. A
metodologia obedece as seguintes etapas: (1)
cisalhamento e diminuição de partícula da madeira tipo
jatobá (Hymenaea sp.); (2) mistura com cimento
asfáltico de petróleo (CAP); (3) confecção de corpos‐de‐
prova de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)

segundo a dosagem Marshall de escala reduzida. Nos
ensaios mecânicos de compressão radial, houve ganho
de estabilidade para amostras com valores de 3%, 4,5%
e 6% de jatobá para 7% de asfalto, porcentagem essa
referente ao peso total. Desta forma, a viabilidade de
aplicação do compósito asfalto/madeira para esse
estudo é satisfatória e ambientalmente correta, quando
trata‐se de reutilização de materiais que possam
substituir materiais de jazidas naturais.

PALAVRAS‐CHAVE: Cimento asfáltico de petróleo, Jatobá, CBUQ.

PROPOSAL OF A METHOD OF MAKING SPECIMENS IN SMALL‐SCALE OF WOOD TYPE JATOBA
COMPOSITE IN ASPHALT
ABSTRACT
A engineering education method proposed in
this work facilitates and accelerates the implementation
in practice of specimens in laboratory, aimed at saving
materials deposit and reducing costs, focusing the
awareness of sustainability, where the trend is to reuse
materials that take years to degrade. Thus, the
application of wood used in the asphalt mix is the main
objective of this work. The methodology follows the
following steps: (1) shear and decreased particle wood
type jatobá (Hymenaea sp.), (2) mixed with asphalt
binder (AC), (3) making specimens machined hot

KEY‐WORDS: Asphalt binder, Jatoba, HMA.

bituminous concrete (HMA) according to the dosage
Marshall in small scale. In the Marshall compression
tester, there gain stability for the samples with values of
3%, 4.5% and 6% to 7% jatobá in asphalt, that
percentage of the total weight. Thus, the feasibility of
application of composite asphalt/wood for this study is
satisfactory and environmentally correct, when it is re‐
using materials that can replace materials from natural
deposits.

INTRODUÇÃO
Para ensino em engenharia, a melhor forma de trabalhar com corpos‐de‐prova de asfalto é
facilitando e acelerando a obtenção dos mesmos em laboratório. Assim como há cada vez mais a
necessidade da conscientização ambiental e da economia de materiais de jazida, por
consequência, diminuindo os custos.
Materiais ecologicamente corretos ou ditos materiais ecológicos, que são destinados para a
indústria da construção civil e para a indústria moveleira vem sendo amplamente pesquisados
por várias vertentes. É possível encontrar uma versão reciclada de praticamente qualquer
material de construção. Arquitetos e engenheiros estão cada vez mais insistindo em materiais
que oferecem maior vida útil e menores custos de reparação e manutenção. Além disso, há uma
pressão para utilizar materiais que podem ser reciclados e, produzidos numa base sustentável
(EVANS, et al. 2005).
A viabilidade econômica da reciclagem depende muito da aplicação. Em geral, os materiais
virgens têm uma vantagem sobre o controle de qualidade de materiais reciclados. Mas a
viabilidade econômica da reciclagem aumenta com o tempo, matérias‐primas virgens se
tornaram cada vez mais escassas e os custos de eliminação de restos de construção e outros
resíduos continuam a aumentar. Nos últimos anos, houve uma proliferação da Green Building e
princípios de desenvolvimento de sustentabilidade, que modificam o quadro econômico em favor
da preservação do meio ambiente. Basicamente, às autoridades governamentais terão que
nivelar a produção e os produtos lançados no mercado, mantendo os produtores responsáveis
pelos custos associados com a disposição de seus produtos, e se estes estão associados a
reutilização, reciclagem ou aterro. Em muitos países europeus, já é lei os fabricantes projetar
seus produtos com os custos do reaproveitamento em mente. Em outras palavras, todo aquele
que polui, paga pela limpeza do local (MEYER, 2005).
Quando falamos de aproveitamento de resíduos, a tendência é reaproveitar materiais que levam
anos para deteriorar. Assim, a aplicação desse tipo de materiais utilizados em mistura asfáltica,
por exemplo, com outros materiais tipo seixo, areia, materiais pétreos, cimentos, são comuns
(AL‐HADIDY, 2009a). Entre eles temos alguns termoplásticos pós‐consumo, elastômeros e
entulhos de obras, utilizados na substituição ou composição dos materiais de pavimentação (AL‐
HADIDY, 2009b).
Para as indústrias madeireiras é conveniente e necessário o aproveitamento dos resíduos de
madeira, pois estes contribuem para menores custos de movimentação, redução nos custos de
produção, maior eficiência na utilização da matéria‐prima e redução de áreas de estocagem. Em
média a produção de uma madeireira chega a ser 15.000 m³ de madeira ao ano, e 30% dessa
madeira é estocada em armazéns (GOMES e SAMPAIO, 2004).
A possibilidade de utilização de resíduos sólidos proveniente da madeira, na forma de serragem,
que são comumente descartados em lixões, aterros sanitários, rios, pátios de indústrias entre
outros, ocasionando dano à qualidade ambiental, foi o que motivou este trabalho. Assim como à
grande demanda de veículos nas grandes cidades, a necessidade das camadas asfálticas
suportarem maiores tensões é cada vez mais necessária. A adição de fibras naturais para

modificar asfaltos e dar suporte ao pavimento asfáltico vem se tornando cada vez mais comum.
O objetivo desse trabalho é desenvolvimento de corpos‐de‐prova de asfalto com resíduo de
madeira na qual se aplica um novo método de confecção de corpos‐de‐prova utilizando materiais
ecológicos em asfaltos através de trabalhos feitos no laboratório de ecocompositos da
engenharia mecânica (UFPA).

MATERIAIS E MÉTODOS
O ligante asfáltico utilizado foi o CAP 50/70 (A) produzido pela PETROBRAS em sua refinaria
localizada em Fortaleza, Ceará (LUBNOR) foi submetido aos ensaios de viscosidade Saybolt Furol,
densidade, ponto de amolecimento, penetração e ponto de fulgor (ver Tabela 1).
Tabela 1 – Características físicas do CAP 50/70.
Métodos

Métodos

Penetração (0,1mm)
DNER ‐ ME 003/93
Viscosidade Saybolt a 160°C (seg.) DNER ‐ ME 004/94
Massa Específica (g/cm³)
DNER ‐ ME 193/96
Ponto de amolecimento (ºC)
ABNT ‐ NBR 6560/85
Ponto de fulgor (ºC)
DNER ‐ ME 148/94

Resultados

58
92
1,03
52
<340

Fonte – Coelho, 2009.

Os agregados, seixo e areia branca de cava, foram extraídos de uma jazida localizada no
município de Ourém no Estado do Pará, Brasil. O seixo (S) que passa na peneira de malha
quadrada n° 04 e a areia branca (Ab) de cava que passa na peneira n° 40.
A madeira, do tipo jatobá (Hymenaea sp.) (J), foram cominuídas através do moinho com
almofariz/pistilo motorizado, modelo MA‐590, em uma frequência de 6 Hz e tempo de 71
minutos. As madeiras apresentaram granulometria passante na peneira de malha quadrada nº
100.
Misturas betuminosas foram feitas em moldes metálico confeccionado a partir de cálculo da
redução do diâmetro do molde de corpos‐de‐prova convencional Marshall, convencionou‐se
chamar de mini Marshall para este artigo, devido a semelhança dos mesmos com os corpos‐de‐
prova confeccionados segundo a norma DNER‐ME 043/95, misturas betuminosas a quente,
ensaio Marshall. Em Figura 1, os moldes metálicos de corpos‐de‐prova.

Figura 1 – Mini Marshal, Compactador (A) e Moldes (B)
Foram obtidas as seguintes dosagens (D) equivalentes a 20g de amostra total dividido em
percentagens de material, como mostra a Tabela 2. A mistura betuminosa foi feita seguindo a
norma DNER‐ME 043/95, a temperatura de 180°C. Pré‐misturas foram inseridas ao CAP 50/70 via
úmida.
Tabela 2 – Dosagem mini Marshall com 3%, 4,5% e 6% de pré‐misturas com jatobá.
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D (%)

3C

S
Ab
A
J

48,00
42,00
7,00
3,00

4,5C

7

47,75
40,75
7
4,50

6C

7

47,00
40,00
7,00
6,00

3C

7,5

47,50
41,50
7,50
3,00

4,5C

7,5

47,50
40,50
7,50
4,50

6C

7,5

46,75
39,75
7,50
6,00

3C

8

48,00
41,00
8,00
3,00

4,5C

8

47,25
40,25
8,00
4,50

6C

8

46,50
39,50
8,00
6,00

Fonte – Laboratório de Ecocompositos – Engenharia Mecânica da UFPA.

Os corpos‐de‐prova foram submetidos ao ensaio de resistência máxima a compressão radial
baseado na norma DNER‐ME 043/95, em prensa universal do modelo DL5.000, eletromecânica,
microprocessada, com capacidade máxima 5 kN, para a obtenção dos valores de força máxima
em Newton versus o deslocamento obtido pelo programa da prensa universal para observação
da deformação total, expressa em milímetros. Na Figura 2, o molde a compressão de tamanho
reduzido, baseado na norma DNER‐ME 043/95.

Figura 2 – Mini Marshall, molde a compressão radial
A velocidade de ensaio foi de 50 mm/min., para finalização do ensaio foi computado um limite de
força de 1.226 N e limite de deslocamento de 18 mm.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os agregados constituintes da mistura asfáltica ficaram bem envolvidos pelo ligante, devido a
diminuição da granulometria, uma maior percentagem de finos foi absorvida a princípio pelo CAP
50/70. A amostra teve que ser submetida ao calor de 177°C para mistura e confecção das
amostras mini Marshall.
Os resultados dos parâmetros de estabilidade mini Marshall, resistência máxima à compressão
radial, referente aos corpos‐de‐prova de jatobá (Figura 3); e fluência dos corpos‐de‐prova, que
corresponde à deformação total apresentada pelo corpo‐de‐prova desde a aplicação da carga
inicial nula até a aplicação da carga máxima, de jatobá (Figura 4).

Figura 3 – Estabilidade Mini Marshall de madeira jatobá
Nos gráficos da Figura 3, quanto menor a porcentagem de CAP 50/70 nas porcentagens de
madeira jatobá na mistura, maior é maior resistência.

Figura 4 – Fluência Mini Marshall de madeira jatobá
Em corpos‐de‐prova mini Marshall, a fluência corresponde à deformação total do corpo‐de‐prova
até os valores de resistência máxima a compressão, porém os valores de fluência não possuem
alguma relação aos valores de resistência máxima, pode‐se observar na Figura 4, depende muito
mais da mistura ligante/agregados e do controle da compactação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O composto de madeiras inseridas no ligante asfáltico CAP 50/70 auxilia no acréscimo de
resistência a compressão entre os corpos‐de‐prova analisados.
O método de confecção de corpos‐de‐prova em escala reduzida é prático, facilita e acelera a
obtenção dos mesmos em laboratório; em comparação ao método Marshall convencional (DNER‐
ME 043/95); desta forma, obtém‐se resultados de resistência à compressão de forma mais
rápida.
A utilização do resíduo de madeira jatobá é importante para mitigar impactos ocasionados ao
ambiente e uma alternativa de aplicação de materiais pós‐consumo em asfaltos.
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RESUMO
O comportamento das estruturas de concreto depende
intrinsicamente do ambiente aos quais estão inseridas.
O presente trabalho objetiva analisar parâmetros de
resistência, absorção e pH de concretos com adição de
resíduos cerâmicos de tijolo moído (RTM). Para tanto,
na fabricação dos corpos de prova (CP) foi‐se
considerado apenas um coeficiente água/aglomerante,
visando analisar melhor a influência dos RTM no
concreto. Foram incorporados aos CP percentagens de

RTM nas proporções de 0% a 30%, por substituição em
massa de cimento. Resultados mostram que absorção
total dos corpos aumenta gradativamente com a
substituição da massa de cimento por RTM. A resistência
mecânica aumenta com a idade, contudo diminui com a
substituição. O pH também mostra‐se influenciado pela
adição de RTM, visto que diminui a alcalinidade com a
idade do concreto.

PALAVRAS‐CHAVE: Concreto, resíduo cerâmico.

CONCRETE BEHAVIOR STUDY WITH REPLACEMENT OF CEMENT FOR RED CERAMIC WASTES.
ABSTRACT
The behavior of concrete structures depends intrinsically
of atmospheric and the environment which they’re
inserted. This article aims to analyze parameters of
resistance, absorption and pH of concrete with addition
of ceramic wastes ground brick (RTM). To that end, the
manufacture of the body of proof (CP) was up
considered only coeficiente water‐binder, to better
analyze the influence of RTM on concrete. Are included
on CP proportion of RTM from 0% to 30% by

KEY‐WORDS: Concrete, clay bricks.

replacement of cement mass. Results show that total
absortion of bodies increases gradually with the
replacement of the cement mass by RTM. The
mechanical strength increases with age, but decreases
with replacement. The pH also appears to be influenced
by the addition of RTM, as the alkalinity decreases with
the age of the concrete.

COMPORTAMENTO DE CONCRETOS COM SUBSTITUIÇÃO DE CIMENTO POR RESÍDUO
CERÂMICO VERMELHO
1. INTRODUÇÃO
O comportamento do concreto com adição de resíduos da construção civil (RCD) depende do
ambiente ao qual está inserido, da natureza dos RCD, e da quantidade em que os mesmos são
adicionados dentro da mistura e da natureza dos resíduos.
A inserção de RCD para a fabricação de concreto é já bastante difundida em países europeus
e vem ganhando cada vez mais espaço em território nacional. O comportamento do concreto
com adição de RCD vem sido estudado desde a década de quarenta. Pesquisas que relacionem
resíduos cerâmicos vermelhos (RCV) à produção de concreto têm‐se desenvolvido, com destaque
para suas propriedades pozolânicas (PARCHECO‐TORGAL e JALALI,2011). O Resíduo Cerâmico
Vermelho (RCV) aqui considerado, ou seja, aquele proveniente de tijolo moído (RTM) entra na
classificação de RCD pela resolução CONAMA 307/02 visto que a mesma define os resíduos da
construção civil também como os resultantes da preparação e da escavação de terrenos como os
tijolos e blocos cerâmicos.
Estudos com a substituição de algum componente do concreto por RCD vêm sido realizado
objetivando analisar as propriedades mecânicas conferidas ao novo produto (LEITE, 2001), assim
como o que toca a durabilidade (VIEIRA, 2004). Em tais pesquisas podem‐se observar também
fatores como alcalinidade, absorção, porosidade entre outros parâmetros. Tais estudos
contribuem significativamente como uma comparação dos parâmetros encontrados, com os
parâmetros usualmente utilizados na fabricação de peças de concreto.
Dentro da pesquisa de CABRAL (2007) encontramos que dos resíduos urbanos gerados nas
cidades brasileiras, cerca de 50% são RCD. Desse total, mais da metade são originários de
concreto, argamassa e cerâmica vermelha. Tentar inserir a prática da reutilização de RCD dentro
do ciclo de produção dos materiais para construção civil, não é só um desafio como também um
processo que certamente levará á mudanças na exploração dos recursos e no direcionamento
dos investimentos, na orientação dos desenvolvimentos tecnológicos e nas mudanças
institucionais (ÂNGULO, 2000).
Nos resultados de pesquisas podemos observar que com adição de resíduos cerâmicos
vermelhos (RCV) a trabalhabilidade do concreto reduz conforme a absorção aumenta,
proporcionada pela presença dos resíduos (PARCHECO‐TORGAL e JALALI, 2011; LEITE, 2001).
Segundo VEJMELKOVÁ et. al.(2014), a resistência mecânica tende a aumentar com baixas
percentuais de substituição, e a diminuir com altos teores de substituição, sendo que a
alcalinidade reduz conforme aumenta os teores de substituição. O calor de hidratação
notoriamente reduz, dadas as propriedades pozolânicas dos resíduos de origem argilosa.
Características como resistência, absorção e pH do poro constituem importantes parâmetros
para a vida útil do concreto. Visto que a resistência do concreto é fator imprescindível para a

empregabilidade em concretos armado. A absorção é uma característica que está diretamente
ligada com a rede porosa do material, repercutindo na difusão de íons agressivos. E por fim, a
alcalinidade do poro que indica o caráter básico do concreto, repercutindo na estabilidade da
película passivadora contra os efeitos corrosivos. É com o intuito de analisar estas variáveis que
este trabalho se insere.
2. METODOLOGIA
2.1 Materiais e características dos agregados.

