


A PUC Minas 

PUC Minas: compromisso com a sociedade 

Considerada uma das melhores universidades privadas do Brasil – foi  eleita por seis 
vezes pelo Guia do Estudante, publicação da Editora Abril, como a melhor entre as 
particulares do país -  e reconhecida pela Congregação para a Educação Católica, do 
Vaticano, como a maior universidade católica do mundo, a PUC Minas abriga mais de 56 
mil alunos em seus cursos de graduação, pós-graduação e de extensão. O corpo docente 
permanente chega a quase dois mil professores e os funcionários são 2.411. 

São sete campi localizados nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Arcos, 
Poços de Caldas, Serro e Uberlândia, além de três unidades – Barreiro, Praça da 
Liberdade e São Gabriel. Na graduação, são ofertados 102 cursos de bacharelado, sendo 
dois ministrados a distância, 12 cursos de licenciatura e sete cursos tecnólogos. 

A Universidade tem como missão o desenvolvimento humano e social da comunidade 
acadêmica a partir da formação ética e solidária, da produção e disseminação de 
conhecimento, arte e cultura. O tripé Ensino, Pesquisa e Extensão se articula em projetos 
inovadores e voltados para a transformação da sociedade. 

No que se refere à internacionalização, a PUC Minas possui uma política estratégica que 
envolve o desenvolvimento, orientação e promoção internacional nos âmbitos do ensino, 
da pesquisa e da extensão. Conta com mais de 170 convênios com instituições de ensino 
superior em todo o mundo e participa de diversas redes de cooperação internacional na 
área da educação 

A compreensão da necessidade de superar as barreiras de tempo e espaço fez com que 
a Universidade investisse fortemente em tecnologias avançadas, ampliando o acesso à 
formação superior a milhares de alunos. Se em 2003 havia apenas 288 alunos 
matriculados em cinco disciplinas ofertadas a distância, em 2016 esse número saltou para 
mais de 5 mil matrículas. Além da graduação, a PUC Minas Virtual disponibiliza formação 
continuada em cursos de especialização ou de atualização profissional. 

O compromisso com a inclusão social e promoção da cidadania por meio da educação fez 
da PUC Minas uma das pioneiras na implantação do programa de concessão de bolsas 
de estudos do governo federal, o ProUni. A Universidade concedeu, entre 2005 e 2016, 
mais de 30 mil bolsas de estudos pelo programa. 

A pós-graduação também acumula grandes avanços e conta com 18 programas stricto 
sensu – mestrado e doutorado –  em áreas diversas. Na pós-graduação lato sensu, 363 



cursos reúnem 10.743 alunos e no stricto sensu são 30 cursos, sendo doze de doutorado, 
que agregam 1.571 estudantes. Na avaliação trienal da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC), em 2013, os 
programas de pós-graduação stricto sensu da Universidade obtiveram notas que revelam 
a excelência da PUC Minas. Entre os programas, destacou-se o Programa de Pós-
graduação em Direito, o que obteve nota 6, numa escala que vai de 1 a 7, alcançando 
nível de excelência e reconhecimento internacional.  

Na área da pesquisa, os estudantes, desde a graduação, têm acesso aos projetos de 
iniciação científica em diversas modalidades. Já os projetos extensionistas da PUC Minas 
alcançam não apenas moradores das cidades onde estão situados os campi e unidades, 
mas de várias regiões de Minas Gerais e, mesmo, de outros estados do País. 

PUC Minas no Barreiro 

A PUC Minas Barreiro, consolidada na região há 15 anos, possui infraestrutura que 
favorece o desenvolvimento científico, tecnológico e para a formação humanista da 
comunidade acadêmica. A Instituição conta com cinco prédios, cerca de 90 salas de aula, 
11 laboratórios, dois auditórios, uma biblioteca, com acervo de aproximadamente 75 mil 
obras, e o Centro de Espiritualidade. 

Em sua infraestrutura, a comunidade também é beneficiada pelos atendimentos gratuitos 
nutricionais oferecidos à população e obstetrícios, às gestantes, realizados na Clínica de 
Nutrição, além do auxílio jurídico destinado àqueles que necessitam no Núcleo de Prática 
Jurídica da Unidade. Essas atividades também enriquecem a formação dos alunos. 

A PUC Minas está localizada na região central do Barreiro, onde encontram-se a estação 
BHBus, o Restaurante Popular e o Batalhão de Polícia Militar. A Universidade oferece dez 
cursos de graduação, sendo oito bacharelados - Administração, Ciências Contábeis, 
Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Nutrição e Sistemas de 
Informação, e dois de graduação tecnológica em Gestão Financeira e Logística, além dos 
cursos de pós-graduação ofertados pelo Instituto de Educação Continuada da PUC Minas 
(IEC). 

Apresentação do I Simpósio de Engenharia Urbana -PUC Minas no Barreiro 

O Simpósio de Engenharia Urbana foi um evento aberto ao público acadêmico e 
profissional com ênfase em práticas e técnicas aplicadas ao espaço urbano. A iniciativa da 
PUC Minas Barreiro em promover este evento foi motivada pela demanda por tecnologias 
que promovam adequada qualidade de vida no espaço urbano. Neste cenário diverso e 
multidisciplinar, profissionais de mercado, alunos, professores e pesquisadores tiveram a 



oportunidade de expor experiências, desafios e inovações voltados aos temas: 
Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade. 
  
O I SEURB tem como tema central "Engenharia em cidades: técnicas para inovação", 
buscando destacar a importância do desenvolvimento sustentável e de como os 
problemas criados pela concentração populacional em áreas urbanas estão gerando 
soluções inovadoras nas seguintes áreas: 

1. TECNOLOGIAS  
1.1. Qualidade da Água e Tratamento de Efluentes; 
1.2. Ferramentas Tecnológicas Aplicadas à Engenharia; 
1.3. Tecnologia das Construções;  
1.4. Geotecnia Aplicada; 
1.5. Estruturas Inteligentes, Materiais Inteligentes e Inovações em Análise Estrutural; 
1.6. ITS – Sistema Inteligente de Transporte. 

2. GESTÃO  
2.1. Governança e Gestão de Ambientes Urbanos; 
2.2. Gestão da Drenagem Urbana; 
2.3. Gestão de Risco na Engenharia;  
2.4. Lean Construction; 
2.5. Mobilidade Urbana; 
2.6. Engenharia da Qualidade; 
2.7. Economia Urbana. 

3. SUSTENTABILIDADE  
3.1. Mudanças climáticas: Impactos e Adaptação em Grandes Cidades; 
3.2. Qualidade Integrada ao Meio Ambiente; 
3.3. Energia Sustentável;  
3.4. Saneamento: Conservação e Reuso da Água; 
3.5. Estruturas Sustentáveis. 

A seleção de trabalhos para apresentação foi feita mediante análise do Artigo Completo, 
por avaliadores convidados pelos membros da Comissão Científica do evento. 
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Resumo 

A areia descartada de fundição representa um dos resíduos de maior volume de 

produção. A indústria de fundição, responsável por grande parte desses resíduos, necessita 

reaproveitar melhor esses resíduos. Portanto, permitirá a redução dos descartes dessas areias 

em aterros industriais e consequentemente reduzir os impactos ambientais. Neste contexto, o 

presente trabalho tem o intuito de analisar a areia descartada de fundição na substituição 

parcial do agregado miúdo utilizado em concreto. Os valores da resistência à compressão do 

concreto ensaiado foram 10,4, 13,5 e 16,1 MPa. 

 
Palavras-chave: areia descartada da fundição (ADF); resistência à compressão do concreto. 

 
1 Introdução 

Apesar de todo crescimento tecnológico que surgiu nas últimas décadas, o Brasil ainda 

convive com muitos problemas de geração de resíduos industriais. Segundo Penkaitis 2012, 

dados levantados da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos Sólidos 

(ABETRE), apenas 22% dos resíduos industriais gerados têm destinação correta, os 78% 

restantes são despejados no meio ambiente de maneira irregular. 

Segundo Pinto 2013, informações levantadas na Associação Brasileira de Fundição 

(ABIFA), no Brasil são geradas cerca de três milhões de toneladas de resíduos por ano. A 

ADF representa um dos resíduos de maior volume de produção. 

De frente a este fato, a indústria de fundição, responsável por grande parte desses 

resíduos, necessita reaproveitar melhor esses resíduos.  

Uma solução possível para resíduos de fundição é o tratamento para reutilização na 

própria fundição. A grande questão é que são tecnologias de elevado investimento e industrias 

de pequeno porte carece de tais tecnologias e os altos investimentos inviabiliza a produção. 
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Além disso, o custo para rejeitar determinados resíduos em aterros, que muitas vezes vem 

contaminado com produtos utilizado no processo, possui elevados custo. 

Atualmente, as empresas fundidoras buscam soluções que reduzem  seus custos de matéria 

prima e da disposição final de seus resíduos. Sendo assim, o presente trabalho tem o intuito de 

analisar a areia descartada de fundição na substituição parcial do agregado miúdo do concreto. 

Será utilizado 19% de ADF em substituição ao agregado miúdo utilizado na produção do 

concreto.  

2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Fundição 

Fundição é o processo industrial do qual adiciona metal líquido em um molde, 

geralmente que possui a forma do produto, e após a solidificação tem-se o produto desejável. 

A fundição é um dos processos mais antigos e até hoje é muito utilizado por ser flexível no 

que tange as complexidade das geometrias. 

Pinto 2013, apud de Casotti et al 2011, destaque que o método que utiliza os moldes 

confeccionados em areia verde é o processo mais tradicional de fundição de metais ferrosos 

no Brasil. Ele é o mais utilizado principalmente por sua simplicidade tecnológica, baixo custo 

e a facilidade de recuperação da areia. 

2.2 Areia de Fundição 

A areia de fundição difere das areais comum pelo fato de possuírem, em sua mistura, 

alguns elementos que não contém na areia comum. Conforme Lopes 2009, apud de Fernandes 

2004, a areia de fundição pode ser definida como um insumo, constituído de areia-base, 

aglomerante ou ligante químico e agente de cura, utilizado para a fabricação dos moldes.  

Ainda destaca que o objetivo principal da mistura da areia com a resina e os demais 

componentes é reproduzir as geometrias e dimensões do ferramental (modelo e caixa de 

macho), considerando suas respectivas contrações, e obter a resistência mecânica necessária 

para suportar os esforços do metal líquido no momento do vazamento e durante a 

solidificação da peça.  

São dois os tipos de areia utilizados como moldes na fundição: areia verde e areia 

ligada quimicamente.  
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Pinto 2013, apud Carnin 2008, destaca que toda areia aglomerada com argila e 

moldada no estado úmido recebe o nome de “areia verde” e nestes casos, os moldes não 

sofrem secagem previamente ao vazamento. Estes moldes devem adquirir resistência 

suficiente para atender às solicitações que irão sofrer, isto é, boa colapsibilidade, 

permeabilidade e reusibilidade. 

A fundição em areia verde é caracterizada pela sua composição, em termos gerais: 

areia base (sílica - mais comum); argila (Bentonita); água e aditivos (pó de carvão, pó de 

madeira, amido, etc.). As areias ligadas quimicamente são areias trabalhadas quimicamente 

para possuírem resistência mecânica suficiente para suportar o metal fundido e ter 

colapsibilidade suficiente para permitir sua remoção da peça fundida após o resfriamento. 

Geralmente, os machos são extraídos por impacto.  

Segundo Pinto 2013, apud de Siddique e Singh 2011, a areia ligada quimicamente 

consiste em 93-99% de sílica e 1-3% de ligante químico. Dentre os vários tipos de sistemas de 

pasta química utilizada na indústria de fundição, os autores ressaltam que os produtos 

químicos mais comuns entre os sistemas aglutinantes usados são fenólico-uretanos, epóxi-

resinas, furfilálcool, e silicatos de sódio. 

2.3 Utilização da ADF na construção Civil 

Siroma 2016, aplicou dois tipos de ADF no esqueleto mineral de misturas asfálticas 

densas. Realizou ensaios de macro e micro estrutura (Fluorescência de Raio X (FRX), 

Difração de Raio X (DRX) e Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Por fim, conclui-

se, do ponto de vista mecânico, as ADF analisadas podem ser reaproveitadas na composição 

parcial do esqueleto mineral de misturas asfálticas densas. 

Bonin, Rossini e Zabim, verificou a possibilidade técnica da utilização da ADF como 

agregado na fabricação de artefatos de cimento, quanto aos aspectos relacionados às 

características de material de construção civil e também aspectos relacionados a poluição 

ambiental. O resultado final obtido é que a ADF pode ser utilizada em artefatos de concreto 

em proporções parciais ou totais conforme a necessidade de aplicação. No que tange aos 

aspectos ambientais até o momento comprovam, através dos resultados obtidos, que o produto 

gerado pela ADF, nos dá parâmetros de aceitação quanto a não agressão ao meio ambiente.   

Pinto 2013, apresentou um estudo onde aponta o uso da ADF como agregado miúdo, 

substituindo parte da areia natural, na produção de concreto. A proporção substituida da ADF 
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no volume da areia natural foi de 0%, 10% e 20%. As propriedades avaliadas foram tanto para 

o concreto no estado fresco, por meio do slump teste, como no concreto endurecido, por 

intermédio dos ensaios de resistência à compressão axial e absorção por imersão. Os 

resultados demonstraram que o uso da ADF como agregado miúdo, substituindo parte da areia 

natural, na produção de concreto é viável tecnicamente, e que tanto a substituição de 10% 

quanto de 20% apresentam ganhos de resistência no ensaio à compressão. 

3. Procedimentos Experimental 

O trabalho experimental consta do peneiramento da areia comum e ADF, moldagem 

dos corpos-de-prova e análise da resistência com ensaio à compressão axial. Tais análises 

foram realizadas no Laboratório de Materiais de Construção II, Curso de Engenharia Civil da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.  

O cimento utilizado foi o CP II E 32, sem nenhum tipo de adição, para melhor 

avaliação da influência da ADF. A Brita 1, material Gnaisse, foi o agregado graúdo utilizado 

para a confecção do concreto. No que tange ao agregado miúdo, material Sílica, foram 

peneirados a areia comum e a ADF, a granulometria considerada são as partículas que 

passaram na Peneira #4 (4,75mm) e ficaram retidos na Peneira #200 (0,075mm). Por fim, a 

água usada para a produção dos concretos foi proveniente do sistema de abastecimento 

público da COPASA-MG. 

A dosagem do concreto foi baseado na equação proposta na NBR 12655:2006. No 

cálculo foi considerado a mínima resistência à compressão para concreto estrutural, conforme 

NBR 8953:2005. 

Após os cálculos, obteve-se o traço do concreto 1:2,30:3,75 a/c=0,55. Assim, foi 

substituído 19%, em massa, do agregado miúdo pela ADF. Foram considerados 5 corpos de 

prova para análise da resistência à compressão, onde 3 deles continham 19% de ADF na 

substituição da areia comum e os outros 2, como referência, utilizando areia comum. Na 

Tabela 1 é possível verificar a proporção de massa e volume de água. 

Tabela 1: proporção em massa e volume das amostras 

Fonte: Autor 
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A moldagem do concreto ocorreu no molde 10x20 cm, adensado em 2 camadas com 

15 golpes cada, conforme NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para Moldagem e cura 

de corpos-de-prova. Os corpo de prova foram curados na câmara fria, temperatura da câmara 

varia em torno de 20°C e a umidade relativa do ar é de 90%. 

Na Tabela 2, após o tratamento preliminar dos dados, são apresentados os resultados 

dos ensaios de resistência à compressão axial dos corpos de prova, para cada tipo de concreto 

misturado. É possível observar que os valores de resistência à compressão divergem do estudo 

apresentado por Pinto 2013, pois não houve aumento da resistência à compressão do concreto. 

Tabela 2: Ensaios de resistência à compressão axial dos corpos de prova 

 Fonte: Autor 

No Gráfico 1, segue os valores das resistências à compressão das amostras de 

referência e proposta. Além disso, os valores de critério do concreto estrutural especificado 

pela NBR 8953:2015. Dessa forma, pode-se verificar uma possível aplicação de ADF na 

substituição do agregado miúdo do concreto. 

 

Gráfico 1: Análise da resistências à compressão das amostras e valores mínimos da 
Norma NBR 8953:2015. 

Fonte: Autor 
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4. Conclusão 
 

A necessidade do reaproveitamento de resíduos sólidos, como a ADF, tem 

impulsionado, de forma positiva, as pesquisas no que tange ao reutilização desses materiais. O 

interesse em entender melhor as limitações, as dificuldades e os risco são extremamente 

importante para tomada de decisão na reutilização da ADF. Assim sendo, conclui-se que o 

resíduos sólido de ADF pode ser utilizado parcialmente na substituição do agregado miúdo.  

Como observado os resultados da resistência à compressão ficaram abaixo do mínimo exigido 

pela norma para utilização em concreto estrutural, mas atende as condições para concreto não 

estrutural. 
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Formato da apresentação: Oral. 

 

Resumo 

O presente trabalho avaliou diferentes condições de extração de tensoativo aniônico 

proveniente de detergente lava roupas em pó comercial. O procedimento teve por base a 

metodologia estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para 

acompanhar a concentração desses tensoativos em meios aquáticos e determinar o tempo 

necessário para a sua biodegradação. Com o objetivo de diminuir a geração de resíduos e o 

consumo de energia, o presente trabalho adotou condições de menor temperatura de secagem 

do solvente excedente, e menor quantidade de amostra, em comparação às condições do 

método oficial. Foi utilizado um planejamento fatorial de experimentos. Os resultados obtidos 

mostraram que a mudança na condição de extração, no que se refere à diminuição da 

temperatura de secagem do solvente excedente, não interferiu na eficiência do processo, 

sendo, portanto, possível utilizar a metodologia sugerida em análises futuras, proporcionando 

menor gasto energético e também favorecendo a redução da perda de tensoativo extraído 

causada pela degradação térmica. 

Palavras-chave: Biodegradação, Tensoativo aniônico, Detergente lava roupas em pó.  

 

1 Introdução 

 

Tensoativos consistem em substâncias orgânicas, que ao entrarem em contato com um 

líquido, são capazes de alterarem sua tensão superficial (APHA, AWWA, WEF, 2012), o que 

se deve à estrutura que possuem. Apesar de sofrer variações nesta estrutura, todos os 

tensoativos têm em comum uma longa cadeia hidrofóbica, constituída por carbonos 
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interligados, e uma parte hidrofílica. Esta segunda parte é responsável por determinar em qual 

das quatro classes o surfactante está inserido, podendo ser catiônicos, anfóteros, não iônicos e 

aniônicos (Penteado et al., 2006). 

Os tensoativos classificados como aniônicos, possuem carga negativa na cadeia polar, 

o que confere aos produtos comerciais que os contém a propriedade de limpeza. Esta 

propriedade é que os tornam de maior representatividade no mercado (Souza, 2006). 

Quando tais produtos são utilizados para fins domésticos, têm como destino, após o 

uso, através da rede coletora de esgoto, leitos receptores como rios e lagos. Ao entrar em 

contato com esses meios, impactos podem ser gerados, comprometendo a vida dos seres que 

necessitam desse ambiente para sobreviver (Penteado et al., 2006). 

No Brasil, a ANVISA (Brasil,1998) estabeleceu um método padrão para acompanhar a 

concentração de tensoativos aniônicos em meios aquáticos e determinar o tempo de sua 

biodegradação. Isso permitiu a fiscalização e o controle de seu impacto, com relação à 

qualidade da água onde estes produtos são lançados.  

Antes de se realizar o teste de biodegradabilidade de tensoativos, é necessária sua  

extração do produto comercial, para eliminar componentes que podem interferir na 

determinação quantitativa ou impedir o crescimento dos microrganismos, retardando o 

processo de biodegradabilidade (Brasil, 1998).  

O presente trabalho teve como objetivo testar diferentes condições de extração do 

tensoativo aniônico proveniente de detergente lava roupas em pó comercial, tendo como base 

a metodologia oficial da ANVISA (Brasil, 1998). Como atualmente há tendência em conduzir 

as análises químicas minimizando o impacto ambiental, o procedimento sugerido visou 

diminuir a geração de resíduos e o consumo de energia na realização da análise.  

 

2 Materiais e Métodos 

 

2.1 Reagentes  

 

O detergente lava roupas em pó foi adquirido em um mercado local. Para solução 

padrão do tensoativo aniônico (linear alquilbenzeno sulfonato de sódio: LAS) foi utilizado 

dodecilbenzeno sulfonato de sódio (Neon) pureza 50% m/m. O inóculo de microrganismos foi 

obtido a partir de amostras de solo coletadas no jardim do CEFET/MG. Os demais reagentes 

foram todos adquiridos em grau analítico.  
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2.2 Métodos  

 

2.2.1 Extração do tensoativo presente no detergente lava-roupas em pó 

 

Para otimizar a extração do tensoativo presente no detergente lava roupas em pó, 

diferentes condições foram estudadas. Empregou-se um planejamento fatorial de 2 níveis. As 

variáveis independentes foram a quantidade de detergente em pó e a temperatura de secagem 

do solvente excedente após a extração.  A variável resposta foi a porcentagem de tensoativo 

aniônico extraído. Os valores reais e níveis dos fatores são apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1 - Valores reais e níveis dos fatores estudados para o planejamento fatorial 2
2
. 

Variáveis  Nível  -1 Nível +1 

Quantidade de detergente lava roupas em pó (g) 7 10 

Temperatura de secagem do excesso de solvente (°C)  85 100 

 

Inicialmente peneirou-se o detergente em pó, com o auxílio de uma peneira (USBS 40, 

abertura 0,42 mm Tyler 35 da marca AVITEST) para aumentar a área de contato entre o 

sólido e o solvente, possibilitando uma extração mais eficiente.  

Em seguida, mediu-se as massas de sólido pulverizado (10 ou 7g) como indicado na 

Tabela 1. Na sequência, adicionou-se 20 mL de solução saturada de carbonato de potássio, e 

30 mL de isopropanol. Os sistemas permaneceram sob agitação, em shaker, por 30 minutos. 

Posteriormente, foram submetidos à filtração a vácuo, separando-se o sólido, dos respectivos 

filtrados. Estes filtrados foram, então, colocados em funil de separação, recuperando-se a 

parte orgânica, a qual continha o tensoativo aniônico extraído. A fase aquosa restante foi 

extraída com mais 10 mL de álcool isopropílico. Juntaram-se os extratos alcóolicos, 

desprezando a fase aquosa. Por fim, os extratos obtidos foram filtrados em cadinho filtrante 

com placa porosa n°4, e dispostos, dentro de um béquer, sobre chapa aquecedora (às 

temperaturas de 100°C ou 85°C, conforme Tabela 1), sob exaustão em capela, por 

aproximadamente 2,5 h para evaporar o excesso de solvente.  

 

2.2.2 Teor de ativo aniônico, curva de calibração e ensaio de biodegradabilidade 

 

O teor de tensoativo aniônico presente no detergente lava roupas em pó comercial, o 

preparo da curva de calibração para leitura das amostras, e o ensaio de biodegradabilidade, 

foram realizados segundo o método oficial da Portaria 393 da ANVISA (Brasil, 1998).  
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3 Resultados e Discussão 

 

Com o objetivo de diminuir a geração de resíduos e o consumo de energia, visando 

menor impacto ambiental, utilizou-se um planejamento fatorial 2
2 

para testar diferentes 

condições de extração de tensoativo aniônico proveniente de detergente comercial lava roupas 

em pó. Buscou-se atender a recomendação da legislação vigente (Brasil, 1998), que determina 

que o teor de tensoativo extraído por este método, seja superior a 90% em até 14 dias de 

análise. As variáveis analisadas foram a massa de produto empregada no procedimento de 

extração (7g ou 10g), e a temperatura de secagem do excesso de solvente ao final do processo 

(100°C ou 85°C). Os resultados obtidos foram expressos na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Teor de tensoativo aniônico extraído de detergente lava roupas em pó comercial sob diferentes 

condições seguindo um planejamento fatorial. 

Experimento 

Condições de extração Teor de  

tensoativo aniônico 

extraído (%) 

Valores codificados Valores reais 

Temperatura Massa Temperatura (°C) Massa (g) 

1 +1 +1 100 10 102,3 

2 +1 -1 100 7 145,7 

3 -1 +1 85 10 91,09 

4 -1 -1 85 7 124,2 

 

A legislação (Brasil, 1998) determina que nesta etapa sejam utilizados 10g de 

detergente em pó, e que a secagem do solvente excedente seja realiza em banho-maria (ou 

seja, aproximadamente 100°C). Neste trabalho, propôs-se a temperatura de 85°C (temperatura 

próxima à ebulição do solvente usado para a extração, álcool isopropílico) e massa de amostra 

de 7g (escolhida por gerar menor quantidade de resíduo e também conferir maior área de 

contato entre o tensoativo e o solvente, o que poderia garantir melhor extração).  

Na Tabela 2, é possível notar que, para os experimentos realizados sob as condições 2 

e 4, os resultados foram superestimados, já que estes foram muito superiores a 100%. Isso 

pode estar relacionado à quantidade de amostra utilizada na extração, que em ambos os casos 

foi de 7g, mostrando que a redução desta não é indicada para o método. Acredita-se que esta 

diminuição pode ter levado a uma extração pouco eficiente, pois compostos presentes na 

amostra comercial, que poderiam interferir na análise quantitativa, podem não ter sido 

totalmente extraídos na nova condição proposta, o que conduziu a superestimava dos 

resultados.   

Na Tabela 2, é possível notar também que o resultado da amostra 1 superou 

minimamente os 100%, o que pode ser consequência da acumulação de erros sistemáticos, 

não sendo, portanto, considerado como impacto da modificação do método.  
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Sendo assim, apenas as condições dos experimentos 1 e 3 apresentaram resultados 

satisfatórios, ou seja, possíveis de serem obtidos. Dentre estes experimentos, optou-se por dar 

prosseguimento ao processo realizado pela condição 3 (85°C e 10g) tendo em vista que, neste 

caso, a extração foi superior a 90%, como o método oficial preconiza. Apesar de não 

minimizar a geração de resíduos, esta condição apresenta redução de gasto energético, já que 

a secagem de solvente ocorre a menor temperatura, o que pode ser favorável também à 

minimização da perda de produto por degradação térmica.  

A fim de se determinar se o método de extração realizado sob as novas condições (10g 

de amostra e 85°C para secagem do solvente excedente) pode ser executado, mantendo-se a 

eficiência do processo, realizou-se a extração da matéria ativa nestas condições, e o tensoativo 

extraído foi utilizado em um ensaio de biodegradabilidade em comparação ao padrão de LAS. 

O procedimento foi feito em triplicata, e os resultados obtidos são mostrados na Figura 1.

 

Figura 1 – Curva de biodegradabilidade obtida no ensaio para confirmação de eficiência do método com as 

novas condições de extração do detergente em pó comparativamente ao padrão de LAS.  

 

Segundo a legislação, para ser considerado biodegradável o tensoativo deve ser 90% 

degradado em um período de 14 dias. De acordo com os resultados expressos no gráfico da 

Figura 1, quando comparadas, as curvas da amostra (extraída de detergente em pó lava roupas 

comercial) e do padrão de LAS, apresentam comportamento bastante semelhantes. É possível 

constatar também que, já em torno do 7° dia, tanto a amostra, quanto o padrão de LAS, 

apresentaram aproximadamente 90% de degradação, alcançando, portanto, o percentual 

preconizado pela legislação, antes mesmo do período pré-determinado.  
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Sendo assim, a mudança na condição de extração, no que se refere à diminuição da 

temperatura de secagem do solvente excedente para 85°C, pode ser realizada em análises 

posteriores de determinação de biodegradação de detergentes lava roupas em pó, pois não 

houve impacto na eficiência do método.    

 

4 Conclusão 

 

Mediante os resultados obtidos, é possível afirmar que o novo método de extração, com 

menor temperatura de secagem do solvente excedente, não impactou na eficiência do 

processo. Portanto, é possível utilizar esta metodologia, tendo menor gasto energético, 

favorecendo também a diminuição da perda de tensoativo extraído por degradação térmica. 
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Formato da apresentação: Apresentação Oralii. 

 

 Resumo  

 

 

Com o contínuo e acelerado desenvolvimento tecnológico, a automatização de 

instrumentos que monitoram estruturas tem crescido notavelmente nas últimas décadas. 

ICOLD (2005). Contudo, essa popularização viabiliza financeiramente o investimento que 

anteriormente se mostrava elevado, com isso, a possibilidade de uma avaliação mais precisa 

fica evidente, dando condições para engenheiros e técnicos avaliarem com efetividade e mais 

rapidez a segurança e monitorar o desempenho das estruturas durante sua vida útil.  

Ao longo deste artigo serão explicitados casos, a fim de elucidar a aplicação da 

automatização dos instrumentos de monitoramento, realizando uma análise crítica da 

aplicação em estruturas de concreto e geotécnicas. Além disso, também serão abordados os 

principais dispositivos e suas tecnologias. Entretanto, é importante salientar que o 

monitoramento de várias estruturas por meio de instrumentos, já são realizadas de maneira 

manual, onde a baixa velocidade de troca de informações poderia comprometer a integridade 

das estruturas e até mesmo atrasar uma medida corretiva a ser adotada.  

 

Palavras-chave: Monitoramento, engenharia, automatização. 

 

1. Introdução  

 De acordo com o boletim 118 ICOLD (2005) os sistemas de monitoramento 

automatizados, são constituídos basicamente por três elementos, sendo estes: sistema de 

aquisição, sistema de transmissão e sistema de gestão e processamento. Este trabalho 

apresenta e descreve os principais dispositivos e suas aplicações em uma ponte de concreto 

localizada na rodovia Fernão Dias no Estado de Minas Gerais, e na barragem de Irapé - MG 
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operada pela CEMIG-GT (companhia energética de Minas Gerais - Geração e transmissão), 

localizada no vale do Jequitinhonha, Minas Gerais.  

A segurança de uma estrutura segundo Silveira (2006) é condicionada a qualidade da 

execução do seu projeto, assim como, do rigoroso processo de monitoramento e manutenção 

durante sua operação; exigindo inspeções visuais periódicas das superfícies expostas e 

acessíveis e o monitoramento ordenado por meio de instrumentos. Os processos que passam 

por rígida inspeção são os de medição, coleta, verificação, processamento, análise e 

interpretação de todas as informações.  

Mesmo com o avanço tecnológico, algumas atividades ainda são exercidas 

manualmente, porém as aplicações bem-sucedidas e o aumento da confiabilidade do 

funcionamento ocasionaram interesses na automatização dos sistemas, permitindo que a 

equipe responsável pelo gerenciamento de dados tenha acesso, em tempo real, às leituras dos 

instrumentos. Com isso, viabiliza-se a eficiência na interpretação dos dados e na tomada de 

decisões, dispensando o trabalho de um técnico para fazer as coletas de dados in situ. ICOLD 

(2005). 

Porém é fundamental ressaltar que um sistema de monitoramento automático tem o 

objetivo de fornecer suporte, mas não de substituir o homem em seu parecer técnico conciso.   

 

2. Sistema de aquisição automática de dados e suas tecnologias.  

Um sistema de aquisição de dados consiste basicamente em três elementos principais, 

os instrumentos transdutores de medição os registradores de dados programáveis e os 

Softwares, onde os instrumentos transdutores de medição são elementos que transformam 

uma variável física em um sinal elétrico para que os registradores por sua vez possam ler, 

processar e armazenar, por meio de microprocessadores e softwares que realizam e gerenciam 

estas tarefas, disponibilizando assim estes dados para serem transmitidos, para o sistema de 

gestão e processamento. ICOLD (2005). 

Atualmente uma infinidade de tecnologias são aplicadas para os registradores automático de 

dados. Contudo, o que será abordado neste presente artigo são os Dataloggers por se mostrar 

com uma aplicabilidade ampla na área de monitoramento de estruturas.  

O Datalogger consiste em um dispositivo com unidade eletrônica, que coleta, 

armazena e processa os dados obtidos dos transdutores e por meios de protocolos de 
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comunicação variados, “conversam” com sistemas de transmissão, a fim de disponibilizar 

estes dados para o sistema de gestão e processamento e posteriormente ser analisados pelos 

engenheiros responsáveis pelo monitoramento. ICOLD (2005). 

 

(a) 

 (a): Datalogger Campbell modelo CR6; 

Fonte (a): Campbell, Disponível em: https://www.campbellsci.com.br/ 

3. Sistema de transmissão e suas tecnologias.  
 

O sistema de transmissão de dados tem a função de assegurar a comunicação entre 

todos os elementos do sistema automatizado de modos e protocolos de comunicação variados. 

Todavia, estes protocolos de comunicação podem se caracterizar como local ou remoto.  

Os sistemas locais se caracterizam, por estarem instalados em locais próximos às 

estruturas monitoradas, estes sistemas são aplicados normalmente em barragens, pois estas 

possuem operações de outras finalidades próximas, aproveitando assim a sua infraestrutura do 

local, os mais usuais são: rádio UHF, fibra óptica, cabeamento estruturado, dentre outros. 

ICOLD (2005). 

Já os sistemas remotos, são amplamente utilizados quando a estrutura não possui, 

infraestrutura alguma de comunicação próxima, que normalmente é o caso de viadutos, pontes 

que ficam localizadas em rodovias, e também é o caso de algumas barragens. Os meios de 

comunicação utilizados nesses casos são: modem 3G/GPRS; transceptores satelitais; 

radiofrequência e etc.  

É importante salientar que, cada projeto demanda um tipo de comunicação, levando 

em consideração se, a tecnologia é aplicável e se mostra viável economicamente e 

tecnicamente, onde as tecnologias de cada um dos modos supracitados devem ser avaliadas e 

detalhadas, este artigo não entrar em detalhes de protocolos de comunicação por não ser o 

foco central do estudo. ICOLD (2005). 

4. Sistema de gestão e processamento de dados e suas tecnologias.  

O sistema de gestão e processamento de dados se caracteriza, por processar os dados e 

apresenta-los de maneira clara ao usuário final. ICOLD (2005). Este sistema, pode varias de 
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muitas maneiras, em detrimento da aplicação a ele estabelecida, pois é nele que toda a lógica 

de conversão de variáveis, formulas e cálculos são feitas e apresentadas de maneira amigável.  

Usualmente este sistema é composto por um servidor de dados, local ou remoto, um 

computador que vai apresentar os dados e um sistema de gerenciamento e análise de dados. 

Este sistema de análise é de extrema importância e deve se mostrar com alta desempenho, 

pois deverá processar um grande volume de dados, tendo em vista que no monitoramento o 

ciclo histórico dos dados é primordial para a análise do comportamento e da performance das 

estruturas.  

A seguir, será elucidado algumas formas de apresentação dos dados em sistemas 

automáticos de monitoramento já aplicados e funcionando.  

 

(c). 

(c): tela sinóptica, automação da instrumentação da barragem UHE Irapé – CEMIG.  

Fonte: acervo CEMIG-GT 

5. Monitoramento da estrutura de uma ponte:  

Situada sobre o Rio Jaguarí, a ponte na rodovia BR 381, km 947 da Fernão Dias, MG, 

perto da cidade de Extrema, possui largura total do tabuleiro de 11,7m, sendo 10,9m às duas 

faixas de tráfego e uma faixa de acostamento, mais 0,4m para todos os guarda-rodas do tipo 

New-Jersey de concreto armado. 

O objetivo do monitoramento é detectar os efeitos da degradação estrutural por meio 

do monitoramento das deformações e deslocamentos. A redução da área de secção transversal 
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devido a corrosão ocorrida nas estruturas de concreto armado, geram uma redução da rigidez 

da estrutura, causando, portanto, o aumento das deformações e deslocamentos.  

Usando a mais recente tecnologia e o software de aquisição de dados Vision Data 

Vision VDV, recursos como alarmes e exibições em tempo real, auxiliam na percepção 

antecipada de problemas. O projeto conta com a detecção de intrusão, monitoramento de 

ambiental, planta solar, meteorológico, de fluxo e qualidade do ar. São 41 sensores de corda 

vibratório Geokon distribuídos por três dos cinco vãos da ponte; foram também colocados em 

três seções transversais, instrumentos com strain gauges de corda vibrante para à avaliação ao 

longo do tempo da evolução da deformação dos perfis. Transdutores de deslocamentos foram 

usados para medir a as deflexões médias, os deslocamentos e movimentos dos rolamentos. 

 

(d) : extensometro de haste aplicado a ponte. 

Fonte: Vison Data Vison 

6. Monitoramento automático das variáveis geotécnicas Barragem de Irapé – MG 

CEMIG.  

A usina hidrelétrica de Irapé com aproveitamento de 399 MW, entrou em operação no 

ano de 2006, tendo como concessionária a empresa CEMIG-GT. A instrumentação da 

barragem possibilita analisar as tensões efetivas, a percolação pelo maciço, a eficiência do 

núcleo de vedação, os deslocamentos superficiais e os recalques diferenciais, com a utilização 

de sensores, dataloggers, relés multiplexadores, antenas, rádios, painéis solares, baterias, 

dispositivos de proteção e softwares, tendo como principal sistema de comunicação local a 

rádio frequência.  

As estações da crista da barragem estão conectadas aos Piezômetros de corda vibrante 

e Células de Pressão Total de corda vibrante, instalados durante o período de construção da 

barragem. Toda a programação do sistema de aquisição de dados pode ser feita remotamente 
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da SEDE da CEMIG GT em Belo Horizonte, tendo possibilidade de acesso à cada estação 

geotécnica e visualização em tempo real dos dados dos sensores e também dos dataloggers.  

Nos componentes físicos necessários para implantação em campo foi realizada a 

integração de toda a instrumentação no sistema PIMS, contemplando os instrumentos 

automatizados e não-automatizados, dessa forma, os dados geotécnicos e também do sistema 

de automação são apresentados na forma de “árvore de ativos”, bem como em telas sinóticas, 

as quais foram elaboradas conforme desenhos das seções da barragem.  

7. Conclusão  

O sistema automático de monitoramento de estruturas, ao longo dos anos vem se 

mostrando cada vez mais eficazes e aplicáveis, à medida que, as tecnologias de comunicação, 

eletrônica e informática vão se desenvolvendo, vão se tornando também mais viáveis 

economicamente. Contudo, este ambiente de estudo requer uma interdisciplinaridade 

sofisticada e planejada, visto que, a automatização requer um conjunto de profissionais de 

várias áreas trabalhando em conjunto. Portando, estes sistemas são de bastante valia, mas 

requerem cuidados especiais, e equipe de profissionais experientes e de qualidade para 

garantir toda a vasta aplicabilidade de tais sistemas.  
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Resumo 

A exigência cada vez maior da demanda do mercado por mais qualidade e menor prazo de 

entrega tem provocado grandes mudanças na indústria da Arquitetura, Engenharia e 

Construção (AEC). Para atender a demanda crescente de empresas na utilização da tecnologia 

BIM (Building Information Modelling), é desejável a efetiva inclusão de seus conceitos nos 

currículos de graduação de AEC, preparando os futuros profissionais para a realidade do 

mercado. Entretanto, a inserção da tecnologia BIM nas universidades ocorre de maneira lenta 

devido a alguns desafios, como novos métodos de ensino, deficiência de materiais didáticos, 

dificuldades de encontrar docentes preparados, custo das plataformas, carência de normas 

para a implementação da disciplina no currículo e alteração do projeto pedagógico do curso, 

entre outros. O presente trabalho tem como objetivo geral difundir a tecnologia BIM na 

disciplina de Projeto Arquitetônico, do curso de Engenharia Civil da Universidade do Estado 

de Minas Gerais, unidade João Monlevade. Inicialmente foram feitas palestras apresentando 

aos futuros profissionais a importância e a relevância de se entender e saber utilizar esta 

tecnologia. Posteriormente foram ministradas aulas teóricas e práticas durante a disciplina de 

Projeto Arquitetônico, apresentando aos alunos de forma introdutória o software Autodesk 

Revit, com os principais recursos voltados para projeto de arquitetura. Ao final do período 

letivo, houve uma avaliação positiva do projeto por todas as partes envolvidas, desde a equipe 

de trabalho e dos próprios alunos, demostrando um desenvolvimento da capacidade criativa 

do aluno, o melhor entendimento do sistema estrutural da edificação e uma integralização 

com outras disciplinas. 
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Palavras-chave: BIM, ensino, projeto, interdisciplinaridade. 

1 Introdução 

 

Nos últimos anos o Brasil vem passando por uma grande transformação na indústria 

da construção civil. Com o aumento na demanda de novas habitações e infraestrutura, 

resultado das políticas de expansão de crédito e programas de financiamento, o setor cresce a 

taxas acima do PIB brasileiro. Este crescimento impulsiona o desenvolvimento de toda cadeia 

da construção civil, como novas tecnologias, materiais e equipamentos, refletindo diretamente 

no processo de produção dos empreendimentos. Todo esse movimento gera mudanças, seja 

nos aspectos tecnológicos, culturais ou mercadológicos, influenciando diretamente na 

concepção dos projetos. Estes, cada vez mais, devem ser inovadores e adequados às 

necessidades atuais, atendendo a expectativas de construtores, incorporadores e consumidor, 

não só em qualidade, mas também em eficiência e produtividade (NASCIMENTO, 2013).  

A primeira grande mudança no setor de projetos na indústria da Arquitetura, 

Engenharia e Construção (AEC) ocorreu na década de 70 com a introdução dos primeiros 

softwares CAD (Computer Aided Desing) substituindo as pranchas de desenho elaboradas 

manualmente no papel, pelo método que consiste em um software voltado ao desenho técnico, 

reunindo diversas ferramentas para concepção de projetos. Poucos anos depois foi sentido o 

impacto desse instrumento técnico, quando muitas indústrias começaram a utilizar o CAD 

como ferramenta integrante do departamento de projetos, baseando-se essencialmente na 

representação de projeções ortogonais (2D). 

Dentro de uma sociedade sustentável, o grande desafio da construção civil é lidar com 

recursos escassos. Por isso o imensurável esforço de inovar os processos que façam mais 

utilizando menos. Então surge o BIM (Building Information Modeling), traduzido pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) como a Modelagem da Informação da 

Construção, um novo conceito em projetar, capaz de diminuir o prazo e reduzir os custos sem 

comprometer a qualidade. Isso é possível pelo fato de evitar retrabalhos desnecessários, 

gerando maior produtividade em todas as etapas do projeto de um empreendimento.  

O BIM permite ao projetista modelar o edifício virtual, desde a fase de concepção 

arquitetônica, passando pelos detalhes construtivos e finalizando com a quantificação rigorosa 

dos materiais e acabamentos. A intercomunicação das múltiplas disciplinas de projeto que 

compõem um empreendimento é a chave do sucesso, desde sua concepção até sua completa 

execução. O BIM permite a interação dos múltiplos projetos (Arquitetônico, Estrutural, 
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Elétrico e Hidrossanitário) podendo assim avaliar possíveis interferências e 

incompatibilidades ainda na fase que antecede a obra, evitando que erros de projeto passem 

para a fase de execução, poupando custos, evitando desperdícios de materiais e retrabalho. 

 A tecnologia BIM vem sendo cada vez mais utilizada por escritórios de Arquitetura e 

Engenharia tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, renomadas instituições de ensino 

superior (UFMG, UFJF, UNICAMP, USP) vêm adotando a tecnologia BIM no ensino de 

disciplinas dos cursos de engenharia e arquitetura. Entretanto, esta não é uma realidade na 

Universidade do Estado de Minas Gerais, unidade João Monlevade, e, essa falta de 

conhecimento de novas tecnologias ainda durante a graduação pode vir a prejudicar a 

formação do futuro profissional ao ingressar no mercado de trabalho.  

Assim, para atender a demanda crescente de empresas na utilização da tecnologia 

BIM, é desejável a efetiva inclusão de seus conceitos nos currículos de graduação de AEC, a 

fim de permitir a preparação dos futuros profissionais da indústria. No entanto, a inclusão das 

competências e dos conhecimentos necessários está ocorrendo de maneira lenta, sendo clara a 

essencialidade de incentivo às universidades para a adoção de BIM durante o ensino da 

graduação (CLEVENGER et al., 2010; BARISON; SANTOS, 2010). 

São vários os desafios que interferem nessa inserção da tecnologia BIM nas 

universidades, como novos métodos de ensino, deficiência de materiais didáticos, dificuldades 

de encontrar docentes preparados, custo das plataformas, carência de normas para a 

implementação da disciplina no currículo e alteração do projeto pedagógico do curso, entre 

outros. Neste sentido, os projetos de pesquisa e extensão podem constituir poderosas 

ferramentas acadêmicas com capacidade de estimular e direcionar o estudo e o aprendizado de 

várias ferramentas tecnológicas em diversas disciplinas.  

Diante do que foi exposto, o presente trabalho se justifica em gerar oportunidade aos 

alunos das instituições de ensino superior de João Monlevade, especialmente a UEMG, em ter 

o contato com a plataforma BIM, através de palestras e cursos com intuito de capacitar os 

discentes, permitindo o melhor aproveitamento durante a graduação, e preparando-os para o 

mercado de trabalho. 

 

2 Material e Métodos 

 

Como ações metodológicas, no primeiro momento foram destinadas aulas da 

disciplina Projeto Arquitetônico, referente ao 4º período do curso de Engenharia civil, para 
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introdução ao software Autodesk Revit, onde foram apresentadas as principais 

funcionalidades deste, e ainda as possibilidades de ganhos no desenvolvimento de todas as 

etapas de projeto da edificação. Além disso, foram disponibilizados também horários de 

monitoria realizada pelos alunos da equipe executora do projeto. 

No primeiro e segundo semestres de 2017, foram dedicadas uma carga horária de 

40h/a para o ensino da tecnologia BIM. Como forma de avaliação, os alunos, em dupla, 

desenvolveram, utilizando o Revit, um modelo arquitetônico de uma edificação multifamiliar. 

O projeto contemplou um edifício de 5 andares sendo o primeiro para garagem com 16 vagas 

livres e acesso independente para pedestres e veículos; os 2º, 3º e 4º andares compreendiam 

pavimentos tipos, com 4 apartamentos por andar, e no 5º andar, a cobertura. O projeto 

apresentado pelas duplas também deveria dispor de um detalhe curvo na fachada além de ser 

exigido o pré-lançamento da estrutura do edifício (vigas, pilares e lajes). Para complementar a 

avaliação, a dupla realizou a defesa do projeto justificando a disposição dos cômodos adotada, 

o atendimento das vagas da garagem, a escolha das posições das janelas, a disposição dos 

pilares, a localização da escada, etc. Ao final de cada semestre foi aplicado um questionário 

aos alunos da disciplina, a fim de que pudessem avaliar o potencial e o aprendizado durante as 

aulas. 

 

3 Resultados e Discussão  

 

Alguns alunos se destacaram durante o desenvolvimento do projeto mostrando uma 

elevada capacidade criativa, no desenvolvimento de qualidades e capacidades profissionais 

que levam à criação no âmbito da arquitetura. Muitas vezes os engenheiros civis são 

“rotulados” como profissionais que desenvolvem projetos de formatos fechados estritamente 

retangulares. Durante o desenvolvimento do projeto os discentes tiveram a oportunidade de 

dar asas ao seu potencial de criação, permitindo extravasar sua capacidade criativa. A Figura 

1 ilustra a vista tridimensional do edifício Butterfly, desenvolvido por um aluno da disciplina 

Projeto Arquitetônico, durante o desenvolvimento do trabalho. 
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Figura 1 - Vista tridimensional do edifício Butterfly desenvolvido por um aluno durante o projeto. 

 

Este projeto reforça a mudança no processo de projetar, que demonstra o aluno 

assumindo uma visão espacial da edificação, para depois representa-lo. É possível destacar a 

arquitetura contemporânea, que valoriza os volumes em harmonia com o entorno.  

Na etapa de defesa do projeto, os alunos tiveram como objetivo simular uma 

apresentação do projeto ao cliente. Além disso, possibilitou ao aluno expressar uma pequena 

conclusão sobre a experiência que a dupla teve na elaboração do projeto e no aprendizado do 

software, destacando como essa experiência contribuiu para a sua vida profissional e 

acadêmica, permitindo um contato mais íntimo com as dificuldades enfrentadas pelos alunos 

durante o desenvolvimento do projeto. 

 

4 Conclusões 

 

Diante do que foi apresentado este projeto demonstrou a importância da inserção da 

tecnologia BIM no ciclo básico do currículo do Curso de Engenharia Civil. Essa inserção 

ocorreu utilizando-se a ferramenta Autodesk Revit educacional no ensino da disciplina de 

Projeto Arquitetônico do curso de Engenharia Civil da Universidade do Estado de Minas 

Gerais, unidade João Monlevade. A realização do projeto ocorreu de forma satisfatória, 

proporcionando aos alunos da disciplina Projeto Arquitetônico o debate sobre o uso da 

tecnologia BIM dentro do curso de Engenharia Civil. Alguns pontos positivos devem ser 

destacados:  
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― No que tange aos membros do projeto (monitores), houve um ganho profissional e 

acadêmico, pois houve a oportunidade de conhecer e estudar mais sobre essa tecnologia;  

― Este projeto reforçou a mudança no processo de projetar, que demonstra o aluno 

assumindo uma visão espacial da edificação para depois representá-la, destacando a 

arquitetura contemporânea que valoriza os volumes em harmonia com o entorno. Dessa 

forma, alunos se destacaram durante o desenvolvimento dos projetos mostrando uma elevada 

capacidade criativa, projetando com linhas curvas, jogo de planos e volumes, entre outras 

características que não são comuns em projetos desenvolvidos por engenheiros civis;  

― A percepção dos alunos face à tecnologia BIM foi muito positiva, reconhecendo 

que os conhecimentos adquiridos serão importantes para a graduação e para a vida 

profissional. Espera-se que esse trabalho seja um passo importante para uma maior difusão do 

BIM dentro das escolas de ensino superior do país. 
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Resumo 

O presente artigo mostra de forma bem didática a forma que é feita as instalações elétricas e 

hidráulicas de uma obra residencial que utilizou parede de concreto moldada in loco. Será 

abordado o detalhamento de instalações elétricas, utilizando kits industrializados, que vem 

pronto para serem instalados. Esses kits contém eletrodutos, fios, tomadas e em alguns casos 

até mesmo interruptores armazenados em caixas lacradas o que facilita sua execução. 

Mostrará também os kits hidráulicos utilizados na obra, como o kit PEX (polietileno 

reticulado), e como são montados e instalados em obra. 

Palavras-chave: parede de concreto, instalações prediais, instalações elétricas, instalações 

hidráulicas.  

1. INTRODUÇÃO 

De forma harmônica, racional e tecnicamente correta, as instalações prediais 

constituem subsistemas que devem ser integrados ao sistema construtivo proposto pela 

arquitetura e equipe de engenharia. O setor da construção civil atualmente tem inserindo 

tecnologias para ganhar novos olhares, métodos construtivos vem sendo estudados e até 

mesmo sendo aplicados no ramo. (PARSEKIAN, s.d.).  

As paredes de concreto moldado in loco utilizando forma gabaritada, de acordo com 

a tipologia dos apartamentos, começou timidamente e logo as construtoras visualizaram que 

aquilo era bom, seguro, e lhes renderiam uma grande produção comparada com os métodos 

tradicionais. Logo ganhou atratividade no segmento MCMV (Minha Casa Minha Vida), onde 

a arquitetura dos edifícios favorecia a produção em larga escala (PARSEKIAN, s.d.). Com o 

inicio do uso desse método construtivo, surge a necessidade de analisar todos os impactos e 

interferências que poderiam ocorrer. As instalações prediais mais uma vez precisam ser 

estudadas para se adequarem à nova demanda. Neste artigo será descrito através de textos e 
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figuras como as instalações prediais são utilizadas para compor o sistema construtivo de 

parede de concreto moldado in loco. 

2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Os autores utilizaram de estudos e conceitos vistos em extensa referência 

bibliográfica relacionada ao tema. Foram realizadas algumas visitas em empreendimentos em 

paredes de concreto que contextualizassem com o sistema construtivo apresentado por esse 

trabalho. As imagens utilizadas são dos empreendimentos que os autores visitaram e que um 

deles participou na execução da mesma. As obras em questão foram construídas por 

construtoras de Minas Gerais.  

3. PAREDES DE CONCRETO 

A ABNT NBR 16055 (2012), define parede de concreto como sendo um “elemento 

estrutural autoportante, moldado no local, com comprimento maior que dez vezes sua 

espessura e capaz de suportar carga no mesmo plano da parede”. 

Como explicado por Bessa (2017), o sistema consiste na criação de paredes e lajes 

maciças moldadas através de estruturas metálicas no próprio lugar que a construção vai ficar, 

em alguns casos são feitas com peças pré-moldadas. As peças que modelam as paredes e lajes 

de um empreendimento, fabricadas com base em dados do projeto, são feitas por meio da 

montagem de painéis metálicos onde é deixado um vão para ser preenchido com concreto. 

Esse sistema tem sido muito utilizado pelo governo no projeto “Minha casa minha vida” 

devido sua velocidade de construção. 

De acordo com MISURELLI e MASSUDA (2009), o sistema de parede de concreto 

permite a construção de casas térreas, assobradadas, edifícios de até cinco pavimentos padrão, 

e alguns casos mais especiais edifícios com mais pavimentos com esforços de compressão. 

Dentre as vantagens conquistadas por esse sistema estão a economia devido a 

velocidade em que a estrutura fica pronta, de 1 (um) a 2 (dois) dias, diminuindo 50% do 

tempo de construção, o custo com o canteiro de obra e a quantidade de profissionais, 

comparando com uma obra convencional (BESSA, 2017). É um método que pode ser 

utilizado para a produção em escala como um auxílio para suprir o crescimento do mercado 

imobiliário brasileiro e as contínuas medidas públicas para ampliar a oferta de moradias. Não 

necessita de mão de obra especializada e possibilita maior qualidade e desempenho técnico. 

(MISURELLI e MASSUDA, 2009). 
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Como em todos os casos esse método também possui algumas desvantagens. Por ser 

um sistema onde as paredes fazem parte da estrutura de sustentação, qualquer tipo de abertura 

não planejada pode afetar diretamente na sua própria sustentação, por isso o morador de uma 

estrutura dessas não poderá fazer janelas, portas e qualquer furo na estrutura sem consultar a 

construtora responsável (BESSA, 2017). 

4. INSTALAÇÕES  

Para a execução das paredes de concreto é utilizada norma regulamentadora proposta 

pela ABNT que entrou em vigor em 10 de maio de 2012 com o intuito de impulsionar o uso 

da tecnologia em edificações, a NBR 16055/2012 com o título “Parede de concreto moldada 

no local para a construção de edificações – Requisitos e Procedimentos” tem o objetivo de 

regularizar os dimensionamentos e a execução completa do sistema. 

Segundo Yazigi (2011), na execução de instalações é essencial a especificação 

técnica dos diversos componente, isso garantirá que sejam adquiridos de forma correta para a 

obra, garantindo, quando montados, seu adequado funcionamento, segurança para os usuários 

e a conservação do patrimônio. Apesar dos cuidados já mencionados, falhas podem surgir 

também por causa do projeto, onde especificações técnicas frequentemente são falhas, “os 

componentes são mal descritos, as características nominais são omitidas, as competentes 

normas técnicas não são mencionadas e, comumente, são indicados as marca comercial e o 

tipo de material de um certo fabricante seguidos da expressão “ou similar””. 

4.1.  Instalações Elétricas Prediais 

As instalações elétricas prediais para esse tipo de estrutura devem ser feitas antes da 

concretagem. A sequência construtiva observada em obra acontece da seguinte forma: 

 É feita toda a montagem e colocação da armadura em suas posições de acordo com o 

projeto estrutural, que depois é conferido e aprovado pelo responsável. 

 Após, é feita a instalação dos eletrodutos corrugados e das caixas elétricas (FIG. 1). 

Em muitos casos, a fiação já vem introduzida dentro dos eletrodutos, são os chamados 

chicotes elétricos, também as caixas elétricas tem que ser adequadas para o sistema 

construtivo em questão, ou seja, devem ser lacradas para que não entre concreto, o que 

ocasionaria prejuízo ao sistema (NÚCLEO DE REFERÊNCIA, 2017). Um desafio 

para todos os responsáveis é que por se tratar de uma estrutura autoportante, não deve 
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ser removido material da sua seção, logo, a seção executada tem de ser a seção final 

desejada.  

 As caixas das instalações elétricas e hidráulicas são presas nas armaduras com 

presilhas apropriadas para cada tipo de caixa e os eletrodutos são fixados nas telas 

com arame para que não se soltem durante a concretagem (FIG. 1). 

Figura 1 -  Caixas elétricas, eletrodutos fixados na tela e na caixa QDL 

(quadro de luz) com vedação. 

 
Fonte: Fotos dos autores. 

4.2. Instalações hidráulicas Prediais 

Assim como com as instalações elétricas, as instalações hidráulicas também são 

fundamentais numa edificação de parede de concreto e merece cuidado e atenção quanto ao 

seu projeto e execução. Em entrevista publicada pelo Núcleo de Referência (2017) o 

Engenheiro Civil Arnoldo Wendler, coordenador da NBR 16055, cita que a NBR 16055 rege 

que a decisão se essas instalações vão ser embutidas ou não deve ser tomadas por parte do 

projetista estrutural, pois elas podem comprometer o sistema construtivo, já que pode exigir 

manutenções durante a vida útil da construção. Algumas construtoras preferem passar os 

tubos fora da estrutura, por passagens e compartimentos denominados shafts, outras optam 

por embutir as instalações dentro das paredes, usando o sistema denominado PEX (polietileno 

reticulado). 

“PEX é um sistema de tubulação plástico que pode ser utilizado nas instalações 

hidráulicas prediais tanto para água quente, quanto para a fria.” (KINDLE, 2012). O sistema 

PEX substitui o tubo rígido de PVC, e sua instalação é semelhante ao sistema elétrico. O kit 

chega até a obra pronto para uso e identificado conforme o projeto de instalações hidráulicas. 

Tem como vantagem reduzir o tempo de instalação, não sofrer corrosão, ser flexível e por não 

necessitar de usar muitas conexões evita o risco de vazamentos. Para sua instalação devem ser 

tomados os mesmos cuidados que com as instalações elétricas evitando que haja 
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contaminação com o concreto e fazendo com que os pontos de tomada fiquem localizados nos 

locais corretos para o uso final. O sistema é industrializado e é feito conforme o projeto de 

instalações hidráulicas. Na figura 2 podemos ver um detalhe do kit PEX com o ponto de 

consumo dentro da caixa e um sistema montado pronto para ser instalado. 

Figura 2 -  Detalhe da montagem do kit PEX com o ponto de consumo 

dentro da caixa lacrada e um sistema completo. 

  

Fonte: Foto dos autores. 

Shaft são aberturas verticais utilizadas para a passagem de tubulações, como as 

hidrossanitárias. Seu objetivo é possibilitar fácil acesso às instalações quando essas 

necessitam de manutenção. Normalmente são revestidas por painéis de gesso acartonado 

conforme pode ser visto na figura 3. (PAIXÃO, 2017). 

Figura 3 -  Shaft em parede de cozinha e banheiro. 

 

Fonte: Foto dos autores. 

5. CONCLUSÃO 

O nome do método parede de concreto é alto explicativo ao se referir ao sistema que 

nada mais é que paredes construídas por concreto armado. Para sua execução ser feita de 

forma adequada existem especificações técnicas fornecidas pela ABNT NBR 16055:2012 que 

quando seguidas garantem a qualidade da edificação, boa estabilidade estrutural e segurança. 
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As paredes de concreto têm sido bastante utilizadas, em especial em construções em 

escala pela sua rapidez, economia na execução, entre outras vantagens. As instalações 

elétricas e hidráulicas merecem atenção especial devido à dificuldade da sua execução por 

problemas que vem desde o projeto.  O texto buscou esclarecer mais sobre esses aspectos 

mostrando através de imagens e teoria características da sua execução. Destaca-se a utilização 

de técnicas como shafts para vedação de instalações hidráulicas que sejam aparentes na 

estrutura. As instalações elétricas apresentam eficiência no sistema construtivo por tê-la 

cuidadosamente inserida nas formas, antes do processo de concretagem das paredes. 

O estudo das paredes de concreto não se limita ao conhecimento já adquirido, mas 

pode ser objeto de estudos futuros para analisar casos mais específicos como, por exemplo, 

seu uso em edificações com maior número de pavimentos. 
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RESUMO 

 

O presente artigo expõe uma análise comparativa acerca da utilização do sistema de 

placas de gesso acartonado, conhecido comumente como sistema drywall, frente à utilização 

de alvenaria convencional. Essa investigação foi fundamentada em referências bibliográficas, 

além de um estudo de caso que apresenta a utilização dos dois sistemas, e tem como propósito 

apresentar o drywall como alternativa construtiva para vedações verticais de ambientes. De 

acordo com o embasamento teórico realizado, esse tipo de construção vem sendo bastante 

utilizado em obras da construção civil, que, devido ao mercado competitivo, vem exigindo 

agilidade e facilidade nos processos executivos. Logo, é de suma importância realizar um 

paralelo entre os dois sistemas, a fim de verificar a eficácia de um frente ao outro, 

possibilitando corroborar a utilização do sistema drywall.   

 

Palavras-chave: Alvenaria convencional, Sistema Drywall, Vedação vertical interna.  

 

1 INTRODUÇÃO  

A vedação vertical é um subsistema de uma construção que compartimenta e divide 

ambientes externos e internos, cuja proteção contra intempéries é seu maior objetivo. Ela pode 

ser externa, quando contorna o edifício protegendo dos agentes ambientais externos, ou 

interna, quando é construída dentro dos limites da vedação externa e busca a divisão de 

ambientes (LIMA, 2012).  

A vedação interna apresenta algumas funções secundárias essenciais que devem ser 

garantidas para o seu pleno desempenho: promover conforto acústico entre ambientes, servir 

de suporte e proteção às instalações do edifício, servir de proteção de equipamentos de 
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utilização e, em alguns casos, servir de suporte estrutural (LIMA, 2012). Deste modo, a 

escolha sobre qual sistema construtivo será fundado a vedação vertical merece atenção. 

Ademais, diante de um mercado competitivo, a economia na execução e excelência em 

resultados em um curto período de tempo são realidades nas empresas de construção civil. 

Deste modo, construir deixou de ser apenas uma forma de materialização de formas, construir 

agora envolve questões sobre custos e qualidade, sobre impactos ambientais e acima de tudo 

como a empresa se articulará para a entrega do empreendimento ao cliente final 

(BERTOLINI, 2013). Em vista disso, o sistema drywall se apresenta como alternativa frente 

aos sistemas de alvenaria convencional na estruturação de sistemas de vedação vertical 

interna.  

1.1 Drywall 

Conhecido no Brasil como gesso acartonado, o drywall é fabricado por máquinas onde 

é realizada a mistura de gesso, água e aditivo, posto em secagem e, logo após, destinado para 

o uso. É formado por placas de gesso recobertas por uma camada fina de papel e sua 

montagem é feita em armações metálicas. Aparece em diversas espessuras e tipos, seu peso é 

consideravelmente menor que da alvenaria comum (COSTA et. al. 2014). 

Bertolini (2013) explica que existem três tipos de placas diferentes para diferentes 

finalidades: placas do tipo Standard (ST), as placas RU (Resistentes à umidade) e as placas 

RF (Resistentes ao fogo). 

As placas do tipo Standard são chapas de gesso comum, utilizadas em ambientes sem 

contato com água, sendo, em geral, o modelo mais utilizado para vedação interna. As placas 

do tipo RU são chapas resistentes à umidade, podendo ser utilizadas em ambientes com 

contato com água. Entretanto, é necessária a impermeabilização flexível na base da parede e 

no encontro com piso. Esse tipo de placa é mais utilizado em fechamento de áreas de serviços, 

banheiros e cozinhas. Por fim, as placas do tipo RF são chapas resistentes ao fogo, utilizadas 

apenas em casos especiais. 

Segundo Losso (2004, apud LIMA, 2012) essas placas são montadas, por ambos os 

lados, em perfis de aço galvanizado, que por sua vez são fixados na estrutura principal da 

edificação (laje, pilares e vigas). Elas são montadas sequencialmente até toda vedação do 

ambiente desejado, em sua parte interna fica um espaço vazio, no qual pode se passar 

tubulações elétricas, hidráulicas e ser preenchido com lã de vidro a fim de garantir maior 

eficiência no conforto acústico.  
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1.2 Alvenaria convencional  

A definição de alvenaria pode ser dada por um componente construído em obra, 

utilizando-se a união entre tijolos ou blocos com juntas de argamassa, formando um conjunto 

rígido e coeso. Uma das principais funções da alvenaria é a de separar ambientes, As paredes 

servem apenas como fechamento. Todo o peso é absorvido pelo sistema pilares, lajes e vigas, 

e por isto pode-se dizer que as paredes não possuem função estrutural (LIMA, 2012). 

No Brasil, a alvenaria convencional ainda é muito comum nas obras. Uma vantagem é 

que não há restrição quanto às medidas do projeto, não tendo limites para futuras reformas, e 

podem ser especificadas esquadrias fora do tamanho padrão. Como desvantagem, esse método 

possui um tempo de execução alto e um custo elevado tanto para execução quanto para 

manutenção (COSTA et. al. 2014).  

2 OBJETIVO 

Diante do que foi descrito anteriormente, o objetivo desse artigo é apresentar o drywall 

como um sistema de construção alternativo para vedações internas verticais, avaliando sua 

aplicabilidade comparada com o sistema de alvenaria convencional, destacando pontos 

positivos dos dois métodos paralelamente.  

3 ESTUDO DE CASO 

Com o crescimento da construção civil o mercado imobiliário tem se tornado cada dia 

mais competitivo, exigindo que as empresas busquem soluções construtivas com menor custo 

de implantação e manutenção, alto desempenho e menor tempo de execução. Nesse contexto, 

foi realizado um estudo comparativo entre alvenaria em bloco cerâmico e painéis de gesso 

acartonado para uso como vedação em edifícios, considerando análise qualitativa, quantitativa 

e de custo, de forma a verificar a potencialidade de uso do drywall (LIMA, 2012). 

A obra em estudo é um edifício comercial e residencial, com 19 pavimentos, 

localizado na cidade de Feira de Santana, BA. O empreendimento em construção possui 

5686,37 m² de divisórias internas e adotou para sua vedação interna bloco cerâmico de 6 furos 

(LIMA, 2012). 

3.1 Análise dos resultados 

A tabela 01 apresenta o peso total das paredes tanto em gesso acartonado quanto em 

alvenaria de bloco cerâmico (6 furos, com dimensões 9x19x29 cm). 
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Tabela 1 – Carga total das paredes sobre a estrutura 

Diferença de carga 

Drywall x Alvenaria em bloco cerâmico de 6 furos 

Item  Serviço Unid Quant 
Peso 

Kg/m² 

Peso total sobre a estrutura 

(t) 

1.1 
Execução de paredes internas 

com chapas de gesso acartonado  
m² 5686,37 30 170,59 

1.2 
Execução de paredes internas 

com alvenaria convencional  
m² 5686,37 180 1023,55 

Fonte: LIMA, 2012 

Analisando os resultados, nota-se que o drywall é 852,96t mais leve, o que equivale a 

uma redução de 83,33% do peso de parede sobre a estrutura do edifício (LIMA, 2012). 

Tabela 2 – Custo com materiais 

Custo de material 

Drywall 

Item  Material Unid Quant 
Preço unitário 

do material 

Preço global do 

material 

1.1 Perfil guia m² 5686,37 R$ 8,27 R$ 47.026,28 

1.2 Perfil montante m² 5686,37 R$ 10,04 R$ 57.091,15 

1.3 Chapa drywall ST 12,5 mm m² 5686,37 R$ 11,92 R$ 67.781,53 

1.4 Massa para junta m² 5686,37 R$ 1,60 R$ 9.098,19 

1.5 Fita para junta m² 5686,37 R$ 0,30 R$ 1.705,91 

1.6 Parafuso GN 25 m² 5686,37 R$ 2,15 R$ 12.225,70 

      Total R$ 34,28 R$ 194.928,76 

Parede com bloco cerâmico convencional 

Item  Material Unid Quant 
Preço unitário 

do material 

Preço global do 

material 

1.1 Alvenaria m² 5686,37 R$ 12,27 R$ 69.771,76 

1.2 Argamassa para levante m² 5686,37 R$ 1,17 R$ 6.653,05 

1.3 Massa única  m² 11372,74 R$ 5,03 R$ 57.204,88 

      Total R$ 18,47 R$ 133.629,70 
Fonte: Adaptado LIMA, 2012 

Através da comparação de custos dos materiais dos dois sistemas construtivos 

observa-se que a parede em bloco cerâmico é mais econômica em R$ 61.299,06, o que 

equivale a uma redução de 31,45% do valor pago para a compra de materiais para a execução 

de paredes internas em drywall (LIMA, 2012). 

Pela análise de projeto e de acordo com a tabela TCPO (Tabela de Composições de 

Preços para Orçamento) e com os preços do mercado local dos serviços e insumos, foi 

levantado o custo de mão de obra, tabela 03, para cada tipo de sistema de vedação em estudo 

(LIMA, 2012). 
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Tabela 3 – Custo com mão de obra 

Mão de obra 

Drywall x Alvenaria em bloco cerâmico de 6 furos 

Item  Serviço Unid Quant 
Preço unitário 

da mão de obra 

Preço global da 

mão de obra 

1.1 
Execução de paredes internas 

com chapas de gesso acartonado  
m² 5686,37 R$ 13,40 R$ 76.197,36 

1.2 
Execução de paredes internas 

com alvenaria convencional  
m² 5686,37 R$ 28,28 R$ 160.810,54 

Fonte: LIMA, 2012 

Analisando os resultados verifica-se que o valor pago para a execução das paredes de 

drywall é R$ 84.613,18 mais econômico em relação ao mesmo serviço com alvenaria de 

blocos cerâmicos, o que equivale a uma redução de 52,62% (LIMA, 2012). 

Somando-se os custos de mão de obra e de materiais do sistema de vedação drywall e 

parede com bloco cerâmico tem-se R$ 271.126,12 e R$ 294.440,24, respectivamente. 

Analisando os resultados, as paredes feitas em drywall foram mais viáveis economicamente, 

sendo mais econômicas em R$ 23.314,12, o que equivale a uma redução de 7,92% no custo 

das paredes internas do edifício (LIMA, 2012). 

3.2 Vantagens e desvantagens 

De acordo com Lima (2012), as vantagens da utilização da vedação interna utilizando 

gesso acartonado em relação à alvenaria convencional em blocos cerâmicos são: 

a) Redução do volume de materiais transportados e facilidade de montagem; 

b) Facilidade na execução das instalações evitando-se quebra nas paredes e diminuindo a 

geração de resíduos; 

c) Redução de mão de obra para execução e aumento na produtividade; 

d)  Redução do peso sobre a estrutura e, consequentemente, diminui os custos de estrutura e 

fundação; 

e) Flexibilidade de layout e ganho de espaço, já que o drywall possui espessura menor; 

f) Facilidade de execução de eventuais manutenções. 

Segundo Lima (2012), as desvantagens da utilização da vedação interna utilizando 

gesso acartonado em relação à alvenaria convencional em blocos cerâmicos são: 

a) Enfrenta barreiras culturais e falta de mão de obra especializada; 

b) Baixa resistência mecânica; 

c) Exige planejamento para fixação de objetos na parede; 

d) Poucos fornecedores de materiais. 
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4 CONCLUSÃO  

Diante da crescente competitividade entre grandes empresas de construção e os curtos 

prazos para entrega dos empreendimentos a utilização do sistema drywall para vedação 

vertical demonstra resultados satisfatórios de desempenho e apresenta-se como potencial 

sistema para substituição de alvenarias convencionais.  

Através do estudo de caso foi possível perceber que o sistema de placas de gesso 

descarrega um menor sobrepeso nas fundações propiciando menor dimensionamento da 

mesma e redução de custos nessa etapa. Outro fator que merece atenção é quanto ao custo de 

mão de obra, como o sistema drywall requer um número melhor de trabalhadores para sua 

execução esse item apresenta menor custo comparado à alvenaria convencional. Por fim, 

apesar do custo de materiais de uma alvenaria convencional ser menor que o sistema drywall, 

com a difusão do sistema, os preços tendem a cair, tornando o uso do sistema de placas de 

gesso menos oneroso. 

Para mais, as vantagens como facilidade de mudança de layout e rapidez na execução, 

em um mercado dinâmico como descrito anteriormente, são fatores notórios e que atestam a 

aplicabilidade do drywall como sistema construtivo alternativo para vedações verticais.   
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Resumo  

O presente artigo tem por objetivo identificar as manifestações patológicas em obras de arte 

inseridas no meio urbano. O estudo de caso foi o Viaduto Helena Greco, conhecido, 

popularmente, como Elevado Castelo Branco, localizado na região Centro-Sul da cidade 

mineira de Belo Horizonte. Foi realizada uma vistoria técnica por meio de ensaio visual pelos 

autores, podendo-se identificar algumas patologias, as quais serão descritas e mostradas neste 

artigo.  