Os corpos de prova foram confeccionados com os seguintes agregados: areia media lava
de cava e brita granítica, detalhadas na tabela 1. Empregou‐se como aglomerante o Cimento
Portland V – ARI, cujas propriedades químicas estão na Tabela 2. Os ensaios de caracterização
dos agregados e cimentos foram realizados de acordo com os procedimentos normatizados pela
ABNT, de modo que foram obtidas as características físicas e químicas do mesmo. As
características dos agregados seguem na tabela abaixo:
Tabela 1: Propriedades físicas dos agregados miúdos e graúdos utilizados.
Características Analisadas

Ag. Miúdo

Ag. Graúdo

Massa especifica real (g/cm³) – NBR 9776/87

2,64

2,72

Massa especifica em estado solto (g/cm³) – NBR
7251/82

1,76

1,45

Coeficiente de inchamento (%) – NBR 6467/09

1,29

‐

Dimensão máxima característica (mm) – NBR NM
248/03

4,8

9,5

Modulo de finura (%) – NBR NM 248/03

3,06

6,87

Figura 1: Curva granulométrica dos agregados utilizados.

Tabela 2: Características químicas do cimento
Item

SO3

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

PPC

Outros

(%)

0,96

18,56

5,06

2,27

60,59

2,58

3,25

6,73

2.2 Dosagens empregadas
Os concretos utilizados na confecção dos corpos de prova (CP) foram compostos por um
único fator água/aglomerante, a saber, 0,55. Pois assim, pode‐se avaliar melhor o desempenho
do material. Aos CP foram incorporados percentagens de um resíduo cerâmico de tijolo nas
proporções de 0%, 10% e 30% por substituição em massa de cimento. Os CP tinham a forma
cilíndrica nas dimensões 10 x 20 cm, foram adensados de forma manual em duas camadas de
quinze golpes cada, foram desmoldados com 24 horas e curados por 7 dias em imersão total de
água saturada em cal. Depois de finalizado o tempo de cura, os corpos ficaram em ambiente de
laboratório até o início das análises.
Para a análise de absorção total do concreto, índice de vazios, massa específica da
amostra seca e saturada e massa específica real, foram realizados ensaios conforme ABNT NRB
9778:2005. Para isso foi utilizada uma estufa que manteve a temperatura dos corpos a 105°C por
um período de 72 horas. Passado esse tempo, os CP foram pesados até obterem uma diferença
de massa superior a 0,5% da massa do corpo de prova. Logo em seguida, os CP foram
mergulhados em água a temperatura ambiente por um período de 72 horas. Posteriormente os
CP foram enxutos e pesados. Os cálculos dos parâmetros analisados seguiram as especificações
da mesma norma.
2.3 Ensaios realizados
Os ensaios de resistência à compressão foram realizados de acordo com a NBR 5739
(ABNT, 2003), obedecendo‐se idades de ensaio de 7, 14 e 28 dias. Para ensaio de absorção,
seguiram‐se as orientações da NBR 9778 (ABNT, 2005), empregando‐se três corpos de prova para
cada condição analisada no trabalho. A idade dos CP’s foi análoga às do ensaio de resistência.
Para a análise do pH, foram moldados pastas referência de cimento, e pastas com
substituição de parte da massa de cimento por RTM nas proporções de 10, 20 e 30%. Passados
um período de 24 horas, foram desmoldados e permaneceram em câmera úmida (UR de 95±2% e
T de 25±5°C) por um período de 7 dias para devida cura. Finalizado o período de cura, as pastas
endurecidas e curadas foram imersas em água deionizada com pH de 7,75. As leituras foram

realizadas pelo menos 5 horas após imersão em pHmetro digital com erro de ± 0,05. Depois
foram realizadas leituras com 7, 14 e até 28 dias, ou até a estabilização das leituras.

Figura 1: Leituras da água de equilíbrio com pHmetro digital.
3. RESULTADOS

A tabela 2 mostra os resultados médios obtidos para os ensaios de Slump Test, resistência
à compressão e absorção total. Os resultados de abatimento mostram uma redução gradativa
com a substituição de cimento por resíduo cerâmico devido a absorção de água pelo resíduo,
fato esse constatado por outros pesquisadores (PACHECO‐TORGAL et al., 2011; LEITE, 2011).
Tabela 2: Características físicas da dosagem
Características Analisadas

Traços (C: RTM: AR: BR: AG)
1:0:1,86:2,25:0,55

0,9:0,1:1,86:2,25:0,55

0,7:0,3:1,86:2,25:0,55

Slump Test (mm) – NBR NM 67/98

220

210

190

Consumo de cimento (kg/m³)

414,3

372,9

290,0

M. esp. (g/cm³)

2,58

2,58

2,57

Ind. de vazios
(%)

15,10

15,35

15,39

Absorção (%)

6,87

7,01

7,07

M. esp. (g/cm³)

2,58

2,59

2,57

Ind. de vazios
(%)

15,05

15,30

15,39

Absorção (%)

6,87

6,98

7,07

14 dias

41,0

33,1

29,4

28 dias

47,1

35,9

32,9

90 dias

52,2

47,2

44,6

28
dias
Absorção total* ‐
NBR 9778/05
90
dias

Resistência
Mecânica*# (MPa)
– NBR 5738/03

Percebe‐se que à medida que se substitui cimento por resíduo cerâmico há um
decréscimo na resistência mecânica, este efeito foi observado em todas as idades. Já para cada
traço, há um aumento com a idade. Levando em consideração as resistências no inicio dos
ensaios de durabilidade, 90 dias, as quedas são de 9,75% para C10% e 14,55% para C30% quando
comparados com concretos de referência. Para 28 dias são 23,70% e 30,14% para C10% e C30%
respectivamente. Por fim, Para 14 dias são 19,26% e 28,29% para C10% e C30% respectivamente.
Com esses resultados é possível verificar valores aceitáveis para a utilização em qualquer peça de
concreto que exija uma resistência mecânica acima de 29 Mpa para concretos com adições à
maiores teores de substituição, e acima de 30 Mpa para concretos com adições à menores teores
de substituição.
Os resultados de absorção total mostram que à medida que se substitui cimento por RTM
há um aumento gradativo no índice de vazios e na absorção, já a massa especifica praticamente
não sofre alteração.
Os resultados obtidos das análises de pH, vê‐se na tabela que segue. Os resultados
mostram a alcalinidade do poro do concreto. Percebe‐se que a idade e a adição de resíduos
influenciam no resultado, de modo que quanto menor a adição e maior a idade, maior o pH do
poro do concreto.
Tabela 3: Resultados das análises de pH.
Idade

Pasta de Referência

Pasta com 10% de
Substituição

Pasta com 20% de
Substituição

Pasta com 30% de
Substituição

7 Dias
14 Dias
28 Dias

11,44
13,14
14,17

11,48
13,22
14,06

11,35
13,24
14,06

11,49
13,03
14,02

4. CONCLUSÕES
A resistência mecânica do material fabricado com substituição da massa de concreto por RTM é
claramente afetada, visto que diminui conforme aumenta a porcentagem de RTM no concreto. Contudo,
ao longo do tempo e com o avanço das reações pozolânicas advindas com da presença do RTM, faz com
que essa redução seja minimizada.
A absorção e o índice de vazios aumentam gradativamente com a substituição. Tal
comportamento repercute na resistência do material e na velocidade de transporte de íons agressivos em
seu interior.
Por fim, a alcalinidade dos concretos reduz no decorrer de tempo quando comparada à pasta de
referência, conforme aumenta a quantidade da substituição.
Estudos que possam caracterizar melhor comportamento de concretos com adições de RTM
frente à corrosão estão sendo desenvolvidos com o objetivo de verificar sua possível utilização em
concretos armados. Então, com os presentes dados ainda não se pode verificar a utilização desse tipo de
concreto com substituição de massa de cimento por RTM em peças estruturais que contenham a presença
de armaduras.
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RESUMO
Este trabalho constitui‐se em um estudo de caso
realizado numa construção do tipo comercial, de porte
médio, na cidade de Simão Dias‐SE. Foi desenvolvido por
alunos do último período do curso técnico de
edificações sob a orientação do professor da disciplina
prática profissional. Os alunos tinham por principal
objetivo observar os principais desperdícios e impactos
ambientais ocasionados durante as etapas da obra e
apontar possíveis soluções a estes problemas
encontrados. Na obra foi observado o armazenamento

inadequado de matérias; a não observação ou leitura
inadequada dos projetos e falhas de execução. Tais
problemas apontados poderiam ter sido minimizados se
houvesse um bom planejamento e o acompanhamento
técnico da obra. O trabalho proporcionou aos alunos
uma maior vivência prática em obras ao final do curso
uma vez que possibilitou contextualizar os
conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso com
a prática de campo.

PALAVRAS‐CHAVE: prática, profissional, construção, desperdícios, impactos.

DIAGNOSIS OF WASTE AND ENVIRONMENTAL IMPACTS CAUSED THE STEPS OF THE
CONSTRUCTION OF A COMMERCIAL BUILDING IN THE SIMÃO DIAS‐SE CITY.
ABSTRACT
This paper presents in a case study in building
commercial grade, midrange, in the city of Simão Dias‐
SE. It was developed by students from the last sentence
of buildings technician course under the guidance of
teacher professional practice discipline. Students were
aimed at evaluating the main waste and environmental
impacts caused during the stages of the work and point
out possible solutions to these problems found. In the
work the improper storage of materials was observed;

no observation or inadequate reading of projects and
implementation failures. Such problems mentioned
could have been reduced if there was proper planning
and technical supervision of the work. The work
provided students with greater practical experience in
works at the end of the course since it allowed
contextualize the theoretical knowledge acquired during
the course to the practice field.

KEY‐WORDS: practice, professional, construction, waste , impacts .

DIAGNÓSTICO DOS DESPERDÍCIOS E IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS NAS ETAPAS
CONSTRUTIVAS DE UM EMPREENDIMENTO COMERCIAL NO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS‐SE

INTRODUÇÃO
Observando‐se as construções do município de Simão Dias, localizado no estado de
Sergipe se notava que muitas obras eram executadas sem o acompanhamento de um técnico,
isto é, sem a presença de um engenheiro, arquiteto ou técnico em edificações, entretanto
atualmente as construções estão sendo um pouco mais fiscalizadas devido ao desenvolvimento
da cidade.
Porém ainda existe um déficit na fiscalização que resultam no descumprimento de leis e
também ainda persistem problemas como desperdícios de materiais, mudança no planejamento
do projeto, falta de cuidados na guarda dos materiais, a falta de segurança, especialmente
ocasionados pelo não uso ou uso irregular dos equipamentos de proteção individual e de
proteção coletiva nas obras podendo ocasionar graves acidentes.
Outra dificuldade a ser vencida nas edificações são as tecnologias e processos
construtivos utilizados durante a execução que muitas vezes não seguem as recomendações das
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ‐ ABNT, bem como as boas práticas
construtivas difundida na bibliográfica técnica relacionada à construção de edifícios e como
consequência podem levar a falta de segurança e desperdícios nas obras.
Além disso, as obras podem causar impactos ambientais que muitas vezes são ignorados
apesar da legislação pertinente a essa temática, como o descarte incorreto dos esgotos ou
grande destruição da vegetação local.

METODOLOGIA
O projeto consistiu numa pesquisa de campo, identificada como estudo de caso, realizada
durante o acompanhamento de uma construção de uma edificação comercial na cidade de Simão
Dias‐SE, no período de 07 de outubro de 2013 à 24 de janeiro de 2014, pelos alunos do quarto
ano do curso técnico em Edificações: Alana Mayra de Jesus Fonseca, Cheldon Breendon Silva
Leal, Daniela Alves Neri e Érica Andrade Modesto, sob orientação do Professor Msc. Paulo André
Barbosa Ávila Silva, desenvolvido durante a disciplina prática profissional.
Durante esse período foram realizadas pesquisas bibliográficas e visitas semanais, com o
intuito de observar os impactos ambientais em cada etapa construtiva. Foram aplicados
questionários, realizadas entrevistas, feitos registros fotográficos e anotações sobre o
andamento da obra a partir da observação da execução dos processos construtivos.

RESULTADOS E DISCURSÃO
Durante o acompanhamento da obra percebeu‐se a ausência do responsável técnico pela
execução (engenheiro civil ou arquiteto) ou até mesmo de um técnico de edificações ou de
segurança no trabalho, sendo a obra executada sob a orientação apenas do mestre da obra.
Os serviços preliminares são importantes, pois neles são focalizados aspectos sociais,
técnicos e econômicos, como a localização e características do lote, as possíveis opções de uso e
as relações de custo e prazo (AZEREDO, 1977).
Durante a execução dos serviços preliminares observou‐se que os materiais só chegavam
de acordo com a necessidade, evitando muito tempo de armazenamento e desperdícios; não
haviam centrais de armazenamento temporário quando chegavam os materiais, podendo
prejudicá‐los, principalmente a areia e brita, que por não ser separados por baias poderia
misturar e serem carreados pela chuva, causando perda de material e podendo comprometer o
traço do concreto.
Segundo Brito (1987) “Fundação é o elemento estrutural que tem por finalidade
transmitir as cargas de uma edificação para uma camada resistente do solo. Fundações bem
projetadas correspondem de 3% a 10% do custo total do edifício; porém, se forem mal
concebidas e mal projetadas, podem atingir 5 a 10 vezes o custo da fundação mais apropriada
para o caso”. As fundações utilizadas nessa obra eram do tipo pré‐moldadas que agilizaram a
execução da obra, evitando desperdício de material, entretanto pré‐moldados não permite
alterações em suas dimensões, nem quebras.
Quanto ao que foi observado no campo, houve desperdício de material uma vez que
houve quebra do radier devido à falha em sua execução, trazendo prejuízos financeiros.
Segundo Sabbatini (1984), “A alvenaria é um componente complexo utilizado na
construção e conformado em obra, constituído por tijolos ou blocos unidos entre si por juntas de
argamassa, formando um conjunto rígido e coeso”. Na alvenaria também foram observados
muitos desperdícios como quebra de blocos, pois não havia o “meio bloco” e não havia um
controle da espessura da argamassa de assentamento. Tais problemas poderia ser evitado se
houvesse um projeto de alvenaria e um controle mais rígido da espessura da argamassa de
assentamento.
Foi necessário derrubar a fachada do edifício, pois a face se encontrava do lado errado,
também foi preciso quebrar parte da alvenaria lateral para a colocação de combogós, essenciais
para a ventilação interna e que estavam previstas no projeto, porém por uma distração do
mestre da obra essa passou despercebida. E ao final de toda execução da alvenaria quebraram
parte desta com a finalidade de facilitar a passagem de materiais para o calçamento interno.
Problemas deste tipo (erro na leitura de projetos) poderiam ser evitados com a presença de um
técnico na obra.

Na superestrutura1 foram utilizados pilares pré‐moldados, podendo‐se destacar a
economia de materiais, pois eles evitam desperdício, e a agilidade durante a execução da obra,
porém a construtora, sob a orientação do mestre, optou utilizar dois ferros a mais que previsto
em projeto, aumentando o custo da obra. Foi possível também observar rachaduras entre a
alvenaria e os pilares, pois os pré‐moldados não possuem boa aderência. A não observação do
projeto elaborado por especialista poderá causar danos e prejuízos à obra conforme aponta
Picchi (1993) “O projeto tem importância primordial na qualidade das edificações, sendo
apontado como a principal origem de patologias das construções, em diversos estudos
estrangeiros”.
Na execução do revestimento2 foram observados alguns desperdícios, pois a lona não
sustentava todos os excessos retirados, os quais caiam no chão e se misturavam com a poeira,
tornando‐se impróprios para uma reutilização futura, tal problema poderia ser evitado utilizando
algum anteparo confeccionado com um material mais rígido como zinco ou compensado de
madeira para coletar o excesso de argamassa.
Durante a execução da pavimentação3, foram observados alguns desperdícios de
material. Houve sobra de paralelepípedo durante a implementação da pavimentação externa,
durante a pavimentação interna foi necessário a quebra de parte da alvenaria lateral para a
locomoção de materiais e equipamentos para a parte interna, mesmo havendo as portas de
passagem frontal o que demostra a falta de um planejamento antes dos serviços de execução.
Portanto é necessário um planejamento antes de começar a executar qualquer edifício.
Isto pode reduzir os desperdícios, trazer benefícios econômicos e acelerar a construção, e
também construir locais de armazenamento de materiais (baias) diminuindo assim os
desperdícios.
Além dos desperdícios de matérias ocorreram outros impactos ambientais. Para a
compreensão de impactos ambientais, o Conselho Nacional de Meio Ambiente ‐ CONAMA (Brasil,
1986, p. 636) utiliza a seguinte definição:
“Artigo 1º ‐ Para efeito desta Resolução, considera‐se impacto ambiental
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio

1

Superestrutura é a parte superior da estrutura de um edifício que suporta as cargas dos diversos pavimentos e as
transmite à infraestrutura. (BASTOS, 2011. p51)
2
O revestimento de argamassa pode ser entendido como a proteção de uma superfície porosa com uma ou mais
camadas superpostas, com espessura normalmente uniforme, resultando em uma superfície apta a receber de
maneira adequada uma decoração final. (FONTE: Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP). Manual de
revestimentos de argamassa; p.11; [s.d.])
3
A pavimentação é uma superestrutura constituída por um sistema de camadas de espessuras finitas, construída
após terraplenagem com o objetivo de resistir e distribuir ao solo os esforços verticais; melhorar as condições de
deslocamento quanto à comodidade e segurança; resistir aos esforços horizontais que nela atuam, tornando mais
durável a superfície de deslocamento. (CLARO, 2001, p. 2)

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I ‐ a saúde, a segurança e o bem‐estar da população;
II ‐ as atividades sociais e econômicas;
III ‐ a biota;
IV ‐ as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V ‐ a qualidade dos recursos ambientais.”