Palavras-chave: Manifestações patológicas; obras de arte; pontes; viadutos.   

  

1 Introdução 

Com o crescimento das cidades e a necessidade de deslocamentos para diversas 

regiões, é possível observar, cada vez mais, a busca por métodos que facilitem o 

deslocamento e reduzam o tempo no trânsito. As pontes e viadutos são instrumentos 

fundamentais no ambiente urbano, tornando possíveis os deslocamentos entre regiões, em um 

menor tempo e menor distância. Entretanto, devido à exposição a intempéries e outros meios 

nocivos, estas estruturas podem apresentar patologias de caráter físico, químico, biológico ou 

mecânico, que podem influenciar no desempenho das suas funções.   

Como qualquer outro sistema estrutural de concreto, os viadutos e pontes estão 

sujeitos a manifestações patológicas. Entretanto, com a carência de mão de obra especializada 

e, até mesmo, empresas que realizem este tipo de investigações nas estruturas, cada vez mais 
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se faz presente, nestas estruturas, manifestações de patologias, principalmente, aquelas 

causadas por fenômenos da natureza.   

O viaduto Helena Greco, localizado na Região-Centro Sul, sofre, constantemente, 

impactos de gases emitidos pelo grande volume de veículos que passam pela região, causando 

danos. Devido a uma concentração de andarilhos na região, o viaduto se tornou moradias e 

abrigos. Porém com a finalidade de se aquecerem, estas pessoas acendem fogueiras e usam 

materiais inflamáveis causando a deterioração da estrutura, que será tópico abordado nesse 

presente trabalho.   

  

2 Metodologia de pesquisa  

Os autores deste artigo, juntamente com o professor orientador, realizaram uma visita 

técnica ao viaduto Helena Greco, conhecido, popularmente, como Elevado Castelo Branco.   

Utilizando conceitos vistos ao longo do curso de graduação em Engenharia Civil, 

como, por exemplo, conceitos abordados nas seguintes matérias: Materiais de construções 1 e 

2, Tecnologias das construções e Tópicos especiais em edificações, e com o auxílio da norma  

DNIT 010/2004 – PRO (Inspeções em pontes e viadutos de concreto armado e protendido – 

Procedimento), os autores puderam realizar um parecer técnico descrevendo as patologias 

manifestadas na estrutura do viaduto. 

Por meio do ensaio de fenolftaleína, foi possível identificar frentes de carbonatação 

nos elementos estruturais constituintes do viaduto.  

  

3 Referencial Teórico  

3.1 Pontes e Viadutos  

Desde os tempos primitivos, de acordo com Vitório (2002), quando o homem usava 

um tronco de árvore para superar os obstáculos naturais e continuar seu trajeto, até os tempos 

atuais, em que estruturas desafiam a lei da gravidade e a própria imaginação humana pela 

ousadia de seus vãos, as pontes representam uma das mais belas formas de expressão da 

capacidade criadora da engenharia.  

Marcelli (2007, p. 2) relata que a ponte deve satisfazer, perfeitamente, às necessidades da via 

de acordo com seu tráfego, vazão etc; ter os seus materiais constituintes específicos de forma 

que as tensões neles exercida não ultrapasse as admissíveis para que não ocorra a ruptura. A 

estrutura deve ser agradável e harmônica com o ambiente situado e deve atender às exigências 
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para que sua durabilidade alcance a especificada em projeto. Entretanto, um estudo 

econômico deve ser feito para que a ponte atenda aos requisitos acima e seja viável do ponto 

de vista financeiro.  

Ainda, segundo Marcelli (2007, p. 1), denomina-se ponte a obra destinada a transpor 

obstáculos para dar continuidade a uma via de comunicação. Ainda, afirma que o obstáculo 

transposto deve ser um rio ou outro natural, pois, quando a estrutura tem por objetivo a 

transposição de vales, outras vias ou obstáculos em geral não constituídos por água é, 

comumente, denominada viaduto.  

  

4 Viaduto Helena Greco  

Localizado na região central do capital Mineira, popularmente, conhecido como 

Elevado Castelo Branco, em homenagem ao Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 

o primeiro presidente no governo militar, liga a Avenida Pedro II à Praça Raul Soares. Sua 

estrutura é toda em concreto armado e protendido.  

Medido pelos autores no dia da visita técnica, levando em consideração a dificuldade 

de medição, o viaduto possui dimensões aproximadas:   

• Comprimento 205m;   

• Largura do tabuleiro ou pista de rolamento 15m;   

• Altura no ponto central de sua extensão de 5m de vão livre;   

• Altura da viga principal de 3,5m.  

As figuras Fig.01-A e 01–B mostram a estrutura e o estado sanitário estrutural do viaduto.  

  

 

 
Fonte: Arquivo dos autores, 2018.             Fonte: Arquivo dos autores, 2018.             

Fig.01-A: Parte inferior da 

superestrutura. 

 

Fig.01-B: Pista de rolamento do viaduto. 
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5 Identificação das manifestações patológicas  

5.1 Patologias causadas por Agentes Químicos  

Segundo Neville (2013, p. 259), “O concreto atacado por sulfatos tem uma aparência 

característica, cor esbranquiçada, com a deterioração começando pelas bordas e cantos, 

seguida por fissuração e lascamento do concreto” (Fig. 02-A, Fig. 02-B). A causa desta 

aparência e a formação do Sulfato de Cálcio (gesso) e Sulfoaluminato de Cálcio que ocupam 

um volume maior do que os compostos anteriores os quais eles substituíram, levando a uma 

expansão da estrutura do concreto e, consequentemente, a lascamentos, fissurações, 

descamação, desintegração e até mesmo redução da resistência mecânica da mesma.  

 

 

Fonte: Arquivo dos autores, 2018.                              Fonte: Arquivos dos autores, 2018. 

 

5.2 Patologias causadas por Agentes Físicos  

De acordo com Mehta e Monteiro (1994), as causas físicas da deterioração do concreto se 

classificam nas seguintes categorias: O desgaste superficial ou perda da massa devida a 

abrasão, erosão e a cavitação; a fissuração devida a gradientes normais de temperatura e 

umidade, pressões de cristalização dos poros e a exposição de extremos de temperatura como, 

por exemplo, o congelamento e o fogo (Fig. 03-A, Fig. 03-B).  

 

  

 

Fig.02-A: Ilustra a deterioração na 

estrutura do viaduto. 

 

 

Fig.02-B: Ilustra a queima na estrutura 

do viaduto. 

 

Fig.03-A: Efeito devido à queima em 

um dos pilares do viaduto e na 

superestrutura. 

 

Fig.03-B: Lascamento do 

concreto devido à exposição a 

altas temperaturas. 

 

   Fonte: Arquivo dos autores, 2018.     Fonte: Arquivo dos autores, 2018.  
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5.3 Patologias causadas por Agentes Mecânicos  

Segundo Souza e Ripper (1983), o choque de veículos automotores contra pilares e 

guarda rodas de viadutos e o contínuo roçar, ou mesmo o choque de embarcações contra faces 

expostas de pilares de pontes e estacas de cais são típicos exemplos de ações mecânicas, com 

consequências que vão desde o desgaste da camada mais superficial de concreto à destruição 

de algumas peças estruturais, sempre que não exista a proteção adequada, como pode ser visto 

nas defensas do viaduto Helena Greco, mostrado na Fig.04-A e Fig.04-B. 

 

 

 

   

 

5.4 Patologias causadas por Agentes Biológicos  

Segundo Ripper e Souza (1983), os processos biológicos podem ser resultado de ataques 

químicos de ácidos que são gerados pelo crescimento das raízes das plantas, fungos e algas 

(Fig.05), por proliferação de fungos ou pela ação de sulfetos produzidos por bactérias aeróbias 

presentes nos esgotos, causando fissuras no concreto.  

Fig.05: Vegetação na parte inferior entre a superestrutura e o pilar do viaduto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Fig.04-A: Defensa central de 

concreto deteriorada. 

Fig.04-B: Defensa lateral de concreto 

deteriorada. 

   Fonte: Arquivo dos autores, 2018.     Fonte: Arquivo dos autores, 2018.  

   Fonte: Arquivo dos autores, 2018.  
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6 Conclusão  

Pode se concluir que uma estrutura sofre com os efeitos patológicos devido ao 

ambiente que estão em contato. No viaduto Helena Greco, foram identificadas algumas 

patologias das quais estão descritas no presente artigo, sendo elas patologias químicas, 

mecânicas, físicas e patologias causadas por agentes biológicas. A falta de manutenção nestas 

estruturas e o descaso de entidades responsáveis por tal serviço, pode ser um dos motivos que 

contribuem para o surgimento e a proliferação destas patologias. Toda estrutura está sujeita a 

manifestações patológicas, mas com o devido cuidado e uma manutenção preventiva, podem 

ser evitados danos agravantes na estrutura. Na visita técnica no viaduto Helena Greco, uma 

das patologias frequente é a exposição das armaduras tanto nas defensas de concreto quanto 

na superestrutura, efeitos estes que são característicos de patologias causadas por agentes 

mecânicos e químicos.  
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Resumo 

Contribuindo de forma direta para o progresso, desenvolvimento econômico e mobilidade nas 

grandes cidades, o transporte público ainda sofre alguns desafios. Dentre eles os que estão 

ligados à implantação e operação de redes noturnas nas cidades brasileiras. Os desafios 

podem ser pela baixa operação em alguns lugares ou até mesmo sua ausência, a insegurança e 

a falta de planejamento operacional. Dessa forma será analisado nesse artigo o transporte 

público noturno nas cidades brasileiras com seus desafios e operação, sugerindo uma possível 

solução para o problema exposto. 

Palavras-chave: Transporte noturno, desafios do transporte, segurança, implantação.  

1. INTRODUÇÃO 

Devido à dinâmica urbana das cidades ao longo do território nacional o transporte 

público deve se adequar às características de cada região e ser passível de adaptações. O 

principal desafio está relacionado à demanda de passageiros, que afetam não somente a oferta 

de transporte, mas também seu custo. Como exemplo pode-se citar a cidade de Belo 

Horizonte, em Minas Gerais, que segundo o site do Departamento de Edificações e Estradas 

de Rodagem de Minas Gerais, DEER/MG, teve uma queda na demanda na ordem de 10,8% 

no volume de passageiros entre 2015 e 2016 (redução média de 63 mil usuários por dia).  

A demanda é um dos pontos chave do planejamento do transporte público, e quando 

ligamos essa informação ao transporte público noturno, observamos que sua baixa demanda e 

a economia gerada com a interrupção nesses horários são os pontos mais relevantes na análise 

da disponibilização ou não desse serviço, muitas vezes é observada somente a viabilidade 
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financeira. O artigo proposto visa compreender e analisar a situação atual e as dificuldades de 

se manter linhas noturnas de transporte, além de estudar vertentes que possam solucionar o 

problema nas cidades brasileiras. 

1.1. Metodologia de Estudo 

Para a elaboração do trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca da 

situação atual do transporte noturno brasileiro e, consequentemente, a defasagem do sistema 

de operação atual. Para tal, são apresentados alguns exemplos de cidades e pesquisas que 

mostram o presente cenário, analisando-se alguns possíveis fatores que influenciam, positiva 

ou negativamente, e as possíveis soluções para melhoria. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Transporte Público 

O transporte público coletivo é primordial para se garantir a circulação de pessoas na 

sociedade e tem como função principal o atendimento do usuário, feito de acordo com a 

demanda, visando garantir e cooperar cada vez mais para a qualidade de vida local. É 

necessário para o desenvolvimento da mobilidade e acessibilidade, que nada mais é que a 

facilidade de deslocamento de pessoas e a facilidade, em distância, tempo e custo, de se 

alcançar os destinos projetados, respectivamente. 

Atualmente o transporte público coletivo é de responsabilidade do poder público e 

tem seu desenvolvimento baseado na produção de outras atividades que serão efetivas para o 

crescimento regional garantindo o direito dos cidadãos de se deslocarem. Reck (2017) afirma 

que o transporte público de passageiros é representado atualmente por três subdivisões, sendo 

elas, o transporte de massa (metrô, trem de subúrbio, bonde), transporte coletivo (ônibus, 

micro-ônibus) e transporte individual, estes são necessários para promover de forma 

inteligente e gesticulada a oportunidade de locomoção a qualquer cidadão. De maneira geral, 

são eles os responsáveis pela garantia de um transporte que atenda as diferentes funções 

específicas de uma população, proporcionando a melhoria de vida e o conforto.  

2.2. Demanda 

Segundo a FDR (2016), foi divulgada pelo IPEA uma pesquisa onde 60,05% dos 

entrevistados afirmaram que o transporte público é o meio de transporte que eles mais 

utilizam nas grandes cidades. Porém, a privatização dos sistemas de transporte causa a 

acomodação e o descaso, já que visando apenas o lucro, as empresas atuam buscando 

economia, ou seja, um modo de gastar o mínimo possível. Com essa metodologia há corte de 
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gastos, como por exemplo, a exclusão do transporte noturno e a dupla função dos motoristas 

de ônibus (eliminando os cobradores e adotando a bilhetagem eletrônica). 

Segundo Augusto (2017), os sistemas de transporte têm que garantir, em todas as 

situações, a mobilidade dos habitantes, e não podem se preocupar somente com os horários 

com grande movimento. Para garantir a integridade do sistema, o mesmo deve disponibilizar 

um serviço ininterrupto, inclusive nos horários que a demanda for menor. Assim, defende que 

o transporte público noturno cumpre o importante papel de fazer a conexão entre os 

estabelecimentos públicos que funcionam de madrugada (atendendo a demanda de pessoas 

que buscam esses locais e serviços, incluindo trabalhadores destes recintos, que se deslocam 

até os bares, restaurantes, festas noturnas entre outros) formando uma rede de atendimento 

que garanta o acesso a estes serviços a toda população. 

2.3. “Lei Seca” 

A Lei Nº 11.705/2008, é conhecida popularmente como a “lei seca” que altera o 

Código de Trânsito Brasileiro e trata de dispositivos legais que visam “coibir o consumo de 

bebidas alcoólicas em determinadas situações ou períodos, ou associar o consumo de bebidas 

a atividades específicas”, como conduzir veículos, gerando penalidades para os que o fazem.  

Para se adaptar a essa realidade o transporte público precisa funcionar em parceria 

com as exigências da lei. Na cidade de Belo Horizonte o transporte público apresenta quadro 

de horários reduzidos nos fins de semana e também no período noturno. A vida noturna da 

cidade assim é afetada pela lei seca e pela falta de suporte aos motoristas com a falta de meios 

acessíveis para a população voltar para casa em alternativa ao uso do taxi. 

Segundo Cardoso (2016), mesmo em algumas cidades do Brasil onde bares fizeram 

acordos com taxistas para o cliente não perder o hábito de beber de noite e poder voltar para 

casa de táxi, ainda é necessário o transporte público.  

2.4. Viabilidade 

Segundo um debate publicado e feito pela Apediscute (2017) 5 pontos devem ser 

analisados quando o foco é o transporte público, são eles: tempo de deslocamento, 

manutenção, confiabilidade e também custos de operação e de implantação. Comparando 

metrô com o ônibus, as viagens de metrô são mais rápidas, devido à velocidade constante, 

enquanto os ônibus dependem de fatores como o trânsito nos horários de pico, paradas em 

pontos de ônibus variáveis, entre outros, porém durante o horário noturno, de 00h às 04h, o 

ônibus atingiria uma velocidade média maior, e diminuiriam o tempo que o passageiro fica à 

espera do transporte, fazendo com que o tempo de viagem fosse menor. 
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Quanto ao custo de operação, estão envolvidos custos como combustível, 

depreciação, peças, entre outros, estes podem ultrapassar 90% dos custos diretos do 

funcionamento de um sistema de transporte público coletivo. Estes poderiam influenciar de 

forma direta a não adesão em alguns locais do transporte noturno, porém, poderia ser adotada 

frota reduzida e veículos de menor porte, de forma que o transporte durante o dia ajudasse a 

pagar essas viagens. Quanto à implantação o transporte por ônibus é mais barato. 

3. CIDADES QUE CONTAM COM O TRANSPORTE PÚBLICO NOTURNO 

Diversas capitais e regiões metropolitanas adotam atualmente o processo de 

funcionamento do transporte público noturno de forma reduzida e planejada de acordo com 

sua demanda e retorno financeiro, porém, em algumas situações por falta de retorno, empresas 

e órgãos gestores abrem mão do sistema noturno para que os mesmos não fiquem no prejuízo. 

Capitais como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, 

Curitiba e várias outras possuem o transporte público noturno em escala reduzida, porém, a 

escala por eles apresentada não é capaz de suprir as solicitações impostas pelos usuários. De 

acordo com o portal de noticias G1 (2009), a cidade de São Paulo durante as primeiras horas 

de circulação chega a disponibilizar cerca de 14 mil veículos, reduzindo este número para o 

período noturno depois de 01:00 hora da manha para apenas 300 veículos em circulação, o 

portal ainda cita outras capitais como, Rio de Janeiro, que reduz a circulação da quantidade de 

linhas para 21%, e em Salvador, que durante o dia atende cerca de 400 mil pessoas e durante a 

noite disponibiliza apenas 13 unidades de veículos para circulação. 

Além dos ônibus, algumas capitais e outras regiões também possuem o recurso dos 

trens e metrôs, porém, novamente ocorrem fatores que impossibilitam a disponibilidade 

destes recursos nos períodos noturnos, como a baixa disponibilidade. 

3.1. Segurança 

A criminalidade no transporte público é um tema diretamente relacionado à 

segurança tanto dos funcionários quanto dos usuários desse serviço e afeta a qualidade do 

transporte por ônibus, abrangendo os acidentes durante o deslocamento e atos de violência. Os 

atos de violência, mais especificamente o roubo a ônibus, é o ponto de maior destaque no 

transporte público noturno, são cometidos no interior dos veículos e em pontos de parada. 

Reck (2017) destaca que nos pontos de parada e no interior dos veículos ou estações 

e terminais há uma maior incidência da criminalidade, o que pode interferir de forma negativa 
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nos usuários potenciais do sistema de transporte público. Se os usuários não percebem o 

sistema como seguro, a atratividade do serviço é prejudicada. 

Segundo AGAZETA (2014) os bandidos perceberam o grande volume de dinheiro 

que circulam dentro dos coletivos, em poder dos cobradores e também dos passageiros, e 

assim iniciou-se uma onda de assaltos a eles, acompanhados de violência e agressões gerando 

assim mais medo entre passageiros e funcionários. A situação só piora no período noturno 

onde o número de passageiro dentro dos veículos é menor e a insegurança maior. 

Como resposta a este tipo de situação as empresas de transporte coletivo passaram a 

aplicar medidas para minimizar este tipo de incidente, “como a implantação do vale transporte 

(reduzindo o volume de dinheiro no coletivo), monitoramento de frota com botão de pânico, 

câmeras de segurança, etc” (AGAZETA,2014). Porém ainda é necessário o posicionamento 

correto dos cidadãos quanto a como se proteger dentro do transporte público e o aumento do 

investimento em medidas de segurança por parte dos fornecedores do transporte, o que não 

deveria servir como empecilho à disponibilização do transporte público no período noturno.  

Relacionado ainda à falta de segurança em pontos de espera, pode-se destacar, que 

existem aplicativos de monitoramento da localização dos ônibus o que serve de auxílio aos 

passageiros a ter uma previsão correta das chegadas dos ônibus que se antecipam a sua 

chegada. Além disso, no período noturno, a diminuição do congestionamento reduz a 

interferência sobre o serviço, contribuindo para o cumprimento de previsões de chegada às 

paradas. (APEDISCUTE, 2017) 

O metrô também seria uma alternativa segura uma vez que as estações são fechadas e 

possuem seguranças nelas. Porém, como o metrô geralmente não atende a todos os bairros da 

cidade a qual se localiza, ainda sim é necessário a utilização de outros meios como os ônibus. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se chegar à conclusão de que manter e implantar transporte público noturno de 

qualidade poderia gerar um desequilíbrio financeiro no sistema, mas que com estudos 

dirigidos em parceria com a população e das instituições que disponibilizam o serviço pode 

sim ser possível e viável a sua disponibilização. É preciso lembrar que o direito do usuário de 

se locomover de madrugada usando o transporte público é tão importante e necessário como 

em qualquer outro horário, seja para trabalhar ou para lazer. 

Mesmo que o ônibus seja um dos veículos mais maleáveis, poderiam ainda ser 

explorados outros meios, como o uso de vans. A oferta de transporte público noturno 
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contribui também para a eficiência da Lei Seca provendo alternativas à população que faz uso 

de bebidas para voltar para a casa, diminuindo o número de motoristas bêbados ao volante 

que levariam a acidentes. 

Em vista da realidade da menor escala de usuários no período noturno a existência de 

transporte pelo menos para os pontos estratégicos da cidade e/ou a disseminação de um 

conjunto de linhas existentes em apenas uma que atenda da mesma forma todas as regiões e 

em veículos menores se mostra necessário. É relevante se propor métodos que incentivarão a 

implantação e a manutenção de redes noturnas eficazes, contornando o desequilíbrio 

financeiro gerado no sistema e garantindo a qualidade de vida dos usuários. 
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Formato da apresentação: ORAL. 

 

Resumo 

Este trabalho trata do estudo histórico da implantação de uma ciclovia na cidade de 

Teixeira de Freitas, localizada no extremo sul Bahia, que já conta com uma ciclorrota, e da 

proposta de adequação deste equipamento urbano, segundo diretrizes e normas atuais. A 

metodologia empregada foi a revisão bibliográfica preliminar, na qual se utilizaram fontes 

primárias e secundárias, além de consultas a narrativas da burocracia local, por meio de 

entrevistas, inspeções e averiguações, com objetivo de levantar documentação que sustenta as 

proposições e realidades que levaram à implantação parcial da ciclovia existente. De forma 

paralela e complementar são apresentados meios técnicos para executar uma proposta viável 

para uma ciclovia tecnicamente contemporânea. Desenvolver tal anteprojeto teve como 

motivação a necessidade do uso de meios de transportes alternativos ao automóvel, tendo em 

vista que o aumento da concentração populacional e a falta de planejamento urbano 

contribuem de maneira significativa para o surgimento dos desafios provenientes do trânsito. 

O município de Teixeira de Freitas foi escolhido a partir do desejo de melhorar sua 

mobilidade, restrita a apenas uma autoviação de transporte público, que não trafega em toda a 

zona urbana. Enxergou-se potencial cicloviário baseado em seu relevo favorável e no fato da 

bicicleta já ser um meio de transporte difundido perante a população. Dentro das limitações 

do trabalho acadêmico, foi possível apresentar um traçado para a ciclovia e alternativas que 

solucionassem alguns desafios que podem dificultar sua implantação e modernização. 

 

Palavras-chave: Ciclovia. Mobilidade urbana. Transporte alternativo. 
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1 Introdução 

 

A mobilidade urbana é um problema na maioria das cidades, em âmbito mundial. O 

crescimento populacional desordenado e a falta de investimento em planejamento urbano 

tornam a circulação cada vez menos confortável. Com o desenvolvimento socioeconômico 

das cidades ocorre o aumento do índice veículos motorizados, comprometendo a velocidade e 

consequentemente o tempo do percurso (MORATO, 2014).  

A reestruturação do espaço viário, de acordo com o atual cenário, faz-se necessária 

para a melhoria na qualidade do transporte dos usuários das vias e mitigação dos impactos 

causados pela mobilidade, a inclusão da bicicleta nos deslocamentos urbanos deve ser 

considerada elemento fundamental para a implantação do conceito de Mobilidade Urbana 

para construção de cidades sustentáveis, como forma de redução do custo da mobilidade das 

pessoas e da degradação do meio ambiente (MENDONÇA, G. et al, 2011).  

Aplicando-se tais conceitos ao extremo sul baiano, que está em constante crescimento 

populacional e econômico, a implantação do transporte cicloviário não só concilia a proposta 

ambiental como também é chave para solucionar a mobilidade social. Mesmo com a falta de 

estrutura da região, a bicicleta é altamente difundida como meio de transporte devido à falha 

na falta de oferta de transporte público, ao relevo favorável e ao seu baixo custo. 

 

2 Metodologia  

 

Por meio de revisão bibliográfica, foram realizadas buscas sobre as características do 

transporte cicloviário, identificando os principais aspectos que justificam o uso da bicicleta 

como meio de transporte. Foram considerados artigos científicos que abordavam os benefícios 

da implantação e integração de ciclovias e ciclofaixas, os delineamentos técnicos e 

tecnológicos, incluindo também pesquisas aplicadas para implantação e melhorias de 

ciclovias e ciclofaixas, baseadas nas regulamentações e legislação pertinente.  

Inserindo-se no estudo de caso do presente trabalho, o município de Teixeira de 

Freitas foi escolhido a partir do desejo de melhorar sua mobilidade, restrita a apenas uma 

viação de transporte público, que não trafega em toda zona urbana. Enxergou-se potencial 

cicloviário, baseado em seu relevo favorável, e em a bicicleta já ser um meio de transporte 

difundido perante a população, foi também realizada uma enquete através de mídias sociais, 

na qual puderam evidenciar os fatos. 
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Imagem 1 – Enquete Local: Motivação Populacional 

 

Fonte: Elaborado pelos autores o  

Imagem 2 – Enquete Local: Distribuição etária 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Após a escolha do traçado em que se implantaria a malha cicloviária, surgiram 

dificuldades em obter-se a topografia da mesma.  Dentro das limitações de coleta de dados, 

foi estudada a viabilidade, necessidade e demanda de uma ciclovia em uma cidade do interior, 

com limitações reais de infraestrutura e urbanismo. 

Este estudo de caso se limitou à geometria da cidade, visando um maior 

aproveitamento econômico e urbanístico, que promova uma melhor mobilidade, aliando o 

transporte público, pessoal e a malha cicloviária. Este trabalho tem características de estudo 

de viabilidade e de concepção, reconhecendo-se que para efetiva implantação da ciclovia, 

necessita ser mais profundo, abrangendo o detalhamento do projeto.  

 

3 Critérios para a implantação de rotas cicláveis 

 

Segundo RICCARDI (2010) para tornar a utilização de ciclovias e ciclofaixas viável, e 

conseguir extrair o máximo dos seus benefícios de forma segura e confortável é necessário 

atender a todos os elementos técnicos relativos à construção destas pistas para transporte em 

bicicletas:  

 Largura da ciclovia 

 Velocidade de projeto  

 Drenagem 

 Greide 

 Pavimento 

 Interseções 

 Sinalização 

 Iluminação 

 Estacionamentos 
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4 Estudo de caso: ciclovia na cidade de Teixeira de Freitas 

  

Teixeira de Freitas é um município emergente localizado no extremo sul da Bahia, de 

relevo majoritariamente plano, que se consolidou como polo da região. Devido ao pouco 

tempo de existência do município, seguido do rápido desenvolvimento urbano, ainda 

apresenta problemas de infraestrutura urbana.  

 

Imagem 3 – Ciclovia existente em Teixeira de Freitas 

 

Fonte:  Google Earth (2017) 

 

Imagem 4 - Dimensões Ciclofaixa 

 

Fonte: GEIPOT, 2001. 

 

A bicicleta nesta cidade além dos benefícios a ela incorporados supre a escassa 

qualidade do transporte urbano. Este estudo foi capaz de estabelecer um arranjo geométrico e 

avaliar a viabilidade de implantação de uma ciclovia na cidade de Teixeira de Freitas. O 

trecho escolhido possui aproximadamente 12 km, e corta a cidade de leste a oeste, conta com 

vias laterais e ciclofaixas em uma parte ao longo de sua extensão, como mostrado na imagem 

acima.  

 Imagem 5 – Traçado do anteprojeto da nova ciclovia 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2017) 
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Foi realizada uma análise que indicou as características técnicas necessárias para que 

se construa e implante uma ciclovia segura, integrada aos demais modais de transporte, 

atrativa à população e que atenda todos os requisitos técnicos a sua melhoria e implantação. 

Imagem 6 - Dimensões Ciclovia Unidirecional 

 

 

 

Fonte: GEIPOT, 2001. 

 

Foram apresentadas propostas para solucionar as interseções e cruzamentos da cidade, 

que poderiam dificultar a implantação da ciclovia e o pleno funcionamento da malha 

cicloviária. Espera-se que a partir deste trabalho, abram-se portas para novas soluções de 

readequação urbana das cidades, mas também, que seja dada a devida importância à ciclovia 

nos projetos de melhorias da mobilidade urbana. 

 

Imagem 7 – Diferença entre Ciclorrota, Ciclofaixa e Ciclovia 

 

 

 

 

 

Fonte: ITDP BRASIL. "GUIA DE PLANEJAMENTO CICLOINCLUSIVO". TIPOLOGIAS 

CICLOVIÁRIAS. Adaptado pelos autores. 

 

5 Conclusão  

 

Reestruturar a mobilidade urbana é de fundamental importância para a melhoria na 

qualidade do transporte e para a redução dos impactos negativos provocados pelo trânsito. A 

inclusão da bicicleta como alternativa ao automóvel corresponde a uma boa solução ao 

tráfego urbano, como também, representa um modal sustentável e capaz de proporcionar 

melhores condições de vida para a população. 
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Este estudo, dentro do proposto, foi capaz de estabelecer um traçado e analisar a 

viabilidade de implantação de uma ciclovia na cidade de Teixeira de Freitas. Foi realizada 

uma análise que indicou as características técnicas necessárias para que se implante uma 

ciclovia segura, integrada aos demais modais de transporte e atrativa à população. Foram 

apresentadas propostas para solucionar interseções e cruzamentos da cidade que poderiam 

dificultar a implantação e funcionamento da malha cicloviária.  

Dessa maneira, conclui-se que, embora Teixeira de Freitas não apresente planejamento 

em relação a uma rede cicloviária, é possível melhorar a mobilidade da cidade aproveitando-

se do relevo favorável, do interesse e da difusão da bicicleta como meio de transporte por 

grande parte da população, e da ciclorrota existente. 
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Área e subárea de conhecimento: Mobilidade Urbana. 

Formato da apresentação: Apresentação Oral 

 

Resumo 

Este artigo aborda alguns conceitos da engenharia de tráfego aplicados na Regional            

Pampulha, em Belo Horizonte, sob o ponto de vista dos motoristas, pedestres e ciclistas. Para               

garantir o acesso das pessoas aos locais (acessibilidade) é necessário o estudo da facilidade de               

deslocamento (mobilidade) que demanda a otimização do sistema viário. Foi feita uma análise             

da unidade administrativa, avaliando suas características em relação a mobilidade urbana, que            

envolve, entre vários elementos do tráfego urbano, a sinalização, a qualidade do transporte             

público, qualidade das vias e ciclovias, estatísticas, etc.  

Palavras-chave: Regional Pampulha, mobilidade, acessibilidade, análise.  

1 Introdução 

Belo Horizonte se divide em nove regionais, que servem para definir ações específicas             

para a população de cada parte da cidade. São elas: Barreiro, Nordeste, Oeste, Pampulha,              

Noroeste, Norte, Centro-Sul, Leste e Venda Nova (SOARES, 2018). Ainda segundo Soares            

(2018), a regional Pampulha é a terceira maior em número de bairros (57) e a segunda maior                 

em extensão territorial (51,21 Km²). De acordo com o censo do IBGE de 2010, a população                

da região era de 148.370 mil habitantes, estima-se que atualmente seja de cerca de 250 mil                

habitantes. Diante da dimensão e do fluxo de tráfego desta regional , é de extrema importância o                 

envolvimento harmônico entre os elementos protagonistas da circulação viária.  
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2 Hierarquização Viária  

Segundo Campos (2006, apud CAETANO, 2013) são estabelecidos quatro níveis de           

hierarquia funcional para as vias urbanas: as vias locais (acomodam o acesso e egresso às               

edificações), as vias coletoras (servem de ligação entre as áreas de tráfego local e as vias de tráfego                  

de passagem), as vias arteriais (suportam maiores deslocamentos) e as vias expressas ou de trânsito               

rápido, caracterizadas pelo controle de acesso, segregando o fluxo entra/sai da via. Holanda (2005              

apud CAETANO, 2013) diz que a relação acessibilidade/mobilidade nas vias é inversamente            

proporcional, ou seja, quanto maior a sua fluidez, menor sua acessibilidade. A acessibilidade             

é maior em vias com menor capacidade de geração de viagens (vias locais). Por outro lado,                

nas vias com maior capacidade (vias arteriais) o seu acesso é menor, resultando em uma               

maior capacidade de dar vazão ao fluxo. 

A Regional Pampulha pode ser acessada, principalmente e mais facilmente, por meio            

das vias arteriais: Av. Dom Pedro I, Av. Portugal, Av. Antônio Carlos, Av.Presidente Carlos              

Luz, Av. Abílio Machado, Av. Brigadeiro Eduardo Gomes e Av. Dom Pedro II. Além do               

acesso por meio da via expressa (ou de trânsito rápido) Anel Rodoviário Celso Mello              

Azevedo (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2017). 

3 Ciclovias 

A Regional Pampulha possui ciclovias (em verde no mapa) em praticamente toda             

extensão da orla da lagoa e em parte das avenidas, Professor Clóvis Salgado e Fleming. A                

regional conta ainda com 13 bicicletários (MOUNTAIN BIKE BH, 2017). 

Figura 2: Mapa Cicloviário da Regional Pampulha 

      

Fonte: Mountain Bike BH (2017). 
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4 Linhas de Acesso  

A estação Pampulha completou 4 anos de funcionamento em 17 de maio de 2018, é               

administrada pela BHTRANS e localiza-se no entroncamento entre as avenidas Pedro I e             

Portugal, sua infraestrutura foi preparada para receber tanto as linhas Troncais MOVE, como             

as alimentadoras que por ela circulam diariamente (BHTRANS, 2014). 

Abaixo algumas definições, segundo o Anexo X do Glossário da Prefeitura de Belo             

Horizonte (2008), importantes para entendermos o funcionamento da estação Pampulha: 

● Rede Troncalizada: Rede de transporte formada por serviços de capacidades distintas e            

operações diferenciadas, sendo os serviços troncais, os de maior capacidade, composto           

pelas linhas estruturais do sistema (no caso em questão o MOVE), enquanto outros             

serviços de menos capacidade realizam a complementação do sistema através de linhas            

alimentadoras e circulares; 

● Linha Alimentadora: Linhas que tem como objetivo atender à demanda que se desloca na              

própria região ou alimenta uma estação de integração; a Estação Pampulha conta com 18              

linhas alimentadoras. 

● Linha Circular: Linha com itinerário de característica circular que opera em uma área             

específica, atendendo à demanda que se desloca nessa própria região, seja na área central,              

nas regionais administrativas ou nos aglomerados.  

● Linha Diametral: Linha com itinerário ligando bairros de duas regionais administrativas           

distintas, passando pelo centro da cidade; a Estação Pampulha conta com apenas 1 linha              

diametral.  

● Linha Radial: Linha com itinerário ligando um bairro à área central da cidade; a Estação               

Pampulha conta com 5 linhas radiais. 

5 Acidentes  

A Regional Pampulha está inserida de forma incontingente nas estatísticas de           

acidentes ocorridos na capital mineira, tendo números expressivos de ocorrências acidentais           

em suas principais vias de acesso e/ou dentro de suas delimitações. Apesar de ter uma diluída                

densidade demográfica comparada a outras regionais, e por não ser uma região            

industrializada, independentemente de estar em rota de trajeto de grandes cidades da região             
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metropolitana de Belo Horizonte, como Santa Luzia, Vespasiano e Ribeirão das Neves, o             

fluxo de pessoas que acessam a região, motorizadas ou não, ocasionam inúmeros acidentes de              

trânsito. 

Tabela 1: Quantidade de acidentes por                    Tabela 2: Quantidade de acidentes por 

regional administrativa.                                            tipo. 

                  

Fonte: BHTRANS (2012).                                      Fonte: BHTRANS (2012). 

6 Pesquisa 

Para averiguação de como motoristas, pedestres e ciclistas avaliam o sistema viário da             

regional Pampulha, foi feita uma pesquisa a partir de um questionário. Para introduzir os              

indivíduos que iriam responder as perguntas ao assunto, foi feita tal introdução: “Pesquisa de              

satisfação em relação ao sistema viário da regional Pampulha. Avalia-se o sistema viário de              

uma região tendo como parâmetros as vias, a iluminação, as calçadas, a sinalização, a              

quantidade de acidentes, o custo do transporte público e etc.  

Em uma pesquisa respondida por 115 pessoas, podemos observar que 92,2%           

consideram o custo das passagens como “muito caro” ou “caro “, (Gráfico 1); 67,6% julgam               

que deveria haver mais ciclovias, (Gráfico 3); 61,7% declararam que usariam o transporte            

coletivo caso pudessem ir até a estação de bicicleta e lá houvesse um local adequado para                

guarda-lá, (Gráfico 2).  