A construção do empreendimento comercial traz vários impactos ambientais, porém o
mais observado foi a falta de uma destinação adequada dos resíduos sólidos previsto na
Resolução nº 307, de 05/07/2002, pelo CONAMA, e também alguns prejuízos quanto ao rio Caiçá,
localizado ao lado da construção, pois segundo o responsável da obra o esgoto gerado no local
antes de ser lançado no rio irá passar por uma fossa com três fazes de tratamento, porém até o
período acompanhado, com a obra já em fase final, não foi constatado a construção de nenhuma
estação de tratamento, sendo assim a equipe deduz até o momento que a rede sanitária será
lançada diretamente no rio, uma prática comum no município. Outro impacto ambiental ocorreu
durante a preparação do terreno, no qual para suprir o desnível do terreno foi necessária grande
retirada da cobertura vegetal do local e de uma montanha situada no mesmo município para a
retirada do aterro. Além da grande proximidade da obra com o leito do rio.

CONCLUSÕES
Através dos resultados obtidos acima pode‐se concluir que a maioria dos impactos
ambientais e desperdícios foram por falta ou má planejamento. O que mostra a importância de
se analisar, prevê e programar as fases da obra, ocasionando assim uma economia financeira, por
permitir a racionalização a partir da compatibilização dos diversos projetos (elétrico, hidráulico,
estrutural e arquitetônico), a coordenação entre o que foi planejado e o que está sendo
executado na obra e consequentemente um maior controle de qualidade.
É necessário também reduzir os impactos ambientais causados pela má disposição dos
entulhos gerados no empreendimento, sendo interessante a implantação de um sistema de
gestão ambiental, contribuindo desta forma para a construção sustentável.
Considerando o porte médio da obra e o seu valor (aproximadamente dois milhões)
seriam de extrema importância a presença de profissionais como engenheiro civil, arquiteto,
técnico de edificações e técnico de segurança que poderiam minimizar os problemas
encontrados, evitando assim que o mestre da obra assuma todas as responsabilidades.
O desenvolvimento do projeto possibilitou aos alunos envolvidos um maior
amadurecimento profissional uma vez que foi possível acompanhar o desenvolvimento de uma
obra e, com base no conhecimento obtido durante o curso, apontar soluções possíveis para suas
principais falhas relacionadas aos desperdícios e impactos ambientais.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é o estudo dos
princípios e finalidades dos edifícios Verdes e a sua
implementação na cidade de Fortaleza‐CE. A elaboração
deste artigo foi baseada em dissertações, revistas,
artigos, jornais e livros buscando um maior
conhecimento a cerca da construção de edifícios Verdes
e do incentivo a implementação desses na cidade de
Fortaleza‐ CE. Mostrando o uso eficiente dos recursos
como a energia, água, materiais e gestão dos resíduos.
Buscando conscientizar a sociedade para a
sustentabilidade, exemplificando os benefícios da

construção Verde. Tais edifícios Verdes são
ambientalmente responsáveis e buscam a preservação
dos recursos desde sua construção até a sua ocupação,
tendo em vista o maior custo de produção a redução
dos custos é compensando mais na frente na
manutenção e nos custos operacionais. Apesar disso, em
Fortaleza‐CE, o conhecimento e a construção de
edifícios Verdes estão ocorrendo de forma lenta e
localizada. Buscando mostrar possibilidade da
construção desses edifícios a partir de um planejamento
sustentável.

PALAVRAS‐CHAVE: construção, edifícios verdes, Fortaleza‐CE, sustentabilidade.

GREEN BUILDINGS AND ITS IMPLEMENTATION IN THE CITY OF FORTALEZA‐CEARÁ
ABSTRACT
The objective of this study was study of the
principles and purposes of buildings Greens and their
implementation in the city of Fortaleza‐CE. The
elaboration of this article was based on dissertations,
journals, articles, newspapers and books seeking
greater knowledge about the construction of Green
buildings and encouraging the implementation of
these in the city of Fortaleza‐CE. Showing the efficient
use of resources such as energy, water, materials and
waste management. Seeking to educate society to
sustainability, exemplifying the benefits of building

green. Such Green buildings are environmentally
responsible and seek the preservation of resources
from its construction to its occupation, in view of the
high production cost reduction is offset more up front
and maintenance costs in addition operational.
Nevertheless, in Fortaleza, knowledge and
construction of Green buildings are happening slowly
and localized manner. Seeking to show the possibility
of the construction of these buildings from a
sustainable
planning.

KEY‐WORDS: construction, green buildings, Fortaleza‐CE, sustainability.

INTRODUÇÃO
A preocupação ambiental esta cada vez mais em pauta no mundo. Uma forma de despertar
na sociedade uma consciência para tentar minimizar os danos causados ao meio ambiente e
adoção de práticas positivas voltadas para a preservação do meio ambiente é o movimento
Verde. Este movimento busca um consumo eficiente dos recursos e uma forma de minimizar os
impactos causados ao meio.
A partir do movimento Verde, surgiu a ideia da construção de edifícios Verdes, um novo tipo
de imóvel. Trata‐se dos ‘green buildings’ (traduzindo, ‘prédios verdes’). Edifícios verdes são
então, edifícios que buscam maximizar a eficiência operacional e minimizar os impactos
ambientais.
Para a certificação desses edifícios Verdes em 1999 foi criado o LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) é um sistema internacional de certificação mais procurado
para avaliação de edifícios no mundo e orientação ambiental para edificações, utilizado em 143
países, e possui o intuito de incentivar a transformação dos projetos, obra e operação das
edificações, sempre com foco na sustentabilidade de suas atuações.
A certificação LEED possui 7 critérios a serem avaliados nas edificações. Tais critérios
utilizados para avaliar a empresa quanto a sua certificação são:
1. Uso racional da água – Promove inovações para o uso racional da água, com foco na
redução do consumo de água potável e alternativas de tratamento e reuso dos recursos;
2. Eficiência energética – Promove eficiência energética nas edificações por meio de
estratégias simples e inovadoras;
3. Redução, reutilização e reciclagem de materiais e recursos – Encoraja o uso de materiais
de baixo impacto ambiental (reciclados, regionais, recicláveis, de reuso, etc.) e reduz a
geração de resíduos, além de promover o descarte consciente, desviando o volume de
resíduos gerados dos aterros sanitários
4. Qualidade ambiental interna – Promove a qualidade ambiental interna do ar, essencial
para ambientes com alta permanência de pessoas, com foco na escolha de materiais com
baixa emissão de compostos orgânicos voláteis, controlabilidade de sistemas, conforto
térmico e priorização de espaços com vista externa e luz natural;
5. Espaço sustentável – Encoraja estratégias que minimizam o impacto no ecossistema
durante a implantação da edificação e aborda questões fundamentais de grandes centros
urbanos;
6. Inovação e tecnologia – Incentiva a busca de conhecimento sobre Green Buildings, assim
como, a criação de medidas projetuais não descritas nas categorias do LEED; e

7. Créditos de Prioridade Regional – Atendimento a necessidades locais, definidas pelos
próprios profissionais da GBC, que variam de empreendimento para empreendimento. De
acordo com as diferenças ambientais, sociais e econômicas existentes em cada local.
Os prédios já construídos que conquistam o LEED passam por novas avaliações de quatro em
quatro anos, para verificar se o edifício ainda cumpre as normas ‐ que também podem passar por
ajustes e inserir novos critérios, a cada nova versão da certificação.
A partir disso, no segundo semestre de 2007, foi criado o GBC Brasil (Green Building
Council Brasil) que adaptou os parâmetros do LEED norte‐americano à realidade brasileira e que
busca promover a certificação LEED em território nacional. Incentivando a construção e o
mercado de edifícios verdes no país.
A certificação de Edifício Verde é dada a prédios que buscam a eficiência operacional e o
baixo custo de manutenção enquanto minimizam o impacto ambiental causado por sua
construção e funcionamento. Assim, um Edifício Verde é também um edifício reconhecidamente
sustentável. O selo Verde garante que um empreendimento adota medidas sustentáveis e
ecologicamente corretas tanto na obra como no dia a dia.
Apesar de ainda ser um programa voluntário, tanto nos EUA como no Brasil, dentro de
poucos anos, a certificação de um prédio como Edifício Verde será obrigatória, já que cada vez
mais será necessária a preservação do ambiente em que vivemos.
Em Fortaleza‐CE, o conhecimento e a construção de prédios Verdes estão ocorrendo de
forma lenta e localizada. No Ceará existem 18 empreendimentos registrados para a obtenção do
selo. Até o fim de 2013 só 3 receberam o selo, mas já é um começo.
Na cidade de Fortaleza‐CE, já é visto a preocupação com a preservação do meio ambiente e a
presença de práticas ecologicamente corretas dentro das empresas da construção civil. Tais
medidas indicam o começo de uma mudança, nos modos construtivos tradicionais, que tanto
prejudicam o meio ambiente da cidade. É notória a busca por um planejamento sustentável.
Esse artigo busca mostrar a construção de edifícios verdes como uma saída para sustentabilidade
ambiental; Conscientizar para a sustentabilidade a sociedade da cidade de Fortaleza‐Ceará,
exemplificando os benefícios da construção Verde; Visando contribuir positivamente para a
sustentabilidade na cidade de Fortaleza‐Ce.

METODOLOGIA
Esse artigo é resultado de uma pesquisa, realizada em revistas, dissertações, artigos,
jornais e livros buscando um maior conhecimento a cerca da construção de edifícios Verdes e do
incentivo a implementação desses na cidade de Fortaleza‐ CE.
Buscando mostrar possibilidade da construção de edifícios Verdes a partir de um
planejamento sustentável.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A expressão “Green Building” ou “Edifícios Verdes” é denominada para construções que possuem
preocupações ambientais e visam a eficiência energética. A difusão das idéias dos conceitos
projetuais do Green Building surgiu como resposta à generalização da conscientização ambiental
na década de 90 (SILVA, 2007).
Prédios verdes caracterizam‐se por serem desenvolvidos harmonizados com o meio ambiente e
com a comunidade de sua influência, proporcionando melhor retorno aos investidores e
proprietários, menores custos operacionais e melhor saúde, conforto e produtividade aos
ocupantes.
Nesses edifícios, desde a fase projetual, são pensadas soluções para haver um maior
aproveitamento da iluminação natural e uma maior economia de energia, fazendo‐se uso de
energias limpas. Há também uma preocupação com a seleção de materiais cujo ciclo de vida
interfira o mínimo possível no meio ambiente. Na fase de execução, são importantes
principalmente a organização do canteiro de obras, a reciclagem dos resíduos da construção e a
utilização de materiais reciclados e certificados. Os Edifícios Verdes prezam sempre pelo conforto
ambiental do usuário, aliado às preocupações ambientais (SILVA, 2007).
Com a crise do petróleo na década de 70, mecanismos legais de redução do consumo de energia
começaram a ser implantados nos países desenvolvidos. Como forma de analisar os impactos
ambientais e classificar os edifícios em green building ou edifícios Verdes , foram criados os
sistemas de certificação (SILVA, 2007).
Os prédios verdes são, normalmente, projetados levando‐se em conta cinco vertentes:
1. Energia: Otimização energética, o uso de energia renovável, cobertura predial e revestimento
interno.
2. Gerenciamento do lixo: Origem, uso e reciclagem do lixo.

3. Água: Origem, racionalização do seu uso e minimização de resíduos.
4. Espaço Sustentável :Preservação e restauração da biodiversidade, redução da poluição
luminosa e conectividade com a Comunidade.
5. Ambiente Interno: Gerenciamento da qualidade do Ar e conforto, uso de materiais de baixa
emissão, iluminação natural e visão.
O Brasil é o quarto país com mais empreendimentos certificados pelo Leadership in
Energy and Environmental Design ou Liderança em Energia e Design Ambiental no Brasil (LEED),
ficando atrás apenas dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes e da China. Ao todo, são 219
edificações certificadas pelo Green Building Council Brasil (GBC) Todas receberam a certificação
LEED que premia iniciativas mais ecologicamente responsáveis e serve como atestado de
consonância com os ideais “verdes”. O numero de certificações no Brasil crescente (mostrado na
figura01).

Felipe Faria, Diretor do GBC Brasil, destaca que:
O LEED auxilia as edificações com benefícios diversos, colabora com
políticas públicas e eleva o padrão técnico da construção civil. Além dos resultados diretos com
os quesitos avaliados, os prédios certificados contam com um diferencial competitivo no
mercado imobiliário.

Figura 01 – Registros e Certificações LEED no Brasil

Figura 02 ‐ Registros de prédios Verdes por Estado
A construção civil no Brasil, que durante anos vem mantendo os métodos construtivos
tradicionais junto com à mão‐de‐obra não‐especializada, está revendo seus conceitos e está
começando a seguir os passos já percorridos pelos países desenvolvidos (BARBOSA,NAYANA,
2009, p. 4 ).
Apesar do atraso, em 2010 Fortaleza entrou na era das construções sustentáveis. Foi
inaugurado o primeiro edifício comercial verde na cidade, o LC Corporate Green Tower. O
edifício foi certificado com o selo Verde e possuirá e vagas preferenciais para veículos com
combustível alternativo; seus pisos e fachadas terão cores claras para maior conforto
térmico e paisagismo privilegiando biodiversidade e espécies locais; haverá redução do
consumo de água potável em irrigação e descargas através de mecanismos eficientes;
redução do consumo de energia através de vidros que permitem iluminação natural e
reduzem o calor; a madeira utilizada teve manejo correto e certificação; houve preferências
por produtos locais e materiais reciclados e de baixa toxicidade; a infraestrutura facilitará a
separação e envio dos resíduos do edifício para reciclagem; a iluminação será otimizada e
até a obra teve cuidados com o entorno, quanto à geração de poeira e detritos de obra.
O apelo de ser sustentável aumenta o interesse do comprador. Isto influencia na
hora de comprar o imóvel. Portanto, o comprador interessado no imóvel sustentável precisa
estar disposto a pagar um pouco mais que o valor de um empreendimento comum. Os

custos de uma obra Verde aumentam em 10%, no entanto, esse valor mais elevado será
compensado mais na frente na manutenção e nos custos operacionais.
De acordo com a reportagem do jornal O ESTADO o gerente técnico do GBC Brasil, Marcos
Casado afirmou
As construções verdes possuem economia de 8 a 9% nos custos
operacionais e de manutenção. Cálculo resultado da redução apresentada
de cerca de 30% no consumo de energia, de 30 a 50% no consumo de
água, 50 a 70% na geração de resíduos e 50% na poluição.Nesse quadro, o
investimento a mais na compra (oriundo da alta no custo) é compensado
em cinco anos pelo barateamento nos custos operacionais. Bom negócio
para empresários e, principalmente, para toda a sociedade, na forma da
preservação do planeta.
Fortaleza já é a capital do Nordeste com mais construções certificadas com o LEED.
Em 2008, apenas 13% do setor da construção civil estava engajado na construção
sustentável, enquanto a previsão para 2012 é que 50% do setor estejam atentos com esse
tipo de conceito implantado em seus prédios.
Já é notória a procura por um planejamento sustentável em Fortaleza, as construtoras
estão buscando praticas como: redução do consumo de água, redução do consumo de energia,
uso de materiais certificados e renováveis, tratamento adequado dos resíduos, reciclagem de
matérias, conforto ambiental interno, especialização de mão de obra. A maioria das construtoras
já tem conhecimento do elevado lucro e do marketing positivo que a adoção dessas medidas
pode proporcionar. Entretanto, existem construtoras que não aplicam nenhum tipo de prática
sustentável .
.
A construção de prédios Verdes proporciona redução no custo de operação do imóvel,
aumento dos lucros, adequação ao mercado promissor da construção sustentável, conservação
do meio ambiente, redução dos impactos gerados e ajuda no marketing da construtora.