Gráfico 1: Custo das passagens 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
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Gráfico 2: Bicicleta + MOVE                                 Gráfico 3: Quantidade de ciclovias 

           

Fonte: Arquivo Pessoal (2017).                                Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

7  Conclusão 

A mobilidade urbana influencia na qualidade de vida das pessoas, e diante disso, os              

municípios com mais de vinte mil habitantes são obrigados a entregar o Plano de Mobilidade               

Urbana (PMU), além do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (BRASIL, Lei N.º            

12.587, 2012). O PMU deve apresentar as ações para materializar os objetivos e as metas que                

pretendem resolver os problemas e as necessidades da população, identificados através de            

diagnósticos e da participação social (PlanMob-BH 2030, 2017). Com os objetivos de            

remediar as deficiências e as insatisfações com o transporte público, propõe-se assim, metas             

factíveis com orçamento público para ampliação das ciclovias, de modo que a rede cicloviária              

seja eficiente na sua integração ao sistema viário e de transporte público, prevendo a              

implantação de bicicletários nas estações do Move e do Metrô, e suportes para o transporte               

das bicicletas nos ônibus, possibilitando uma maior inclusão com os diversos bairros e locais              

da cidade. Em setembro de 2017, o Prefeito Alexandre Kalil aprovou o PlanBiciBH, que visa               

aumentar o deslocamento através de bicicletas de 0,8% para 2,0% até 2020 (PlanBiciBH,             

2017), desse modo, promovendo respostas inovadoras para mitigar os efeitos negativos sobre            

a mobilidade urbana como congestionamentos e externalidades ambientais. 
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Formato da apresentação: Apresentação Oralii. 

 

Resumo 

 

A reutilização de container em desuso surge como uma forma de destinação a esse material de 

elevada resistência, mas que na maioria dos casos é descartado de forma inadequada. Esse 

tipo de construção, quando bem planejado, confere a estrutura economia e diminuição do 

tempo de execução se comparado ao concreto armado. Neste sentido este estudo apresenta um 

comparativo entre a construção em container e em concreto armado tomando como base 

pesquisas bibliográficas como forma de expor as principais vantagens de cada sistema 

construtivo, tendo em vista parâmetros da sustentabilidade.  

Palavras-chave: Casa Container, Construção Sustentável.  

 

1 Introdução 

 

Atualmente o desenvolvimento sustentável perpassa por todos os setores da sociedade. 

Gervásio (2008) afirma que a indústria da construção desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento sustentável, pela sua contribuição para a economia global e também pelos 

seus impactos significativos em termos ambientais e sociais. Sendo assim surge a necessidade 

de desenvolvimento de estruturas sustentáveis como forma de minimizar tais impactos 

trazidos pelas construções convencionais. 

De acordo com Barros e Melhado (2006) comumente são executadas estruturas em 

concreto armado moldadas no local, porém esse tipo de construção faz uso de muitos recursos 

naturais, gera muitos resíduos e causa impactos no local de implantação. 

Gervásio (2008) diz que a construção sustentável implica a adoção dos princípios do 

desenvolvimento sustentável ao ciclo global da construção, desde a extração de matérias-
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primas até à sua demolição e destino final dos resíduos resultantes, o que visa estabelecer um 

equilíbrio entre o ambiente natural e o ambiente construído.  

Uma medida adotada com o objetivo de minimizar os impactos causados pelo descarte 

de material é a reutilização de containers marítimos como estrutura sustentável. Milaneze et al 

(2012) afirma que a ideia de casa-container, trata-se de tecnologia alternativa para habitações, 

que fornecem abrigo de forma sustentável, pois aproveitam-se de containers descartados. 

Segundo Milaneze et al (2012) os containers na indústria naval têm uma vida útil de 

10 anos, e são produzidos a partir de materiais metálicos e não biodegradáveis, o que os 

tornam um problema, por formarem um grande volume de resíduo no contexto urbano das 

cidades portuárias. Tal fato favorece sua reutilização como estrutura de moradias, pois são 

ofertados em grande escala e possuem grande durabilidade. 

Milaneze et al (2012) ainda ressalta que o uso de containers tem como característica 

marcante uma obra limpa, gerando um percentual mínimo de resíduos e economia de recursos 

naturais, como areia, tijolo, cimento, água, ferro, e outros.  

Occhi e Almeida (2016) afirmam que ainda há necessidade da realização de estudos 

mais aprofundados sobre a reutilização desta matéria prima, mas os mesmos autores ressaltam 

que já se pode observar que eles estão ganhando espaço no mercado consumidor, reduzindo 

impactos ambientais, e pode representar cerca de 30% de economia para com a obra, se 

comparado a uma construção em alvenaria. 

Este estudo consiste em estabelecer um comparativo entre o sistema construtivo com 

reutilização de container descartado de atividades náuticas e o sistema convencional em 

concreto armado, apontando quais as principais vantagens e desvantagens durante o processo 

executivo de cada técnica construtiva.  

 

2 Metodologia 

 

 Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisão da literatura nas bases de 

dados Scielo e Capes. As palavras-chave utilizadas foram “Casa Container”, “estrutura 

sustentável” e “estrutura em concreto armado”. Foram critérios de exclusão: artigos 

publicados antes de 2012 e os que não abordavam a sequência construtiva das estruturas em 

concreto armado e em container. 

Foram selecionados 3 artigos para a leitura e excluídos os que não diziam respeito ao 

propósito deste estudo, sendo a maior quantidade de exclusões referentes à falta de dados 

construtivos durante a fase de execução de cada técnica. 
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Nos resultados em que se faz referência observou-se as vantagens e desvantagens de 

cada técnica na construção de moradias, baseando-se na análise de custos, tempo de execução, 

e resíduos gerados.  

 

3 Resultados e Discussão 

 

De acordo com Barros e Melhado (2006) as estruturas executadas com o concreto 

armado desde o seu surgimento ganhou espaço significativo na construção de edifícios, sejam 

edifícios baixos ou de múltiplos pavimentos. Segundo os mesmos autores é, sem dúvida, o 

material estrutural mais utilizado hoje no Brasil, tanto moldado no local, como pré-fabricado. 

Barros e Melhado (2006) ainda afirmam que edifícios produzidos em concreto armado 

convencional são aqueles executados com uma estrutura de pilares, vigas e lajes de concreto 

armado moldados no local. O esquema construtivo dos elementos em concreto armado pode 

ser visto na figura 1: 

Figura 1: Esquema genérico do fluxograma de produção de elementos de concreto 

armado. 

 

Fonte: Barros e Melhado (2006) 
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O esquema produtivo de uma casa container pode ser visto na figura 2. 

Figura 2: Esquema genérico do fluxograma de produção da casa container 

 

Fonte: Autores (2018) 

 

Milaneze et al (2012) afirma que a casa container é executada em pouco tempo com 

alto índice de estética e conforto. Já para o concreto armado, o tempo de execução limita-se a 

fatores relacionados ao tempo de cura do concreto para ganho de resistência, o que pode ser 

considerado uma desvantagem dessa técnica.  

Milaneze et al (2012) ainda garante que o container ao ser executado proporciona uma 

obra limpa, com um percentual mínimo de resíduos e economia de recursos naturais que não 

são utilizados para a estrutura da casa. No caso do concreto, a matéria prima são recursos 

naturais como areia, tijolo, cimento, água, ferro, e outros, o que gera alto índice de resíduos e 

consequente desperdício quando não há uso de mão de obra especializada.  

As vantagens oferecidas pela escolha da casa container segundo Milaneze et al (2012) 

estão relacionadas à diminuição do resíduo em obra, reutilização, de forma sustentável de um 

bem que seria descartado, e ainda, à agilidade de prazos de conclusão da obra. 

A casa container se comparada a construção convencional em concreto armado 

segundo Schonarth (2013) apud Occhi e Almeida (2016), torna possível redução do preço 

final da obra em cerca de 30%, o que pode ser fator relevante na escolha do método 

construtivo. 

 

4 Conclusão 

 

No atual cenário econômico onde os setores de habitação e infraestrutura estão em 

plena expansão, tem-se que prever medidas mitigadoras para a crise de recursos naturais, o 

que torna necessário o desenvolvimento sustentável. 

 A reutilização de containers marítimos em desuso para promoção de moradias surge 

como uma técnica inovadora e ecologicamente correta, pois proporciona uma correta 
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destinação a um material antes inutilizado e na maioria das vezes descartado 

inadequadamente. Aliado a isso o setor da construção propõe soluções para essa estrutura de 

forma que seja de rápida execução, econômica e confortável aos usuários, o que caracteriza 

uma metodologia construtiva ambientalmente correta e também viável em termos técnicos e 

econômicos. 

Quando comparada ao sistema construtivo em concreto armado, a solução em 

container oferece vantagens relacionadas a prazos, baixa geração de resíduos, diminuição do 

desperdício de materiais e menor custo de implantação, porém a disseminação da técnica é 

dificultada no país com a cultura do concreto armado. 

 Em virtude dos fatos mencionados para a popularização da técnica no Brasil, o 

empreendedor durante a fase de planejamento deve realizar estudos de viabilidade mais 

detalhados a fim de escolher a metodologia construtiva mais adequada à obra considerando 

parâmetros econômicos, técnicos e sociais, o que diminuíra escolhas influenciadas apenas 

pelo tradicionalismo. 
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Resumo 

 

A degradação do meio ambiente tem gerado a procura por soluções que incentivem a 

industrialização benéfica ao meio ambiente, a procura por novas tecnologias tem sido alta. As 

futuras gerações estão começando a conscientizar nos benefícios dos ganhos ambientais. 

O compósito plástico-madeira vem como uma opção sustentável para a substituição da 

madeira natural de forma muito similar, e este artigo pretende demonstrar quais os benefícios 

dessa substituição. 

A produção da madeira plástica é bem simples, começa com o recolhimento das matérias 

primas: o plástico e o reforço. O plástico reciclado granulado é colocado no misturador, 

recebendo pigmentação e aditivos para melhorarem suas propriedades. Também é adicionado 

o material reforço que é aglutinado pelo plástico. A quantidade de material reforço utilizado 

varia de acordo com a aplicação do produto final, praticamente qualquer fibra vegetal pode ser 

utilizada no processo de produção. Assim, esse material é extrusado, moldado e resfriado, 

gerando o produto final. 

 Apesar do custo inicial elevado, a longo prazo a madeira plástica oferece vantagens 

pois não necessita da manutenção periódica que a madeira comum necessita. A produção de 

madeira plástica tem sido um indicador de desenvolvimento sustentável, da retirada dos lixos 

plásticos do meio ambiente, até a preservação florestal.  

 

Palavras-chave: Madeira Plástica, Compósitos, Polímeros, Reciclagem. 

 

1 Introdução 
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A sustentabilidade hoje é um fator necessário, o planeta não conseguirá manter-se vivo 

se continuar a viver com os padrões atuais. As características necessárias para que a 

sustentabilidade aconteça são: ser ecologicamente correto, ser economicamente viável, ser 

socialmente justo e ser culturalmente aceito. De acordo com o WWF (2016) o desenvolvimento 

sustentável é o desenvolvimento que atende as necessidades do presente sem comprometer as 

gerações futuras, surgindo a ideia de que o uso sustentável favorece simultaneamente o uso 

biológico, o social e o econômico. Esse conceito fez o desenvolvimento econômico levar em 

conta o meio ambiente, na tentativa de não esgotar os recursos atuais para o futuro. 

Atualmente a madeira é um dos principais materiais utilizados na construção civil, sendo 

difícil a sua não utilização por arquitetos e engenheiros. Ela sempre fez parte da nossa vida, é 

aplicada em diversos lugares do nosso cotidiano. Sendo cada vez mais necessário o 

aperfeiçoamento desse material para sua utilização, ou substituição por materiais que resultem 

nas mesma propriedades e características da madeira comum. A madeira não é escolhida apenas 

pela sua beleza, mas sim por ser material isolante térmico e acústico, além da sua resistência. 

Esse artigo teve como início a pesquisa exploratória, envolvendo levantamentos 

bibliográficos e analisando exemplos para melhor compreensão do assunto estudado. Com o 

objetivo de proporcionar um maior conhecimento, a fim de formular ideias e criar hipóteses 

que possam ser utilizadas em estudos posteriores. 

 

2 Metodologia 

 

A metodologia desse estudo analisa a substituição da madeira comum em diversas áreas 

por um material compósito, a madeira plástica, em prol do meio ambiente e do desenvolvimento 

sustentável. Esse trabalho constitui-se de uma revisão narrativa do compósito plástico – madeira 

no qual realizou-se uma consulta qualitativa a artigos, revistas e livros que descrevem e 

dissertam sobre a madeira plástica.  

Seguindo critérios de análise e coerência entre os dados e fatos observados, as fontes de 

estudo foram selecionadas e revisadas com foco em criar uma descrição do processo de 

fabricação do compósito, apresentar as suas características, formas de aplicação e desempenho, 

com finalidade de mostrar a madeira plástica como um produto que contribui para o 

desenvolvimento juntamente com a preservação dos nossos recursos naturais.  
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Após semanas juntando e filtrando o conjunto de referências, pôde-se constatar que a 

maioria dos mesmos são de resultados positivos, e a partir disso foi possível ter uma boa base 

para discutir e relatar os resultados e formar as conclusões.  

 

3 Resultados e Discussões 

 

O desafio dos avanços tecnológicos, industriais e consequentemente econômicos é 

estabelecer um caminho viável entre o desenvolvimento e a sustentabilidade, sendo que o 

desenvolvimento convencional prejudica diretamente o meio ambiente. O lixo é um dos 

problemas mais sérios quando se fala em sustentabilidade, ele está diretamente ligado ao avanço 

industrial. Para gerar um desenvolvimento sustentável saudável a reciclagem tem sido um dos 

meios mais procurados para a redução desse problema. 

“ Reciclando, são reduzidos os problemas ambientais e de saúde pública, assim como 

os socioeconômicos decorrentes do descarte inadequado dos resíduos sólidos. ” (PASSATORE, 

pg18, 2013). A coleta seletiva é um passo importante para a reciclagem dos plásticos e é um 

meio ecológico para separar os materiais já utilizados que podem ser reaproveitados. É o 

processo responsável pela tentativa de conservação dos solos, diminuindo os lixos nos aterros 

sanitários, e colaborando para uma diminuição nas poluições das águas, dos solos e dos ares.  

Além da retirada dos lixos plásticos, a produção da madeira plástica tem gerado uma 

diminuição no desmatamento, bem como o aproveitamento dos resíduos da indústria 

madeireira. Devido à estética e às propriedades da madeira, ela tem sido bastante procurada. De 

acordo com o Pensamento Verde (2013) a cada 700 kg de madeira plástica produzidas, cerca 

de 180 mil sacos plásticos são retirados da natureza, além de não desmatar 700 kg de madeira 

comum. 

Os compósitos são materiais que combinam as propriedades de vários materiais, 

propriedades que eles não conseguiriam obter sozinhos. Normalmente são constituídos por dois 

materiais distintos, a fase matriz (polímeros) e a fase reforço (que está contida na fase matriz) 

constituída por partículas, fibras ou folhas. 

Os plásticos agem como a fase matriz nos compósitos. Eles são aplicados onde suas 

propriedades físicas e químicas forem mais bem aproveitadas, sendo utilizados para a produção 

de compósitos agregando suas propriedades ao material. 

Os reforços são caracterizados por fragmentos, fibras ou folhas que são dispersas em 

uma matriz, constituindo o material compósito. Em geral pode ser utilizado qualquer tipo de 
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fibra vegetal. Podendo ser resíduos de algodão, farelos de casca de arroz, fibras de coco, bagaço 

de cana-de-açúcar, resíduos de sisal, resíduos das indústrias de papeis, resíduos de pó de 

serragem, fibras de vidro, resíduos de borrachas de pneus, resíduos de mineração, entre outros 

materiais reforços. 

Estão presentes também nos compósitos os aditivos, eles são utilizados com o intuito de 

alterar as propriedades dos materiais de modo a criar vantagens de acordo com a sua aplicação. 

“Dependendo da finalidade para qual o produto é desenvolvido, são empregados determinados 

aditivos. ” (PASSATORE, pg. 73, 2013). 

Esses aditivos podem ser os plastificantes, retardantes de chamas, lubrificantes, 

estabilizadores, agentes antiestéticos e os corantes. De acordo com Passatore (2013) os 

plastificantes têm as funções de diminuir a temperatura de processamento do polímero e 

adicionar flexibilidade as propriedades do produto. 

 O polímero já processado (lavado e moído) funciona como um aglutinante para o 

reforço e os aditivos. Depois ele passa pelo processo de extrusão, que consiste no 

reprocessamento dos plásticos. Os grânulos plásticos são colocados na extrusora, onde passam 

pelo processo de fundição e homogeneização dos plásticos. Durante esse processo são 

adicionados os materiais reforços e os aditivos. Esse processo ocorre a altas temperaturas. 

Após o processo de extrusão vem a parte final, onde o material extrusado esfria e começa 

a ganhar sua forma final. Ao passar da alta temperatura do processo de extrusão, imediatamente 

para a baixa temperatura o compósito ganha firmeza. 

A madeira plástica é um material ainda não muito utilizado mesmo obtendo maiores 

vantagens em cima da madeira tradicional. É um material compósito obtido a partir da 

reciclagem dos plásticos, a classe mais popular dos polímeros e mostra diversas vantagens em 

sua utilização. 

Pode ser utilizada em todos os lugares que se utiliza a madeira comum, podendo ser 

vista em diversos formatos e cores. “A aplicabilidade da madeira plástica é bastante rica, 

podendo substituir a madeira natural de forma bastante similar. Tem ganhado espaço na 

arquitetura, na construção civil e também na decoração de áreas externas. ” (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS, 2013). 

São diversas as aplicações desse compósito. Podem ser usados em pisos fixos ou 

removíveis, pisos para áreas de shoppings, revestimentos de escadas e degraus, rodapés de 

parede, portões, cercas, varandas e sacadas, em bancos de praças, lixeiras, rampas para 

acessibilidade, playgrounds, moveis, linha ferroviária, tabuas, currais, postes, cruzeta de postes, 
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ancoradouros, píeres, no paisagismo e nas contenções de jardins, paredes vivas e hortas 

residenciais. 

Devido a não absorção de umidade ela é de grande vantagem quando utilizada em 

saunas, duchas, spas, ôfuros, decks de piscinas e em revestimentos para áreas molhadas e 

coberturas. 

De acordo com o SEBRAE (2017) 35% dos pátios e varandas dos Estados Unidos já 

utilizam a madeira plástica. Mesmo esses projetos custando cerca de três vezes o valor em 

relação à madeira comum, ela não exige os mesmos gastos de manutenção que a madeira 

comum precisa, se tornando uma opção bastante viável no país. 

 A madeira plástica tem uma durabilidade de cerca de 100 anos. Ela tem o mesmo peso 

de uma madeira de lei, além de propriedades semelhantes, ou melhores, que a madeira comum. 

Ela pode ser pregada, parafusada, cortada e fixada, como a madeira comum. Apesar de não 

precisar ser pintada, ela aceita diversos tipos de tintas e vernizes. 

Os processos produtivos ainda precisam de aperfeiçoamentos e pesquisas nas áreas de 

misturas poliméricas e extrusão de polímeros, podendo avançar muito. A sua produção 

necessita de toda uma cadeia de reciclagem de polímeros presente, desde a coleta, até o 

processamento do plástico. 

“Os processos de fabricação podem chegar a 60% do custo total de um compósito e por 

isso recebem uma atenção maior, na intenção de aperfeiçoar as etapas e causar menor impacto 

no preço final do produto. ” (SBRT, pg. 11, 2013). 

 

4 Considerações Finais 

 

Como definido inicialmente o objetivo principal do trabalho era mostrar os benefícios 

da madeira plástica em relação a madeira comum, analisando todas as hipóteses sugeridas. 

Além da retirada dos lixos plásticos do meio ambiente, a utilização desse compósito 

diminui a quantidade de desmatamentos, substituindo a madeira convencional. De acordo com 

o SEBRAE (2017) o uso da madeira plástica ainda não se acentuou no mercado brasileiro 

devido à falta de informações sobre seus benefícios e vantagens. A carência de coleta seletiva 

e a falta de reciclagem tem sido outra desvantagem para a sua produção.  

Portanto, espera-se que este trabalho possa contribuir para a apresentação da madeira 

plástica como um material inovador, sustentável e capaz de desempenhar uma função 

significativa na engenharia.  
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Resumo 

 

O uso desenfreado de água pela população e a escassez de chuva em diversas regiões 

contribuiu para a crise hídrica no Brasil gerada pelo desequilíbrio dos ecossistemas. Nesse 

contexto, a elaboração de sistemas sustentáveis é uma maneira de aproveitar a água e 

introduzir, em áreas urbanizadas, práticas ambientalmente corretas. Dessa forma, a proposta 

deste trabalho foi a elaboração do protótipo de um jardim autoirrigável, que pelo princípio da 

capilaridade, realiza a irrigação do sistema. O material usado no experimento para realizar a 

capilaridade do jardim foi o substrato envelopado com manta geotêxtil. Este foi inserido no 

protótipo e seu comportamento foi monitorado por 46 dias. O material mostrou-se eficiente e 

atendeu aos objetivos esperados no que se refere ao consumo de água. Constatou-se ainda que 

a sustentabilidade do sistema está diretamente ligada às análises realizadas e que o custo 

benefício deste sistema está associado ao aproveitamento de águas pluviais. 

 

Palavras-chave: Águas pluviais. Capilaridade. Aproveitamento de água. Sustentabilidade. 

 

1 Introdução 

 

Ratto, Henning e Andreola (2017) consideram que não somente no Brasil, mas no 

mundo, grande é a preocupação da sociedade com as questões ambientais, visto que o avanço 

tecnológico e científico, atrelado às novas práticas de construir edificações, tem sido renovado 

com a busca por elementos para melhorar as condições das mesmas. Tal processo é realizado, 

integrando a construção civil a técnicas relacionadas à vegetação em domicílios (HERZOG; 

ROSA, 2010). 

Nesse cenário, Benini e Martin (2010); Bargos e Matias (2011) afirmam que o 

propósito das áreas verdes nas cidades remete ao fato de proporcionar a redução da poluição 
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atmosférica urbana, equilibrar o solo, clima e vegetação. Desse modo, os sistemas de jardins 

verticais drenantes se destacam entre os sistemas tradicionais de jardinagem urbana 

(SCHERER; FEDRIZZI, 2013) e assim, se expande o conceito de qualidade de vida e os 

benefícios concedidos por ela, aliada à satisfação das pessoas, a saúde física e psíquica 

(LONDE; MENDES, 2014). 

Em conformidade com as práticas de jardinagem sustentável, Kinzel (2015) expõe os 

jardins autoirrigáveis como uma solução viável e eficaz para minimizar o escoamento 

superficial e aproveitar as águas pluviais. Neste ponto de vista, este trabalho propõe a 

construção de um protótipo de um jardim autoirrigável com adoção de técnicas sustentáveis 

para reduzir o escoamento superficial e aproveitar a água captada da chuva. 

 

2 Metodologia 

2.1 Projeto 

 

O projeto do jardim autoirrigável (Figura 1) foi fundamentado em metodologias já 

existentes e disponibilizadas pela Remaster Floor & Ceiling Solutions LTDA (REMASTER, 

2017). Para tanto, utilizou-se o software AutoCAD (AUTODESK, 2017), como ferramenta 

para a elaboração do projeto detalhado do protótipo do jardim autoirrigável. 

 

Figura 1 – Projeto do jardim autoirrigável 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

2.2 Seleção dos materiais para o jardim autoirrigável  

 

A seleção dos materiais utilizados na execução do protótipo do jardim autoirrigável 

baseou-se no método existente no mercado. Sendo que, a estrutura para receber o jardim foi 

confeccionada a fim de facilitar o manuseio, as medições e a manutenção dos materiais deste. 
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Para o reservatório de águas pluviais optou-se pela utilização do vidro temperado, de 

espessura de 6 mm, e na lateral foi fixada uma régua graduada para a obtenção das medições 

do nível de água, verificação dos níveis da lâmina de água e acompanhar o comportamento do 

material utilizado para a capilaridade. 

O objetivo é facilitar a percolação das águas pluviais e evitar que o substrato fosse 

carreado até o reservatório, logo inseriu uma manta geotêxtil acima da estrutura metálica. O 

substrato utilizado foi terra adubada e a vegetação aplicada foi de aproximadamente 0,35 m² 

de grama do tipo Esmeralda. Ambos materiais utilizados, devido à obtenção acessível em 

floriculturas locais. 

Adicionou-se ao sistema um hidrômetro de 1/2’’, cuja finalidade foi aferir as medições 

de vazão de água potável para formar a lâmina mínima consumida pelo reservatório, essa 

prevista para períodos de estiagens. Um segundo hidrômetro de 1/2’’ foi inserido para 

mensurar a vazão extravasada, em um reservatório externo de 100 L, com o intuito de obter 

valores de armazenamento de águas pluviais. Também foram usados 25 tubos de PVC 

soldável de diâmetro de 40 mm, comprimento de 17 cm, com pequenos orifícios ao longo do 

comprimento longitudinal e em torno do perímetro, para auxiliar a passagem da água. Tal 

material foi escolhido devido à disponibilidade e o preço acessível no mercado. 

Com a finalidade de conduzir a água por capilaridade do reservatório até à camada de 

substrato, realizou-se experimento com substrato dentro dos tubos de PVC perfurados. A 

utilização do substrato envelopado com manta geotêxtil, é proporcionar o processo de 

capilaridade, e embasar no método do jardim autoirrigável Tec Garden. Assim, o sistema 

seguido foi similar, porém com adaptações para o protótipo proposto. 

Seguindo o princípio da Remaster a manta geotêxtil ficou em contato direto com a 

chapa perfurada, pertencente à estrutura metálica que acopla os tubos de PVC. Para essa 

configuração, a manta geotêxtil foi medida e cortada conforme dimensões da estrutura do 

protótipo do jardim desenvolvido. Nas regiões de abertura dos tubos, a manta foi perfurada 

para não interromper o contato do substrato com as camadas subsequentes (Figura 2). Os 

tubos de PVC foram envelopados com manta geotêxtil e para a fixação dela ao tubo foram 

utilizadas abraçadeiras de nylon em duas posições diferentes, na base e no topo deste (Figura 

3). 
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Figura 2 – Manta geotêxtil perfurada 

Figura 3 – Fixação da manta geotêxtil com 

abraçadeiras de nylon 

Fonte: Arquivo dos autores (2018). Fonte: Arquivo dos autores (2018). 

 

Em sequência, o substrato foi implantado no interior dos tubos de PVC envelopados, e 

não foi compactado para não interferir na percolação da água até a vegetação. 

 

2.3 Monitoramento do jardim 

 

O monitoramento do jardim autoirrigável se realizou a partir da coleta de dados no 

período de março a abril de 2018 (durante 46 dias), com leituras diárias da lâmina de água do 

reservatório acoplado ao jardim para a verificação do comportamento deste. Devido ao curto 

prazo para análise e às intensas chuvas, precisou-se cobrir provisoriamente o jardim durante 

35 dias (13/03/2018 a 17/04/2018) para verificar o comportamento da lâmina de água e a 

eficiência do sistema, simulando assim, um período de estiagem. 

 

3 Resultados e discussão  

3.1 Materiais e monitoramento do jardim autoirrigável 

 

A proposta de montar o protótipo do jardim, atendeu as expectativas, porque a 

estrutura metálica disposta para suportar o peso do jardim desempenhou bem a função, pois 

possibilitou a visualização de medições e facilitou a manutenção dos materiais do sistema. 

No que se refere à manta geotêxtil, observou-se a perfuração da mesma pela raíz da 

vegetação. Embora a manta tenha cumprido o papel neste experimento, recomenda-se utilizar 

uma manta com resistência mais elevada. 

Na sequência são descritos os resultados obtidos com o material testado para 

possibilitar a capilaridade do jardim. 
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3.2 Substrato envelopado com manta geotêxtil  

 

Durante o período, em que o jardim estava exposto, devido à chuva, este se manteve 

em pleno funcionamento. Segundo informações do INMET (2018), foi verificado que no 

intervalo de 08/03/2018 a 12/03/2018 ocorreram intensas precipitações. Desta forma, o valor 

máximo de água extravasado no sistema autoirrigável durante a análise correspondeu a 

aproximadamente 69 L, o que significa que o protótipo na totalidade desempenhou as funções 

esperadas quanto ao aproveitamento de água.  

O uso do substrato envelopado com manta geotêxtil, também apresentou êxito no 

quesito capilaridade do sistema. Na Figura 4 são apresentados os resultados do 

monitoramento deste substrato. Evidencia-se também, que o sistema se manteve úmido 

durante os 35 dias (13/03/2018 a 17/04/2018) em que esteve coberto, sendo a média variável 

da lâmina de água obtida entre 1 e 2 mm por dia no período de simulação de estiagem. 

 

Figura 4 – Comportamento da lâmina de água do jardim autoirrigável 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

A partir dos resultados apresentados na Figura 4, nota-se que após 35 dias não 

expostos às situações climáticas normais, o jardim autoirrigável apresentou crescimento 

satisfatório da vegetação. Constatou-se, que lâminas inferiores a 48 mm não são viáveis para 

o desempenho do jardim autoirrigável, como foi observado que a lâmina mínima de água de 

48 mm não estava sendo suficiente para efetuar a irrigação do sistema. 

 

4 Conclusão 

 

Com a expansão de métodos paisagísticos avançados para ampliar as áreas verdes 

urbanas, projetar e desenvolver o protótipo de um jardim autoirrigável, buscando obter o 
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aproveitamento de águas pluviais, foi uma forma de inovar o método construtivo deste tipo de 

jardim. Nota-se, que de acordo com o monitoramento, o uso de substrato envelopado com 

manta geotêxtil se mostrou aceitável dentro dos parâmetros de análise desenvolvidos para o 

sistema. Nesse intervalo de tempo, realizou-se a simulação de estiagem observou-se o 

crescimento da vegetação, sendo que o jardim estudado foi autossuficiente nos dias em que 

não estava exposto às chuvas. 

É importante dizer que o sistema estudado atendeu aos objetivos esperados, uma vez 

que se buscou mantê-lo úmido por capilaridade da água pluvial armazenada no reservatório e 

captar águas pluviais para aproveitamento. Portanto, percebeu-se que a sustentabilidade do 

sistema está intrinsecamente ligada às análises realizadas nos períodos de chuva e que o custo 

benefício deste sistema está diretamente associado à economia e aproveitamento de água. 

Recomenda-se, também, a adoção de materiais acessíveis para a construção do jardim 

autoirrigável, de forma adaptável à pequenas e grandes escalas. 
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Resumo 

Uma solução para a problemática dos resíduos orgânicos que chega aos aterros é a 

compostagem, com a potencial possibilidade de utilização na produção de hortaliças e 

espécies ornamentais. Entretanto, essa prática é pouco difundida e grandes quantidades de 

resíduos orgânicos são descartados em aterros sanitários diariamente. Esta é uma realidade 

que se destacava em uma clínica de recuperação de dependentes químicos, na cidade de João 

Monlevade, onde os resíduos orgânicos eram soterrados em valas cavadas no terreno da 

colônia, sem nenhuma separação. Diante desta situação, este projeto teve por objetivo 

implementar um sistema de compostagem orgânica nesta colônia. Primeiramente foram 

realizadas visitas técnicas com a finalidade de conhecer e verificar como era feito o descarte 

dos resíduos orgânicos na instituição. Logo após, deu-se início a um trabalho de 

conscientização dos moradores e funcionários a respeito da separação correta dos resíduos 

orgânicos dos demais resíduos (lixo). Posteriormente ocorreu a preparação do local para o 

processo de compostagem. Em uma terceira etapa, já com os resíduos separados, a equipe do 

presente trabalho iniciou o processo de compostagem, ensinando aos moradores as respectivas 

etapas, a fim de garantir a continuidade do reaproveitamento dos resíduos gerados na colônia 

para além do projeto. O processo de compostagem proposto foi de grande valia para todos os 

envolvidos no sentido de proporcionar uma destinação apropriada para os rejeitos orgânicos e 

ainda gerar um adubo orgânico de ótima qualidade para ser utilizado na própria instituição ou 

ainda ser vendido, gerando lucro para a casa de recuperação.  

  

Palavras-chave: Meio Ambiente, compostagem, sustentabilidade, resíduos orgânicos 
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1 Introdução 

Com o contínuo crescimento populacional e a consequente produção de lixo, a 

necessidade de alternativas para o aproveitamento dos resíduos é de fundamental importância. 

Dados do IBGE (2010) mostram que um habitante produz em média 1,079 Kg de resíduo por 

dia, gerando no total cerca de 173.583 toneladas de lixo ao ano. Quando comparado ao ano 

anterior, verifica-se um acréscimo de 5,3% na geração de resíduos sólidos do Brasil por 

pessoa, sendo um total de 6,8% a mais na quantidade total gerada no país. 

Com as evoluções tecnológicas atualmente quase tudo é reaproveitado. No Brasil, a 

maior parte do lixo produzido é reciclado, e a outra parte, composta quase que totalmente pelo 

resíduo orgânico, que corresponde a cerca de 50% do lixo doméstico, é encaminhada para 

aterros sanitários (D’ALMEIDA & VILHENA, 2000). Uma solução economicamente viável 

para a redução desses resíduos que chega aos aterros é a compostagem, com a potencial 

possibilidade de utilização na produção de hortaliças e espécies ornamentais de paisagismo. 

No entanto, nota-se que poucas pessoas conhecem essa prática, e acabam por desperdiçar um 

rico adubo. 

Este problema da alta produção de resíduos orgânicos descartados de maneira 

inapropriada, sem nenhum reaproveitamento, é uma realidade na colônia de recuperação de 

dependentes químicos na cidade de João Monlevade. Pensando em uma solução sustentável 

para este descarte, o presente projeto visou implementar um sistema de compostagem 

orgânica nesta casa de recuperação, onde os insumo final poderia ser utilizado na horta da 

própria colônia,  ou até mesmo ser comercializado gerando renda extra para os seus 

moradores.  

 

2 Material e Métodos 

Como ações metodológicas, em uma primeira fase foram realizadas visitas técnicas à 

colônia de recuperação de dependentes quimicos, na cidade de João Monlevade, com a 

finalidade de conhecer e verificar como era feito o descarte dos resíduos orgânicos na 

instituição (Figura 1). A partir daí, deu-se início a um trabalho de conscientização dos 

moradores e funcionários a respeito da separação correta dos resíduos orgânicos dos demais 

resíduos (lixo), através de palestras e acompanhamento diário pela equipe do projeto.  

.  
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 Figura 1: Descarte dos resíduos orgânicos, sem nenhuma separação, antes da implementação do projeto. 

Fonte: Autor 

 Posteriormente ocorreu a preparação do local onde foi desenvolvido o processo 

de compostagem dos resíduos, aproveitando-se de um espaço coberto, ao qual não vinha 

sendo utilizado para nenhuma finalidade. Em uma terceira etapa, já com os resíduos separados 

(Figura 2), a equipe do presente trabalho deu início ao processo de compostagem, ensinando 

aos moradores as respectivas etapas (Figura 3), a fim de garantir o reaproveitamento dos 

resíduos orgânicos gerados para além do projeto.  

 

Figura 2: Início do Processo Separação dos materiais orgânicos 

Fonte: Autor 
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Figura 3: Processo de compostagem sendo desenvolvido 

Fonte: Autor 

 

3 Resultados e Discussão 

No primeiro momento quando da realização das visitas técnicas à colônia a fim de 

verificar a destinação dos compostos orgânicos excedentes na instituição, constatou-se que os 

resíduos não aproveitados, eram colocados em um “Bota Fora”, sem nenhum tipo de 

tratamento e ou separação. Com o trabalho de conscientização dos moradores e funcionários a 

respeito da separação correta dos resíduos orgânicos dos demais resíduos (lixo), verificou-se o 

interesse dos moradores e funcionários em contribuir para com o sistema proposto, o que era 

de primordial importância para o sucesso do sistema de implantação do reaproveitamento dos 

resíduos orgânicos.    

A realização do projeto ocorreu de forma satisfatória, com uma aceitação e 

colaboração da diretoria, dos funcionários e dos moradores da colônia. Espera-se obter 

sucesso no processo de compostagem proposto, pois este será de grande valia para todos os 

envolvidos, proporcionando uma destinação mais apropriada para os rejeitos orgânicos e a 

devida separação dos inorgânicos que ali não serão utilizados, além de gerar um fertilizante 

natural que poderá ser utilizado para o cultivo das hortaliças e plantas frutíferas da própria 

colônia, podendo ainda reverter este adubo em renda para a instituição, devido ao seu alto 

valor agregado.  
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4 Considerações Finais 

O sistema proposto teve uma boa aceitação entre os moradores e funcionários da 

colônia, porém seu sucesso dependerá da sua continuidade pelos mesmos. Já foram 

demonstrados resultados positivos no aproveitamento dos resíduos orgânicos gerados na 

instituição, e, espera-se que seus moradores, após recuperação, possam difundir a idéia do 

reaproveitamento dos resíduos sólidos.   
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Resumo 

A gestão de águas no Brasil se baseia no atendimento ao uso das águas e na gestão por bacias 

hidrográficas, tendo como um de seus objetivos a disponibilidade necessária de água tratada 

aos respectivos usos para a atual e as futuras gerações. Para alcançar tal objetivo, o governo 

nacional se depara com diversas dificuldades, uma vez que, metade da população ainda não 

possui água de qualidade para consumo, ocorrendo principalmente em cidades e regiões 

metropolitanas. Este trabalho visa o estudo quanto ao tratamento e abastecimento de água no 

Brasil, tendo como ênfase o elevado índice de perdas enfrentado pelas companhias de 

abastecimento de água.  

Palavras-chave: Abastecimento de água, índice de perdas, crise hídrica. 

 

1 Introdução 

O crescimento populacional elevou o consumo de água tratada, e consequentemente 

agravou a situação da crise hídrica, que se instalou em determinadas regiões do Sudeste desde 

2013. Esta crise se concretizou, devido à escassez de chuva, que diminuiu a oferta do recurso 

nas bacias hidrográficas e por consequência impactou no abastecimento público. Fatores 

como o mal-uso dos recursos hídricos, falta de conscientização da população, infraestrutura 

urbana deficiente, ausência de investimentos no setor de abastecimento e o elevado índice de 

perdas provenientes do sistema, agravam a situação da crise que poderia ter ocorrido de forma 

mais branda ou atingido a população com menor intensidade (CERQUEIRA, G. A. et al, 

2015). 

De acordo com Morais et al, 2006, a escassez de água vem se tornando um grave 

transtorno na atualidade, que por consequência limita o crescimento econômico e causa danos 
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ao meio ambiente e ao bem-estar social. Deve-se lembrar que parte da população não possui 

água com qualidade para o uso adequado, pois a poluição dos mananciais que é feita de forma 

exorbitante, danifica os corpos d’água que por sua vez afetam a população. Além das vastas 

temporadas de seca, que restringem a quantidade de água, em muitas regiões do Brasil. 

Muitos sistemas de abastecimento vêm exibindo incapacidade operacional, seja pela 

demanda populacional, que vem aumentando nos últimos tempos ou pela ineficiência de 

manutenção adequada. Nesse contexto, discute-se o índice de perdas que sempre foi uma 

condição delicada dos sistemas de abastecimento e das empresas que atuam nesses serviços, 

sendo públicas ou privadas. Esse índice é um parâmetro inerente ao sistema, mas que tem 

relação com a ineficiência da gestão, pois as perdas mostram a debilidade do sistema 

(TRATA BRASIL, 2013). 

Devido a insuficiência de investimento para os setores de abastecimento de água, a 

ocorrência de perdas de água nos sistemas de saneamento do Brasil é muito discutível, com 

média a cerca de 40%. O alto índice limita o lucro das empresas e, por conseguinte, sua 

eficiência em investimentos e financiamentos, uma vez que grande parte destas perdas pode 

estar relacionada com a falta de inspeção das instituições estaduais, além de causar 

desigualdade de acesso a um adequado sistema de abastecimento público (ABES, 2013).  

É importante esclarecer que as perdas de água são divididas em duas parcelas: as 

“perdas reais”, que correspondem aos volumes de água que não são consumidos por serem 

perdidos em vazamentos ao longo das tubulações, e as “perdas aparentes”, que se referem aos 

volumes de água que de alguma forma são consumidos, mas não são medidos pela empresa, 

como as fraudes (gatos). Portanto, é importante que haja esta diferenciação entre as perdas 

reais, provocadas por vazamentos, e as aparentes, cujo efeito se dá sobre o faturamento da 

empresa e não sobre o desperdício de água propriamente dito (PAULI, 2015). 

 Esse artigo tem como objetivo analisar os problemas relacionados ao índice de perdas 

no saneamento, em uma abordagem que relacione a economia, meio ambiente e saúde.  

2 Metodologia 

Foram analisados estudos quanto ao Índice de Perdas de Água no Brasil, 

correlacionados a fatores determinantes para o bem-estar econômico e social: Meio Ambiente, 

Saúde e Economia, a fim da realização de uma revisão literária. 
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3 Índice de perdas e o meio ambiente  

O Meio Ambiente é definido por elementos ambientais que funcionam como um 

sistema natural, ou seja, engloba toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, 

atmosfera e fenômenos naturais, que por sua vez são de fundamental importância para a saúde 

populacional (BIOMANIA, s.d.).  

Observa-se que os sistemas de abastecimento de água têm demandado consumo 

crescente de energia, ampliando os custos de operação. No que se refere à eficiência 

energética, às atividades de captação, tratamento e distribuição de água, bem como às 

inerentes ao esgotamento sanitário que têm a energia elétrica como principal insumo 

(SOBRINHO, 2016). 

Sendo assim, segundo Pauli, 2015, o elevado índice de perdas de água gera grandes 

danos ao meio ambiente, obrigando as empresas de saneamento a buscarem novos 

mananciais, que por sua vez, são explorados, resultando em novas áreas inundáveis, ou seja, 

acabam com áreas verdes, que inicialmente tinham como função fertilizar microorganismos 

para o bem-estar social. 

4 Índice de perdas e saúde 

Relaciona-se à saúde o conceito de completo bem-estar físico, mental e social. Com a 

falta ou quantidade inadequada de água para mais de 35 milhões de brasileiros que não 

possuem abastecimento de água tratada, como pode-se observar na Figura 1, segundo o SNIS, 

2016, esses três elementos fundamentais são afetados resultando em má higienização de 

alimentos, má higienização pessoal e um ambiente não sadio para a moradia e lazer.  

Grande parte da população não tem acesso a água de qualidade. O uso indevido desse 

recurso ocasiona problemas de saúde, uma vez que, algumas doenças são propagadas pela 

água por conduzirem substancias patogênicas, radioativas e químicas. O homem tem contato 

direto com a água por ingestão, irrigação de plantio e preparação de alimentos, gerando 

possíveis contaminações e multiplicando doenças relacionadas à ausência de saneamento. 

Dessa forma contribui para o aumento da taxa de mortalidade no país, afetando 

principalmente crianças(BOVOLATO, s. d.). 

Figura 1 – Diferenças regionais: ranking das coberturas de água e esgoto por estado brasileiro 
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Fonte: SNIS, 2016 

Além de oferecer altos riscos de mortalidade, este cenário também representa muitos 

gastos financeiros em saúde pública. De acordo com o Instituto Trata Brasil, 2013, somente 

em 2011 os gastos com internações por diarreia chegaram a R$ 140 milhões. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para cada R$ 1 investido em saneamento resultaria em 

uma economia de R$ 4 na área de saúde.  

O saneamento e a saúde estão totalmente entrelaçados já que muitas doenças, a 

exemplo: febre tifoide, cólera, infecções nos olhos, ouvidos, nariz e garganta e doenças de 

pele, são causadas pelo contato humano com a água não tratada corretamente. Uma solução 

para que o governo resolvesse os problemas da área da saúde, seria investir no saneamento 

básico, que acima de tudo é um dos direitos do cidadão ( RIBEIRO 2010). 

Mesmo com o aumento da rede de distribuição de água tratada para a população, os 

serviços de saneamento básico ainda estão bem aquém do ideal. Acredita-se que para a 

melhoria e atendimento de toda a população, o Plano Nacional de Saneamento deve ser 

seguido conforme etapas de pequeno, médio e longo prazo estabelecido. Para que as etapas 

sejam atendidas, o governo brasileiro precisa dobrar o investimento atual no setor, conforme 

visto na Figura 2. 
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Figura 2 – Indicadores de água e esgoto no Brasil 

 

 

 

 

 

Fonte: SNIS, 2015 

5 Índice de perdas e economia 

O déficit de atendimento dos serviços de esgotamento sanitário no Brasil tem resultado 

em significativa parcela de esgotos sem tratamento e sem destinação adequada por vezes 

dispostos diretamente nos corpos d’água. Dessa forma, compromete-se a qualidade das águas 

para diversos usos, com implicações diretas à saúde pública, ao meio ambiente e a economia 

do país. 

Do ponto de vista econômico, os custos com desperdício dos recursos públicos 

gerados pelas perdas de água do sistema, comumente são repassados para os usuários. A 

avaliação das perdas é de grande importância para as companhias de abastecimento no que diz 

respeito à distribuição de água, além de aspectos econômicos e ambientais. De acordo com o 

SNIS, 2011, um dos principais problemas enfrentados pelos prestadores de serviços de 

saneamento no Brasil são as questões das elevadas perdas de água.  

De acordo com a empresa EOS, 2017, a redução das perdas de água reais permite às 

empresas produzirem menores quantidades de água tratada para abastecer a mesma 

quantidade de pessoas. Com isso, tem-se a redução de gastos com produtos químicos, energia 

elétrica, compra de água bruta (nos casos em que há cobrança pelo uso da água) e custos com 

mão de obra. Assim, torna-se mais fácil planejar os investimentos necessários para atender o 

aumento da demanda decorrente do crescimento populacional. 

6 Conclusão  

Perdas de água em sistemas de abastecimento estão diretamente relacionadas às 

condições da infraestrutura instalada, à eficiência operacional e comercial da concessionária 

que opera o sistema de saneamento do seu município. De maneira objetiva pode-se dizer que 
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as perdas nos sistemas de abastecimento correspondem à diferença entre o volume total de 

água produzido nas estações de tratamento e a soma dos volumes consumidos pelos clientes, 

que são medidos por meio da leitura mensal dos medidores instalados em cada imóvel. 

As perdas de água são muito elevadas no Brasil e têm se mantido em níveis próximos 

a 40% nos últimos doze anos, ainda que seja possível notar uma leve tendência de queda nos 

últimos anos, deve-se repensar quanto ao desperdício das aguas, as inadequadas instalações de 

abastecimento público, para que nos próximos anos essa perda seja irrisória, e as companhias 

de abastecimento cumpram sua função principal, sem maiores prejuízos. 
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Resumo 

Este artigo apresenta um diagnóstico da acessibilidade aos pedestres da região hospitalar da 

cidade de Belo Horizonte – Minas Gerais, onde transitam milhares de pessoas todos os dias. 

Entre estas encontram-se idosos, crianças, enfermos, portadores de necessidades especiais e 

pessoas com mobilidade reduzida. A região apresenta também grande volume de automóveis 

e ônibus. Para tal, foi realizada visita ao local e levantamento fotográfico, em que analisaram-

se as condições das calçadas, acessos, travessias e sinalização da área. Assim, verificou-se que 

a região necessita de alguns cuidados e tratamentos de forma a se adequar às Leis de 

Mobilidade e Acessibilidade, garantindo que todos os usuários possam se deslocar com 

segurança, conforto e autonomia. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade, Mobilidade, Pedestres.  

 

1 Introdução 

 

O crescente uso de veículos motorizados, principalmente nos grandes centros urbanos, 

tem feito aqueles que andam a pé perderem seu espaço, gerando assim, uma competição pela 

utilização do espaço urbano. As pessoas que utilizam essa modalidade de transporte têm 

enfrentado dificuldades para se deslocarem nas vias devido a diversos fatores como falta de 

sinalização (horizontal e/ou vertical) ou sinalização ineficiente, más condições das áreas 

destinadas ao uso dos pedestres (calçadas, faixas de pedestres e ilhas), presença de obstáculos 

ao longo do trajeto, programação semafórica que privilegia os veículos motorizados em 

detrimento aos pedestres, entre outros (MALATESTA, 2007). 

92

mailto:lais-faria@hotmail.com


I Simpósio de Engenharia Urbana 
Engenharia em Cidades: Técnicas para Inovação 

 

 

PUC Minas Barreiro | Belo Horizonte | 29 a 31 de outubro de 2018                                                                    |    2 

Sob essa ótica, regiões hospitalares exigem uma maior atenção quanto ao acesso e 

trânsito de pedestres. Em geral, essas áreas concentram grande fluxo de enfermos, idosos e 

pessoas com mobilidade reduzida. Pedestres com essas características necessitam de 

condições especiais para que possam atingir seus destinos e então realizar suas atividades. 

Nesse contexto, o objetivo geral deste trabalho é fazer o diagnóstico da área hospitalar 

de Belo Horizonte no tocante à acessibilidade aos pedestres. Como objetivos específicos têm-

se a identificação das condições dos caminhamentos dos pedestres, calçadas e 

atravessamentos, bem como análise da sinalização direcionada aos usuários. Pretende-se com 

esse levantamento, buscar e propor medidas que adequem, melhorem e valorizem o trânsito 

de pedestres da região. 

 

2 Mobilidade e Acessibilidade 

 

Indivíduos precisam se deslocar para desenvolverem suas atividades, entretanto, a 

mobilidade urbana ainda é um grande desafio das cidades contemporâneas. Com o intuito de 

melhorar a mobilidade dos indivíduos e integrar diferentes modos de transportes, foi criada a 

Lei 12.587/2012 (Lei de Mobilidade). Essa lei apresenta instrumentos para melhorar a 

mobilidade urbana das cidades e garantir que essa seja feita com sustentabilidade e eficiência. 

Nesse âmbito, mobilidade urbana é um direito dos indivíduos. Todavia, há de se 

lembrar, daqueles indivíduos que possuem limitações ou algum tipo de deficiência que 

comprometa seu acesso ao sistema de mobilidade. Por isso, a Lei Federal 10.098/2000 (Lei de 

Acessibilidade), visa garantir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam 

acessar edifícios, espaços públicos e o sistema de transporte. É importante ressaltar a 

necessidade de que essas leis sejam respeitadas, principalmente nas áreas hospitalares, 

promovendo assim, segurança, conforto e autonomia para os usuários. 

 

3 Condições de Acessibilidade 

3.1 Sinalização para Pedestres 

 

Basicamente, a sinalização de trânsito tem a função de informar e orientar os usuários 

das vias, garantindo dessa forma, um trânsito mais seguro e organizado (FREIRE, 2011). De 

acordo com o portal Mobilize Brasil (2014), cerca de 90% das sinalizações de trânsito são 
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voltadas para os condutores de veículos motorizados, mas aproximadamente 70% dos 

deslocamentos são realizados por pedestres, usuários de transporte público e ciclistas.  

Há dois tipos de sinalização voltada aos pedestres, vertical (placas e semáforos com 

fases especiais), e horizontal (faixas de travessia, chamadas "zebrado" e faixas de piso tátil 

para deficientes visuais).  

 

3.2 Mobilidade de Pedestres nas Calçadas 

 

As calçadas são equipamentos promotores de integração e mobilidade, devendo essas, 

garantir o deslocamento dos usuários independentemente de suas condições e limitações 

físicas e sensoriais, com autonomia e segurança. Gold (2004) ressalta a necessidade de haver 

uma maior preocupação com qualidade das calçadas, desde seu projeto, construção e 

constante manutenção. As calçadas devem atender condições específicas para que os usuários 

possam atingir seus destinos com conforto e segurança: largura adequada, tipo de 

revestimento correto (antiderrapante), ausência de irregularidades, degraus, inclinações e 

desníveis, correta sinalização e iluminação, presença de paisagismo e arborização.  

Nesse mesmo viés, de acordo com Garcia e Simões (2012), a implantação de piso tátil 

é de grande importância para que pessoas portadoras de deficiência visual possam se orientar 

ao longo de seus percursos nas vias.  

 

3.3 Tempo de Travessia para os Pedestres 

 

Segundo Barbosa et al (2013), a velocidade média de caminhada das pessoas tende a 

reduzir devido a diversos fatores, sendo estes, idade, mobilidade, obesidade e transporte de 

carga. Dando assim, mais importância ao tema analisado, já que grande parte dos pedestres 

que circulam pela região hospitalar de Belo Horizonte, muita das vezes são aqueles que 

necessitam de maior tempo para fazer travessias das vias. 

 

4 Metodologia 

 

Para o desenvolvimento desse trabalho, foi realizado um estudo na área hospitalar de 

Belo Horizonte – MG. A metodologia de estudo proposta é composta por 3 etapas: escolha da 

área a ser analisada e consequente detecção do problema, levantamento fotográfico do local, o 

qual fundamentou o diagnóstico da região e por fim, a proposição de medidas mitigadoras. 
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5 Descrição da Área Analisada 

A região hospitalar de Belo Horizonte está localizada no bairro Santa Efigênia, região 

centro-sul da cidade, e abriga grandes e importantes hospitais públicos, além de diversos 

outros estabelecimentos provenientes da atividade hospitalar. A área é atendida por 

importantes vias de acesso, como as Avenidas do Contorno, Andradas, Afonso Pena e Brasil. 

O foco desse trabalho é voltado para a principal via desta área, a Av. Professor Alfredo 

Balena, no trecho delimitado pela Alameda Ezequiel Dias e a Praça Hugo Werneck. Esta 

avenida apresenta um grande volume de pedestres, entre eles idosos, pessoas com 

necessidades especiais e limitações físicas que buscam atendimento médico na localidade, 

além de haver um intenso fluxo de veículos de uso coletivo e individual. 

 

 
Figura 1: Área de Estudo. 

Fonte: Acervo (2016) - Base cartográfica: Google Maps. 

 

6 Diagnóstico 

 

Inicialmente, é notável a heterogeneidade dos padrões e condições das calçadas ao 

longo do trecho. As larguras se mantêm constantes, porém as condições de conservação, 

materiais utilizados como revestimento, características da faixa de piso tátil variam muito. Em 

alguns locais, as calçadas estão em bom estado de conservação, mas apresentam 

irregularidades (desníveis e buracos) em alguns pontos. Já em outros, as calçadas estão em 

condições precárias de conservação, gerando riscos maiores à população que as utilizam. No 

tocante à sinalização, a região ainda é precária. Para os pedestres são apresentadas 

basicamente dois tipos de sinalização: semáforos e "zebrados". Há de se considerar, ainda, a 

presença de diversos vendedores ambulantes nas calçadas, obstruindo e dificultando o trânsito 

de pedestres. Quanto ao microclima da região, a área apresenta boa arborização, com árvores 

de grande porte, muita sombra e temperaturas amenas. 
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Figura 2: Padrão de conservação das calçadas da área hospitalar de Belo Horizonte. 

Fonte: Acervo (2016) 

 

No que se refere à sinalização voltada aos deficientes visuais, observa-se que a 

presença de piso tátil é insatisfatória, dado ora pela inexistência do mesmo (contorno de 

árvores, “orelhões” e mobiliário urbano), ora pelo uso inadequado das peças, o que pode levar 

os pedestres que dependem desse tipo de sinalização a sofrerem acidentes.  

No que diz respeito à programação semafórica, é perceptível que o tempo que os 

pedestres dispõem para atravessar a via é insuficiente, dadas as condições de mobilidade de 

parcela significativa dos pedestres da localidade. Sob esse aspecto, pedestres com mobilidade 

reduzida, podem e devem utilizar as ilhas como refúgio, esperando que o semáforo abra e 

assim concluir a travessia com segurança. Cabe ressaltar ainda que, o tempo de espera para 

que o pedestre possa atravessar é muito superior ao tempo de espera do veículo, o que pode 

cansar e irritar o pedestre. 

 

7 Medidas Mitigadoras 

 

As medidas propostas passam pela otimização semafórica, visando criar melhores 

condições e segurança no deslocamento dos pedestres, disponibilizando uma sinalização 

adequada e condizente com a representatividade e fragilidade do deslocamento a pé. 

Há de se adequar os caminhamentos de pedestres, principalmente para os deficientes 

físicos e visuais. Existe uma clara necessidade de padronização de forma a eliminar os 

obstáculos em geral, beneficiando o fluxo contínuo e eficiente.  

Nesse mesmo segmento, deve-se implantar equipamentos de sinalização sonora, 

adequando a região às determinações da Lei de Acessibilidade e do Estatuto da Pessoa com 
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Deficiência, uma vez que esses equipamentos são obrigatórios em vias com fluxo intenso de 

pedestres e veículos. 

 

8 Conclusão 

 

Como objetivo geral deste artigo é realizar um levantamento das condições de 

acessibilidade da área hospitalar de Belo Horizonte, o referido resultado é uma amostra da 

fragilidade e necessidade de investimentos que a área estudada necessita. Pela sua importância 

e condições únicas de grande parcela das pessoas que trafegam pela região, a condição de 

infraestrutura e sinalização têm impacto direto na qualidade, tempo de deslocamento e 

segurança, não sendo compatível com as necessidades mínimas que a localidade exige. 

Os objetivos específicos foram desenvolvidos em várias frentes de diagnóstico: 

condições dos caminhamentos dos pedestres, calçadas e atravessamentos, bem como análise 

do tempo de travessia do qual os pedestres dispõem e da sinalização direcionada a estes 

usuários. Todo o diagnóstico, nas várias análises desenvolvidas da região analisada, foi 

pontuado com um fator negativo, sendo, calçadas irregulares e muitos buracos, sem 

padronização, e piso tátil em falta ou fora da regulamentação. Atenção especial para o tempo 

disponível no semáforo para travessia dos pedestres nas vias, no qual não é compatível com a 

maior parte das condições físicas dos transeuntes. Áreas de conflito com o tráfego de 

automotores com sinalização insuficiente, ou em caso mais críticos, a ausência. 

Conclui-se com a realização deste trabalho, que a área necessita de investimentos para 

adequação dos caminhamentos e sinalização para os pedestres, principalmente adequações 

para os usuários cadeirantes e deficientes visuais. 
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Resumo 

 

O objetivo do presente artigo é estabelecer a relação na prática de um sistema da qualidade 

com as entregas de uma obra, já que usualmente são identificadas pendências de execução nas 

etapas finais do projeto. Trata-se de um estudo voltado para gestão de projeto e execução de 

suas etapas com o foco em qualidade, criando um modelo de gestão para garantia do aceite 

final pelo cliente. Foi desenvolvido um sistema de gestão de controle de pendências, no qual 

foram levadas em consideração variáveis inerentes ao sistema de gestão da qualidade sob a 

ótica de planejamento. O resultado apontou como principais fatores de impacto a otimização 

de recursos e orientação para redução de custos à medida que o sistema de gestão proposto 

assegurou um monitoramento sistemático do encerramento das pendências 

identificadas. Apesar dos avanços, existem desafios a serem enfrentados, como a redução da 

resistência da equipe de projeto, para garantir que todas as entregas sejam feitas de acordo 

com os requisitos de qualidade necessários através do gerenciamento e controle. 

 

Palavras-chave: Gestão da Qualidade, Projeto de Obras, Montagem Eletromecânica. 

 

1 Introdução 

 

A indústria da construção tem uma importante função dentro do cenário da economia 

nacional. Essa atuação traz à tona a necessidade que este segmento tem de implantar práticas 

e programas de produtividade e de qualidade, que visem a excelência, a redução de custos e 

um aumento de lucratividade das empresas (Mattos e Rocha, 2012). Neste contexto, faz-se 
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necessário que os gestores busquem um modelo para integrar os processos de gestão e os 

elementos organizacionais envolvidos no gerenciamento de seus projetos. 

O Gerenciamento da Qualidade do Projeto assegura que as necessidades que 

originaram o seu desenvolvimento sejam satisfeitas dentro dos requisitos necessários. Na 

Construção, como em qualquer indústria, existe um produto que será entregue a um cliente 

final, por isso, deve existir um nível de qualidade tão alto quanto se possa ter (Nava et al, 

2016).  

Segundo Souza e Abiko (1997), a realização de estudos e o desenvolvimento de 

modelos inovadores de gestão de obras colocam-se como grandes prioridades do setor. Dada a 

complexidade dos projetos de obras de montagem industrial, a necessidade de garantir os 

processos referentes à gestão da qualidade dos entregáveis do projeto requer a implementação 

de modelos de gestão integrada. 

Sendo assim, o objetivo da equipe do projeto deve ser adotar as melhores práticas a 

serem utilizadas para facilitar a integração do gerenciamento de projetos de obras de 

montagem eletromecânica e garantir a qualidade das entregas do projeto. 

Essa gestão de controle de qualidade se faz necessária principalmente nas etapas finais 

de uma obra industrial, que compreendem as fases de completação mecânica, pré-

comissionamento e comissionamento. Na fase de completação mecânica deve ser garantida a 

correta montagem das instalações conforme projeto. Ao final dessa etapa, deverão ser 

registradas através de check-lists (protocolos de complementação mecânica) as observações 

da montagem (Buzzeti, 2013). Essa etapa é procedida pelo pré-comissionamento e 

comissionamento, onde são realizados os testes dos sistemas e unidades. É imprescindível, 

portanto, que seja garantida a qualidade das entregas conforme os requisitos para o 

prosseguimento dessas etapas. 

 

2 Ferramentas e Técnicas 

 

Durante as etapas que antecedem as mudanças de fase do projeto, é comum que sejam 

identificadas pendências de execução de montagem, como ausência de pintura, acabamento 

ou tagueamento, avarias provocadas durante a instalação e que exigem reparos, etc. Essas 

pendências podem ser classificadas como impeditivas para a mudança de fase do projeto, ou 

seja, para o início dos testes, ou não impeditivas, caso não tenham interferência direta na 
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execução dos testes. O aceite final da obra pelo cliente está vinculado ao encerramento de 

todas elas. 

Com o objetivo de sanar possíveis pendências deixadas ao longo do período de 

execução das obras e evitar o não aceite pelo cliente ao final do projeto, esse artigo apresenta 

o desenvolvimento de um sistema de gestão de controle e registro aplicado durante o 

desenvolvimento das atividades de montagem industrial.  

A aplicação de um método sistêmico de controle tem a finalidade de garantir a 

aprovação e o encerramento das pendências identificadas pela equipe de projeto e/ou pelo 

cliente para que sejam aceitas pelo cliente as entregas da obra de montagem. Dessa forma, o 

projeto pode mudar de fase nas datas previstas pelos marcos, passando da fase de completação 

mecânica para pré-comissionamento e posteriormente para comissionamento. 

O sistema de gestão aqui apresentado foi aplicado em uma obra de Montagem de 

Transportadores de Correia e Casas de Transferência. Consistiu na aplicação de 

procedimentos definidos, abrangendo desde o levantamento e registro de pendências através 

de protocolos de completação mecânica com check list adequado, até o registro de 

encerramento de pendências aprovadas. O procedimento de gestão em questão compreendeu 

as etapas e métricas elucidadas a seguir:  

• Levantamento de pendências de execução da obra de montagem 

eletromecânica pela equipe do projeto através de caminhadas de verificação 

com base nos documentos do projeto da obra, utilizando-se protocolos de 

completação mecânica com check list orientativo;  

• Registro de pendências levantadas em protocolos de completação mecânica 

aplicados por membros da equipe do projeto e representantes do cliente;  

• Registro de pendências levantadas pelo cliente através de emails e relatórios; 

• Classificação das pendências quanto ao responsável por sua execução; 

• Classificação das pendências quanto à necessidade de fechamento para 

mudança de fase do projeto da obra para pré-comissionamento e 

comissionamento, ou seja, impeditivas ou não impeditivas;  

• Classificação de “pendências”  levantadas que na verdade se tratavam de 

melhorias operacionais, ou seja, que se referiam a mudanças em relação ao 

escopo original da obra e, portanto, acarretariam em custo adicional para o 

cliente caso fosse realmente necessária sua execução;  
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• Programação da execução das atividades para fechamento das pendências 

registradas de acordo com a classificação das prioridades;  

• Realização de caminhadas de verificação junto ao cliente para aprovação das 

pendências executadas;  

• Registro de encerramento de pendências aprovadas pelo cliente. 

 
Como ferramentas para o registro e o controle das pendências, foram criadas uma 

Planilha de Registro de Pendências, um Cronograma de Programação de Execução das 

Pendências, uma Planilha de Registro Fotográfico das Pendências Encerradas e um Registro 

de Aprovação e Aceitação pelo Cliente. 

Dessa forma, o modelo desenvolvido consistiu na implantação de uma sistemática de 

registro, classificação, programação, execução, verificação e encerramento. Cada pendência 

identificada passou por essa metodologia, possibilitando o encerramento de todas as entregas. 

 

3 Resultados 

 

A identificação e o registro de pendências pela equipe do projeto antes da entrega final 

ao cliente permitiu a utilização de recursos ainda alocados no projeto para execução das 

atividades necessárias ao encerramento das pendências. Caso tais pendências fossem 

identificadas pelo cliente depois que os recursos já tivessem sido desmobilizados, 

acarretariam em custo maior para o projeto.  

Dessa forma, a programação e o acompanhamento sistêmico das pendências 

permitiram o monitoramento das atividades necessárias para a efetivação das entregas do 

projeto e a correta distribuição de recursos de acordo com as prioridades de conclusão de 

entregas para as mudanças de fase do projeto para pré-comissionamento e comissionamento. 

Além disso, foi verificado que membros do cliente apontaram como pendências itens 

que na verdade se tratavam de melhorias operacionais, ou seja, não faziam parte do escopo 

original. Por questões funcionais, de segurança ou de otimização, foram identificadas pelo 

cliente mudanças necessárias ao projeto original, que muitas vezes eram confundidas com 

pendências de execução. A distinção entre elas foi importante para delimitar o escopo, pois 

tais atividades poderiam acarretar em custos não previstos. 

O processo de classificação das pendências quanto ao responsável pela execução 

permitiu, ainda, a identificação de pendências de responsabilidade do próprio cliente, como a 
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não entrega de materiais de sua responsabilidade, por exemplo. Com isso foi possível o 

direcionamento de responsabilidades e o estabelecimento de datas para cumprimento. 

Vantagens e benefícios para o projeto: 

 

Benefícios Descr ição 

Divulgação para a equipe de projeto 
das pendências levantadas 

Divulgação e comunicação das pendências 
levantadas para os responsáveis pela execução, 
que tomaram conhecimento das atividades que não 
estão concluídas  

Classificação das pendências quanto 
aos responsáveis 

Avaliação e classificação dos responsáveis pela 
execução das pendências, distinguindo aquelas de 
responsabilidade da equipe de projeto daquelas de 
responsabilidade do cliente, garantindo a cobrança 
aos responsáveis adequados. 

Programação e execução do 
fechamento das pendências 
conforme prioridades estabelecidas 

As atividades para a conclusão das pendências 
foram programadas e executadas com base na 
ordem de prioridades de acordo com a necessidade 
para mudança de fase do projeto, garantindo que 
não fossem usados recursos e esforços para 
execução de atividades não necessárias naquele 
momento em detrimento de outras. 

Distinção dos itens levantados pelo 
cliente entre pendências e melhorias 
operacionais 

Avaliação dos itens levantados pelo cliente, para 
distinção daquilo que se tratava de pendências de 
montagem e do que se referia a melhorias 
operacionais, possibilitando a negociação com o 
cliente dos custos incorridos na execução de 
melhorias que não faziam parte do escopo 

Encerramento das pendências 
aprovadas 

Formalização da aprovação pelo cliente do 
fechamento de 100% das pendências identificadas 

 

Tabela 01: Benefícios da aplicação de gestão de pendências para o projeto 

 

4 Conclusões 

 

Com a aproximação das etapas finais de um projeto de obras industriais, são realizadas 

entregas parciais e finais ao cliente, possibilitando que o projeto entre em fase de testes.  
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Usualmente, durante essas entregas são identificadas pendências, tais como ausência de 

pintura, torque de parafusos, lubrificação de equipamentos, realização de testes, etc. 

Visando garantir a qualidade das entregas feitas ao cliente, esse artigo apresentou a 

aplicação de um sistema de gestão para registro e controle de pendências identificadas. Os 

procedimentos sugeridos para gestão e controle permitiram que a equipe de projeto fizesse um 

acompanhamento sistemático das pendências levantadas, desde o registro e a classificação do 

responsável pela execução, até a programação das atividades necessárias e o encerramento.  

Concluiu-se que esse controle foi de extrema importância para assegurar o 

monitoramento das atividades necessárias para a efetivação das entregas do projeto, pois o 

mesmo permitiu a correta distribuição de recursos de acordo com as prioridades de conclusão 

de entregas para as mudanças de fase do projeto. Além disso, o controle garantiu que todas as 

entregas fossem feitas de acordo com os requisitos de qualidade necessários.  

Vale ressaltar também que o gerenciamento das pendências é uma forma de 

otimização de recursos e orientação para custos, à medida que faz distinção entre itens 

solicitados pelo cliente que se tratam realmente de pendências daqueles que se tratam de 

melhorias operacionais e que, portanto, não faziam parte do escopo original. 
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Área e subárea de conhecimento: Sustentabilidade - Estruturas Sustentáveis. 

Formato da apresentação: Apresentação Oral. 

 

Resumo 

O presente trabalho apresenta um breve estudo comparativo entre a curva de flambagem 

proveniente da teoria de Euler e aquelas obtidas a partir das prescrições da NBR 14762:2010, 

bem como as curvas de resistência à compressão, para perfis U enrijecidos formados a frio, 

utilizados como montantes de paredes internas em sistemas light steel frame. Foram utilizados 

quatro perfis comerciais cujas propriedades mecânicas e geométricas foram obtidas a partir de 

um catálogo de fabricante. Os resultados são apresentados graficamente e possuem boa 

concordância com a teoria apresentada nas diversas literaturas. 

Palavras-chave: Light Steel Frame; Montantes; Flambagem; Dimensionamento à 

Compressão. 

 

1. Introdução 

O sistema Light Steel Frame vem sendo utilizado nas suas mais diversas funções, 

desde as construções comerciais e casas de alto padrão, como era a sua principal atribuição, 

mas também sendo implementado, aos poucos, em habitações populares. Esse avanço 

considerável que ocorre no Brasil, se deve ao fato de o sistema vir se desenvolvendo em 

grande escala na indústria siderúrgica no país (PRUDÊNCIO apud SANTIAGO et al., 2013). 

A evolução desse aspecto pode ser uma grande vantagem para a situação da construção civil 

brasileira, haja vista os benefícios estruturais e ao meio ambiente que esse sistema pode 

oferecer.  
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2. Sistema Estrutural Light Steel Frame 

Light Steel Frame (LSF) é o nome dado ao sistema estrutural constituído de aço 

galvanizado formados a frio, empregados na construção civil. É um sistema de perfis pouco 

espessos, que se integram cumprindo suas respectivas funções, resultando em painéis 

autoportantes e que, conforme Prudêncio (apud Santiago et al., 2013), são responsáveis por 

receber os esforços solicitantes e redistribuí-los até a fundação. Além disso, o LSF é 

executado com rapidez de construção elevada e elementos estruturais leves e duráveis. 

(RODRIGUES; CALDAS, 2016). 

 

2.1. Importância do LSF como estrutura sustentável 

Um dos maiores impactos ambientais da construção civil é a geração de resíduos, 

sendo esta responsável por cerca de 51% a 70% do despojo de sólidos urbanos coletados no 

Brasil (NETO, 2005). Uma forma de diminuir esse percentual seria a adoção de sistemas 

construtivos industrializados, entre eles entre se destaca o Light Steel Frame. 

As características sustentáveis desse sistema construtivo começam desde o seu 

processo de produção, onde não há geração de resíduos tóxicos, já que, ao ser constituído o 

aço, há apenas separação do oxigênio contido no ferro (YAMASHIRO, 2011). Além disso, 

devido ao fato dessas peças serem pré-fabricadas, há uma menor possibilidade de desperdício, 

sendo que essas podem ser reaproveitadas e recicladas a qualquer momento sem que sejam 

perdidas suas características principais e a resistência mecânica (PRUDÊNCIO, 2013). 

 

2.2. Elementos estruturais constituintes do sistema 

A metodologia de um projeto de LSF é baseada na divisão da estrutura em diversas 

partes, tornando cada elemento em um pequeno componente resistente dos esforços a que a 

estrutura será submetida (RODRIGUES; CALDAS, 2016). E por esse motivo, há uma divisão 

entre várias unidades constituintes do sistema, apresentadas no quadro abaixo: 

Quadro 1: Elementos constituintes do sistema Steel Frame 

Elementos Constituintes Do Sistema Light Steel Framing 

Bloqueador: Componente horizontal utilizado para o 

travamento de montantes e vigas. 

Fita: Componente diagonal ou horizontal, adotado 

respectivamente como contraventamento de painéis de 

parede, piso, cobertura ou diminuindo efeitos de 

flambagem global. 