CONCLUSÃO
Foi concluída neste estudo que a construção de prédios Verdes ainda é uma ação
bastante pontual, mas em crescimento. Contudo o que deve ser comemorado é o fato de que,
mesmo de forma localizada e em quantidade bem reduzida, já existem construtoras empenhadas
em iniciar uma nova forma de projetar e de construir em Fortaleza.
Foram mostrados vários conceitos e requisitos que são necessários para a construção de
um edifício Verde. O planejamento sustentável é pensado desde construção do prédio até a sua
ocupação. Buscando uma a eficiência operacional, baixo custo de manutenção, redução do
impacto ambiental causado pela construção e melhor aproveitamento dos recursos.
A implementação de prédios Verdes em Fortaleza trouxe benefícios sociais, ambientais e
econômicos. Foi observado que a aplicação de práticas ecologicamente corretas é movida
principalmente pelo marketing positivo. Somente em casos pontuais verificou‐se também um
empenho em iniciar, na cidade, uma cultura construtiva preocupada em minimizar os impactos
causados ao meio ambiente.
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RESUMO
A fabricação de tijolos solo‐cimento é uma
evolução de materiais de construção do passado como
barro e taipa, porém com adição de um aglomerante
normatizado que garante qualidade controlada. Além
disso, tal produção se mostra uma alternativa ambiental
sustentável não passando pelo processo de cozimento,
evitando o desmatamento e consequentemente a
poluição do ar. Neste trabalho, propõe‐se a substituição
parcial ou total do cimento na fabricação do tijolo
maciço, formulando composições binárias e ternárias do
aglomerante Portland, junto a Cal hidratada, com o
objetivo de aumentar resistência e/ou viabilizar uma
redução de custo na fabricação do tijolo por conseguinte

aumentando sua vida útil. O presente trabalho visa o
estudo das características e propriedades tecnológicas
de algumas formulações diferenciadas do tijolo (14%,
12%, 8%, 4%, 0%) realizando ensaios em sete e quatorze
dias (período de cura) com quinze corpos de prova,
buscando a mistura ótima que retorne uma composição
de custo‐benefício propícia a fabricação em larga escala.
A avaliação dos tijolos foi feita a partir de ensaios de
perda de massa por imersão e absorção de água,
obtendo resultados favoráveis de acordo com as normas
da ABNT. Na continuidade da pesquisa serão realizados
ensaios de resistência a compressão simples.

PALAVRAS‐CHAVE: Solo‐cimento, Cal, Ensaios tecnológicos

STUDY OF THE REPLACEMENT OF THE LIME IN MANUFACTURING CEMENT
SOIL‐CEMENT BRICKS MASSIVEABSTRACT
The manufacture of soil‐cement bricks is an
evolution of building materials of the past as clay and
mud, but with the addition of a binder that ensures
standardized quality controlled . Moreover, such
production is shown a sustainable alternative bypassing
the cooking process , thus avoiding deforestation and air
pollution . In this paper, we propose a partial or total
replacement of cement in the manufacture of solid brick
, formulating binary and ternary binder of Portland,
along with hydrated lime , with the goal of increasing
resistance and / or enable a cost reduction in
manufacturing brick by therefore increasing its useful

KEY‐WORDS: Soil‐cement, lime, technological tests

life. The present work aims to study the characteristics
and technological properties of some differentiated
formulations Brick ( 14 % , 12 % , 8 % , 4 % , 0 % )
performing tests in seven and fourteen days, ( cure
period ) with fifteen specimens seeking the optimum
mix that returns a composition conducive to cost ‐
effective large‐scale manufacturing . The evaluation of
the bricks was taken from tests of mass loss by
immersion and absorption of water , obtaining favorable
results according to the ABNT . In continuation of the
research tests the compressive strength will be realized.

ESTUDO DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO CIMENTO PELA CAL NA FABRICAÇÃO DE
TIJOLOS MACIÇOS SOLO‐CIMENTO
INTRODUÇÃO
A garantia à moradia é um direito humano protegido pela Constituição Brasileira e pelos
Instrumentos Internacionais. O "déficit habitacional" reflete a necessidade de construção de
novas habitações em função da deficiência do setor e à precariedade construtiva ou desgaste da
estrutura física ou, ainda, por ter coabitação familiar. É evidente que novas práticas e sistemas
devem surgir concedendo à população marginalizada e excludente a abonação de uma moradia
digna, porém com um retorno rápido e rentável. Na construção de casas populares, o uso de
tijolos de solo‐cimento, chamados também de tijolos ecológicos, é bastante difundido pela
vantagem da sua rápida fabricação, a mão de obra que não precisa de uma qualificação
especializada e confecção em regime de mutirão pela comunidade, proporcionando um retorno
social e econômico satisfatório.
Analisando a esfera ecológica, nota‐se que a construção civil é responsável pelo consumo
de uma expressiva parcela dos recursos naturais extraídos. Diante de um cenário de
sustentabilidade, marcado pela problemática dos recursos naturais finitos, o tijolo de solo‐
cimento ganhou uma grande participação no mercado, principalmente pelo seu método de
fabricação ecologicamente correto. Pela facilidade na produção e ausência de queima, o tijolo
maciço solo‐cimento minimiza os problemas causados pela extração descontrolada de matéria
prima e emissão de gases poluentes ocasionando menos impactos ambientais. (GRANDE, 2003)
ressalta as vantagens dos tijolos de solo‐cimento representando uma alternativa em plena
sintonia com as diretrizes do desenvolvimento sustentável, pois requerem baixo consumo de
energia na extração da matéria‐prima, dispensam o processo de queima e reduzem a
necessidade de transporte uma vez que os tijolos podem ser produzidos com solo do próprio
local da obra.
De acordo com (FIQUEROLA, 2004) sistemas de construção de solo‐cimento podem
minimizar danos ambientais, baratear a fabricação e dar mais agilidade às obras. A técnica é o
resultado da mistura homogênea de solo, cimento e água em proporções previamente
determinadas, depois compactadas na forma de tijolos, blocos ou paredes monolíticas. Desde
que bem executado, o componente apresenta boa durabilidade e resistência à compressão. Na
composição do solo‐cimento, o solo é o material que entra em maior proporção, devendo ser
selecionado de modo que permita o menor consumo possível de cimento. Segundo (PINTO,
1980) o solo ideal deve conter 15% de silte mais argila, 20% de areia fina, 30% de areia grossa e
35% de pedregulho, sendo que os solos arenosos bem graduados e com razoável quantidade de
silte mais argila, são os mais indicados, de vez que exigem baixo consumo de cimento.
A cal é um aglomerante aéreo, ou seja, tem seu endurecimento a partir da reação com o
dióxido de carbono (CO2) presente na atmosfera. Sendo assim, decidimos utilizá‐la em dosagem
e substituição do cimento, não apenas pela sua propriedade ligante evidenciada nas argamassas
desde a antiguidade, mas também pela sua capacidade de retenção de água, evitando
destacamentos na alvenaria e minimizando a retração na cura.

Objetivou‐se, nesta pesquisa, uma substituição parcial ou total do Cimento Portland pela
Cal hidratada. Pretendeu‐se, com isso, ponderar a possibilidade técnica de sua aplicação bem
como sua influência na qualidade dos tijolos e consumo de cimento.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia de trabalho consistiu na caracterização dos materiais em estudo e
determinação dos parâmetros de perda de massa e absorção de água.
Solo
A escolha do solo tem grande importância porque é o componente de maior quantidade
na mistura, influenciando diretamente na qualidade e no custo final do tijolo produzido. Os solos
arenosos são os mais adequados, tendo uma quantidade em torno de 70% de areia e 30% de
argila. A NBR 10832 que especifica a fabricação do tijolo maciço de solo‐cimento aponta ainda
que o solo deve atender limite de liquidez inferior ou igual a 45% e índice de plasticidade abaixo
de 18%.
A possibilidade de utilização de solo do próprio local constitui‐se numa das grandes
vantagens do solo‐cimento, sendo que, na mistura solo‐cimento, o solo é o elemento que entra
em maior proporção (ROLIM et al. 1999, p. 94). O solo que está sendo empregado na pesquisa foi
coletado nas imediações do Instituto Federal de Alagoas Câmpus Palmeira dos Índios, sendo esse
solo proveniente de movimentações de terras para a construção de novas instalações da
Instituição.
Cimento
Cimento Portland é o produto obtido pela pulverização do clinquer constituído
essencialmente de silicatos hidráulicos de cálcio, com certa proporção de sulfato de cálcio
natural, contendo, eventualmente, adições de certas substâncias que modificam suas
propriedades ou facilitam seu emprego. (BAUER, 2005, p. 35)
Para a confecção dos corpos‐de‐prova, foi usado o cimento Portland CP II‐Z 32 RS,
pozolânico, de venda comum e fácil aquisição devido a sua popularidade.
Cal hidratada
O processo de obtenção da Cal tem início com a extração de rochas carbonatadas.
A utilização de Cal hidratada em argamassas é uma prática milenar, com comprovação
reconhecida de propriedades e durabilidade, seu emprego nos tijolos de solo‐cimento se mostra
viável ao passo que pode aumentar ainda mais a plasticidade e vida útil do tijolo. Por ser um
produto alcalino, a cal hidratada impede a oxidação das ferragens e, também por essa
característica, atua como bactericida e fungicida. Além disso, evita que se formem manchas e

apodrecimento precoce da alvenaria.
No decorrer do trabalho utilizamos a Cal hidratada CH‐I, vendida em sacos de 20kg.
Dosagens
Segundo a ABCP (1980), a dosagem do solo‐cimento consiste em uma sequência de
ensaios seguida de uma interpretação por meio de critérios estabelecidos na experiência, com a
finalidade de buscar uma mistura ótima e definir o teor de cimento e cal empregados para tal
formulação.
A tabela a seguir retrata as 05 (cinco) composições em andamento:
Tabela 1 – Dosagens em cada composição amostral
Amostra

Teor de Cimento (%)

Teor de Cal (%)

Teor de solo (%)

01
02
03
04
05

14,0
12,0
8,0
4,0
0

0
2,0
6,0
10,0
14,0

86,0
86,0
86,0
86,0
86,0

Metodologia aplicada
O esquema a seguir detalha o trabalho de natureza experimental através da realização de
diversos ensaios sobre amostras de tijolos preparadas em laboratório. Destacamos que as siglas RM,
PMI e AA remetem aos ensaios de Resistência mecânica, Perda de Massa por Imersão e Absorção de
Água respectivamente.

Figura 1 – Esquema do procedimento experimental

Modelagem dos corpos de prova
Os constituintes secos para fabricação dos tijolos solo‐cimento e a cal hidratada foram
pesados e posteriormente misturados manualmente, a fim de se obter uma massa de tonalidade
uniforme, em seguida foi adicionada água potável realizando uma nova homogeneização. Usando
um procedimento simples de observação da consistência e plasticidade do traço, fez‐se a
averiguação da umidade da mistura.
A figura 2 mostra o tijolo maciço de solo‐cimento durante o processo de cura:

Figura 2 – Tijolos maciços de solo‐cimento
A figura 3 mostra a prensa manual utilizada para compactar os tijolos maciços.

Figura 3 – Prensa manual
De acordo com a norma específica iniciou‐se um ciclo de molhagem dos corpos de prova

após as seis primeiras horas. Com o auxílio de um borrifador os corpos de prova foram sendo
umedecidos até completar seu tempo de cura, estabelecido em 14 dias.
Absorção de Água
Tomando como base a NBR 8492 (ABNT, 1984) os tijolos foram secos em estufa até ser
eliminada toda a umidade presente nos corpos‐de‐prova, e após 24 horas, foi feita a pesagem
para obtenção do peso seco. Logo após foram imersos em um tanque com água para aquisição
do peso úmido. Para a realização dos cálculos de absorção de água, segue a seguinte equação (3):
∗

equação (1)

Onde:
M1= massa do tijolo seco em estufa;
M2= massa do tijolo saturado;
AA= absorção de água, em porcentagem.
Perda de Massa por Imersão
Para tal ensaio seguiu‐se o ME‐61 (Métodos de Ensaio Determinação da Perda de Massa
por Imersão de Solos Compactados com Equipamento Miniatura). Para a determinação da perda
de massa por imersão utiliza‐se a equação (4):
∗

equação (2)

Onde:
M0= massa do solo desprendido do tijolo;
M1= massa do tijolo seco;
PM= perda de massa por imersão, em porcentagem.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Análise granulométrica
Realizaram‐se ensaios de análise granulométrica do solo seguindo a NBR 7181, os
resultados são mostrados na Figura 4:
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Figura 4 – Gráfico de análise granulométrica
Como mostra a figura, o solo apresenta‐se bem graduado e com características suficientes
para a fabricação do tijolo solo‐cimento.
Índice de Plasticidade
O limite de liquidez seguiu a NBR 6459, bem como suas especificidades.

Número de Golpes

A norma de fabricação de tijolo solo‐cimento maciço pede um limite inferior ou igual a
45%. A média das 06 amostras testadas conferiu a porção um limite de liquidez de 30% que
atende de maneira eficiente a norma. Pôde‐se também, a partir dos resultados, compor o
seguinte gráfico expresso na figura:
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Figura 5 – limite de liquidez e ponto padrão com 25 golpes
As 05 amostras testadas conferiram ao solo uma média de 22% de limite de plasticidade.
Sabendo que o índice de plasticidade se dá pela diferença do limite de liquidez pelo limite
de plasticidade chegamos a um percentual de 8%, atendendo satisfatoriamente a norma que
exige um índice abaixo de 18%.

Absorção de água.
Como se pode ver na figura 6, o teste de absorção de água, tanto aos 07 quanto aos 14
dias de idade, exemplifica uma expressiva redução na absorção de água do tijolo, aumentando
sua impermeabilidade. As formulações I, II , III e IV atenderam à norma visto que seus resultados
estão abaixo dos 20% especificados, já a composição V, com 14% de Cal em substituição total do
cimento, se mostrou totalmente inutilizável, visto que seus corpos de prova conferiram perca
total em contato com a água
ABSORÇÃO DE ÁGUA ‐ TIJOLO MACIÇO
PORCENTAGEM (%)

20
15
10

7 dias

5

14 dias

0
0% Cal

2% Cal

6% Cal 10% Cal 14% Cal

COMPOSIÇÃO

.
Figura 6: Resultados de absorção de água (%)

Perda de massa por imersão
No ensaio de perda de massa por imersão, exposto através do gráfico na Figura 4, foi
observado que as porcentagens de massa seca desprendida dos corpos‐de‐prova, com índices
consideravelmente favoráveis, não ultrapassaram os 5% limitados pelo ME‐61 em todas as
formulações, exceto na formulação com 14% de Cal, que apresentou perca total no teste.
PERDA DE MASSA ‐ TIJOLO MACIÇO
PORCENTAGEM (%)

0,175
0,15
0,125
0,1
0,075

7 dias

0,05

14 dias

0,025
0
0% Cal 2% Cal 6% Cal 10% Cal 14% Cal

COMPOSIÇÃO

Figura 7: Resultados de perda de massa por imersão (%)

Resistência Mecânica
Evidenciou‐se nos resultados que, ao diminuir a porcentagem de cimento e aumentar a
quantidade de Cal nas formulações, até a formulação IV, os corpos de prova continuaram
obtendo uma resistência acima de 2 MPa, atendendo assim às exigências da NBR 8492.