Guia: Componente utilizado como topo de painéis de 

parede. 

Montante: Componente vertical na composição de 

painéis de parede. 

Montante auxiliar: Componente utilizado nas aberturas 

de painéis ou fixado às ombreiras. 

Ombreira: Componente utilizado verticalmente no 

apoio da verga ou painel de parede sobre abertura. 
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Ripa: Componente utilizado no apoio às telhas e 

caibros. 

Sanefa: Componente utilizado no encabeçamento de 

painéis de pisos. 

Terça: Componente que suporta o caibro e transmite os 

carregamentos à tesoura. 

Viga: Componente utilizado horizontalmente a fim de 

transmitir as forças. 

Verga: Componente utilizado horizontalmente nos 

limites superior de portas, janelas etc. 

Perfil enrijecedor da alma: Componente utilizado no 

apoio vertical às vigas. 

Fonte: Rodrigues; Caldas (2016). 

 

Figura 1 – Unidades Constituintes Sistema Light Steel Frame. 

 

 Fonte: Santiago (2012). 

 

3. Montantes no sistema LSF  

Os montantes são elementos compostos ou simples, constituídos por perfis com seção 

transversal em formato U enrijecidos (Ue), com espaçamento máximo entre eles de 400 ou de 

600 mm. Deve-se levar em consideração, para efeitos estruturais, as barras rotuladas nas 

extremidades (RODRIGUES; CALDAS, 2016). 

Segundo o Manual de Construção em Aço (2016) os montantes são definidos da 

seguinte forma:  

a) Painel sem abertura, apresentando guias e montantes, sendo estes rotulados em 

suas extremidades. 

b) Painel com abertura, apresentando guias, verga e montantes. Com exceção das 

guias, todas as barras são consideradas como rotuladas em suas extremidades. 

Apesar de, neste trabalho, os perfis Ue terem sido considerados sem furos para a 

análise, na prática existem perfurações para a passagem de instalações elétricas e hidráulicas 

como apresentado em Freitas et al. (2012). 

Outro ponto importante a ser levado em consideração é o travamento dos perfis que, 

em teoria, são considerados destravados, mas, na prática, devido ao fato do centroide da seção 
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não coincidir com o centro de cisalhamento (ou centro de torção), ocasiona perda de 

estabilidade global por flexo-torção, por conta da excentricidade. Para diminuir estes efeitos 

são utilizados bloqueadores laterais em perfil Ue e fitas galvanizadas (RODRIGUES; 

CALDAS, 2016). 

 

4. Curvas de Flambagem 

É necessário destacar que os perfis metálicos, em geral, não podem ser considerados 

perfeitamente retos. No caso de perfis de chapa dobrada (perfis leves), as tensões residuais 

são ocasionadas pelo processo de dobra das chapas (conformação mecânica). Da mesma 

maneira que os pontos de aplicação e direções das cargas, os apoios para as colunas não são 

precisos. Sendo assim, é necessário fazer o uso de formulações empíricas a fim de se corrigir 

essa variação (HIBBELER, 2008). 

Figura 3- Curva de flambagem teórica de Euler. 

 

 Fonte: Hibbeler (2010) 

Após coletar estes dados para um número significativo de colunas com carga axial, 

estes podem ser transformados em gráficos e, com isso, desenvolve-se uma fórmula de 

projeto, que resulta em uma curva esbeltez vs. tensão, com base nas médias dos dados 

(HIBBELER, 2008). 

 

5. Metodologia 

O trabalho em questão desenvolveu-se a partir da comparação entre a curva de 

Flambagem Teórica de Euler e a curva correspondente a NBR 14762:2010 (item 9.7 - Barras 

submetidas à Força Axial de Compressão), de perfis enrijecidos U. Para análise, o modelo 

estrutural adotado foi o perfil rotulado em ambas as extremidades, com coeficiente de 

flambagem k=1,0, não sendo consideradas as guias de travamento nos valores de resistência 

de cálculo.  
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Foram considerados quatro perfis de seção U enrijecidos (Ue), cada um com suas 

respectivas dimensões geométricas e nomenclaturas, a saber: Ue 75x40x15x2.25, Ue 

100x50x17x1.8, Ue 200x75x20x2.25 e Ue 127x50x17x2.25, obtidos de Gravia (2013), com 

tensão de escoamento 250Mpa, módulo de Elasticidade Longitudinal 200GPa e coeficiente de 

Poisson 0,3. Os comprimentos das barras para a elaboração do presente estudo variam de 

25cm a 300cm, sendo que nenhum dos perfis apresentou um valor de lambda maior do que 

200. Dessa forma, os perfis estão dentro dos limites de esbeltez estabelecidos pela mesma. 

 

6. Analise de resultados e conclusão do estudo 

Gráfico 1 – Tensão normal de calculo (σ) vs Índice de esbeltez (λ) 

 

Fonte: Autor (2018) 

Gráfico 2 - Força resistente de cálculo (Nc,rd) vs Comprimento do longitudinal do perfil (L) 

 

Fonte: Autor (2018) 

              Todos os perfis utilizados apresentaram tendência a se comportar como a curva de 

flambagem teórica de Euler (para valores de lambda maiores que 40), que define o limite para 

que ocorra flambagem em peças esbeltas (Gráfico 1). Porém, a sinuosidade das curvas está 
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abaixo da curva teórica, haja vista que os perfis, na prática, possuem imperfeições 

geométricas e físicas. As curvas coincidem para a tensão aproximada de 225 Mpa, para 

pequenos valores de lambda, pois neste caso a falha ocorreria por escoamento, e não por 

flambagem. Entretanto, nenhum deles apresentou instabilidade elástica devido às cargas de 

compressão axial as quais foram submetidos.  

           O Gráfico 2 apresenta o valor da maior força normal resistente de cálculo obtida de 

187,5 kN. Este valor tende a diminuir à medida que o comprimento da barra aumenta. O perfil 

Ue 200x75x20x2.25 apresenta a maior resistência dentre os casos analisados, pois possui 

propriedades geométricas com valores superiores aos demais. 

7. Agradecimentos 

Os autores agradecem à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e à Super 

Liga Acadêmica da Engenharia Civil, unidade São Gabriel, pelo apoio e incentivo. 

 

8. Referências  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 14762/2010 - Dimensionamento de estruturas 

de aço constituídas por perfis formados a frio. ABNT, 2010. 

GOMES, C. E. M.; VIVIAN, A. L.; SICHIERI, E. P.; PALIARI, J. C. Light steel frame na produção de 

moradias no Brasil, p. 3-4, 2013. 

HIBBELER, Russell Charles. Resistencia dos Materiais. 7.ed. Tradução: Arlete Simille Marques. Pearson 

Prentice Hall, 2010. Cap. 13, p.477-510. 

NETO, José da Costa Marques. Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição no Brasil. São Carlos: Rima, 

2005. 162 p. 

PRUDÊNCIO, M. V. M. V. Projeto e análise comparativa de custo de uma residência unifamiliar utilizando os 

sistemas construtivos convencional e light steel framing. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2013. 

RODRIGUES, Francisco Carlos. Steel framing: engenharia / Francisco Carlos Rodrigues, Rodrigo Barreto 

Caldas. - Rio de Janeiro: Aço Brasil /CBCA, 2016. 224 p.; 29 cm. (Serie Manual de Construção em Aço). 

SANTIAGO, Alexandre Kokke Steel framing: arquitetura / Alexandre Kokke Santiago, Arlene Maria Sarmanho 

Freitas, Renata Cristina Moraes de Crasto. - Rio de Janeiro: Instituto Aço Brasil/CBCA, 2012.151p.; 29 cm. -- ( 

Série Manual de Construção em Aço). 

VIVAN, A. L. ; PALIARI, J. C. ; NOVAES, C. C. . Vantagem produtiva do sistema light steel framing: da 

construção enxuta à racionalização construtiva. In: ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente 

Construído, 2010. Canela-RS. ANTAC – Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 2010. 

YAMASHIRO, W. L. Execução de habitações populares com sistema construtivo light steel frame. 2011. 54f. 

Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2011. 

GRUPO GRÁVIA. Catálogo técnico, 2013. Disponível em: < https://www.gravia.net.br/industria-de-

perfilados/download/catalogo-tecnico-2013.pdf > acesso em : março/ junho de 2018. 

110



I Simpósio de Engenharia Urbana 
Engenharia em Cidades: Técnicas para Inovação 

 

 

PUC Minas Barreiro | Belo Horizonte | 29 a 31 de outubro de 2018                                                                    |    1 

SUSTENTABILIDADE NAS EDIFICAÇÕES 

Carolina de Carvalho Pinto (1); Gabriel Silmarovi Lopes Ferreira (2); Paula Cristina de Lima Bastos (3) 

(1) Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC MG, carolinacarvalho0205@hotmail.com 
(2) Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC MG, gabrielsilmarovi@hotmail.com 

(3) Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC MG, pclbastos16@gmail.com    

 

Área e subárea de conhecimento: Sustentabilidade: Estruturas Sustentáveis 

Formato da apresentação: Apresentação Oral 

 

Resumo 

 

Cada vez mais se vê a necessidade em preservar os recursos naturais, utilizando-os de maneira 

racional e sustentável, pois viver de forma sustentável é importante para que as necessidades 

da geração de hoje não comprometam as necessidades das gerações futuras e não cause mais 

impactos ao meio ambiente, afetando 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. Com isso, surgiu a importância da construção 

sustentável, pois essa é a área que mais consome recursos naturais e causa grande impacto no 

meio. A Cidade Administrativa e o Prédio Aureliano Chaves são exemplos de construções 

sustentáveis, mostrando como pode ser viável e prático esse modo de construir.  

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Construção Sustentável. Meio Ambiente.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Com a escassez dos recursos naturais, houve uma grande preocupação da população 

em preservar o meio ambiente, e uma das áreas que mais desfruta desses recursos é a 

construção civil, pois é ela que desmata, causa assoreamento nos rios, polui e impermeabiliza 

o solo. Com isso, pensa-se cada vez mais em construção sustentável, tentando poupar cada 

vez mais energia, água e diminuição dos resíduos e para a disseminação dessas ideias são 

concebidas certificações para as empresas que conseguem atingir o resultado, e desse modo as 

empresas buscam a conscientização dos empregados, ensinando alguns comportamentos que 

podem ser feitos no próprio dia-a-dia. São pequenos gestos, como separar o lixo, economizar 

água e energia e ter atitudes conscientes que podem fazer a diferença no meio ambiente, como 

mostra Agopyan, Silva, Silva (2003) 
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A indústria da construção - particularmente a construção, operação e demolição de 

edifícios – é a atividade humana com maior impacto sobre o meio ambiente. 

Pesquisas visando reduzir os impactos ambientais de edifícios receberam 

investimento crescente ao longo da última década. A definição de estratégias para 

minimização do uso de recursos não renováveis, economia de energia e redução de 

resíduos de construção, em especial, foram amplamente estimulados por agências 

governamentais, instituições de pesquisa e pelo setor privado de diversos países 

(AGOPYAN; SILVA; SILVA, 2003, p. 8). 

 

A construção sustentável tem o objetivo de obter uma construção que não agrida o 

meio ambiente, tendo assim um melhor conforto para que não seja preciso gastar energia com 

ar condicionado e tenha uma maior eficiência energética. 

A construção civil é a área que mais consome recursos naturais e causa grande 

impacto à natureza, devido a extração e os resíduos. Mais de 50% dos resíduos sólidos vêm da 

construção. 

ARAÚJO (2008), consultor do IDHEA, Instituto para o Desenvolvimento Sustentável, 

lista soluções para uma obra mais sustentável, e com isso listou 9 passos para cumpri-las:  

- o planejamento da obra de forma sustentável; 

- o aproveitamento dos recursos naturais disponíveis (ventilação e luminosidade naturais, por 

exemplo, ao invés de ar condicionado e iluminação artificial durante o dia); 

- eficiência energética; 

- gestão e economia de água; 

- gestão de resíduos; 

- qualidade do ar e ambiente interior; 

- conforto térmico e acústico; 

- uso racional dos materiais; 

- uso de tecnologias e produtos que não agridam o meio ambiente. 

 Os materiais a serem utilizados também podem ser recicláveis, que causem menos 

impacto, com isso a escolha dos materiais é algo muito importante. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para desenvolvimento deste trabalho foram feitas pesquisas bibliográficas sobre a 

relação entre o meio ambiente e a Engenharia Civil e foram feitas visitas ao prédio Aureliano 

Chaves e Cidade Administrativa, construções consideradas sustentáveis, para verificação em 

loco. 

112



I Simpósio de Engenharia Urbana 
Engenharia em Cidades: Técnicas para Inovação 

 

 

PUC Minas Barreiro | Belo Horizonte | 29 a 31 de outubro de 2018                                                                    |    3 

 

3 RESULTADOS 

 

Figura 1 – Prédio Cidade Administrativa Figura 2 – Edifício Aureliano Chaves 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Arquivo Pessoal                                                                Fonte: Arquivo Pessoal 

 

3.1. Prédios sustentáveis 

 

 Alguns prédios podem ser considerados sustentáveis por possuírem aproveitamento de 

água, energia, reciclagem, reaproveitamento de produtos e conscientização. Como exemplo, 

cita-se o prédio da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves e o Prédio Aureliano 

Chaves (Forluz/Cemig). 

 

3.1.1 Cidade Administrativa 

 

 Spitzcovsky (2010) mostra que a construção da Cidade Administrativa teve o objetivo 

de diminuir os impactos e economizar recursos. Houve várias medidas para que o conceito de 

sustentabilidade fosse colocado em prática, como: 

- Uso racional de energia: os prédios são dotados de um sistema central computadorizado e 

inteligente que controla o uso de elevadores, o acionamento de lâmpadas e do ar 

condicionado. A presença de sensores fotossensíveis evita a iluminação e climatização de 

ambientes vazios.  

- Ar condicionado: alimentados por uma central de água gelada, o sistema de ar-condicionado 

tem capacidade para gerar mais de 8 mil toneladas de ar refrigerado por hora. É a central com 

maior capacidade de operação na América Latina.  
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- Luz natural: as fachadas dos prédios, revestidas com vidro de máximo desempenho, 

favorecem a utilização de luz natural nos ambientes de trabalho e reduzem os gastos com a 

refrigeração: 70% da passagem de calor serão bloqueados pelo vidro.  

- Esgoto a vácuo: o sistema de esgotamento nos banheiros é a vácuo reduzindo o consumo de 

água em 80% em relação à descarga convencional. Todo o esgoto, depois de coletado, é 

encaminhado até a Estação de Tratamento do Córrego do Onça, localizado a 15 km de 

distância.  

- Aproveitamento de água das chuvas: as águas das chuvas não poluídas são direcionadas 

através de drenos para os dois lagos artificiais construídos na área externa da Cidade 

Administrativa. Toda irrigação dos jardins será feita com o uso da água reaproveitada.  

- Coleta seletiva: a Cidade Administrativa conta com coleta seletiva e ações dirigidas para 

estimular a adoção de práticas ambientais responsáveis por parte dos servidores. O projeto 

conta com lixeiras coloridas para a coleta seletiva ao lado de cada estação de trabalho, 

permitindo que o lixo seja selecionado já na origem. 

- Móveis: muitas árvores foram poupadas com a utilização de madeiras certificadas de 

reflorestamento com selo FSC. 

- Desenvolvimento social: São realizadas reuniões de conscientização com a sociedade, além 

de parte dos servidores utilizam o metrô e carona solidária, o que diminui a emissão de gases 

e combustível.  

 

3.1.2 Forluz 

 

 De acordo com o Centro de Tecnologia de edificações - CTE (2015) a construção do 

edifício obedece critérios de sustentabilidade definidos pela certificação Leadership in Energy 

and Environmental Development (LEED), conferida às edificações que minimizam impactos 

socioambientais, em todas as suas fases. O Aureliano Chaves é o primeiro prédio do estado de 

Minas Gerais a obter a certificação Leed em Grau Ouro, selo verde voltado para edificações 

que seguem padrões internacionais de sustentabilidade. Dentre os requisitos para a aquisição 

deste selo, estão medidas de controle da poluição e resíduos na construção, uso de materiais 

renováveis e de sistemas que economizam energia elétrica, água e gás. Dessa forma, ele 

apresenta várias características de um prédio sustentável, como: 

- Fachada: O vidro especificado, laminado duplo com câmara interna, protege o interior do 

edifício do excesso de calor, o que permite uma redução considerável na demanda do sistema 
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de condicionamento de ar. Há, ainda, um sistema de rolos que, dotados de sensores de 

luminosidade, são acionados automaticamente quando houver excesso de sol, proporcionando 

ao usuário conforto térmico e controle dos níveis de iluminamento e de ofuscamento. A 

intensidade de luz interna também é regulada de acordo com a intensidade de luz externa. 

- Materiais: Outra característica da construção é o grande cuidado com a especificação de 

materiais, sendo adotados os que apresentam alto índice de conteúdo reciclado, como o 

cimento; Os resíduos produzidos na operação serão armazenados e destinados à reciclagem. 

- Água: O sistema hidráulico reutilizará a água dos lavatórios e chuveiros para abastecer a 

descarga dos vasos sanitários. Reservatórios receberão as águas pluviais e também a água 

proveniente dos drenos do sistema de ar-condicionado para abastecer o sistema de irrigação e 

também a própria torre de ar. O mecanismo, aliado à especificação de sistemas de baixo 

consumo de água, permitirá uma redução do consumo acima de 40%. 

- Energia: Economia de energia elétrica é proporcionada pela adoção de equipamentos 

elétricos eficientes e lâmpadas de baixo consumo. São utilizadas fontes de energia renováveis 

– aquecimento solar de água e sistema fotovoltaico de geração de energia. Um sistema de 

medidores de energia individuais, por pavimento, permite um monitoramento efetivo do 

consumo. 

- Automação: cérebro do edifício, o projeto de automação é parte indispensável de qualquer 

projeto sustentável, pois monitora e integra todos os sistemas que o constitui, como controle 

de tráfego de elevadores, sistemas de irrigação, medição de temperaturas externas e internas, 

persianas, fechaduras, condicionamento de ar, entre outros, resultando em grande eficiência 

no consumo de energia e água. 

- Elevador: o elevador possui um sistema inteligente, ao acionar o elevador, o que estiver mais 

perto e no mesmo sentido chegará apenas um. Ele ainda possui um sistema de frenagem que 

utiliza a energia que seria perdida. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que uma maneira de preservar o meio ambiente é a conscientização da 

população, e através dessa surge a ideia de sustentabilidade, e com ela, a construção 

sustentável, já que a área da Engenharia Civil possui uma grande demanda de recursos 

naturais. Assim, pensa-se em um mundo mais sustentável, para que a população do futuro e 

do presente possa usufruir dos bens que a natureza proporciona sem prejudicá-la. Pode 
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parecer uma coisa distante, porém sustentabilidade nas edificações é uma coisa real, que pode 

ser visto de perto e pode ser colocado em prática. São pequenos gestos que podem fazer a 

diferença, e se houver uma educação ambiental com a população e conscientização, é possível 

que exista um mundo menos poluído no futuro e que possa usufruir dos recursos de uma 

forma que atenda às necessidades de cada um. 
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Resumo 

Com o aumento da urbanização nas cidades brasileiras, é mais frequente a ocorrência de 

inundações, devido ao aumento da taxa de impermeabilização do solo e da vazão escoada. 

Considerando o cenário atual, em que o sistema de drenagem clássico não consegue mais 

atender o escoamento existente, é cada vez mais frequente o uso de técnicas alternativas em 

drenagem urbana. Nesse sentido, este trabalho propõe analisar o uso de telhados verdes e 

pavimentos permeáveis na Bacia do Corrégo da Ressaca, localizada em Belo Horizonte MG, 

visando mitigar os danos causados pelo processo de drenagem atual. Utilizando o software 

ABC-6 foram modelados dois cenários distintos para obter a viabilidade da implantação 

dessas técnicas, sendo modeladas a situação atual da bacia (Cenário 1), sem nenhuma técnica, 

e um cenário que recebeu a instalação de “infraestruturas verdes” (Cenário 2). Para tal, 

considerou-se a implantação das técnicas em 100% das áreas disponíveis, onde foi observada 

a redução da vazão de pico e do volume escoado para valores de tempo de retorno de 10 e 50 

anos. A técnica que mais contribuiu para tais resultados foi o telhado verde, pois a bacia 

apresentou maior potencial para a instalação desta técnica, se comparado ao potencial para 

receber pavimentos permeáveis. 

 

Palavras-chave: Telhado verde, Pavimento permeável, Modelagem hidrológica, Hidrograma 

de cheias. 
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1 Introdução 

Com o aumento da urbanização nas cidades brasileiras, as inundações são cada vez 

mais comuns, uma vez que estão relacionadas com a impermeabilização do solo e, 

consequentemente, com o aumento da vazão escoada. Além disso, a ocupação do solo, que 

ocorreu de forma desordenada e sem um planejamento prévio, acelerou ainda mais este 

processo (TUCCI; PORTO; BARROS, 1995). 

Considerando que apenas os sistemas de drenagem clássicos não estão sendo 

suficientes para drenar as águas pluviais que escoam nas cidades, torna-se crescente a 

implementação de técnicas alternativas ou compensatórias, que visam reduzir o volume 

pluvial escoado para as tubulações de drenagem. (BAPTISTA et al.,2011). 

Neste contexto, estudos de modelagem hidrológica têm sido realizados com o objetivo 

de analisar o impacto da implantação de diferentes técnicas compensatórias na drenagem 

urbana, apoiando o planejamento sustentável das bacias. Dentre tantos softwares atualmente 

disponíveis para transformação de precipitações em vazão, encontra-se o ABC-6 para a 

modelagem de técnicas compensatórias. 

Assim sendo, esse trabalho propõe analisar o hidrograma de cheias da Bacia do 

Córrego Ressaca, que apresenta preocupação com um potencial aumento da ocorrência de 

inundações, localizada na cidade de Belo Horizonte - MG, mediante a proposição do uso de 

infraestruturas verdes, sendo as escolhidas para implementação as técnicas de telhado verde e 

pavimento permeável, a fim de quantificar e analisar o potencial de aplicação destas técnicas 

na melhoria da drenagem pluvial da área de estudo. 

3 Metodologia 

Situada na região da Pampulha, a Bacia da Ressaca, é uma das principais afluentes à 

Lagoa da Pampulha. O córrego nasce na cota 920 m, dispondo de uma extensão de 8,8 Km, 

desde a sua nascente até o seu encontro com o córrego Sarandi (CPRM, 2001). É uma região 

que apresenta constantes alagamentos em períodos chuvosos, o que acarreta inúmeros 

prejuízos para a população (LIMA et al., 2006). 

No contexto desta bacia, foram propostos dois cenários que visam comparar as 

situações anterior e posterior à adoção de técnicas compensatórias: 

- Cenário 1: retrata as condições atuais da bacia; 

- Cenário 2: considera a implantação de pavimentos permeáveis e telhados verdes em 

100% das áreas disponíveis para tais usos. 
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A modelagem hidrológica foi realizada com o uso do software ABC-6 na versão 1.34. 

A primeira etapa da modelagem no ABC-6 foi a construção da rede hidrográfica, sendo 

necessário indicar todas as sub-bacias com as suas características principais, tais como: área 

de drenagem, comprimento do curso d’água principal, declividade média do curso d’água e 

coeficiente de rugosidade do canal. Neste modelo foram definidas, no total, 9 sub-bacias.  

As principais características dos componentes hidrológicos também precisam ser 

inseridas no modelo. Para a estimativa do hidrograma de cheias foi selecionado o método da 

Chuva Excedente SCS – Soil Conservation Service e o modelo do Hidrograma Triangular do 

SCS, sendo necessário, portanto, a determinação do Curve Number (CN) de cada sub-bacia. O 

CN é um parâmetro empírico utilizado em hidrologia para obter previsões de escoamento 

superficial, ou de infiltração, em função do volume excedente de precipitação. Esse valor de 

CN, para o Cenário 1, foi retirado do trabalho de Cândido (2015), que calibrou e validou um 

modelo para esta bacia, e para o Cenário 2 foi utilizada uma média ponderada entre o valores 

de CN do telhado verde, 86, segundo Jobim (2013), e para pavimento permeável um CN 91, 

como cita Tucci (1993). 

As precipitações de projeto foram obtidas por meio da equação IDF de Villela e 

Mattos (1975), desenvolvida para o município de Belo Horizonte e disponibilizada no âmbito 

do software ABC-6, para períodos de retorno de 10 e 50 anos. A precipitação com duração 

crítica, isto é, aquela que produziu as maiores vazões de pico na seção de exutório, foi 

calculada com a soma do tempo de concentração de todas as sub-bacias, totalizando 96 

minutos. 

Ferramentas de geoprocessamento foram aplicadas para o mapeamento das áreas com 

potencial para implantação de técnicas compensatórias. Foram fornecidos pela Empresa de 

Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel) os arquivos 

georreferenciados da base topográfica do município de Belo Horizonte, contendo 

arruamentos, quadras, lotes, edificações, praças, rede de drenagem, bacias e sub-bacias 

hidrográficas, o que permitiu a representação precisa da ocupação da bacia do córrego 

Ressaca. 

As técnicas compensatórias que foram propostas e hipoteticamente instaladas nas sub-

bacias nas etapas posteriores, de acordo com os cenários definidos, são as de pavimentos 

permeáveis, seguindo os seguintes parâmetros: vias com declividades menores que 5%, 

largura maior que 12 metros e distância de curso d’água maior que 30 metros; e as de telhados 
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verdes, selecionando apenas telhados que apresentasem as seguintes características: áreas de 

cobertura maior ou igual a 100 m², exclusão de telhados coloniais e muito inclinados. 

4 Resultados e Discussão 

Conforme relatado, para a simulação de implantação das técnicas compensatórias 

selecionadas – pavimentos permeáveis e telhados verdes - nas áreas disponíveis, no âmbito da 

bacia do Córrego Ressaca, baseou-se em parâmetros como largura e inclinação da via, 

afastamento do curso d’água, área de cobertura e finalidade da edificação, a partir de bases 

cartográficas fornecidas pela PRODABEL (2016). 

Após o levantamento das áreas adequadas para implantação das técnicas 

compensatórias, foi contabilizada a área total para instalação de telhados verdes, em cada sub-

bacia, a largura e o comprimento das vias adequadas para instalação de pavimentos 

permeáveis e calculada a área total dessas vias em cada sub-bacia. As áreas com potencial 

para receber o telhado verde representam 24% da área total da bacia, e 5% do total dessa área 

poderia receber pavimento permeável.  

No hidrograma do exutório da bacia para a precipitação de projeto de duração de 96 

minutos e período de retorno de 10 anos, apresentado na Figura 1, é possível identificar uma 

redução de 11,8% entre a vazão de pico no cenário atual, 234,886 m³/s, e a vazão de pico 

quando da implantação de infraestruturas verdes, 207,172 m³/s. Já para o tempo de retorno de 

50 anos é possível analisar uma redução proporcional menor que no hidrograma de 10 anos, 

onde a vazão de pico do cenário atual é de 284,6 m³/s e o cenário proposto com as técnicas 

compensatórias representa uma vazão máxima de 256,4 m³/s, logo houve uma redução de 

9,9% na vazão de pico.  

Figura 1 – Hidrogramas no exutório da bacia para os cenários 1 e 2, para TR de 10 e 50 anos 

           

Fonte: Autores (2018) 
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Nota-se, então, que com o aumento do tempo de retorno, que equivale a chuvas de 

projeto de maior magnitude, a eficiência das técnicas adotadas tende a diminuir, o que pode 

ser explicado pela capacidade de retenção das bacias, relacionada às características físicas das 

estruturas implantadas (PALLA; GNECCO, 2015), e não à área impermeabilizada tratada.  

Os resultados da modelagem hidrológica dos cenários estudados mostraram a 

eficiência das técnicas compensatórias na diminuição da vazão de pico e consequentemente 

uma melhora na infiltração da água na bacia do córrego Ressaca. O uso de técnicas 

compensatórias na mesma região foi simulado nos estudos de Nunes (2018) e Santos (2017), 

que realizaram a modelagem hidrológica para a bacia com o modelo SWMM em 50% da área 

total da bacia, conforme  resultados  apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Resultados Nunes( 2018) e Santos (2017) 

 SANTOS (2017)  NUNES (2018)  

 TR 10 ANOS  TR 50 ANOS  TR 10 ANOS  TR 50 ANOS  

Vazão de Pico  14,5%  10,9%  6,8%  5,9%  

Volume Escoado  20,8%  20,9%  10,9%  10,9%  

Fonte: Autores (2018) 

Vale ressaltar que a diferença de eficiência na redução da vazão de pico para os 

estudos citados, se comparada às reduções obtidas neste estudo, se deve ao uso de softwares 

distintos, que também realizam a modelagem de forma distinta, restrições nas áreas de 

implantação das técnicas compensatórias, quantidades de técnicas alocadas e o tempo de 

duração da precipitação. 

 

5 Conclusões  

Este estudo avaliou, através de uma modelagem hidrológica, o impacto da implantação 

de telhados verdes e pavimentos permeáveis, simultaneamente, na Bacia do Córrego da 

Ressaca. Foram selecionadas todas as áreas aptas à implantação dessas infraestruturas verdes, 

tendo em vista a aplicação das técnicas em 100% das áreas enquadradas. 

Neste sentido, foram analisados dois cenários com precipitações de projeto de 96 

minutos, sendo que o primeiro cenário representava a impermeabilização atual da bacia para 

eventos com TR de 10 e 50 anos e o segundo considerando a implantação de telhados verdes e 

pavimentos permeáveis para os mesmos tempos de retorno.  
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O hidrograma de cheias da bacia na seção de exutório com TR de 10 anos apresentou 

maior redução na vazão de pico e volume escoado, representando aproximadamente 11,8% de 

redução. Esta redução se deve, principalmente, à implantação de telhados verdes, já que a 

bacia do córrego Ressaca apresentou maior potencial de implantação para tal técnica, se 

comparada com a capacidade de implantação de pavimentos permeáveis.  

Contudo, é necessário que se teste outras combinações de técnicas compensatórias, 

para melhores resultados no que se refere à infiltração da água pluvial e escoamento 

superficial, a avaliação da redução das manchas de inundação na bacia com o uso das 

infraestruturas verdes propostas, bem como a analise de simulações com eventos específicos 

de chuva para um resultado mais realista. Além disso, é importante a análise do custo-

benefício associado à implantação dessas infraestruturas.  
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Resumo 

 

É de conhecimento geral que a biomassa gerada pelo processamento dos grãos de café, 

mais especificamente, das cascas, não possuem destino adequado, o que a torna um 

problema ambiental devido ao alto volume de chorume que é gerado em sua 

decomposição, e o que pode, por sua vez, atingir o lençol freático, contaminando-o, este 

artigo busca uma alternativa para tornar a casca de café um insumo para execução de 

projetos na área de Engenharia. Sendo assim, objetiva-se, com este artigo, visando a 

uma perspectiva sustentável, diminuir o descarte desse rejeito e dando fins mais nobres, 

como o seu uso na confecção de placas de madeira caraterizadas por possuírem um 

aglomerado de partículas de média densidade, popularmente conhecido pela sigla MDP 

do termo em inglês de “Medium Density Particleboard” e em português “Partícula de 

Densidade Média”. O uso desse resíduo tem a finalidade de reduzir os custos finais 

desse tipo de placas de madeira, amplamente utilizado em projetos de engenharia, na 

indústria moveleira e acabamentos de superfícies. É importante ressaltar que as placas 

de madeira produzidas nesse trabalho se adequam às normas vigentes na NBR 14810 – 

Chapas de Madeira Aglomeradas, tornando-se uma alternativa sustentável para a 

produção um novo material na Construção Civil.  

Palavras-chave: Sustentabilidade, biomassa, casca de café, madeira, MDP. 

 

1 Introdução 

 

Diante do crescimento da sustentabilidade na Construção Civil, o 

reaproveitamento de rejeitos, resíduos e descartes têm sido uma atividade constante e 

inovadora. Nesse contexto, a casca de café, um rejeito gerado pela indústria cafeeira, 

mostra-se como uma possiblidade a ser utilizado na Construção Civil. Uma possiblidade 
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é adicionar casca de café em chapas de madeira, como o MPD (Medium Density 

Particleboard – Partículas de Média Densidade), com uma estratégia inédita. Na 

literatura científica relacionada ao tema, sugere-se que tal feito resulte em um material 

com novas propriedades, aplicações mais inovadoras e mais nobres que o MDP 

tradicionalmente produzido pela indústria.  

A partir dessa premissa, adicionar casca de café como agregado ao MDP 

proporciona uma diminuição do consumo de madeiras direcionadas à fabricação do 

MDP e confere uma nova destinação a esse rejeito. Isso, porque, segundo Barcelos 

(2001), a casca de café em teores médios de massa seca possui celulose, hemicelulose e 

minerais, como ferro, zinco e magnésio, semelhantes à madeira, o que traria inúmeros 

ganhos ambientais e de sustentabilidade aos projetos de engenharia.  

 

2 Materiais e métodos  

2.1 Materiais 

 Os materiais de estudo deste trabalho são: a casca de café que é proveniente da 

safra de 2017 da cidade de Três Pontas-Minas Gerais; a serragem, material já 

empregado no aglomerado e recolhido em uma madeireira da cidade de Belo Horizonte- 

Minas Gerais; e resina colante da marca Redemite a base de ureia-formol. Ao último 

material, adicionamos água, amido de milho e endurecedor nas proporções 

recomendadas pelo fabricante.  

 

2.2 Metodologia 

 Inicialmente, foi realizada a classificação granulométrica, que é a distribuição 

em porcentagem dos diversos tamanhos de grãos. A composição granulométrica tem 

grande influência nas propriedades dos compósitos e ela é determinada por meio do 

peneiramento com peneiras de diferentes tamanhos de abertura, constituindo assim, a 

série Granutest.  

 Para a realização do ensaio de granulometria no laboratório da PUC- Minas, 

pesou-se a quantidade de 500 gramas da casca de café previamente seca em estufa e 

levemente triturada em moinho de facas. O material foi despejado sobre a série de 

peneiras e agitado manualmente, verificando a passagem ou retenção das frações 

granulométricas.  
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2.3 Montagem do corpo de prova  

 Os corpos de prova foram confeccionados no Laboratório de Beneficiamento de 

Minérios da PUC-Minas. Para a produção destes, misturou-se a serragem, a casca de 

café e a resina nas devidas proporções mássicas em um béquer de polipropileno e 

colocados em uma fôrma de aço de dimensões 9,50 x 19,50 x 2,50 cm. Em seguida, 

foram levados à prensa hidráulica para formação dos corpos de prova que, devidamente 

secos na estufa e a uma temperatura de 80ºC por 22 horas, sofreram uma força de 2 

toneladas durante 30 minutos. As proporções do material fabricado sofreram variações 

com as seguintes proporções:  

a) 1,00 Kg de material – 50% casca de café + 50% serragem – para a confecção 

de CP1; 

b) 1,00 Kg de material – 80% casca de café + 20% serragem – para a confecção 

de CP2; 

c) 1,00 Kg de material – 20% casca de café + 80% serragem – para a confecção 

de CP3; 

As amostras foram pesadas e a cola confeccionada e, em cada corpo de prova, 

utilizou-se apenas 250 gramas da mistura do material e aproximadamente 400 gramas 

da resina. Depois, misturou-se o composto até a obtenção do ponto de uniformidade e 

umidade adequada com o auxílio de uma espátula para, então, ser colado na fôrma de 

aço lubrificada com vaselina e encaminhada até a prensa hidráulica, na qual se aplicou 

uma força de duas toneladas sobre o material no período de trinta minutos. Ao ser 

retirado da prensa, o composto foi direcionado a estufa para secagem, permanecendo 

por 22 horas a uma temperatura de 80ºC. Após o resfriamento, ele foi retirado da fôrma, 

apresentando aspecto uniforme e bem enrijecido. Com a produção dos corpos de provas 

finalizada, encaminharam-nos para o setor de corte para que ficassem uniformes e 

adequados às normas vigentes para esse tipo de estudo (NBR 14.810/2002). Cada corpo 

de prova apresentava um volume de 9 x 9 x 2,5 cm de espessura e foram destinados ao 

ensaio de tração e compressão. 

3 Resultado do ensaio de resistência à tração e à compressão 

O aparelho utilizado para o teste, a Prensa Universal Amsler, possui um marcador 

de rompimento dado em kgf, que mostra a força suportada pelo corpo de prova 
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produzido antes de seu rompimento. Os corpos de prova foram colocados sobre a 

prensa, apoiados em dois suportes de aço que dão estabilidade aos corpos de prova a 

serem analisados. O CP1 foi colocado na posição horizontal, sobre a prensa, o que 

caracteriza o ensaio à tração e, em seguida, submetido à pressão de carga. Seu 

rompimento se deu no meio da sessão, alcançando uma resistência de 150 kgf. O 

segundo corpo de prova (CP2) foi levado à prensa e submetido a uma força de 2 

toneladas que culminou no seu rompimento, atingindo uma resistência de 120 kgf. 

Depois, o terceiro corpo (CP3) foi levado à prensa e submetido a uma força de 

rompimento, atingindo uma resistência de 180 kgf. 

No ensaio à compressão, os corpos de provas foram colocados na prensa na 

posição vertical e uma peça de ferro foi utilizada entre o corpo e a prensa no intuito de 

melhorar o contato entre ambos. Deu-se início ao teste e todos os CPs romperam-se no 

centro da sessão. O CP1 atingiu um valor de 1000 kgf, o CP2 620 kgf e o CP3 

apresentou uma resistência à compressão na ordem de 1380 kgf. 

Os valores obtidos apresentaram quantidades médias de tração perpendicular 

próximos ao mínimo exigido pela norma ABNT NBR 14.810-2 (ABNT, 2013), sendo 

0,30 MPa para painéis com espessura entre 21 e 25 mm, no qual se enquadram os 

corpos de prova produzidos para o presente estudo. O valor médio de compressão 

longitudinal foi igual a 1,70 MPa. Para tal propriedade, não há especificação 

normatizada do valor mínimo aceitável para comercialização (CABRAL ET AL, 2016). 

 

3.1 Resultado do ensaio de inchamento e da absorção de água 

 

Primeiramente, os corpos de prova foram medidos com o auxílio de um 

paquímetro e pesados numa balança digital. Em seguida, foram colocados nos béqueres 

com água destilada, imersos a 25 mm abaixo do nível d’agua e permaneceram assim por 

duas horas. 

Após esse intervalo de tempo, os CPs foram retirados do recipiente e, com o 

auxílio de papel toalha, o excesso de água foi retirado, conforme sugere a norma NBR 

14.810/2002 – Chapas de madeira aglomerada (parte 3: Métodos de ensaio). Logo, 

foram pesados e medidos, como inicialmente, com o intuito de se observar o ganho de 

massa e a dilatação. Na tabela 1, pode-se observar o acréscimo que a massa de casca CP 

obteve após o ensaio de inchamento e absorção de água. 
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Tabela 1- Resultado do ensaio de absorção com tempo de imersão de duas 

horas 

CORPO DE PROVA 
PESO 
SECO 

(gramas) 

VOLUME 
SECO 

(cm³) 

PESO 
ÚMIDO 

(gramas) 

VOLUME 

ÚMIDO (cm³) 

ÁGUA 
ABSORVIDA 

(gramas) 

AUMENTO 
DE 

VOLUME 
(%) 

ACRÉSCIMO 
DE MASSA 

(%) 

MÉDIA 
AUMENTO 

DE 
VOLUME 

(%) 

MÉDIA 
ACRÉSCIMO 
DE MASSA 

(%) 

 50% 
casca de 

café + 
50% 

serragem  

CP 1 -A 35,353 52,65 45,72 59,25 10,367 12,532 29,324 

11,466 28,922 

CP1 - B 34,684 50,63 44,576 55,890 9,892 10,400 28,520 

80% 
casca de 

café + 
20% 

serragem 

CP2 -A 32,821 52,65 44,456 56,700 11,635 7,692 35,450 

10,112 33,938 

CP2 - B 35,742 52,65 47,332 59,250 11,590 12,532 32,427 

20% 
casca de 

café + 
80%serra

gem 

CP3 -A 35,979 52,65 45,176 57,960 9,197 10,085 25,562 

8,889 25,691 

CP3 - B 36,196 52,65 45,542 56,700 9,346 7,692 25,821 

Fonte: elaborado pelos autores, 2018. 

 Pode-se observar por meio dos resultados das médias para corpos de prova 

obtidos para a determinação de absorção de água que o CP3 foi o que obteve menor 

valor, atingindo 8,89 % no aumento do volume, quantidade inferior ao permitido pela 

norma DIN 68.761 (1) – 1961 (3) (DIN, 1971), que indica que os valores devem estar 

abaixo de 10%. Já os CP1(11,466%) e CP2(10,112%) obtiveram resultados próximos, 

sendo superiores ao determinado pela norma, mas, quando comparados à norma 

pertinente da ABNT, eles são considerados viáveis, pois ela não estabelece valores 

máximos ou mínimos de absorção de água por imersão (CABRAL ET AL, 2016). 

 Já com relação ao acréscimo de massa, pode-se observar que o CP1 obteve 

ganho de 29%, o CP2 33,9% e o que obteve menor ganho foi o CP3, atingindo 25,7% 

quanto ao ganho de massa, ou seja, quanto às propriedades físicas, ambos atingiram 

menos de 35% do valor inicial de massa. 

 De acordo com a norma ABNT NBR 14.810-2 (ABNT, 2013), o inchamento em 

espessura deve ser inferior a 8% para duas horas de imersão em água, portanto, todos os 

CPs avaliados atenderam aos requisitos da norma para tal propriedade conforme pode 

ser visualizado na coluna de dimensões finais apresentada na tabela 2 (CABRAL ET 

AL, 2016). 
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Tabela 2- Resultado do ensaio de inchamento com tempo de imersão de duas horas 

CORPO DE PROVA 
DIMENSÕES INICIAIS (cm) 

ÁGUA + 
BÉQUER 

T
E

M
P

O
 D

E
 I

M
E

R
S

Ã
O

 -
 2

 H
O

R
A

S
 

TEMPO DE 
IMERSÃO 

(horas) 

DIMENSÕES FINAIS (cm) 

L C A L C A 

50% casca de 
café + 50% 
serragem  

CP 1 - A 4,5 4,5 2,6 

Béquer de 
1 L com 

500 mL de 
água e CP 
submerso 
com mais 
de 25 mm 

09:53 / 11:53 4,6 4,6 2,8 

CP1 - B 4,5 4,5 2,5 09:53 / 11:53 4,6 4,5 2,7 

80% casca de 
café + 20% 
serragem 

CP2 - A 4,5 4,5 2,6 09:57 / 11:57 4,5 4,5 2,8 

CP2 - B 4,5 4,5 2,6 09:57 / 11:57 4,6 4,6 2,8 

20% casca de 
café + 

80%serragem 

CP3 - A 4,5 4,5 2,6 10:00 / 12:00 4,6 4,5 2,8 

CP3 - B 4,5 4,5 2,6 10:00 / 12:00 4,5 4,5 2,8 

 

    

      
Fonte: elaborado pelos autores, 2018. 

 

4 Conclusão 

Com a realização dos ensaios, pode-se concluir que o corpo de prova de 

proporção 80% serragem e 20% casca de café obteve os melhores resultados quanto ao 

teste de tração e compressão. Quanto ao teste de absorção de água, ambos os corpos de 

prova obtiveram bons resultados, cerca de 10 % de absorção, valor satisfatório e que nos 

remete à realização de outros ensaios futuros para aprofundamento do assunto, 

demostrando assim, que a proposta do trabalho em substituir casca de café em 

aglomerados de madeira é extremamente viável e apresenta resultados satisfatórios. 
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RESUMO 

O presente artigo trata de uma análise comparativa acerca do processo de implantação da 

certificação LEED em duas edificações sustentáveis localizadas na cidade de Belo Horizonte, 

Minas Gerais: Edifício Aureliano Chaves, padrão ouro na certificação LEED; e Estádio 

Governador Magalhães Pinto - Mineirão -, padrão máximo (Platinum) na certificação. Esse 

estudo foi fundamentado em referências bibliográficas, além de um estudo de caso que 

apresenta as metodologias utilizadas por cada edificação para atender as exigências da 

certificação. 

 

Palavras-chave: Certificação LEED, Construções sustentáveis, Meio ambiente. 

 

1. INTRODUÇÃO  

O setor de construção civil, segundo Garcias e Roth (2009), é um dos maiores 

geradores de impactos ambientais em todo o mundo, sendo capaz de originar inúmeras áreas 

degradadas que, por muitas vezes, são de difícil reparação.  

Com o intuito de amenizar a situação supracitada e preservar o meio ambiente sem 

comprometer a economia dos países, surgiram as construções sustentáveis. Estas foram 

estabelecidas de forma a se tornarem um modelo a ser seguido/alcançado pelas técnicas 

construtivas atuais, promovendo a disseminação da sustentabilidade e reduzindo os impactos 

das ações antrópicas na superfície do planeta. 

Com a ascensão das construções sustentáveis, surgiu a necessidade de se estabelecer 

normas e orientações que garantissem que essas obras estivessem realmente no contexto de 

sustentabilidade durante todo o seu processo construtivo; assim, entraram em cena, as 

certificações ambientais.  

Dentre as certificações mais reconhecidas em todo o globo está a certificação LEED - 

Leadership in Energy and Environmental Design -, licença norte-americana tomada como 

tema central desse estudo. O objetivo desse trabalho é evidenciar o sucesso da aplicação da 

certificação supracitada em duas edificações localizadas na cidade de Belo Horizonte.  
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2. METODOLOGIA 

A fim de se obter maior compreensão acerca das construções sustentáveis e do 

processo de implantação da certificação LEED, foram realizadas duas visitas de campo em 

duas obras sustentáveis localizadas na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais: Edifício 

Aureliano Chaves, localizado na Avenida Barbacena, 1219, Bairro Preto, padrão ouro na 

certificação LEED; e Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão -, localizado na 

Avenida Antônio Abrahão Caran, 1001, Bairro São José, após uma reforma, atingiu padrão 

máximo (Platinum) na certificação. Ambas as construções foram avaliadas/estudadas sob os 

critérios do LEED para edificações sustentáveis, tendo como foco principal a metodologia 

utilizada durante a construção das obras para se atender as exigências da certificação. 

3. CERTIFICAÇÃO LEED 

O LEED é um programa internacional de certificação de construções verdes, criado pelo 

GBC (Green Building Council) dos Estados Unidos. Essa certificação visa reconhecer a 

liderança em termos sustentáveis tanto em ambientes comerciais quanto em ambientes 

residenciais, quer na construção ou na renovação (MACHADO et al. 2012). 

De acordo com GBC Brasil, a certificação LEED avalia 7 critérios durante a operação das 

edificações, são eles: espaço sustentável, eficiência do uso da água, energia e atmosfera, 

materiais e recursos, qualidade ambiental interna, inovação e processos e créditos regionais. 

Esses critérios possuem práticas obrigatórias e créditos que, quando atendidos, garantem 

pontos a edificação. O nível da certificação é definido conforme a quantidade de pontos 

adquiridos, podendo variar de 40 pontos – certificação básica –, a 110 pontos – certificação 

platina. 

4. ESTUDO DE CASO 

Com o objetivo de adquirir maior conhecimento acerca da certificação LEED, foram 

realizadas duas visitas técnicas: uma no Edifício Aureliano Chaves e outra no Estádio 

Governador Magalhães Pinto – Mineirão. A seguir, serão apresentadas as informações 

fornecidas pelos entrevistados1 durante as visitas, juntamente com os critérios estabelecidos 

pela certificação supracitada e as metodologias utilizadas por cada edificação para atender a 

essas exigências. 

 

                                                 
1 Marisa Costa Duarte Lanna – Arquiteta Coordenadora de projetos da CEMIG – Entrevistada do Edifício       
Aureliano Chaves; Otávio Oliveira Goes – Gerente Técnico da empresa Minas Arena e Marcela Viana – 
Supervisora de Meio Ambiente e Qualidade da empresa Minas Arena – Entrevistados do Estádio Governador 
Magalhães Pinto (Mineirão). 
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4.1. Espaço Sustentável 

Estimula o uso de técnicas que minimizem os impactos no ambiente durante as 

operações das edificações. Aborda, também, questões fundamentais de grandes centros 

urbanos, como redução do uso do carro e das ilhas de calor (GBC Brasil, 2015).  

4.1.1. Edifício Aureliano Chaves 

a) Foi realizado um controle severo para que os sedimentos e a poeira da obra não se 

espalhassem pelas ruas e arredores. O terreno era frequentemente molhado e varrido e os 

caminhões tinham seus pneus lavados. 

b) Para incentivar o uso de carros de baixo consumo de combustível, foram separadas 23 

vagas para carros flex. Essa não é uma estratégia coerente para o Brasil, já que a maioria 

dos carros possui essa característica. Entretanto, essa medida soma pontos para o edifício.  

c) Visando reduzir o uso do carro, outras 23 vagas foram destinadas à carona solidária, tendo 

localização privilegiada para acesso ao edifício. 

4.1.2. Mineirão 

a) Também houve um controle rigoroso acerca dos sedimentos e da poeira produzidos na 

obra, seguindo-se as mesmas estratégias utilizadas no edifício Aureliano Chaves.  

4.2. Eficiência do uso da água 

Incentiva o uso de inovações para o uso racional da água, com foco na redução do 

consumo de água potável e nas alternativas de tratamento e reuso dos recursos (GBC Brasil, 

2015). 

4.2.1. Edifício Aureliano Chaves 

a) Foi implantado um sistema de coleta de água da chuva na cobertura do prédio. Essa água é 

tratada e utilizada nas descargas dos vasos sanitários, economizado, assim, cerca de 22 mil 

litros de água potável por mês. 

b) Visando reduzir o consumo de água em 40%, foram instalados “sanitários inteligentes” e 

torneiras com sensores e redutores de vasão.  

c) As plantas cultivadas nos jardins do edifício possuem a característica de consumir pouca 

água. Além disso, a irrigação das plantas é feita com água coletada da chuva. 

4.2.2. Mineirão  

a) Foi implantado um sistema de coleta de água da chuva na cobertura do estádio. Essa água 

é armazenada em um reservatório com capacidade para 5 milhões de litros e utilizada para 

regar todo o gramado, além de ser utilizada em pias e nas descargas de vasos sanitários.  
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4.3. Energia e Atmosfera  

Promove eficiência energética nas edificações, utilizando equipamentos e sistemas 

eficientes (GBC Brasil, 2015). 

4.3.1. Edifício Aureliano Chaves 

a) Foram instalados painéis fotovoltaicos e elevadores inteligentes para reduzir o consumo 

de energia. Além disso, estes elevadores possuem um sistema de frenagem capaz de gerar 

energia que é utilizada pelo próprio sistema. 

4.3.2. Mineirão 

a) Também foi realizada a instalação de painéis fotovoltaicos por toda a cobertura do 

estádio, conectados a um sistema operacional/inteligente de autoria da Cemig que informa 

a quantidade de energia gerada de acordo com a incidência solar ao longo do dia. 

b) Em alguns ambientes do estádio, de acordo com Guedes e outros, foi adotado um sistema 

de ventilação natural, reduzindo o uso do ar-condicionado. Além disso, foi garantido o 

melhor aproveitamento da iluminação natural, substituindo a iluminação artificial ou 

sendo atrelada a ela. Para tornar o sistema de iluminação mais eficiente, priorizaram-se 

cores claras para a pintura das paredes, aumentando a refletância do ambiente. 

4.4. Materiais e Recursos 

Estimula o descarte consciente de resíduos (reciclagem, reutilização de materiais, etc.) 

e o uso de materiais que reduzam os impactos no meio ambiente, diminuindo um grande 

volume de resíduos que seriam destinados a aterros sanitários (GBC Brasil, 2015).  

4.4.1. Edifício Aureliano Chaves 

a) Muitos materiais utilizados na construção do edifício, como o carpete dos escritórios e o 

forro de isolamento acústico do andar térreo, possuem materiais reciclados em sua 

composição.  

b) Estabeleceu-se a coleta seletiva dos resíduos gerados no prédio.  

4.4.2. Mineirão 

a) Também promove a coleta seletiva dos resíduos gerados, além de repassar os materiais 

recicláveis para empresas especializadas nesse tipo de processamento.  

b) Por todo o estádio foram instaladas lixeiras exclusivas para materiais recicláveis e 

orgânicos. 

4.5. Qualidade ambiental interna 

Promove a qualidade do ar no meio interno da edificação, e é essencial para ambientes 

com alta permanência de pessoas, com foco na escolha de materiais com baixa emissão de 
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compostos orgânicos voláteis, controlabilidade de sistemas, conforto térmico e priorização de 

espaços com vista externa e luz natural (GBC Brasil, 2015). 

4.5.1. Edifício Aureliano Chaves 

a) Os fumantes devem manter uma distância mínima do entorno do prédio, de forma que os 

exaustores do sistema de ar condicionado não captem a fumaça gerada pelos mesmos, 

mantendo a boa qualidade do ar no ambiente interno. 

b) Na faixada norte do prédio foram instalados breezes horizontais, a fim de regular a 

incidência de luz natural no ambiente interno. Outro mecanismo adotado com o mesmo 

objetivo foram as persianas automáticas, que são acionadas por uma antena meteorológica 

instalada na cobertura do prédio.  

c) Todos os vidros externos do edifício funcionam como isoladores térmicos, compostos por 

dois vidros de 12mm de espessura com um espaçamento de 44mm entre si, além de 

apresentarem um alto índice de reflexão dos raios solares. 

d) No entorno do edifício, foi plantado um jardim com pequenos arbustos e árvores de médio 

porte com o objetivo de diminuir o efeito das ilhas de calor sobre o prédio, como ilustra a 

imagem abaixo. 

4.5.2. Mineirão 

a) Por se tratar de um ambiente em grande parte aberto, esse critério não precisou ser 

seguido na construção e funcionamento do estádio.  

4.6. Inovação e Processos 

Incentiva a busca por medidas ecológicas, além das descritas nas categorias do LEED 

(pontos de desempenho exemplar estão habilitados para esta categoria) (GBC Brasil, 2015). 

4.6.1. Edifício Aureliano Chaves 

a) Ao longo de todo o edifício, o componente do forro do teto foi feito a partir de garrafas 

pet que, além de ser ecologicamente correto por reutilizar materiais reciclados, ainda é 

usado como isolante térmico e acústico, proporcionando a redução de energia gasta pelo 

sistema de ar condicionado e assegurando conforto acústico. 

4.6.2. Mineirão 

a) Processo de educação ambiental: foram oferecidos treinamentos e palestras aos 

funcionários envolvidos na reforma do Mineirão, visando conscientizá-los sobre a 

importância da conservação do meio ambiente e da sustentabilidade. 

b) Além disso, a equipe do Mineirão buscou envolver a sociedade nesse processo de 

educação ambiental, distribuindo, por exemplo, panfletos informativos. 
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4.7. Créditos de Prioridade Regional 

Incentiva a implantação de estratégias sustentáveis de acordo com as diferenças 

ambientais, sociais e econômicas existentes em cada local (GBC Brasil, 2015). 

4.7.1. Edifício Aureliano Chaves e Mineirão 

Tanto o Edifício Aureliano Chaves quanto o Mineirão possuem localização privilegiada 

em termos de facilidades de acesso a transportes públicos. Desse modo, aqueles que 

frequentam ambos os espaços podem optar pelo uso do transporte coletivo, diminuindo, 

assim, a emissão de CO2.  

Além disso, durante as obras foi priorizado o uso de materiais regionais; processo que 

reduz o percurso do transporte e, consequentemente, ameniza a emissão de poluentes, o que 

diminui os impactos ambientais. Essa medida também estimula a movimentação da economia 

local e possibilita o desenvolvimento da indústria e do comércio regional.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a aplicação dos critérios do LEED seja um processo minucioso e complexo, a 

certificação foi uma das melhores formas encontradas para promover as construções 

sustentáveis no Brasil.  

Através do estudo de caso realizado foi possível perceber que o Mineirão, após a 

reforma, atingiu padrão máximo (Platinum) na certificação, uma vez que atendeu melhor os 

critérios de sustentabilidade definidos pelo LEED, reduzindo os impactos causados pelo meio 

ambiente durante toda a vida útil da edificação.  

A construção de obras como o Edifício Aureliano Chaves e o Mineirão, feita sob a 

orientação de certificações ambientais, evidencia que é possível adaptar as técnicas 

construtivas às necessidades atuais, promovendo, assim, o desenvolvimento do país com 

alternativas sustentáveis e reduzindo os impactos antrópicos sobre o meio natural.  
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Resumo 

 
 

A incidência de movimentos de massa ocorre devido ao deslizamento do solo e/ou  

rocha, na qual a gravidade e as características geométricas, como altura e declividade da 

encosta, são fatores significativos para instabilidade. Outros parâmetros que estão relacionados 

com a ruptura são os aspectos geotécnicos, tais como coesão, ângulo de atrito e peso especifico 

do solo. 

O presente artigo visa realizar uma análise bibliográfica relacionada às ocupações 

irregulares em encostas e apresentar métodos para recuperação dessas áreas, através do emprego 

de um sistema de drenagem superficial, retaludamento, vegetação de pequeno porte e obras de 

estrutura de contenção. 

 
Palavras-chave: Encosta, instabilidade, recuperação. 

 
 

1 Introdução 

 

 
O processo de uso e ocupação do solo sem planejamento urbano influência nos 

desastres ambientais. O crescimento desordenado da sociedade e a desigualdade  social 

geram ocupações inapropriadas, principalmente em beiras de rios e encostas íngremes. As 

intervenções antrópicas para apropriação destas áreas provocam problemas na instabilidade, 

associadas ao movimento de massas, desencadeadas por meio de cortes, retirada de 

vegetação, dentre outros. Um dos estados mais atingidos pelos desastres ambientais é Minas 

Gerais (IPT, 2009). 
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A precipitação intensifica o processo erosivo, parte da água escoa superficialmente e a 

outra parcela infiltra no solo. Quando a água encontra uma barreira (rocha impermeável) 

impedindo sua percolação pelo maciço terroso, há um confinamento do fluído, fazendo com 

que o solo fique saturado. Como consequência imediata deste processo de saturação, tem-se 

um aumento das tensões geostáticas e também uma redução na resistência ao cisalhamento 

do solo, proporcionando uma situação favorável de ruptura e movimento de massa. 

Contudo, tratando de ruptura de encostas, sabe-se que várias regiões do país sofrem 

com este problema, principalmente em períodos chuvosos, o que ocasiona perdas materiais, 

econômicas, ambientais e em alguns casos, pode haver até a perda de vidas. 

 
2 Metodologia 

 
O presente artigo fundamenta-se em estudos teóricos, para levantamentos bibliográficos, 

selecionando as informações necessárias para os métodos de recuperação de encostas. O 

levantamento leva em conta a análise da Defesa Civil e interpreta os desastres enfrentados por 

diversas famílias devido a problemas sociais evidenciados nos estudos. 

 
3 Desenvolvimento 

 

Os agravantes relacionados à instabilidade de encostas são: remoção da vegetação que 

retira a proteção do solo, aumentando a desagregação das partículas; os cortes verticalizados que 

alteram o ângulo de repouso do talude, pois a inclinação incorreta, não suporta o peso das 

camadas. Outro problema é o material proveniente do corte, despejado encosta abaixo sem 

nenhum grau de compactação, tornando a área mais suscetível a deslizamentos. 

Geralmente a execução de moradias em encostas não tem planejamento, nem projetos de 

drenagem, sendo assim, as águas pluviais e de uso próprio infiltram nos aterros realizados de 

forma incorreta, saturando o solo, reduzindo sua resistência e contribuindo para que o terreno 

não suporte o peso das camadas. 

É fundamental entender a litologia, morfologia, drenagem e a extensão do deslizamento, 

para estabelecer medidas corretivas de modo que a reestruturação da encosta proporcione uma 

situação de estabilidade. Entretanto é necessária uma análise global, devido às vastas técnicas 

que podem ser de cunho superficial ou estrutural. As soluções para correção são: 

136



 

 

 PROTEÇÃO VEGETAL 

A proteção vegetal é essencial para minimizar processos erosivos, pois funciona como 

um amortecedor que reduz os impactos da precipitação, dessa forma as folhas diminui a energia 

de desagregação das partículas, que ocasionaria o fenômeno splash. As raízes radiculares 

auxiliam na estruturação, visto que maximizam a resistência dos solos ao absorver o excesso de 

água, reduzindo a poropressão e aumentando a tensão efetiva. Existem algumas técnicas para 

implantar a cobertura vegetal, tais como: 

A hidrossemeadura consiste na execução de uma revegetação, através de uma mistura 

composta por um mix de sementes, fertilizantes, substâncias aderentes e matéria orgânica. O 

tipo de mistura é determinado de acordo com as necessidades de correção encontradas no 

terreno, esta remediação protege o solo dos impactos provocados pela precipitação. 

Outra técnica é o Capim Vetiver, que apresenta pequeno porte, raízes densas e de alta 

resistência, que contempla uma taxa de crescimento de aproximadamente 1,26 mm/dia, podendo 

alcançar até 3 metros de profundidade. O sistema radicular bloqueia a passagem de sedimentos 

devido à disposição do capim, deste modo estabelece obstáculos que reduzem a velocidade de 

escoamento. Este método forma um grampeamento natural oferecendo a estabilidade da encosta. 

        Figura 1: Hidrossemeadura                             Figura 2: Instalação do Capim Vetiver 

                         Fonte: Claudino Campos (2018)                           Fonte: Deflor Bioengenharia (2018) 

 
 RETALUDAMENTO 

Essa técnica ajuda a suavizar a inclinação das encostas, aliviando as cargas e 

minimizando o gradiente hidráulico devido as bancadas de alívio. Esta medida deve ser 

acompanhada de dispositivos de drenagem para conduzir o escoamento de águas pluviais por 

meio de dissipadores de energia cinética, canaletas, entre outros. 

Esse método modifica a geometria do talude através da terraplanagem, por meio de 

cortes e/ou aterros, intercalando os pesos, a fim de amenizar a carga da crista e acrescenta- los 
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no pé do talude para garantir uma sobrecarga (berma), com finalidade de estabilização. 

(MASSAD, 2003). 

                                                          Figura 3: Retaludamento 

 

Fonte: Carvalho (1991) 

 
 SISTEMAS DE DRENAGEM 

A água modifica alguns parâmetros do solo que estão relacionados com o volume de 

escoado, tais como: peso específico, poropressão, tensão efetiva. As obras de drenagem devem 

ser instaladas para captação e direcionamento das águas, devendo também ser feito dispositivos 

para drenar a água do interior do maciço. 

A drenagem externa é feita através de canaletas (de berma, transversal, de crista, de pé 

de talude), saída d’água, escada d’ água e caixa de transição/dissipação. A drenagem interna 

deve ser feita por meio de barbacãs, drenos horizontais profundos (DHP) e colchões drenantes. 

Figura 4: Sistema de drenagem superficial Figura 5: DHP 

Fonte: Pini (2011) Fonte: Zirlis et al (1999) 

 

 ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DE TALUDES 

As estruturas de contenção tendem a estabilizar um talude, promovendo resistência ao 

deslocamento e ruptura de terra, provocada por cortes irregulares. O tipo de estrutura de 

contenção vai depender das características do local de implantação, tais como cargas atuantes, 

condições geotécnicas, altura da encosta, entre outros. Existem diversas estruturas de contenção, 

alguns exemplos são: 

MURO DE GABIÃO 

Estrutura formada por gaiolas de fios metálicos, que são preenchidas com pedra de mão, 
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formando um arranjo denso. O arranjo adequado e a forma irregular das pedras melhoram o 

imbricamento do material que resiste aos esforços através do peso próprio. Uma das 

características importantes deste tipo de contenção é a alta permeabilidade permitindo a 

drenagem do fluxo de água contida no maciço. 

MURO DE ARRIMO 

Este muro forma uma parede vertical executada com blocos, que são apoiados sobre uma 

fundação. Para execução deste muro é necessário um sistema de drenagem eficiente para aliviar 

os empuxos hidrostáticos. O muro de arrimo pode ser classificado em: gravidade (utiliza o peso 

próprio para resistir os esforços solicitantes) e flexão (resiste os esforços solicitantes através do 

peso do maciço sobre o muro, equilibrando por intermédio de um par de forças, que formam um 

binário). 

SOLO ENVELOPADO 

Consiste na introdução de mantas geotêxteis ou grelhas em camadas de aterro 

compactado. Esse tipo de contenção resiste à esforços de tração, gerando maior sustentação do 

solo para evitar deslizamentos. A execução é feita de baixo para cima, e o método construtivo 

tem por objetivo aumentar a resistência do solo. 

SOLO GRAMPEADO 

Essa contenção consiste em inclusão de tirantes metálicos lineares, resistentes à flexão 

composta, com comprimento suficiente para ultrapassar a potencial superfície de ruptura e 

chegar ao solo firme. Os grampos são flexíveis permitindo a deformação do terreno, porém sua 

função é reduzir os deslocamentos através dos acréscimos internos, contrários ao sistema natural 

do solo (Silva, 1999) que ao se deformar cria tensões nos grampos devidas o atrito, ligando a 

zona ativa à passiva. 

CORTINA ATIRANTADA 

 

É um paramento vertical de concreto armado com tirantes protendidos que podem ser de 

fios ou cordoalhas de aço, que devem conter os empuxos do solo. Para definir o tamanho dos 

tirantes é necessário verificar a superfície de contato. Esse método construtivo depende da 

resistência do maciço, pois o solo deve ter estabilidade para a ancoragem dos tirantes. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O movimento de massas é um risco resultante da interferência das atividades humanas e 

dos eventos naturais, que geram uma serie de prejuízos de cunho econômico, patrimonial e ate 
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mesmo perdas de vida. 

Contudo é imprescindível executar medidas mitigadoras para minimizar os desastres. O 

presente artigo apresentou métodos de restauração, entretanto, existem diversas técnicas de 

recuperação eficazes. A melhor solução depende das verificações de parâmetros geotécnicos 

encontrados na área, a partir das analises e estudo das condições, é possível escolher a uma 

técnica que atenda a problemática garantindo a segurança e o menor custo possível. 

 

REFERÊNCIAS 

 

CARVALHO, P. A. S. Manual de Geotecnia: Taludes de rodovias: orientação para diagnóstico 

e soluções de seus problemas. São Paulo, 1991.  

 

CAMPOS, Claudinho. Serviços de Hidrossemeadura, 2018. Disponível em: < 

http://www.claudinocampos.com.br/hidrossemeadura/hidrossemeadura1/>Acesso em: 20 mar.  

2018. 

 

DEFLOR, Bioengenharia. Deflor: produtos, 2018. Disponível em: < 

http://deflor.com.br/produtos-2/capim-vetiver/> Acesso em: 20 mar. 2018. 

 

IPT, Instituto Geológico, Secretaria do Meio Ambiente. Desastres Naturais: Conhecer para 

prevenir. Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1.ed. São Paulo, 2009. 

 

LADEIRA, Josias Rossi. Geotecnia Ambiental. Material de apoio para aulas Ministradas na 

disciplina Geotecnia Ambiental. Belo Horizonte: Pontifícia Universidade Católica, 2017. 

 

LIMA, A. P. Solo Grampeado. Rio de Janeiro. 2007.  Disponível em: <

 https://www.maxwell.vrac.puc- rio.br/10979/10979_3.PDF>. Acesso em: 20 mar. 

2018. 

 

MASSAD, Faiçal. Obras de Terra: Curso básico de Geotecnia. 2.ed. São Paulo: Oficina de 

textos, 2003. 

 

SILVA, J. C. da. Análise numérica de estruturas grampeadas, 1999. 149 f. Dissertação 

(Mestrado) - Departamento de Engenharia Civil, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 1999. 

 

PESCARINI, Tania.  Infraestrutura urbana: projetos, custos e construção. PINI, 7. ed. Out. 

2011. Disponível em: < http://infraestruturaurbana17.pini.com.br/solucoes-tecnicas/7/obras-de-

retaludamento-235540-1.aspx>.  Acesso em: 20 mar. 2018. 

 

TECHNE. Tecnologia – Contenções. 2004. Disponível em: < 

http://techne17.pini.com.br/engenharia-civil/83/artigo286273-1.aspx>. Acesso em: 20 mar. 

2018. 

 

ZIRLIS, A. C.; VAL, E. C. do; NEME, P. A. Solo grampeado: projeto, execução e 

instrumentação, Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, Núcleo 

Regional de São Paulo. São Paulo, 1999. 

140

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/10979/10979_3.PDF
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/10979/10979_3.PDF
http://infraestruturaurbana17.pini.com.br/solucoes-tecnicas/7/obras-de-retaludamento-235540-1.aspx
http://infraestruturaurbana17.pini.com.br/solucoes-tecnicas/7/obras-de-retaludamento-235540-1.aspx


I Simpósio de Engenharia Urbana 
Engenharia em Cidades: Técnicas para Inovação 

 

 

PUC Minas Barreiro | Belo Horizonte | 29 a 31 de outubro de 2018                                                                     |    1 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS CÓRREGOS 

CERCADINHO E PONTE QUEIMADA – AFLUENTES DO RIBEIRÃO 

ARRUDAS – EM BELO HORIZONTE - MG 

Ana B. C. Souza(1); Luciano Faria(2); Wenner S. Tavares(3), Victor H. Bertoni(4), Amanda Guimarães(5) 

(1) Centro Universitário Newton Paiva, anabeatrizsouza.scn@gmail.com 
(2) Centro Universitário Newton Paiva, luciano.faria@newtonpaiva.br 
(3) Centro Universitário Newton Paiva, wennershaday@hotmail.com 

(4) Centro Universitário Newton Paiva, victorhugobertoni@gmail.com 
(4) Centro Universitário Newton Paiva, amandazguima2@gmail.com 

   Área e subárea de conhecimento: Tecnologias: Qualidade da água e tratamento de efluentes. 

Formato da apresentação: Apresentação Oral. 

Resumo 

 

O objetivo desse estudo é apresentar os resultados referentes aos dados de coleta e 

monitoramento de parâmetros de qualidade das águas dos córregos Cercadinho e Ponte 

Queimada, afluentes do Ribeirão Arrudas, localizados em Belo Horizonte – MG. Afim de se 

alcançar esses resultados, empregou-se a metodologia elaborada pela ONG Fundação SOS 

Mata Atlântica através da utilização de reagentes colorimétricos e observação de variáveis em 

campo, o que resulta em um escore de dados baseados no Índice de Qualidade de Águas 

(IQA). As análises realizadas até então revelam que a qualidade dos pontos avaliados, um em 

cada córrego, variam entre regular e ruim e dependem estritamente do regime de chuvas ao 

longo dos meses. A pesquisa realizada pelo grupo permite que a população tenha percepção 

quanto à qualidade da água, empoderando os cidadãos a monitorar e propor medidas públicas 

que impactam na gestão das águas. Verifica-se que a realidade destes córregos é um reflexo 

da falta de instrumentos eficazes de planejamento, gestão e governança, e refletem ainda a 

falta de saneamento ambiental.  

Palavras-chave: SOS Mata Atlântica, parâmetros de qualidade da água, IQA.  

1 Introdução 

Enfrentar os desafios impostos pelo acesso a água e sua disponibilização aos usuários 

é o que faz acreditar que esta substância, essencial à vida, é um bem finito. Enquanto não 

existe preocupação pela busca por bons índices de qualidade da água de nossos córregos, rios 

e lagoas, o acesso a este bem fica cada vez mais dificultado, fato que faz aumentar as 

demandas por tratamento de água e saneamento ambiental. De forma global: 
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quase 1 bilhão de pessoas não têm água potável; 2,4 bilhões de pessoas não 

têm acesso a saneamento; 1,2 bilhão carece de quaisquer instalações e 

serviços de saneamento. A cada dia, 5.000 crianças em média morrem devido 

a doenças relacionadas com água e saneamento, muitas facilmente evitáveis 

(PNUD, 2015 apud CARVALHEIRO, 2015). 

O monitoramento dos corpos aquíferos, subterrâneos ou superficiais, é essencial para a 

tomada de políticas públicas de acesso a água, uma vez que impactos ambientais de caráter 

regional podem influenciar drasticamente a sua qualidade. Normalmente este tipo de 

procedimento está a cabo de órgãos governamentais como a Copasa, IGAM ou ANA, e que 

além de apresentarem elevados custos (FIORE, et al., 2017), são dificilmente interpretados ou 

acessados pela população em geral que, sem tais necessárias ferramentas, não está apta a 

cobrar dos agentes públicos a melhoria dos parâmetros de qualidade da água ou obras 

necessárias de saneamento de seus bairros e/ou cidades. 