RESISTÊNCIA (MPa)

TESTE DE RESISTÊNCIA - TIJOLO
MACIÇO
6
5
4
3
2

14 dias

1
0
0% Cal

2% Cal

6% Cal 10% Cal 14% Cal

COMPOSIÇÃO

CONCLUSÃO
Diante dos resultados experimentais, verifica‐se que os tijolos ecológicos de solo‐cimento
com e sem a incorporação da cal hidratada estão se mostrando uma alternativa viável. Verificou‐
se também que a fabricação de um tijolo com uma composição binária de apenas Cal (14%) não
deu resultados favoráveis tanto de absorção e perda, quanto de resistência. Dentre as demais
formulações destacamos aquelas com 2% e 6% de Cal, que mostraram uma boa resistência e
ainda conferem ao tijolo uma diminuição considerável na absorção de água. Tendo em vista que
o preço da Cal em média está em R$ 0,45 por kilograma (Kg) e o preço do cimento oscila em R$
0,44 por Kg, não temos diferença de custo variando nas formulações, porém o tijolo solo‐cimento
dentre tantos benefícios e em regime de mutirão se demonstra notoriamente mais barato que o
convencional.
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RESUMO
Este trabalho realizado entre os meses de abril e maiol
de 2014 tem como objetivo uma investigação da
qualidade dos blocos cerâmicos de vedação utilizados
em obras na cidade de Monteiro, estado da Paraíba,
independente da empresa fornecedora do material. Na
pesquisa, foram realizadas visitas em cinco obras, onde
se coletou treze amostras em cada obra, para uma
posterior analise geométrica e visual de cada amostra,
no intuito de identificar algumas deformidades. Alem
desses dois pontos avaliados, foi possível também

identificar a forma de armazenamento do material e seu
tempo de estocagem na obra. Toda a pesquisa teve
como principal base, identificar a conformidade dos
blocos com a NBR 15270/2005. No final, os blocos
cerâmicos mostraram‐se de boa qualidade, quanto aos
requisitos investigados.

PALAVRAS‐CHAVE: Qualidade na Construção, Material Cerâmico, Normatização.

COMPARATIVE STUDY OF CERAMIC BRICKS USED IN MONTEIRO / PB
ABSTRACT
This work carried out between the months of
May and April 2014 aims to an investigation of the
quality of sealing ceramic blocks used in construction in
the city of Monteiro, Paraíba state, independent of the
company supplying the material. In the survey, visits
were made in five works, where we collected thirteen
samples in each work, for later analysis and geometric

look of each sample in order to identify some
deformities. Besides these two points assessed, it was
also possible to identify the storage form of the material
and its storage time at work. All research had as its main
base, identify compliance of blocks with NBR
15270/2005. Finally, the ceramic block shown to be of
good quality, investigation as to the requirements.

KEY‐WORDS: Quality in Construction, Ceramic Material, Standardization.

ESTUDO COMPARATIVO DOS BLOCOS CERÂMICOS UTILIZADOS EM MONTEIRO/PB
INTRODUÇÃO
A construção civil no Brasil está passando por um significativo crescimento trazendo como
conseqüência o aumento do uso dos materiais de construção para a confecção do seu produto
final. Diante disso, nos últimos anos o setor cerâmico tem sido muito importante para a
construção civil (HERCULANO, 2010).
Dentre os muitos produtos dessa indústria, o bloco cerâmico, derivado da cerâmica
vermelha, destaca‐se em meio ao seu bom desempenho térmico, boa resistência mecânica e o
custo baixo, tanto na produção quanto na aquisição na obra. Este elemento é produzido sob a
forma de paralelepípedo, possue coloração avermelhada e apresenta canais/furos ao longo de
seu comprimento.
As etapas de produção envolve a extração do barro, preparo da matéria prima,
moldagem, secagem, cozimento e esfriamento (BAEUR, 1994). O cozimento é a parte mais
importante na fabricação, pois durante essa etapa ocorrem transformações estruturais da argila,
o que obriga uma marcha de aquecimento e esfriamento própria para cada produto (PETRUCCI,
1979).
Contudo, nem sempre os blocos são confeccionados da maneira correta, e a falta de
padronização pode gerar prejuízos devido ao seu desperdício (BARCHET, 2013). Para evitar
constrangimentos e padronizar os blocos cerâmicos as empresas devem seguir a Norma Brasileira
15270/2005 que fixa os requisitos dimensionais, físicos e mecânicos exigíveis no recebimento de
blocos cerâmicos de vedação a serem utilizados em obras de alvenaria de vedação, com ou sem
revestimento, uma vez que são inúmeros os prejuízos decorrentes da falta de padronização dos
tijolos maciços. Com isso, esse trabalho tem como objetivo fazer uma análise geométrica e visual
da qualidade dos blocos cerâmicos de vedação usados nas obras da cidade de Monteiro.
A NBR 15270/2005
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a normatização constitui um
elemento importante para avaliar a qualidade dos produtos produzidos. A partir das normas, os
produtos e processos desenvolvidos pelas empresas devem atender as exigências de modo a não
prejudicar as necessidades do cliente final.
Para os blocos cerâmicos as normas regulamentadas pela ABNT são:
 NBR ‐ 15270‐1‐ “Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação”.
 NBR ‐ 15270‐2‐ “Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural”.
 NBR ‐ 15270‐3‐ “Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de vedação – Métodos de
Ensaio”.
A NBR 15270, de modo geral, regularmente os requisitos dimensionas, físicos e mecânicos
que devem ser analisados e exigidos pelas lojas de material de construção, canteiros de obra,
entre outros, no ato do recebimento dos blocos cerâmicos de vedação. Os Quadros 1 e 2, na
próxima pagina apresentam alguns requisitos dimensionais exigidos em norma.

Quadro 1 – Dimensões e Tolerâncias Dimensionais para Blocos Cerâmicos de Vedação
Característica

Largura (L)

Altura (H)

Comprimento (C)

9

19

Tolerância Individual (mm)

±5

±5

19 (Bloco principal
9 (meio bloco)
±5

Tolerância por Média (13 blocos) (mm)

±3

±3

±3

08 furos (cm)

Fonte – NBR 15270/2005

Quadro 2 – Tolerância Frente ao Esquadro, Planeza e Espessura das Paredes
Característica

Requisitos

Desvio em Relação ao Esquadro (D)

3mm

Planeza das Faces/ Flecha (F)

3mm

Espessura das Paredes Externas

7mm

Fonte – NBR 15270/2005

Alem dessas características, cada bloco deve ter gravado em uma das suas faces externas,
a identificação do fabricante e as dimensões de fabricação na seqüência: largura (L), altura (H) e
comprimento (C), na forma (L x H x C), podendo ser suprimida a inscrição da unidade de medida
em centímetros.
METODOLOGIA DE ESTUDO
A pesquisa realizada entre abril e maio de 2014, consistiu em visitar cinco obras de área
superior a 100m2 na zona urbana de Monteiro, estado da Paraíba. Em cada obra foram analisadas
treze amostras (blocos cerâmicos), onde não apenas as medidas de cada bloco foram avaliadas
com base na NBR 15270/2005, mas também a forma de armazenamento e a qualificação da mão
de obra existente em cada uma das obras. Valendo ressaltar que não será apresentada nenhuma
diferenciação entre amostras de fabricantes diferentes, uma vez que o intuito da pesquisa é uma
analise geral do material utilizado na cidade e não uma qualificação quanto aos melhores e
piores fabricantes.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A avaliação visual de cada amostra não identificou problemas quanto à presença de
matéria orgânica, nem deformações dimensionais grosseiras, mas revelou a presença de
pequenas fissuras nos blocos cerâmicos de uma única obra. O que ficou evidente foi à má
estocagem do material, pois em todas as obras visitadas os blocos são amontoados de forma
irregular, gerando muitas perdas. Um outro fator marcante e preocupante identificado em todas
as obras é a não utilização de equipamentos de proteção individual, seja no manuseio de cada
material, bem como na sua utilização final em etapas da obra.

No que se refere à geometria dos blocos em relação à avaliação dimensional, comparando
os resultados com as especificações presentes no Quadro 1, tem‐se os seguintes resultados:
 O valor médio da largura, altura e comprimento não atingiu o valor normatizado em
nenhuma das obras;
 Nos demais itens apresentados no Quadro 3, apenas a planeza das faces e o desvio em
relação ao esquadro, estão dentro das especificações da norma.
Quadro 3 – Dimensões dos Blocos Cerâmicos de Cinco Obras
Característica

Obra 01

Obra 02

Obra 03

Obra 04

Obra 05

Largura (cm)
Comprimento (cm)

8,83
18,85

8,91
18,80

8,81
18,90

8,94
18,96

8,84
18,84

Altura (cm)

18,90

18,90

18,91

18,93

18,80

Espessura das Paredes Externas (mm)

9,30

9,20

9,70

9,50

8,70

Planeza das Faces (mm)

2,20

2,60

2,70

3,00

2,90

Desvio em Relação ao Esquadro (mm)

1,80

2,0

2,70

2,50

2,70

Fonte – Própria

CONCLUSÕES
O estudo preliminar mostrou que as empresas fabricantes têm conhecimento sobre a
norma, mas não a aplicam. Uma única característica de todas as amostras de blocos cerâmicos
utilizados em construções na cidade de Monteiro se manteve dentro das especificações da NBR
15270/2005. Vale ressaltar a não avaliação de características como a absorção de água e
resistência mecânica, contudo, este estudo preliminar mostra a necessidade de uma fiscalização
dos órgãos reguladores quanto á fabricação deste material, uma vez que as falhas na fabricação
são cruciais para um bom material e uma boa obra.
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RESUMO
A História dos Transportes Terrestres em São Luís anda,
com suas peculiaridades, de mãos dadas com a história
dos transportes no Brasil e a história da cidade, capital
do Estado do Maranhão e Patrimônio Cultural da
Humanidade. Observa‐se que com o passar dos anos, o
desenvolvimento andou entrelaçado aos seus meios de
transportes, evoluindo‐os de acordo com a necessidade,
como bondes de tração animal/ vapor/ elétrico, ônibus e
automóveis em geral, causando tanto benefícios quanto
prejuízos aos usuários que utilizavam o transporte,
notando‐se que sempre houve uma má distribuição dos

serviços, além de sempre terem excluído as classes mais
desfavorecidas da cidade. Tal evento ocorre até os dias
atuais na cidade de São Luís. Este trabalho levanta
conhecimento bibliográfico, mapas e fotografias da
cidade de São Luís através de sua história e de seu
desenvolvimento urbano. Conectando a dependência
dos transportes ao desenvolvimento econômico e social
da cidade de São Luís, a história nos permite refletir e
questionar nosso papel nas medidas políticas e sociais
para com o transporte público e individual.

PALAVRAS‐CHAVE: Transportes Terrestres, São Luís, Usuários.

HISTORIC OF GROUND TRANSPORTATION IN SÃO LUÍS
ABSTRACT
The History of Ground Transportation in São Luís, walks,
with particularits, together with the history of
transportation in Brazil and the city’s history, capital of
Maranhão State and Cultural Heritage of Humanity. It
can be observed that through the years, the city’s
development walked together with city’s transportation,
evolving with it needs, like trams by animal
traction/steam/electricty , buses and automobiles in
general, causing benefits as much drawbacks to users,
noticing there always has a poor service distribution,
KEY‐WORDS: Ground Transportation, São Luís, Users.

besides always haing excluded the poorer classes of the
city. Such event occurs until actual days. This work raises
bibliographic knowledge, maps and photographs of the
city of São Luís through its history and urban
development. Conecting the transportation dependency
to the economic and social development of São Luís, the
history allow us to reflect and question our role in the
political and social measures towards the public and
individual transport.

HISTÓRICO DOS TRANSPORTES TERRESTRES EM SÃO LUÍS
INTRODUÇÃO
São Luís, capital do Maranhão, é uma cidade com um dos melhores acervos de arquitetura
colonial portuguesa, e por isso recebeu o título da UNESCO de Patrimônio Cultural da
Humanidade em 1997. Tal título foi dado à cidade devido a sua história, desde a sua fundação até
os dias atuais. A capital foi fundada por franceses em 1612, conquistada por portugueses três
anos depois, invadida por holandeses em 1641 e novamente por portugueses em 1845, teve sua
história repleta de dominações externas que formaram a estrutura física que vemos hoje. O
engenheiro – mor Francisco Frias de Mesquita foi o responsável por tornar este território mais
defensivo aos ataques de outros países. Dentre seus principais trabalhos está o plano de
urbanização que propiciou o desenvolvimento e o sentido de crescimento da cidade (norte‐sul).
O núcleo mais antigo da expansão urbana é hoje o centro histórico. Este, que foi o primeiro
ponto de desenvolvimento de transportes terrestres na cidade com o uso de carroças, bondes de
tração animal e outros, hoje têm seu tráfego de veículos proibido, onde suas ruas e calçadas
permanecem iguais ao do tempo do Império.
A partir do séc. XX, a cidade estagnou, passando por um longo período sem grandes obras e
incentivos ao crescimento e consequente não estruturação dos transportes terrestres. Tal
situação levou a cidade ao atual cenário de um caótico trânsito, com bairros e avenidas
congestionadas. Outrora, essa já foi uma cidade calma que gozava de um plano para seu
crescimento urbano onde as pessoas dividiam as ruas com bondes e trens.
Através da história iremos conhecer os vários transportes usados pelos ludovicenses e
como o desenvolvimento econômico e as políticas públicas mudaram substancialmente a forma
dos ludovicenses se locomoverem.
MATERIAS E MÉTODOS
Este artigo foi baseado num histórico da Cidade de São Luís entrelaçada ao seu transporte
terrestre. O texto trata‐se de uma revisão histórica em forma de resumo dos principais meios de
transporte da cidade. Para tal pesquisa, foi necessária a visita ao arquivo público da cidade, além
de uma pesquisa bibliográfica de livros, revistas, textos e sítios que tratavam do tema.
Houve a reunião de dados e datas, além de um acervo de fotografias da época que ajudam
a entender melhor o contexto histórico e o desenvolver do artigo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Assim que a cidade São Luís foi conquistada por portugueses na Batalha de Guaxenduba em
1615, o domínio português sobre a região precisava ser estabelecido. O primeiro governador do
Maranhão, Jerônimo de Albuquerque, determinou a organização administrativa de São Luís ao
engenheiro‐mor Francisco Frias de Mesquita, que executou para o desenvolvimento da futura
cidade um plano de arruamento que deveria orientar o seu crescimento. Frias de Mesquita
adotou para o traçado de São Luís as Ordenanzas de Descumbrimiento, Nueva Población y
Pacificación de las Indias, este mapa pode ser visto na Figura 1. O desenvolvimento da cidade
manteve este modelo urbano nos séculos XVIII e XIX, à medida que se expandiu em direção ao
interior da ilha.

Figura 1 – Mapa do traçado de São Luís em 1642. Fonte: Patrimônio Mundial no Brasil.
UNESCO & CEF, 2002 apud Gasparini, 2003
Nesse primeiro momento histórico da cidade de São Luís, os principais transportes são os
de tração animal, basicamente, os colonos não precisavam percorrer grandes distâncias, e
quando necessário usavam animais.
Bondes de São Luís
Os primeiros bondes da cidade foram puxados por cavalos, ver figura 2, quando o governo
aprovou a construção de uma ferrovia de rua em 1870, que operava com “bondes Animálicos”,
dentro da cidade.

Figura 2 – Bonde movido a tração animal. Fonte: http://www.tramz.com
A partir do ano de 1872 que se têm registros da Companhia Ferro Carril do Maranhão.
Poucos registros são encontrados nos dias atuais que contam sua história e a instalação dos
bondes a tração animal em São Luís. O primeiro nome da Empresa foi Companhia Ferro‐Carril São
Luiz do Maranhão, de 1872 a 1879, e Empreza Ferro‐Carris Maranhense de 1879 a 1886. O que se
sabe, é que em 1872 existia uma linha de onze quilômetros, com circulação que ia da Rua Grande
ao Cutim. Na figura 3, vemos a primeira fotografia do bonde, com um carro aberto de 6 bancos.

Figura 3 – Bonde da Companhia Ferro Carril do Maranhão. Fonte: http://www.tramz.com
A partir de 1893, o transporte de passageiros por tração animal foi criticado pelo povo e
pela imprensa por seus serviços insuficientes. Com a ajuda do governo, a companhia iniciou o
transporte de bondes com tração a vapor operando na linha ESTAÇÃO CENTRAL / ANIL, com
parada no bairro da Jordoa, ver figura 4. No mesmo ano, a Companhia Fabril Maranhense
manteve em São Luís, veículos puxados por tração animal, semelhantes a bondes, que
transportavam os operários da cidade, carros de correio, carros de bagagem, gôndolas e
carruagem de passageiros. Acredita‐se que o serviço a vapor foi extinto entre os anos de 1907 a
1911.

Figura 4 – Dois operadores de dois bondes a vapor. Fonte: http://www.tramz.com
Vários foram os proprietários da companhia. Por volta de 1896 há registros de que ela foi
inicialmente privada, passando por vários donos, e posteriormente pública, pertencente ao
Governo do Estado do Maranhão, entre os anos de 1923 a 1924 quando foi extinta, devido tanto
ao mau serviço prestado pela companhia, quanto com o advento do bonde elétrico. Apesar de
São Luís ter sido uma das primeiras cidades a usar o bonde a tração animal, ela foi uma das
últimas a iniciar o uso do bonde elétrico, visto na figura 5 na Praça João Lisboa.

Figura 5 – Bonde elétrico na Praça João Lisboa. Fonte: http://www.tramz.com
O primeiro projeto dos bondes surgiu em 1911, com o engenheiro Antônio Lavendevra,
mas foi somente em 1922 que foram construídas as primeiras linhas movidas à eletricidade, pela
empresa americana Ulen e Companhia. A inauguração do bonde elétrico ocorreu em 30 de
novembro de 1942, com quatro carros de oito bancos cada e capacidade para 40 passageiros.
Inicialmente, a BRIGHTMAN & COMPANY INCORPORATION (empresa com sede em New
York, EUA) foi contratada pelo governo do Maranhão para efetuar serviços públicos elétricos e
sanitários, de tração (bonde) e força, por vinte anos. Porém, as incapacidades da empresa em
prestar bons serviços à população, além das tarifas elevadas, ocasionaram a rescisão do contrato
em 1926, passando a assumir o contrato a ULEN & COMPANY.
A Estatal SAELTPA assumiu e logo em seguida perdeu o controle das linhas para o DTUSL‐
Departamento de Transportes Urbanos de São Luís, que operou o serviço de bondes elétricos da
capital maranhense, entre 1959 a 1966, até que o crescimento populacional da cidade tornou o
serviço inviável no ano de 1966, quando o serviço do último bonde elétrico foi extinto, abaixo
vemos a figura 6 do bonde da DTUSL. A rota do sistema de bondes permaneceu praticamente
inalterada até sua extinção, sendo que as primeiras ruas que cessaram o tráfego de bondes
foram a Av. Getulio Vargas, Rua Rio Branco e a Rua Grande.

Figura 6 – Bonde da DTUSL entre a Rua Grande e a Rua do Passeio. Fonte: http://www.tramz.com

Na tabela 1 encontram‐se as principais linhas férreas urbanas de São Luís.
Tabela 1‐ Principais linhas férreas urbanas de São Luís
1879 – 1886
Indeterminado

1886 – 1924
20 bondes

1926 – 1946
4 bondes elétricos

1959 – 1966
Indeterminado

Largo de Palácio /
Cutim
Largo de Palácio /
Estação Central
Largo de Palácio /
João Paulo.
Largo de Palácio /
Largo Remédios
Largo de Palácio / São
Pantaleão

Estação Central / Anil
(Via Jordoa).
Largo de Palácio /
Estação Central.
Largo de Palácio /
Largo Remédios.
Largo de Palácio / São
Pantaleão

Anil / João Lisboa.
Estrada de Ferro
(Linha Circular).
Gonçalves Dias /
Avenida Pedro II
São Pantaleão / João
Lisboa

Anil / João Lisboa.
Estrada de Ferro
(Linha Circular).
Gonçalves Dias /
Avenida Pedro II
São Pantaleão / João
Lisboa

A FESM (Federação das Escolas Superiores do Maranhão) ou hoje UEMA (Universidade
Estadual do Maranhão), construiu uma linha de bonde elétrico que ligava uma rodovia a Cidade
Universitária Paulo VI no ano de 1978, mas em 1983 a linha foi fechada por causa da construção
de esgoto no campus. A Estrada de Ferro São Luís‐Teresina foi o segundo trem a vapor mais
conhecido da cidade, chegou a São Luís em 1919. Seu ponto final ficava na Estação na Av. Beira
Mar.
É importante destacar que a Rede Ferroviária Federal S.A.(RFFSA) foi criada com o objetivo
de administrar as estradas de ferro do Governo Federal. Em 1992 a RFFSA foi incluída no
Programa Nacional de Desestatização (PND), que transferiram os serviços de transporte
ferroviário de carga para o setor privado, hoje a Alumar. Tal transferência foi efetivada no
período 1996 a 1998, de acordo com o modelo que estabeleceu a segmentação do sistema
ferroviário em seis malhas regionais, resultando na concessão por parte da União, pelo período
de 30 anos.
Ônibus de São Luís
O que se sabe da história dos ônibus na cidade é de que antes do fim da utilização dos
bondes elétricos em São Luís, estes já disputavam espaço nas estreitas ruas do centro, como um
novo meio de transporte coletivo de passageiros. Assim, o uso dos bondes tornou‐se antiquado
para atender aos interesses da indústria automobilística, empresários do ramo de transporte e da
população que sofria com as altas taxas cobradas e condições precárias dos serviços. Além de
que, o ônibus deslocava‐se com maior flexibilidade, circulando por novas rotas e servindo a
moradores antes não atendidos, já que não estava preso há um itinerário e há trilhos, tal o
bonde.
Carlos Pindobuçu dos Santos, em 1933, tinha um único ônibus e foi o primeiro a usá‐lo
como transporte coletivo de passageiros em São Luís. Já o Sr. Vicente Serejo Dias –
“Alemãozinho”, criou linhas urbanas e rodoviárias (São Luís‐Pedreiras), usando um ônibus,
apelidado de “Gigante”, entre 1945 a 1962, visto na figura 7. A partir de então, várias empresas
de ônibus prestaram serviços a cidade. Abaixo estão descritas algumas:
a) Empresa Santo Antonio ltda‐ Linhas rodoviárias, no ano de 1956 com apenas 3 ônibus;

b) Transbrasiliana ‐ Transportes e Turismo Ltda.– Interestadual, ano de 1958, com 8 ônibus;
c) Empresa Estrela Dalva Ltda. – Interestadual, ano de 1955;
d) Expresso de Luxo ou Expresso Guanabara S. A. (1992) – interestadual, entre 1950 a 1992,
frota de 22 ônibus (1955);
e) Empresa Transútil – Intermunicipal, entre os anos de 1975 a 1992;
f) Empresa Gonçalves‐ intermunicipal, entre os anos de 1959 a 2002; Começou a atuar com
01 ônibus em 1959, conhecido como “Roquetinha”, que fazia o percurso saindo do João Paulo,
seguindo pelo Monte Castelo, Ginásio Costa Rodrigues, Av. Magalhães de Almeida, Cajazeiras,
Caminho da Boiada, Senador João Pedro, Canto da Fabril, Monte Castelo de volta ao João Paulo.
Fundada oficialmente em 31.12.1968 possuía 03 ônibus
g) Empresa São Benedito Ltda.‐ intermunicipal, entre 1953 a 2002. A empresa começou
como firma individual. A partir de 1969, com a estruturação da Secretaria de Transportes da
cidade de São Luís, a São Benedito configurou‐se como sociedade por quotas de responsabilidade
limitada, ampliou seu raio de ação e passou a operar em diversos bairros da capital.

Figura 7 – “O Gigante” (à esquerda) e um ônibus da época (à direita). Fonte:
http://www.tramz.com
Automóveis em São Luís
O advento dos veículos automotores ocorreu gradativamente, tanto na modalidade
coletiva (ônibus urbanos) quanto particular, com os carros de passeio, trafegando no mesmo
espaço dos bondes, ver figura 07 que apresenta tal situação. A partir daí, foi se afirmando o
transporte de veículos automotores, que significava uma nova era, um progresso material
alcançado e no caso dos veículos particulares, um status social.

Figura 8 – Tráfego de carros e bondes. Fonte: http://www.tramz.com
A princípio (e ainda hoje) os carros de passeio eram um luxo que possibilitavam ao seu
dono não mais locomover‐se em transportes coletivos, possibilitando‐o maior mobilidade.
Tão positiva foi a aceitação dos veículos, que logo eles se tornaram a preferência dos
moradores e do governo, exigindo e promovendo mudanças que atuavam diretamente nas linhas
urbanas, ampliando o espaço percorrido e consequentemente, expandindo a localização
urbanística para a atual. O centro foi um dos mais afetados, pois suas ruas estreitas
impossibilitavam a fluidez dos carros, isto motivou a demolição de alguns casarões da época.
Em 1970, ocorreu um crescimento populacional em São Luís gerado pela migração entre os
anos 80 e 90, ocasionando a expansão do sistema viário não acompanhado de um planejamento
urbano capaz de fazer uma integração entre a crescente frota de automóveis e usuários do
sistema de transporte, observado até hoje pela falta de planejamento urbano e uma boa
engenharia. O que antes deveria ser um transporte de fácil locomoção para seus usuários, com o
tempo tornou‐se lento e estressante, afetando normalmente das classes sociais menos
favorecidas. O constante acréscimo da frota de automóveis e a falta de políticas de planejamento
urbano e de transporte eficientes causam uma disputa entre veículos e pessoas, que até o fim do
século passado estava estimada em 870 mil pessoas. Para transitar pelas ruas, os proprietários de
carros, carruagens, carroças ou carretões, tiveram que obedecer aos planos de planejamento
urbano de trânsito e transporte criados. O primeiro plano criado foi o Código de Posturas em
1842, para uma população de em média 33 mil habitantes. As regras de trânsito dessa época
priorizavam o deslocamento livre nas calçadas e veículos de tração animal. Dentre as normas
gerais, uma dizia que os cocheiros de aluguel necessitavam estar devidamente registrados no
órgão policial, além de estabelecerem padrões de construção dos veículos circulantes.
Outros códigos foram criados, até que em 1936, o Código de Posturas passou a diferenciar
também os tipos de veículos: passageiros e carga; tração automática (automóveis, caminhões,
ônibus, motocicletas e bondes) e tração animada (bicicletas, carroças, carroções, carrocinhas e
charretes); oficiais (pertencentes às repartições públicas), particulares (uso exclusivo do dono) e
aluguel (destinados ao serviço de transporte público). Esta classificação auxiliava na fiscalização,
pois os veículos matriculados como particulares não poderiam prestar‐se a transporte público e
nem o de passageiros andarem em transporte de carga.

Desde o surgimento dos carros, o poder público prioriza o transporte particular e individual
(da minoria), esquecendo‐se do transporte público coletivo (que conta com a maioria dos
usuários), além dos bondes, bicicletas e andar a pé. Isto é observado nos grandes investimentos
de obras viárias que atendem preferencialmente o automóvel, ocupando maior parte do espaço
público de circulação.
CONCLUSÃO
A história nos faz entender como e quando ocorreram certos eventos que hoje estão
presentes e influenciam o nosso dia‐a‐dia. Para compreendermos a atual situação urbana de São
Luís, que é de uma cidade crescendo desordenadamente, com um trânsito caótico e uma
inserção exacerbada de veículos particulares, onde as políticas públicas atendem especialmente a
esses veículos, nos remetemos ao passado e verificamos a origem dos transportes terrestres da
cidade e como chegamos ao estágio atual.
A princípio, o principal meio de locomoção eram os de tração animal, pois não precisavam
percorrer grandes distâncias. Já na época entre o Império e a república, os bondes “animálicos”,
a vapor, surgiram para fazer o transporte de passageiros e de cargas. Até então, o traçado das
linhas do bonde percorriam o atual Centro Histórico, a av. Getúlio Vargas, Filipinho e Anil,
apresentando‐nos o que seria e é, o traçado de crescimento da cidade.
Apesar de atrasado em relação aos outros estados do Brasil, tal como o Rio de Janeiro, São
Luís revolucionou com a presença dos bondes elétricos, que indicavam o progresso no
transporte. Entretanto as más administrações, que em sua maioria eram de empresas
internacionais, fizeram que o serviço fosse decaindo e desatualizando‐se, por conta das tarifas
elevadas, serviços mal prestados e principalmente, o crescimento da população que imigrou do
interior para a capital. O uso do ônibus coletivo foi então começando a atuar e predominar no
transporte, além dos carros que começaram a aparecer em 1950. Os veículos particulares na
época eram para poucos e representavam objetos de luxo, o que logo destacou as classes sociais
mais elevadas. Desde então, a cidade começou a voltar‐se para os carros, fazendo vias largas,
demolindo casarões e desmatando a floresta nativa para a abertura de avenidas e vias. Um
programa de planejamento precisou ser criado a fim de organizar os veículos da cidade.
Portanto, percebe‐se que os transportes terrestres hoje utilizados, são frutos de uma
política de crescimento econômico e social, imposto pelo avanço da cidade. Este estado atual
também refletirá em nosso futuro e em quais serão os próximos meios de transporte de São Luís.
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RESUMO
Para ensino em engenharia, o método proposto nesse
trabalho facilita e acelera a execução prática de corpos‐
de‐prova em laboratório, visando a economia de
materiais de jazida e diminuindo os custos, dando
enfoque a conscientização de sustentabilidade, onde a
tendência é reaproveitar materiais que levam anos para
deteriorar. Assim, a aplicação de madeiras utilizados em
mistura asfáltica é o principal objetivo deste trabalho. A
metodologia obedece as seguintes etapas: (1)
cisalhamento e diminuição de partícula da madeira tipo
tatajuba (Bagassa guianensis); (2) mistura com cimento
asfáltico de petróleo (CAP); (3) confecção de corpos‐de‐
prova de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)

segundo a dosagem Marshall de escala reduzida. Nos
ensaios mecânicos de compressão radial, houve ganho
de estabilidade para amostras com valores de 3%, 4,5%
e 6% de tatajuba para 7% de asfalto, porcentagem essa
referente ao peso total. Desta forma, a viabilidade de
aplicação do compósito asfalto/madeira para esse
estudo é satisfatória e ambientalmente correta, quando
trata‐se de reutilização de materiais que possam
substituir materiais de jazidas naturais.

PALAVRAS‐CHAVE: Cimento asfáltico de petroleo, Tatajuba, CBUQ.

SMALL‐SCALE SPECIMENS OF WOOD TYPE TATAJUBA COMPOSITE ASPHALT
ABSTRACT
A engineering education method proposed in
this work facilitates and accelerates the implementation
in practice of specimens in laboratory, aimed at saving
materials deposit and reducing costs, focusing the
awareness of sustainability, where the trend is to reuse
materials that take years to degrade. Thus, the
application of wood used in the asphalt mix is the main
objective of this work. The methodology follows the
following steps: (1) shear and decreased particle wood
type tatajuba (Bagassa guianensis), (2) mixed with
asphalt binder (AC), (3) making specimens machined hot

KEY‐WORDS: Asphalt binder, Tatajuba, HMA.

bituminous concrete (HMA) according to the dosage
Marshall in small scale. In the Marshall compression
tester, there gain stability for the samples with values of
3%, 4.5% and 6% to 7% tatajuba in asphalt, that
percentage of the total weight. Thus, the feasibility of
application of composite asphalt/wood for this study is
satisfactory and environmentally correct, when it is re‐
using materials that can replace materials from natural
deposits.

INTRODUÇÃO
Para ensino em engenharia, a melhor forma de trabalhar com corpos‐de‐prova de asfalto é
facilitando e acelerando a obtenção dos mesmos em laboratório. Assim como há cada vez mais a
necessidade da conscientização ambiental e da economia de materiais de jazida, por
consequência, diminuindo os custos.
Materiais ecologicamente corretos ou ditos materiais ecológicos, que são destinados para a
indústria da construção civil e para a indústria moveleira vem sendo amplamente pesquisados
por várias vertentes. É possível encontrar uma versão reciclada de praticamente qualquer
material de construção. Arquitetos e engenheiros estão cada vez mais insistindo em materiais
que oferecem maior vida útil e menores custos de reparação e manutenção. Além disso, há uma
pressão para utilizar materiais que podem ser reciclados e, produzidos numa base sustentável
(EVANS, et al. 2005).
A viabilidade econômica da reciclagem depende muito da aplicação. Em geral, os materiais
virgens têm uma vantagem sobre o controle de qualidade de materiais reciclados. Mas a
viabilidade econômica da reciclagem aumenta com o tempo, matérias‐primas virgens se
tornaram cada vez mais escassas e os custos de eliminação de restos de construção e outros
resíduos continuam a aumentar. Nos últimos anos, houve uma proliferação da Green Building e
princípios de desenvolvimento de sustentabilidade, que modificam o quadro econômico em favor
da preservação do meio ambiente. Basicamente, às autoridades governamentais terão que
nivelar a produção e os produtos lançados no mercado, mantendo os produtores responsáveis
pelos custos associados com a disposição de seus produtos, e se estes estão associados a
reutilização, reciclagem ou aterro. Em muitos países europeus, já é lei os fabricantes projetar
seus produtos com os custos do reaproveitamento em mente. Em outras palavras, todo aquele
que polui, paga pela limpeza do local (MEYER, 2005).
Quando falamos de aproveitamento de resíduos, a tendência é reaproveitar materiais que levam
anos para deteriorar. Assim, a aplicação desse tipo de materiais utilizados em mistura asfáltica,
por exemplo, com outros materiais tipo seixo, areia, materiais pétreos, cimentos, são comuns
(AL‐HADIDY, 2009a). Entre eles temos alguns termoplásticos pós‐consumo, elastômeros e
entulhos de obras, utilizados na substituição ou composição dos materiais de pavimentação (AL‐
HADIDY, 2009b).
Para as indústrias madeireiras é conveniente e necessário o aproveitamento dos resíduos de
madeira, pois estes contribuem para menores custos de movimentação, redução nos custos de
produção, maior eficiência na utilização da matéria‐prima e redução de áreas de estocagem. Em
média a produção de uma madeireira chega a ser 15.000 m³ de madeira ao ano, e 30% dessa
madeira é estocada em armazéns (GOMES e SAMPAIO, 2004).
A possibilidade de utilização de resíduos sólidos proveniente da madeira, na forma de serragem,
que são comumente descartados em lixões, aterros sanitários, rios, pátios de indústrias entre
outros, ocasionando dano à qualidade ambiental, foi o que motivou este trabalho. Assim como à
grande demanda de veículos nas grandes cidades, a necessidade das camadas asfálticas
suportarem maiores tensões é cada vez mais necessária. A adição de fibras naturais para

modificar asfaltos e dar suporte ao pavimento asfáltico vem se tornando cada vez mais comum.
O objetivo desse trabalho é desenvolvimento de corpos‐de‐prova de asfalto com resíduo de
madeira na qual se aplica um novo método de confecção de corpos‐de‐prova utilizando materiais
ecológicos em asfaltos através de trabalhos feitos no laboratório de ecocompositos da
engenharia mecânica (UFPA).

MATERIAIS E MÉTODOS
O ligante asfáltico utilizado foi o CAP 50/70 (A) produzido pela PETROBRAS em sua refinaria
localizada em Fortaleza, Ceará (LUBNOR) foi submetido aos ensaios de viscosidade Saybolt Furol,
densidade, ponto de amolecimento, penetração e ponto de fulgor (ver Tabela 1).
Tabela 1 – Características físicas do CAP 50/70.
Métodos

Métodos

Penetração (0,1mm)
DNER ‐ ME 003/93
Viscosidade Saybolt a 160°C (seg.) DNER ‐ ME 004/94
Massa Específica (g/cm³)
DNER ‐ ME 193/96
Ponto de amolecimento (ºC)
ABNT ‐ NBR 6560/85
Ponto de fulgor (ºC)
DNER ‐ ME 148/94

Resultados

58
92
1,03
52
<340

Fonte – Coelho, 2009.

Os agregados, seixo e areia branca de cava, foram extraídos de uma jazida localizada no
município de Ourém no Estado do Pará, Brasil. O seixo (S) que passa na peneira de malha
quadrada n° 04 e a areia branca (Ab) de cava que passa na peneira n° 40.
A madeira, do tipo tatajuba (B. guianensis) (T), foram cominuídas através do moinho com
almofariz/pistilo motorizado, modelo MA‐590, em uma frequência de 6 Hz e tempo de 71
minutos. As madeiras apresentaram granulometria passante na peneira de malha quadrada nº
100.
Misturas betuminosas foram feitas em moldes metálico confeccionado a partir de cálculo da
redução do diâmetro do molde de corpos‐de‐prova convencional Marshall, convencionou‐se
chamar de mini Marshall para este artigo, devido a semelhança dos mesmos com os corpos‐de‐
prova confeccionados segundo a norma DNER‐ME 043/95, misturas betuminosas a quente,
ensaio Marshall. Em Figura 1, os moldes metálicos de corpos‐de‐prova.

Figura 1 – Mini Marshal, Compactador (A) e Moldes (B)
Foram obtidas as seguintes dosagens (D) equivalentes a 20g de amostra total dividido em
percentagens de material, como mostra a Tabela 2. A mistura betuminosa foi feita seguindo a
norma DNER‐ME 043/95, a temperatura de 180°C. Pré‐misturas foram inseridas ao CAP 50/70 via
úmida.
Tabela 2 – Dosagem mini Marshall com 3%, 4,5% e 6% de pré‐misturas com tatajuba.
7

D (%)

3C

S
Ab
A
T

48,00
42,00
7,00
3,00

4,5C

7

47,75
40,75
7
4,50

6C

7

47,00
40,00
7,00
6,00

3C

7,5

47,50
41,50
7,50
3,00

4,5C

7,5

47,50
40,50
7,50
4,50

6C

7,5

46,75
39,75
7,50
6,00

3C

8

48,00
41,00
8,00
3,00

4,5C

8

47,25
40,25
8,00
4,50

6C

8

46,50
39,50
8,00
6,00

Fonte – Laboratório de Ecocompositos – Engenharia Mecânica da UFPA.

Os corpos‐de‐prova foram submetidos ao ensaio de resistência máxima a compressão radial
baseado na norma DNER‐ME 043/95, em prensa universal do modelo DL5.000, eletromecânica,
microprocessada, com capacidade máxima 5 kN, para a obtenção dos valores de força máxima
em Newton versus o deslocamento obtido pelo programa da prensa universal para observação
da deformação total, expressa em milímetros. Na Figura 2, o molde a compressão de tamanho
reduzido, baseado na norma DNER‐ME 043/95.

Figura 2 – Mini Marshall, molde a compressão radial
A velocidade de ensaio foi de 50 mm/min., para finalização do ensaio foi computado um limite de
força de 1.226 N e limite de deslocamento de 18 mm.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os agregados constituintes da mistura asfáltica ficaram bem envolvidos pelo ligante, devido a
diminuição da granulometria, uma maior percentagem de finos foi absorvida a princípio pelo CAP
50/70. A amostra teve que ser submetida ao calor de 177ºC para mistura e confecção das
amostras mini Marshall.
Os resultados dos parâmetros de estabilidade mini Marshall, resistência máxima à compressão
radial, referente aos corpos‐de‐prova de tatajuba (Figura 3); e fluência dos corpos‐de‐prova, que
corresponde à deformação total apresentada pelo corpo‐de‐prova desde a aplicação da carga
inicial nula até a aplicação da carga máxima, de tatajuba (Figura 4).

Figura 3 – Estabilidade Mini Marshall de madeira tatajuba
Nos gráficos da Figura 3, quanto menor a porcentagem de CAP 50/70 nas porcentagens de
madeira tatajuba na mistura, maior é maior resistência.

Figura 4 – Fluência Mini Marshall de madeira tatajuba
Em corpos‐de‐prova mini Marshall, a fluência corresponde à deformação total do corpo‐de‐prova
até os valores de resistência máxima a compressão, porém os valores de fluência não possuem
alguma relação aos valores de resistência máxima, pode‐se observar na Figura 4, depende muito
mais da mistura ligante/agregados e do controle da compactação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O composto de madeiras inseridas no ligante asfáltico CAP 50/70 auxilia no acréscimo de
resistência a compressão entre os corpos‐de‐prova analisados.
O método de confecção de corpos‐de‐prova em escala reduzida é prático, facilita e acelera a
obtenção dos mesmos em laboratório; em comparação ao método Marshall convencional (DNER‐
ME 043/95); desta forma, obtém‐se resultados de resistência à compressão de forma mais
rápida.
A utilização do resíduo de madeira tatajuba é importante para mitigar impactos ocasionados ao
ambiente e uma alternativa de aplicação de materiais pós‐consumo em asfaltos.
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RESUMO
O presente artigo é resultado de uma
pesquisa realizada para avaliar o desempenho de
concretos dosados e confeccionados com adição de
microssílica e aditivos, contendo o primeiro objeto de
estudo somente a adição de microssílica e o segundo
a adição da microssílica somada com o aditivo
superplastificante Glenium 218. Para tanto, foram
avaliadas as alterações da resistência à compressão
axial, bem como a quantidade de adições feitas.

dias de cura, os corpos de provas (CPs) fabricados a
partir do material obtido foram submetidos ao teste à
compressão axial. Como resultado foi constatado
uma diferença entre os resultados do CP aos sete dias
de cura do primeiro e segundo ensaio aqui
explanados, diferença essa de 22,89 Mpa. Outro
importante resultado está associado à microssílica, a
qual propiciou uma notável melhora no desempenho
de tais concretos, o aditivo plastificante também
obteve um resultado positivo, melhorando a
consistência do concreto.

Com intuito de se identificar as diferentes
resistências destes concretos, aos sete e vinte e oito

PALAVRAS‐CHAVE: Concreto, Alta resistência, Microssílica, Glenium 218.

HIGH RESISTENCE CONCRETE

ABSTRACT
This paper is the result of a research
conducted to evaluate the performance of measured
and made concrete by adding microsilica and
additives, containing the first object of study only the
addition of microsilica and the second the addition of
this same microsilica added to the plasticizer Glenium
218. For this, the changes in resistance to axial
compression were evaluated, as well as the amount
of additions made.
In order to identify the different resistances
of these concretes to seven and twenty‐eight days of

curing the bodies of evidence (PLCs) made from the
material obtained were submitted to the axial
compression. As a result a disparate difference was
observed between the results of CP after seven days
of curing the first and second test explained here, a
difference of 22.89 MPa. Another important result is
related to microsilica, which led to a noticeable
improvement in the performance of such concrete,
the plasticizer additive also obtained a surprising
result, improving the consistency of concrete.

KEY‐WORDS: Concrete, High Resistence, Microsilica, Glenium 218.

INTRODUÇÃO

Na construção civil há grande necessidade com relação ao estudo dos materiais que são
utilizados na obra. Em todo o mundo, pesquisadores se dedicam ao estudo para desenvolver
novas técnicas com o intuito de melhorar a qualidade dos materiais utilizados. O material mais
utilizado nas construções é o concreto. Ele é responsável por grande parte das estruturas das
edificações. É de suma importância que este concreto resista a altas cargas. É por este motivo
que trabalhos como estes são desenvolvidos, onde pesquisas são realizadas e experimentos a fim
de que haja um aprimoramento no desempenho nas propriedades mecânicas do concreto.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Concretos de alta resistência, como o próprio nome já indica, são concretos que
desempenham resistências elevadas, de acordo com o porte da obra e suas respectivas
necessidades.
Atualmente, esse tipo de material é de extrema importância não somente pelo fator de
resistência elevada em si, mas pelas próprias consequências positivas desse fator que vão desde
redução de volumes em estruturas, dando maior estética para as diversas peças montadas, até
rapidez no ganho de resistência e segurança, facilitando as necessidades capitalistas. Desse
modo, questões de desenvolvimento para uma nação estão relacionadas com os
desenvolvimentos de materiais resistentes.
Nas últimas décadas, o desenvolvimento da arquitetura e de novas práticas construtivas
também influenciaram na necessidade de se produzir concretos resistentes. Projetos estruturais
discretos não mais indicam fragilidade de tais estruturas. É o que se pode ver nas modernas
construções de Dubai, nos Emirados Árabes.
É importante salientar que o desenvolvimento de concretos de alta resistência se dá
fundamentalmente pela racional dosagem dos materiais, monitoramento de práticas, bem como
percepções de ganho ou perda de resistência.
Associados a esses fatores estão os materiais tais quais: aditivos superplastificantes e
adições. Metacaulim, Sílica ativa, microssílica, entre outras adições que possuem granulometria
muito fina apresentam propriedades importantes de ocupar os mínimos vazios do concreto.
Aditivos superplastificantes reduzem o fator a/c, uma vez que a necessidade de água para torná‐
lo mais trabalhável é menor à medida que se adiciona tais aditivos.
Desse modo, redução de custos e produtividade está em jogo quando trabalhos de
melhorias de desempenho de concretos são postos em práticas. Desenvolvimento de concreto
significa o desenvolvimento da construção civil.

MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais
Para realização deste trabalho foram utilizados os seguintes materiais: Cimento Portland
CP‐IV Z 32, brita 1, areia média, plastificante Glenium 218 e microssílica. Foram estudados dois
traços de concreto objetivando a comparação da influência do percentual de microssílica e a
utilização de plastificante na composição do concreto, os traços estudados estão apresentados
na tabela a seguir.
Tabela 1 – Traços de concreto estudado.

Traços de concreto estudado
1º Ensaio

2º Ensaio

Material

Quantidade

Material

Quantidade

Brita 1

6258 g

Brita 1

6258 g

Areia Seca

3460 g

Areia Seca

3460 g

Cimento

3329 g

Cimento

3329 g

Água

1298 g

Água

1298 g

Microssílica

180 g

Microssílica

450 g

‐

‐
0,39

Glenium 218

70 g
0,39

Fator a/c

Fator a/c

Métodos
Os traços a serem estudados foram confeccionados por mistura mecânica em betoneira
basculante. Após a sua confecção foi realizada a moldagem de seis corpos de prova cilíndricos de
acordo com a NBR 5738/2003 ‐ Concreto ‐ Procedimento para moldagem e cura de corpos‐de‐
prova, para cada traço. Vinte e quatro horas depois, os corpos de prova foram desmoldados e
colocados em cura, também segundo a NBR 5738/2003 ‐ Concreto ‐ Procedimento para
moldagem e cura de corpos‐de‐prova, a fim de se fazer o rompimento por meio da compressão
após sete e vinte e oito dias de cura, segundo a NBR 5739/1984 ‐ Concreto ‐ Ensaio de
compressão de corpos‐de‐prova cilíndricos para verificação da sua resistência a compressão.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Apresentação dos resultados
A tabela a seguir será utilizada como referência para avaliar a diferença entre a resistência
obtida pelo concreto convencional e o concreto com adição da microssílica e de Glenium 218.
Tabela 2 ‐ Comparativo entre o concreto convencional e o com aditivos.

Comparativo entre o concreto convencional e o com aditivos
Tempo de
cura

Concreto
convencional

Concreto com
microssílica (primeiro
ensaio)

Concreto com
microssílica e
Glenium 218

7 dias

20,25 Mpa

29,8 Mpa

52,69 Mpa

28 dias

45 Mpa

53,52 Mpa

65,24

Aos sete dias de cura normal, seguindo a NBR 5739/1984, romperam‐se os primeiros
corpos de prova (CP) de cada ensaio a fim de avaliar se os mesmos alcançaram a resistência que
era esperada de 20,25 MPa neste período. Observou‐se que estes CPs superaram o esperado,
alcançando em seus primeiros dias de cura a resistência de 29,8 Mpa, o do primeiro ensaio que
possuía em sua composição a adição de microssílica, e 52,69 MPa o do segundo ensaio com
adição de microssílica e do aditivo superplastificante Glenium 218. No primeiro ensaio, a adição
de microssílica equivaleu a 5% em relação à massa de cimento utilizada no traço. No corpo de
prova do segundo ensaio, após observar‐se o resultado da adição no primeiro CP, a porcentagem
de microssílica foi aumentada para 13,5% e também se fez uso do aditivo plastificante Glenium
218. Estas modificações obtiveram melhores resultados. Vale ressaltar que traço é o mesmo para
ambos CPs.
Os gráficos apresentados a seguir possibilitam a percepção das diferenças de
desempenho entre os traços analisados.

Figura 1 – Gráfico do comparativo entre os CPs com 7 dias de cura

Figura 2 – Gráfico do comparativo entre os CPs com 28 dias de cura
Discussão dos resultados
Primeiramente, percebe‐se que a adições permitem melhor desempenho para concretos se
comparadas com concretos convencionais, aqueles que utilizam agregados, cimento e água. De
acordo
com
ALVES
(1994),
a microssílica exerce
influência tanto
nas propriedades do concreto fresco quanto do concreto endurecido, devido aos seus
efeitos
físicos e químicos.

Isso posto, percebe‐se que nos concretos convencionais existem muitos vazios. Eles são
percebidos a partir do momento em que concretos com adição de microssílica adquirem maiores
rendimentos, uma vez que elas possuem granulometria cerca de cem vezes maiores que os grãos
de cimento, fazendo com que ela entre pelos espaços vazios do referido.
Além disso, sabendo‐se que com a diminuição da quantidade de água na mistura do
concreto, este ganharia resistência, mas, como consequência desfavorável, perderia
trabalhabilidade, o que tornou possível resultados tão satisfatórios foi à adição dos resíduos e
aditivos que, além de elevar a resistência, proporcionam a trabalhabilidade outrora diminuída
com a retirada da água.
É notável a diferença entre os resultados do desempenho do concreto convencional e o
concreto com resíduos e aditivos. Quanto aos resíduos, isso se dá pela distribuição do tamanho
das partículas da microssílica, que preenche os vazios entre os agregados, aumentando assim,
além da fluidez do concreto, a sua resistência mecânica. Em relação ao aditivo, no caso deste
estudo o plastificante Glenium 218, este atua na diminuição da quantidade de água a fim de que
como consequência, ocorra o aumento da resistência, uma vez que o plastificante diminui a
tensão superficial da água e adere às partículas de cimento, tornando‐o hidrófilo.
Pode‐se observar que a utilização de apenas 5% do teor de cimento de microssílica
causou um aumento na resistência do concreto de 45 MPa para 53,52 MPa, uma elevação de
18,94 % aos 28 dias de cura. Ao aumentar o teor de microssílica no traço para 13,5%, a
resistência alcançada pelo concreto com sete dias de cura normal saltou dos 29,8 MPa do
primeiro traço com a utilização de microssílica para 52,69 MPa, uma diferença de 76,81%. Porém,
vale salientar a utilização do plastificante Glenium 218, neste segundo traço, o que contribuiu
para a diferença na resistência alcançada pelo corpo de prova.
Entretanto, outro ponto a ser discutido vem a ser os desvios no traço ocorridos durante o
primeiro ensaio com microssílica, desvios esses que certamente interferiram no desempenho do
concreto já que houve uma elevação no fator a/c. Como estes deslizes não foram cometidos no
segundo ensaio com a microssílica, mantendo assim, até o final do ensaio, o fator a/c em 0,39,
isso também explica o alto rendimento do último corpo de prova.
É importante salientar, no que diz respeito aos procedimentos executivos de produção de
concretos, que a maior parte da queda de rendimento em peças de concreto produzidas tem
seus erros encontrados na parte de execução da mistura e preparo deste material. De acordo
com EASTIMAN (2011), os gastos acrescidos e inesperados pelas construtoras nas obras se dão
com erros de execução.
Isso foi o que ocorreu em um dos ensaios realizados (o primeiro) pelo grupo. Nele, houve
mistura desordenada dos materiais, o que causou perda destes, alteração no traço final e,
consequentemente, queda na resistência do concreto produzido. No segundo ensaio, todas as
misturas foram feitas de forma correta, no que diz respeito à ordem de colocação de materiais na
estufa, o que proporcionou um aumento significativo na resistência.

CONCLUSÃO
Com base nos resultados apresentados, pode‐se concluir que o objetivo de desenvolver
concretos leves de alta resistência para a área da construção civil vem sendo alcançado através
de pesquisas como esta.
Considera‐se um concreto de alto desempenho aquele que apresenta resistência superior
a 50 MPa e o menor peso específico possível. Os resultados explanados neste artigo demonstram
que a pesquisa feita acerca da utilização da microssílica e do Glenium 218 para melhorar a
resistência do concreto leve quando submetido à compressão axial, tem obtido êxito.
Percebeu‐se que é importantíssimo o alcance de trabalhabilidade, redução de vazios e
diminuição da relação entra água e cimento. A trabalhabilidade torna o concreto fluido e,
consequentemente, diminui a quantidade de vazios presentes no concreto, o que aumenta
significativamente a resistência desse material. A utilização do aditivo propiciou essa
trabalhabilidade sem o aumento da relação água/cimento.
Além disso, o acréscimo de microssílica traz consequências muito boas para o concreto. A
utilização dessa adição é importantíssima para a indústria da construção em termos de custo‐
benefício. Práticas como essa auxiliam no desenvolvimento regional e nacional.
A partir destas conclusões, a pesquisa encaminha‐se para o estudo e a experimentação de
novos aditivos e resíduos que, em conjunto com a microssílica e o Glenium 218, possam melhorar
ainda mais as propriedades mecânicas do concreto.
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RESUMO
Lajes alveolares são caracterizadas por terem
alvéolos (vazios) que proporcionam maior rigidez à
flexão. Os alvéolos podem ser obtidos pelo uso de
materiais de enchimento leve que permaneçam na
posição correta durante a moldagem da laje, assim,
garrafas PET podem ser usadas na formação desses
vazios, revelando um técnica alternativa de reciclagem
desses resíduos. Então, este estudo examinou o

desempenho mecânico dessas lajes experimentalmente,
por meio do ensaio de carga‐deflexão.

PALAVRAS‐CHAVE: Concreto, lajes, garras PET, sustentabilidade.

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF HOLLOW CORE SLABS BUILT FROM PET BOTTLES
ABSTRACT
Hollow core slabs are characterized by having alveoli
(empty) that provide greater flexural rigidity. The hollow
can be obtained by using lightweight fill materials that
will remain in the correct position during slab casting,
thus, PET bottles can be used in the formation of these

KEY‐WORDS: Concrete, slabs, PET bottles, sustentability.

hollows, revealing an alternative technique of recycling
this waste. So, this study examined the mechanical
performance of these slabs experimentally, by means of
load‐deflection analysis.

ANÁLISE EXPERIMENTAL DE LAJES ALVEOLARES CONSTRUÍDAS COM GARRAFAS PET
1. INTRODUÇÃO
Segundo Migliore (2008) lajes convencionais podem ser maciças ou nervuradas. As maciças
são mais tradicionais, vencem vãos de cerca de cinco metros, são mais pesadas e funcionam
melhor como diafragmas rígidos, porém há maior utilização de formas e escoramento. As lajes
nervuradas, entre elas a alveolar, é uma boa opção para vencer grandes vãos. Apesar de possuir
maior espessura, há menor consumo de concreto por conta dos vazios (Figura 1) entre as
nervuras que podem ser aparentes ou preenchidos com materiais inertes, como tijolos cerâmicos
e EPS, resultando em um conjunto mais leve. O consumo de aço também é menor, pois a
espessura maior aumenta a eficiência da laje.

Figura 1: Seção transversal de uma laje alveolar.
As lajes alveolares surgiram na Alemanha, segundo El Debs (2000), e representam um dos
mais populares elementos pré‐fabricados no mundo, em especial na América do Norte e na
Europa Ocidental, onde são peças de grande versatilidade, que podem ser aplicadas em qualquer
tipo de sistema construtivo (convencional, pré‐fabricado, metálico, alvenaria estrutural e outros),
para fim habitacional, comercial, industrial e de estacionamento, empregados tanto para
execução de pisos, sendo o mais comum, e como na forma de fechamentos ou painéis.
No que diz respeito à importância de se utilizar garrafas Pet na concepção dessas lajes, a
construção sustentável em conjunto aos sistemas construtivos já existentes tende a promover
intervenções com o meio ambiente, adaptando‐se às necessidades de uso, produção e consumo
humano, sem esgotar os recursos naturais, preservando‐os para as gerações futuras. (Silvério,
2009)
Ainda segundo Silvério (2009), grandes projetos dentro da construção civil são viabilizados
por aliarem as necessidades de crescimento e consumo não perdendo as iniciativas de um
mercado competitivo e exigente quanto à produção, consumo e culturas exigentes com soluções
que garantem a sustentabilidade do planeta.
O processo de evolução rápida e contínua de profissionais da área e projetos que visam a
reutilização de resíduos sólidos, dentro da construção civil, garante cada vez mais àqueles que
não possuem capacidade econômica, acesso a novos sistemas, de uma maneira simples,
economicamente acessível. (Silvério, 2009)
2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Metodologia Experimental
A metodologia empregada nesse trabalho pode ser vista de forma simplificada no
fluxograma abaixo:

Figura 2: Esquema do procedimento experimental.
2.2. Ensaio Experimental das Lajes
Foram moldados dois protótipos com diferentes formas de dispor as garrafas em seu
interior, o primeiro possuía alvéolos simples e o segundo, alvéolos duplos, uma vez que se faz
necessário conhecer qual atende melhor as exigências práticas da obra, como facilidade e tempo
de execução (ver medidas nas Figuras 3 e 4).

Figura 3: Dimensões da laje – Alvéolos simples.

Figura 4: Dimensões da laje – Alvéolos duplos.
Os ensaios à flexão das lajes forem realizados no canteiro de obras do IFAL ‐ Campus
Palmeira dos Índios. O carregamento foi aplicado às estruturas por meio de um reservatório de
água com capacidade de 3000 l, que recebia água através de 2 bombas hidráulicas com
rendimento de 30 l/min cada uma, equivalente a uma carga média de 0,6 kN/min. Dessa forma, a
medição do carregamento é feita multiplicando o tempo decorrido, desde o início do ensaio, pelo
somatório da vazão referente às bombas. Essas lajes foram submetidas à ação de duas forças
concentrados, aplicadas aproximadamente nos terços do vão, de acordo com o esquema de
carregamento mostrado a Figura 5.

Figura 5: Esquema de carregamento das lajes.
As medições das deflexões foram feitas utilizando um extensômetro, com precisão de
0,01mm e curso máximo de 10 mm, colocado no meio do vão sob a laje, conforme pode ser visto
na Figura 6.

Figura 6: Extensômetro empregado para medição da deflexão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Análise da Viabilidade Construtiva e Econômica
Durante a execução da primeira laje (alvéolos simples) houve o aprimoramento de uma
técnica construtiva, onde algumas dificuldades de execução foram suplantadas quando da
concepção da segunda laje (alvéolos duplos).
Após a construção das duas estruturas, chegou‐se à seguinte sequência de execução:
Inicialmente executa‐se um sistema de formas e escoramentos similar ao que é feito nas lajes
maciças moldadas in loco, do qual onera e encarece a estrutura, já que elas têm um consumo
considerável de madeira para execução das formas, enquanto que nas lajes nervuradas com
vigotas pré‐fabricadas (utilizadas largamente em construções de padrão popular) esse consumo é
bem menor.
Em seguida, deposita‐se no fundo da forma a armadura positiva, em forma de malha, cujo
espaçamento e diâmetro das barras de aço são definidos através de cálculo estrutural. Dando
sequência, concreta‐se a laje até o nível da armadura positiva, arranjando‐se então as colunas de
garrafas, que são posicionadas corretamente durante a concretagem por meio de espaçadores,
como por exemplo, tijolos cerâmicos colocados entre as garrafas, garantindo assim a largura
desejada das nervuras que serão formadas (ver Figuras 7 e 8).

Figura 7: Disposição das garrafas (alvéolos simples).

Figura 8 ‐ Disposição das garrafas (alvéolo duplo).
Depois de fixar as colunas, o concreto é lançado entre elas, tomando o cuidado de retirar
os tijolos, preenchendo‐se seus espaços, e, logo após, coloca‐se a armadura negativa e completa‐
se a concretagem até o nível da borda da forma.
Após constatar a viabilidade de execução dessas lajes, realizou‐se um levantamento de
custos por m², visando compará‐las com as nervuradas convencionais. A Tabela 1 a seguir,
mostra detalhadamente a quantidade de insumos utilizados na confecção das duas lajes, bem
como seus custos.
Tabela 1: Planilha de custo das lajes com PET
Amostra (01)
Área (m2)

2,755

Madeira Compensada (esp. 9 mm)
Pregos
Garrafas PET
Fita Type
Aço CA‐60 – 5 mm
Arame Recozido
Concreto
Peso

Unidade
m2
kg
unid.
Unid.
kg
kg
m3
kg

Quant.
Total
4
0,25
96
2,5
8,88
0,25
0,42
553,97

Quant.
(m2)
1,45
0,09
34,85
0,91
3,22
0,09
0,152

Custo
(unit.)
23,2
1,92
4,8
5,625
35,34
1,85
66,03
Total (R$/ m2)

Custo
(m2)
8,42
0,7
1,74
2,05
12,81
0,67
23,97
50,36

Como não foi executada uma laje nervurada com lajota cerâmica, para que se pudesse
realizar a devida comparação de custos, utilizou‐se a planilha feita por Silvério (2009) mostrada
na Tabela 2, logo abaixo.

Tabela 2: Planilha de custo de uma laje nervurada (Silvério, 2009).
Amostra (02)
Área (m2)

2,58
Unidade
m3
kg
m
m
Unid.
m
kg
m3
kg

Tabuas
Pregos
Barrote de Travamento
Vigotas Pré‐Moldadas
Materiais de Enchimento
Aço 4.2
Arame Recozido
Concreto
Peso

Quant.
Total
0,03
0,10
11,20
9,00
28,00
23,60
0,15
0,19
595,00

Quant.
(m2)
0,01
0,04
4,34
3,16
10,85
9,15
0,06
0,07

Custo
(unit.)
390,00
7,52
1,20
5,50
0,65
0,50
6,80
290,00
Total (R$/ m2)

Custo
(m2)
4,31
0,29
5,21
17,38
7,05
4,57
0,40
20,79
60,01

3.2. Análise do Comportamento Estrutural
A Tabela 3, logo adiante, mostra o resultado do ensaio da primeira laje, onde os resultados
apresentadas na última coluna dessa tabela correspondem à carga de água do reservatório,
devendo acrescentar a este valor o peso próprio da estrutura, o peso do reservatório vazio (42
Kgf) e o peso do estrado de madeira (10 Kgf) o qual a caixa d’água está apoiado.
Tabela 3: Parâmetros obtidos durante o ensaio (alvéolos simples).
Ti
(min.)

Tf
(min.)

Li
x 0,01 mm

Lf
x 0,01 mm

Q
(L/ min)

Deflexão
(mm)

Paplic
(kN)

0
5
10
15
20
25
30
35

5
10
15
20
25
30
35
40

57
78
98
120
150
638
663
858

78
98
120
150
638
663
858
1419

60
60
60
60
60
30
30
30

0,21
0,41
0,63
0,93
5,81
6,06
8,01
13,62

3,0
6,0
9,0
12,0
15,0
16,5
18,0
19,5

O mesmo pode ser visto na Tabela 4 adiante, para a laje com alvéolos duplos:
Tabela 4: Parâmetros obtidos durante o ensaio (alvéolos duplos).
Ti
(min.)

Tf
(min.)

Li
x 0,01 mm

Lf
x 0,01 mm

Q
(L/ min)

Deflexão
(mm)

Paplic
(kN)

0
5
10
15
20
24:36s
29:36s
35

5
10
15
20
25
29:36s
35
38

175
194
223
261
575
119
502
670

194
223
261
575
995
502
670
812

60
60
60
60
60
60
30
30

0,19
0,48
0,86
4,00
8,20
12,03
13,71
15,13

3,00
6,00
9,00
12,00
14,80
17,80
19,4
20,3

Silvério (2009) ensaiou experimentalmente uma laje nervurada, tipo trilho, com lajotas
cerâmicas utilizando uma metodologia de ensaio experimental similar ao que foi usada no
presente estudo, porém, para um vão de 2,9 m. Como a diferença de vão é de apenas 10 cm, é
aceitável a comparação entre o desempenho das duas modalidades de lajes, conforme pode ser
visto na Figura 9.

Figura 9: Comparação da deflexão – Lajes alveolares x Lajes nervuradas.
4. CONCLUSÃO
Neste trabalho, o fator produtividade não foi considerado na composição do preço por m²
de laje. No entanto, observa‐se que o custo com mão de obra é diretamente relacionado ao seu
tempo de execução, evidenciando que as lajes nervuradas convencionais, tenham sua
produtividade prejudicada devido à necessidade de içar elementos pesados como as vigotas e até
mesmo os próprios blocos cerâmicos, que são em muitas obras, arremessados um a um para o
alto da laje. Em compensação, as que são obtidas com PET, demandam formas de fundo, ao
passo que essa outra modalidade não possui.
Ambas as formas de disposição das garrafas não afetaram o comportamento estrutural das
referidas lajes. Porém, constata‐se que sua confecção com alvéolos duplos é a mais simples e
rápida, admitindo que em situações práticas (obra), essa forma de dispor as garrafas é mais
adequada.
Outro fator considerável, é que o uso de lajes nervuradas com blocos cerâmicos em vãos
superiores a 5 metros requer à aplicação de vigas transversais, elevando significativamente, o
custo da estrutura. Nesse sentido, as alveolares com PET proporcionam ainda mais economia,
pois apresentam uma maior inércia, dispensando utilização de faixas atravessadas.
Também foi possível averiguar um elevado consumo de garrafas PET na concepção dessas
lajes, cerca de 40 garrafas por m², efetivando uma excelente alternativa de reciclagem desse
resíduo, contribuindo para uma engenharia sustentável.

Nessas circunstâncias, lajes alveolares produzidas com tal resíduo, são competitivas em
relação às nervuradas convencionais, além propiciarem redução dos impactos causados pelo
descarte direto ou indireto, dessas garrafas na natureza.
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