Neste sentido, o “Observando os Rios” – programa de monitoramento dos fluxos de 

água no Brasil, proposto pela ONG Fundação SOS Mata Atlântica – congrega participantes 

(organizados em grupos de voluntários) que fazem análises da qualidade da água de um 

córrego, rio ou lagoa, reunindo e mobilizando as comunidades que habitam em torno dos 

cursos d’água frente aos dados obtidos. Os grupos de voluntários realizam mensalmente as 

coletas e analisam através do uso de um kit fornecido pela Fundação SOS Mata Atlântica, 

com o qual:  

desde 1993, a metodologia vem sendo aplicada e aprimorada pelo projeto 

Observando os Rios com o objetivo de proporcionar condições e instrumentos 

para que a sociedade compreenda e identifique os fatores que interferem na 

qualidade da água e, dessa forma, possa se engajar na gestão da água e do 

meio ambiente (SOS MATA ATLÂNTICA, 2017). 

A iniciativa é aberta a toda a população, podendo esta participar dos grupos de 

monitoramento já existentes ou até mesmo contribuir para a formação de novos grupos de 

análises em corpos d’água localizados próximos a escolas, igrejas e outros centros 

comunitários. Todos os resultados obtidos são devidamente lançados na plataforma do site da 

Fundação SOS Mata Atlântica e a consulta é disponibilizada a toda população através do 

acesso gratuito ao portal da fundação pelo endereço: http://sosobservando.znc.com.br/. Em 

Belo Horizonte, quatro grupos ativos avaliam a qualidade de córregos como o Cercadinho, 

Ponte Queimada (alvos desta comunicação) e Bonsucesso além dos ribeirões Isidoro e Onça 

que, juntos a demais grupos em Minas Gerais ou no Brasil, apoiam o projeto.  
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O objetivo desse estudo é apresentar os resultados referentes aos dados de coleta e 

monitoramento de parâmetros de qualidade das águas dos córregos Cercadinho e Ponte 

Queimada, afluentes do Ribeirão Arrudas, localizados em Belo Horizonte – MG. 

2 Metodologia 

Pela metodologia proposta pela SOS Mata Atlântica, mensalmente foram analisados 

17 parâmetros, sendo que 14 desses são utilizados para a determinação qualidade da água do 

ponto de coleta. Cada um destes 14 parâmetros foi pontuado entre 1 a 3 (“nota 1” para 

parâmetros com baixa qualidade e “3” para boa qualidade da água) e o somatório desses 

valores obtidos corresponde a um índice de qualidade da água. Esta metodologia é baseada na 

já reconhecida proposta da Agência Nacional de Águas, ANA, para a análise de Índices de 

Qualidade de Água, IQA (ANA, 2012). De acordo com o somatório resultante dos parâmetros 

avaliados, a classificação geral pode ser péssima, ruim, regular, boa ou ótima (Figura 1). 

 
Figura 1: Índices resultantes do somatório de cada parâmetro de qualidade da água. 

Fonte: SOS MATA ATLÂNTICA. 

Três das 17 variáveis, 3 foram mensuradas mas não entram na classificação e são elas 

a temperatura do ar, a temperatura da água e as condições climáticas. As mesmas podem 

interferir nos demais parâmetros como presença de oxigênio na água ou mesmo em um aporte 

hídrico proveniente de precipitação. Por outro lado, elas funcionam apenas como indicativos 

ou que propiciam a redução ou aumento do valor de algum dos outros parâmetros.    

Dos demais parâmetros, 8 são aspectos visíveis examinados em campo, ou seja, a 

partir de suas observações o grupo determina uma nota para cada um, são estes: turbidez, 

cheiro e as presenças ou não de lixo, material sedimentável, espumas, peixes, larvas e vermes 

vermelhos, larvas/vermes transparentes ou escuros. Estes dados não são impessoais e podem 

ser atribuídos de forma diferente por cada um dos componentes do grupo, o que traz uma 

incerteza ao dado produzido. 

Além desses, foram analisados 5 parâmetros químicos sendo eles: Oxigênio 

Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Potencial Hidrogeniônico (pH) e 

teores de Nitrato (NO3
1-) e Fosfato (PO4

3-). As análises eram realizadas por métodos 

colorimétricos, de maneira que, a cada parâmetro, sendo necessário um tipo de reagente 
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específico que é fornecido no kit pela SOS Mata Atlântica em forma de “comprimidos”. Para 

isto é coletado um volume de cerca de 500ml de amostra em cada ponto de coleta e, logo 

após, partes da amostra são transferidas para cubetas onde se dissolviam com os reagentes. 

Assim que a solubilização era completa, aguardava-se por cinco minutos para que cada reação 

fosse concluída. A análise de coliformes sempre era realizada em um frasco específico e 

esterilizado, onde um “comprimido” que possui um meio de cultura, continha nutrientes 

necessários para o crescimento dos microrganismos presentes e sua presença indicada, após 

48h.  Por fim, a cor obtida para cada um destes 6 parâmetros era comparada em tabela de de 

cores presentes no kit que auxiliavam a sua interpretação e instruía os voluntários – 5 no 

mínimo. Tudo era de fácil entendimento e autoexplicativo, e permite mesmo que leigos no 

assunto realizem as análises e façam parte de ações de Educação Ambiental. 

Os pontos de coleta definidos pelo grupo “Centro Universitário Newton Paiva” 

estavam dentro da Regional Oeste referente ao campus Buritis desta instituição que realiza até 

hoje análises mensais nos pontos indicados no mapa a seguir (Figura 2): 

 

Figura 2: Pontos monitorados pelo Centro Universitário Newton Paiva. Elaborado pelos autores. 

 

3 Resultados 

 Na Figura 3, são apresentados os dados de monitoramento do córrego Cercadinho. 

Como esperado, nos meses de julho e agosto de 2017 foi observado um agravamento no 

índice total de qualidade da água devido ao escasso regime de chuvas. O mês de abril também 
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apresentou decréscimo da qualidade devido a uma obra nos entornos do córrego que 

aumentou consideravelmente a quantidade de sólidos sedimentáveis e turbidez da água. 

Outras divergências daquilo que se esperava foram devido a ações externas como, por 

exemplo, nos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018 em que o Cercadinho obteve 

índice ruim pois a ruptura de um cano de esgoto no local contaminou o córrego atribuindo-lhe 

a má qualidade da água amostrada (conforme informado pelos moradores do entorno). Isso é 

interessante pois indica que metodologia utilizada, apesar de limitações, é válida o suficiente 

para apontar desequilíbrios ambientais graves. Já o córrego Ponte Queimada segue até agora 

com o esperado, mostrando resultados ruins nas épocas de seca, conforme a Figura 3. 

 
Figura 2: Dados de monitoramento do córrego Cercadinho. 

* Fonte: INMET, 2018 

 

 
Figura 3: Dados de monitoramento do córrego Ponte Queimada. 

* Fonte: INMET, 2018 

 

 

30

27

28

25

28
29

26 26 27

30

32

25
26

31

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

D
ia

s 
d

e 
ch

u
v

a
 p

o
r 

m
ês

 *

S
o

m
a

 d
e 

p
a

râ
m

et
ro

s

Meses

Dados de monitoramento para o córrego Cercadinho

Resultado

s

Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Dias de

Chuva

28

32 32 32

28
26 26 26

27 27

31 31

28
30

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

D
ia

s 
d

e 
ch

u
v

a
 p

o
r 

m
ês

 *

S
o

m
a

 d
e 

p
a

râ
m

et
ro

s

Meses

Dados de monitoramento para o córrego Ponte Queimada
Resultado

s
Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Dias de

Chuva

145



I Simpósio de Engenharia Urbana 
Engenharia em Cidades: Técnicas para Inovação 

 

 

PUC Minas Barreiro | Belo Horizonte | 29 a 31 de outubro de 2018                                                                     |    6 

4 Considerações Finais 

As análises realizadas até então revelaram que a qualidade dos dois pontos de coleta 

nos córregos Cercadinho e Ponte Queimada variam entre regular e ruim, sendo que – como 

previsto – nas épocas de seca a qualidade da água tende a ruim devido à maior concentração 

de poluentes no local, conforme resultados observados por Rosas et al. (2017) com uso da 

mesma metodologia em João Pessoa, Paraíba. Apesar de limitações, técnica utilizada pode 

indicar sensíveis variações que necessitam da atenção de todos para a consagração do bem 

comum de utilização das águas. 

A metodologia apresenta limitações ao deixar por conta dos analistas a interpretação 

visual e numérica de dados em campo além da resposta colorimétrica dos reagentes mesmo 

havendo concordância entre os voluntários. No entanto ela se torna robusta ao ser replicada 

mensalmente e por permitir que a população leiga tenha uma melhor percepção a respeito dos 

parâmetros físicos, químicos e biológicos que determinam a qualidade da água. Desta forma o 

cidadão é empoderado ao monitorar o córrego de sua localidade e pode propor medidas 

públicas que impactem positivamente na gestão das águas.  

Verifica-se ainda que a má gestão destes corpos hídricos são reflexo da falta de 

instrumentos eficazes de planejamento, gestão e governança e refletem a falta de saneamento. 
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Resumo 

 

O concreto colorido surge como uma valorização do espaço construído. Embora tenha 

um custo mais elevado, o concreto colorido dispensa aplicação de revestimento e confere 

maior durabilidade da cor comparada a outros revestimentos, porém o processo produtivo 

deve ser extremamente criterioso, de modo a obter um concreto homogêneo e sem defeitos. A 

metodologia deste trabalho baseou-se em uma revisão bibliográfica sobre os componentes do 

concreto colorido, seus efeitos na cor, no comportamento no estado fresco e na resistência. 

Todos os componentes exercem forte influência na homogeneidade da cor, sendo esta 

extremamente sensível à relação água/cimento, exigindo alto controle tecnológico de 

produção e escolha criteriosa de materiais. Apesar dos pigmentos exercerem baixa influência 

sobre o desempenho estrutural do concreto, adições de mais de 3% podem comprometer as 

propriedades do mesmo no estado fresco e endurecido, levando a uma redução da 

trabalhabilidade. Teores acima de 10% relativos ao peso do cimento devem ser evitados por 

prejudicar a durabilidade e a resistência do concreto. 

 

Palavras-chave: Concreto Colorido, Pigmentos, Aditivos, Tecnologia das Construções. 

 

1 Introdução 

 

O concreto arquitetônico, de acordo com López, Guzmán e Sarli (2016), é considerado 

um concreto especial, que enfatiza a cor e a textura da superfície acabada e o grande número 

de possibilidades de acabamento de superfície faz com que seja um material atrativo a ser 

incorporado na arquitetura moderna. Uma grande variedade de aparências decorativas é 

147

mailto:brunabda04@gmail.com
mailto:jenniferlana@ufmg.br


I Simpósio de Engenharia Urbana 
Engenharia em Cidades: Técnicas para Inovação 

 

 

PUC Minas Barreiro | Belo Horizonte | 29 a 31 de outubro de 2018                                                                    |    2 

alcançada usando agregados e pigmentos coloridos e variando os acabamentos, tratamentos e 

texturas da superfície. (PORTLAND CEMENT ASSOCIATION, 2018). 

Neste sentido, o concreto colorido surge como uma inovação e valorização do espaço 

construído, satisfazendo as necessidades e requisitos impostos pelo mercado (PIOVESAN, 

2009). Embora tenha um custo mais elevado, o concreto colorido dispensa aplicação de 

revestimento e confere maior durabilidade da cor comparada a outros revestimentos, porém é 

necessário um grande cuidado na dosagem do mesmo. (PIOVESAN, 2009).  

Esse tipo de concreto deve atender não apenas às propriedades físicas, mecânicas e de 

durabilidade com as quais foi projetado, mas também a algumas características relacionadas 

ao impacto visual esperado pelos diferentes usuários. (LÓPEZ; GUZMÁN; SARLI, 2016). 

Tendo em vista a escassez de material em relação ao estudo do concreto colorido, o 

presente trabalho tem por objetivo abordar os principais parâmetros para a produção do 

concreto colorido, bem como avaliar a influência dos pigmentos no mesmo. 

 

2 Metodologia 

 

A metodologia baseou-se em uma revisão bibliográfica, visando abordar os principais 

parâmetros para a produção do concreto colorido e a influência da adição de pigmentos nas 

propriedades do concreto. 

 

2.1 Concreto Colorido e Componentes 

 

 O concreto pode ser dosado em central (usinado) ou produzido in loco, neste caso os 

pigmentos são adicionados na betoneira seguidos pela inclusão dos demais materiais 

componentes. (MAUÁ, 2017). 

 

2.1.1 Cimento 

 

O cimento ideal para a produção de concreto colorido é o Cimento Portland Branco, que 

permite a obtenção de diversas cores representativas dos pigmentos, enquanto que, o cimento 

cinza pode influenciar de forma insatisfatória na cor final do concreto colorido. 

(CONCEIÇÃO, 2015). Outra consideração importante a respeito do cimento cinza é a grande 
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variação de tons em marcas diferentes, em função do seu processo produtivo. (SULLIVAN, 

2018; NAKAMURA, 2003). 

A intensidade da cor no Cimento Portland Branco dependerá do pigmento, sendo que, 

para pigmentos mais escuros a diferença entre a utilização do cimento cinza e do branco é 

pequena, mas quando se deseja uma cor clara, deve-se utilizar o Cimento Portland Branco. 

(LANXESS, 2018). A figura 1 apresenta a diferença de cor obtida quando se utiliza o 

Cimento Portland cinza e quando se utiliza o Cimento Portland Branco. 

 

Figura 1- Diferença de pigmentação obtida com cimento branco e cimento cinza 

 

Fonte: LANXESS, 2018. 

 

2.2.2 Agregados 

 

Quando a superfície sofre ataques corrosivos devido às condições de ambiente e 

processos erosivos, esses agregados podem se tornar expostos e as cores naturais dos 

agregados podem influenciar na cor final do concreto colorido. (LANXESS, 2018). Adotar 

agregados de cores mais claras facilita a coloração, os mais indicados são os agregados de 

rocha calcária. (AGUIAR, 2006). 

 

2.2.3 Pigmentos 

 

Por questões econômicas e de desempenho, deve-se adotar valores de até 5% de adição 

para pigmentos com alto poder de tingimento. (LANXESS, 2018). Os pigmentos inorgânicos 

são os mais indicados na produção do concreto colorido devido à menor quantidade de grãos 

finos e elevada durabilidade, onde os mais utilizados são aqueles contendo óxido de ferro. 

(NAKAMURA, 2003). 

Segundo Aguiar (2006), a versatilidade do óxido de ferro permite a obtenção de 

diferentes cores que irão variar devido à temperatura e ao processo, sendo as principais: 
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amarelo, vermelho e preto, e os demais, uma combinação destes. Os pigmentos azul e verde 

são produzidos a partir do óxido de cromo e cobalto. (AGUIAR, 2006). 

 

2.2.4 Relação água/cimento 

 

Quando se trata de fatores importantes que afetam a cor, o mais crítico é a relação entre 

água e cimento, sendo assim, controlar a quantidade de água adicionada à mistura de concreto 

é fundamental para produzir cores consistentes. (SULLIVAN, 2018). Deve-se manter uma 

proporção constante de água na mistura, pois as variações no teor de água podem resultar em 

uma mudança visível na cor do concreto. (PORTLAND CEMENT ASSOCIATION, 2018). 

Além do cuidado da proporção de água no momento da mistura, deve-se também evitar a 

utilização de água no processo de cura do concreto, preferindo, ao invés disso, o uso de 

aditivos que controlem a cura ou agentes químicos que controlem a evaporação na superfície. 

(SULLIVAN, 2018). 

 

2.2.5 Aditivos 

 

Segundo Conceição (2015), o aditivo superplastificante é o mais indicado para concretos 

coloridos, pois permite a obtenção de satisfatórias propriedades do concreto com uma redução 

de até 40% de água na produção.  

 

3 Resultados e Discussões 

 
A partir dos parâmetros apresentados, pode-se avaliar o efeito das adições dos pigmentos 

nas propriedades do concreto, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. 

 

 3.1 Efeito das Adições dos Pigmentos nas Propriedades do Concreto 

 

Os pigmentos devem ter propriedades resistentes à luz solar e às intempéries, devem ser 

resistentes em meio alcalino e precisam proporcionar uma mistura homogênea garantindo a 

durabilidade. (RIBEIRO, 2010). 
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3.1.1 Estado fresco 

 

Segundo Positieri (2005), o estudo do efeito dos pigmentos nas propriedades do concreto 

no estado fresco é dado apenas em termos de trabalhabilidade. Ramachandran (1995) apud 

Positieri (2005) diz que a incorporação de pigmentos no concreto no estado fresco não afeta 

diretamente a exsudação e que o teor abaixo de 6% não altera a consistência do concreto em 

termos de trabalhabilidade. 

Segundo Aguiar (2006), os pigmentos possuem uma elevada área específica, o que leva a 

uma maior demanda de quantidade de água para garantir a trabalhabilidade, o que resulta na 

diminuição do abatimento de cone. Além disso, essa diminuição do abatimento pode estar 

ligada ao formato das partículas, onde as partículas poliédricas e angulares têm um maior 

efeito. (AGUIAR, 2006). 

O uso de plastificantes se torna indispensável para manter a trabalhabilidade adequada, 

pois devido à finura do pigmento pode haver uma maior demanda de quantidade de água, 

aumentando a porosidade do concreto e diminuindo a resistência. (PIOVESAN, 2009).  

Piovesan (2009) avalia a influência da relação a/c e a idade na resistência à compressão 

do concreto, verificando que a resistência à compressão é inversamente proporcional à relação 

a/c e que há um ganho de resistência ao longo da idade, como mostrado no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Influência da relação a/c e a idade na resistência à compressão do 

concreto 

 

Fonte: PIOVESAN, 2009 
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3.1.2 Estado endurecido 

 

Aguiar (2006) verifica que a partir de 3% da adição de pigmentos pode haver uma perda 

da resistência à compressão, podendo chegar até 29%. Isto pode ser visto no gráfico 2 que 

apresenta uma média dos valores de resistência à compressão aos 28 dias para diferentes tipos 

de pigmentos com teores de 3, 6 e 9%. Os pigmentos são provenientes de dois tipos de 

fabricantes, sendo ambos à base de hidróxido de ferro nas cores amarelo, vermelho e verde. 

 

Gráfico 2 – Efeito médio do tipo de adição 

 

Fonte: AGUIAR, 2006 

 

4 Aplicações do Concreto Colorido 

 

Pode-se verificar diversas obras compostas por concreto colorido ao redor do mundo. No 

Brasil, destaca-se o Projeto Praça das Artes em São Paulo, como mostrado na Figura 2. O 

edifício abrange uma área de 28.500 m², criando um novo espaço cultural.  
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Figura 2 - Aplicação de concreto colorido no Projeto Praça das Artes, em São Paulo, 

Brasil 

 

Fonte: LANXESS, 2014. 

 

A aplicação do concreto colorido é executada também no Projeto Soccer City Stadium, 

em Johannesburgo, na África do Sul, como mostrado na Figura 3. O projeto é constituído de 

uma fachada de concreto reforçado com de fibra de vidro e adição de pigmentos.  

 

Figura 3 - Aplicação de concreto colorido no Projeto Soccer City Stadium, em 

Johannesburgo, África do Sul 

 

Fonte: LANXESS, 2014. 

 

Outro exemplo é a Lady of the Angels Cathedral, em Los Angeles, Estados Unidos, 

apresentada na Figura 4. O concreto colorido é exposto em suas paredes internas e externas. 

Ao contrário de típicas estruturas de concreto cinza, a Catedral tem uma nuance de dourado 

que remete à tonalidades usadas para construir as primeiras igrejas na Califórnia. (COLORED 

CONCRETE AT THE LOS ANGELES CATHEDRAL, 2003). 
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Figura 4 - Aplicação de concreto colorido na Lady of the Angels Cathedral, em Los 

Angeles, Estados Unidos 

  

Fonte: COLORED CONCRETE AT THE LOS ANGELES CATHEDRAL, 2003. 

 

A aplicação do concreto colorido também é muito utilizada na execução de pavimentos 

de blocos de concreto intertravados, especialmente no Brasil. A figura 5 apresenta um 

exemplo deste tipo de aplicação. 

 

Figura 5 - Pavimento com blocos de concreto colorido intertravados 

 

Fonte: CORSINI, 2011 
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5 Conclusão 

 

 O método de produção do concreto colorido não se difere muito comparado com o 

tradicional, porém a produção deve ocorrer seguindo um alto controle tecnológico, 

principalmente referente à dosagem, de modo a obter um concreto homogêneo e sem defeitos.  

Todos os componentes do concreto colorido influenciam na coloração final, se fazendo 

necessária uma escolha criteriosa dos materiais utilizados e de seus fornecedores, uma vez 

que é imprescindível que permaneçam os mesmos até o final do empreendimento, podendo 

garantir assim, a homogeneidade da cor.  

O resultado final da coloração é extremamente sensível à relação água/cimento, exigindo 

cuidados não apenas na mistura, mas também na escolha do material paras as fôrmas, 

evitando materiais absorventes, e no processo de cura. Dessa forma, a perda de água é 

controlada evitando diferenciação de tonalidade. 

Esse controle de qualidade, aliado ao uso de pigmentos, faz com o que o concreto 

colorido tenha um custo mais elevado. Por outro lado, seu uso dispensa aplicação de 

revestimento e confere maior durabilidade da cor comparada a outros revestimentos, o que em 

curto prazo pode se traduzir em maior agilidade na execução e em longo prazo, redução de 

custos com manutenção. 

 São poucos os estudos aprofundados sobre a influência dos pigmentos nas propriedades 

do concreto, porém pode-se afirmar que altos teores podem levar a um acréscimo da relação 

água/cimento e consequentemente, a diminuição da resistência, fato que pode ser observado a 

partir da adição de 3% de pigmentos. 
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Resumo 

 

A presente pesquisa pesquisou uma solução viável tecnicamente para um talude degradado 

por escorregamento, situado no bairro Parque São João em Contagem - MG. Para propor esta 

solução foram coletadas amostras do solo, indeformada e deformada, e executados ensaios de 

granulometria, caracterização e classificação do solo, determinação da massa específica, 

cisalhamento direto para conhecimento dos parâmetros geotécnicos e comportamento do solo. 

Posteriormente, com base na topografia local, através do programa Slide do RocScience e dos 

resultados obtidos dos ensaios de laboratório, foi feita uma análise da estabilidade da encosta 

em questão, simulando os possíveis fatores que levaram o talude ao rompimento. 

 

Palavras-chave: Talude Degradado, Ensaios de Laboratório, Análise de Estabilidade, 

Solução Viável Tecnicamente.  

 

1 Introdução 

 

O acelerado crescimento populacional brasileiro e a elevada busca por moradias, fez 

com que as cidades se expandissem de maneira desordenada. Com poucas opções para a 

expansão territorial, a população mais carente em recursos financeiros, começa a ocupar 

morros e encostas, construindo moradias quase em sua totalidade irregulares. Logo, a 

topografia acidentada e as condições climáticas brasileiras, assim como a interferência 
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humana na alteração da natureza, são as principais causas de escorregamentos de encostas e 

taludes no país. 

Os movimentos de massa são processos que envolvem o desprendimento de elementos 

sólidos, solos, rochas e vegetação, em terrenos acidentados e topograficamente inclinados. A 

predominância do clima tropical no Brasil tem como características chuvas intensas e 

prolongadas no verão, as águas escoam e infiltram no solo deixando as encostas instáveis e 

suscetíveis ao escorregamento. 

A construção civil é responsável por vários impactos de cunho ambiental, social e 

econômico. Ao preparar um terreno para execução de uma estrutura são feitas modificações, 

como escavações e cortes que alteram a estabilidade e a resistência das encostas.  

Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo analisar e avaliar um talude que tenha 

sido degradado por escorregamento, para assim propor uma solução viável tecnicamente. 

 

2 Desenvolvimento 

 

Com o intuito de caracterizar o solo foi identificado os parâmetros geotécnicos que 

influenciam a resistência ao cisalhamento, sendo eles: tensão de cisalhamento (τ); coesão (c); 

ângulo de atrito (φ); peso específico do solo ( ); grau de saturação (S) e a granulometria do 

solo (PINTO, 2006). 

Os parâmetros são obtidos mediante ensaios de laboratório, divididos em dois tipos de 

análises: a) análise das propriedades das partículas sólidas do solo (análise granulométrica e 

limites de consistência); b) ensaios de cisalhamento (cisalhamento direto, compressão triaxial 

e compressão simples). 

Após caracterização do solo identificou-se os tipos de movimentos de massa e suas 

classificações que seguiu a classificação de Augusto Filho (1992) citado por Bezerra (2016), 

dividida em quatro grupos: escorregamentos (rotacional, translacional/planar e cunha); quedas 

de blocos; corridas de solos ou de detritos e rastejos. Logo, a análise de estabilidade de talude 

é obtida por meio do cálculo do fator de segurança (FS) que para Marangon (2004) é a relação 

entre as tensões resistentes e as tensões mobilizadoras do solo. No entanto, para calcular a 

estabilidade do talude utiliza-se o método das fatias ou o método das cunhas.  

Contudo, analisou e identificou os tipos de soluções para estabilização de taludes que 

segundo Vedovello e Macedo (2007) citado por Tominaga (2009) consistem em: a) medidas 
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estruturais que envolvem obras de engenharia; b) medidas não estruturais que se referem às 

ações de políticas públicas voltadas ao planejamento do uso do solo e ao gerenciamento. 

 

3 Metodologia 

 

A pesquisa tem como objetivo analisar uma encosta natural degradada por 

escorregamento e a partir dela propor uma solução que seja viável tecnicamente. A primeira 

etapa foi identificar e caracterizar qual o tipo de movimento de massa ocorreu nessa encosta. 

Em seguida foi analisada uma amostra indeformada desse solo e verificado qual o tipo de solo 

que se encontra nessa encosta para determinação de suas características geotécnicas. Essas 

características foram obtidas através dos ensaios de: granulometria; limites de consistência 

(LL e LP); determinação da densidade real dos grãos e cisalhamento direto. 

Para a realização dos ensaios foram utilizadas amostras deformadas e indeformadas 

referentes ao estudo de caso em questão. Para a retirada da amostra foi utilizada como guia a 

norma da ABNT NBR 9604/86 - Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo, com 

retirada de amostra deformada e indeformadas. 

Em apoio a análise de estabilidade do talude foi utilizado software Slide 7.0, 

desenvolvido pela RocScience. Este programa foi escolhido por ser o software de 

dimensionamento de contenções disponibilizado pela PUC Minas.  

Nesta pesquisa são apresentados uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso que é 

produzido através de um contexto. A possível solução proposta teve embasamento em 

argumentos consistentes e lógicos tratados nesta pesquisa. 

 

4 Estudo de Caso 

 

A área em estudo está localizada no bairro Parque São João, na rua Beco do Sossego e 

possui as seguintes coordenadas geográficas: 19º55’20.5” de latitude e 44º03’14.0” de 

longitude. A área pertence a regional do Eldorado (Contagem-MG) onde concentram os 

principais serviços da cidade, com alta diversidade social e cultural. 

O escorregamento aconteceu em dezembro de 2017 durante um período chuvoso e foi 

identificado como escorregamento rotacional devido a ruptura semicircular. Conforme 

Bustamante (2010), uma importante variável nos episódios de escorregamentos de terra se 

deve à precipitação em conjunto com o uso irregular do solo. 
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O talude em estudo está localizado em região urbana e pode ser definido como uma 

encosta natural urbana, visto que foi pouco modificado, porém em seu entorno houveram 

grandes alterações. Também observou-se que a rede de drenagem não passa nas vizinhanças 

da encosta. Além disso, a região onde se encontra o talude é um vale, ou seja, é definida por 

depressões entre regiões mais altas, sendo difícil a implantação de sistemas de drenagem. 

 

5 Resultados e Discussões 

 

Com o intuito de caracterizar o material recolhido da área de empréstimo, realizou-se 

no laboratório de solos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais os seguintes 

ensaios: granulometria por peneiramento e sedimentação, densidade real dos grãos, limites de 

consistência (LL e LP) e cisalhamento direto. No ensaio de granulometria foi obtivo um 

percentual de argila (34,0%), de silte (19,5%), de areia média (23,3%), de areia grossa 

(13,0%), de areia fina (9,2%) e de pedregulho (1,0%). 

O ensaio de densidade real dos grãos foi realizado com base na ABNT NBR 6508 e foi 

encontrado um uma massa específica real dos grãos média de 2,659 g/cm³ e umidade média 

de 15,17%. No ensaio de limites de consistência (LL e LP) foram feitos os procedimentos 

seguindo a ABNT NBR 6459 para o limite de liquidez e seguindo a ABNT NBR 7180 para o 

limite de plasticidade. Sendo que, no primeiro ensaio foi obtido 38% e no segundo 21,7%. A 

partir disto, foi possível encontrar um índice de plasticidade de 16,3% que de acordo com 

Caputo (1988) pode ser classificado como altamente plástico. Por meio dos resultados destes 

ensaios foi determinada a classificação do solo pelo sistema TRB, onde foi definido que o 

solo pertence ao grupo A-6, ou seja, é um solo argilo-arenoso. 

Os procedimentos para a realização do ensaio de cisalhamento direto foram seguidos a 

partir da norma ASTM D3080-11 que define como realizar o ensaio consolidado drenado 

(CD). O equipamento utilizado foi regulado por meio de deformação controlada de até 15 

milímetros. Através da envoltória de ruptura obtida no ensaio, foi possível obter os 

parâmetros de coesão de 13 kN/m² e ângulo de atrito de 26,52º, estando estes de acordo com o 

estabelecido por Nunes (1956) para solos predominantemente argilosos. 

Dentro das soluções estudadas e levando em consideração as limitantes de projeto, 

para a recuperação do talude, a técnica principal que melhor atendeu o objetivo desta pesquisa 

foi o solo-cimento (Rip-rap). Para o reforço e maior qualidade da contenção, será necessária a 

aplicação de técnicas que funcionarão em conjunto com o solo cimento, como um pequeno 
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aterro na base do talude para receber o solo-cimento e onde será executada também uma 

camada drenante com materiais grossos, permitindo a escoamento da água e posteriormente, 

uma cobertura com geomanta visando uma melhor proteção ao talude.  

Por último, foi feita uma análise de estabilidade global do talude.  Esta foi realizada 

com base na geometria do talude em conjunto com os parâmetros obtidos no ensaio de 

cisalhamento direto em laboratório, coesão 13kN/m² e ângulo de atrito 26,52°; no ensaio de 

densidade real dos grãos, peso específico dos grãos de 26,59kN/m³ e também foi estimada 

uma carga distribuída de 20kN/m², simulando uma edificação na crista do talude. Sendo que 

este carregamento distribuído foi estimado a partir da verificação do porte da edificação em 

campo. 

Foram feitos dois estudos de estabilidade antes e após a percolação de água utilizando 

o programa Slide 7.0 desenvolvido pela RocScience. Para a análise de estabilidade foi 

escolhido o método de fátias de Janbu, onde foi obtido um fator de segurança de 1,190 antes 

da percolação de água e após a percolação obteve-se um fator de segurança de 1,183. 

Ademais, a água foi apontada como uma potencial causa do escorregamento, juntamente com 

a topografia acidentada e com a ocupação irregular do solo. Desta forma, pode-se inferir, a 

partir dos resultados apresentados, que a presença de água diminui o fator de segurança. 

 

6 Conclusão 

 

Na presente pesquisa verificou-se diversas técnicas de estabilização de talude e 

análises que permitiram escolher a solução mais adequada para o caso estudado. O estudo dos 

parâmetros geotécnicos do solo revela coesão de 13 KN/m² e ângulo de atrito de 26,52º, sendo 

o mesmo classificado como argiloso, pertencente ao grupo A-6 pela classificação TRB. 

O fator de segurança foi encontrado por meio do software Slide (RocScience), pelo 

método de Janbu. Com a presença de água, este foi reduzido de 1,190 para 1,183, havendo 

perda de interação entre os grãos, levando o talude ao limiar da ruptura. 

Diante de vários agravantes, diretos e indiretos, que provocou o escorregamento 

rotacional, a técnica construtiva escolhida foi o solo-cimento (Rip-Rap). Esta contenção se 

mostra viável tecnicamente e de simples execução, atendendo assim a condições do local 

estudado. 
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Resumo 

 

A qualidade de água para o consumo humano pode ser afetada negativamente por diversos 

fatores, sejam eles: químicos, físicos, biológicos, radioativos, entre outros. Para que a saúde 

humana seja resguardada, são pré-estabelecidos limites máximos e mínimos das principais 

substâncias que podem ocasionar danos ao bem-estar dos indivíduos. Estes limites variam para 

cada localidade do planeta, de acordo com as diretrizes adotadas pela União, Estado ou 

Continente. A partir disso, o objetivo desse estudo é a compreensão de como cada país se 

adequa às necessidades básicas para o tratamento e melhoria da qualidade da água e, também, 

as suas respectivas necessidades pontuais, que seriam as caracterizadas pelas condições de cada 

região e localidade.  

 

Palavras-chave: Portaria de potabilidade; Água; Abastecimento humano; Legislação. 

 

1 Introdução 

 

  Conforme a World Helth Organization (WHO, 2011), em seu guia de diretrizes para 

qualidade da água potável, o acesso a uma água de qualidade é essencial e eficaz para a 

manutenção da saúde, podendo isso se justificar pela existência de diferentes doenças causadas 

pela ingestão de água contaminada, o que se afirma a partir dos dados da UNICEF (2013) 

revelando que cerca de 2 mil crianças morrem diariamente devido a doenças relacionadas ao 

consumo de água poluída. Entre estas doenças estão a cólera, disenteria, febre tifoide, pólio e 

outras.  

No Brasil, a primeira legislação a respeito do tema, foi a portaria BSB nº 56, elaborada 

no ano de 1977. Segundo Bezerra e Dutra (2018), o documento compreendia apenas alguns 

163



I Simpósio de Engenharia Urbana 
Engenharia em Cidades: Técnicas para Inovação 

 

 

PUC Minas Barreiro | Belo Horizonte | 29 a 31 de outubro de 2018                                                                    |    2 

aspectos, baseando-se em documentos internacionais, principalmente os guias da WHO. Logo 

depois, em 1990, viu-se a necessidade de uma atualização de conceitos, para que a estrutura do 

texto fosse adequada aos aspectos do padrão mundial de potabilidade da água. Após 10 anos, o 

documento foi revisado novamente, em agosto de 2000, um grupo de profissionais qualificados, 

de diversas áreas da sua aplicação, foram mobilizados para a elaboração da Portaria de 

Potabilidade n.º 1469/2000 que, em seguida, seria substituída pelas portarias de 2004 e logo 

depois, a de 2011 (BRASIL, 2006). Sendo feitas essas revisões em busca da melhoria da água 

para o consumo dos brasileiros (DAE, 2012) 

Já na Europa, através das diretivas que foram implantadas desde 1998, foram elaboradas 

predefinições a respeito de como os países pertencentes à União Europeia devem se portar 

perante as questões que envolvem água para o consumo humano. Assim como no Brasil, houve 

também a necessidade de revisões e complementações à norma a fim de trazer melhorias ao 

controle de água potável e permitir também mais autonomia aos países, para que adequassem 

o seu monitoramento de água com maior flexibilidade em relação ao aplicado no contexto da 

União Europeia como um todo (EUR-LEX, 2017). Essa formatação ocorreu no ano de 2015, 

por meio da Diretiva (UE) 2015/1787. 

Nesse sentido, o trabalho em questão discute uma análise feita a respeito da Portaria de 

Potabilidade brasileira e a Diretiva europeia, buscando entender as suas ações e metodologias 

que buscam viabilizar água de qualidade para sua população.  

 

2 Metodologia  

 

O presente trabalho desenvolve-se a partir da comparação, por meio de leitura, entre os 

principais parâmetros adotados para a vigilância e controle da qualidade das águas das normas 

brasileira e europeia: Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde e da Diretiva (UE) 98/83/CE do 

conselho da União Europeia. Destacaram-se as principais singularidades e também o que as 

normas têm em comum. Isso, a partir do plano de fundo exposto pela WHO (World Health 

Organization) em seu guia, que promove a proteção da saúde pública, defendendo o 

desenvolvimento de normas e regulamentações locais relevantes sobre a definição de diretrizes 

para assegurar a qualidade das águas para o consumo humano. 
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3 Resultados 

 

Com a finalidade comparativa entre os termos de estudo deste artigo, serão considerados 

os padrões microbiológicos, químicos, aceitabilidade, radiológicos e, também, controle 

metodológico e os respectivos planos de amostragem propostos em cada um dos documentos. 

 

3.1 Microbiológico 

 

Segundo a WHO (2011), este padrão tem função de prevenir doenças infecciosas 

causadas por patógenos, bactérias, vírus, protozoários e helmintos. E, conforme o seu guia, a 

análise da presença de Escherichia coli é efetiva na avaliação da qualidade da água potável, 

isso porque esses coliformes indicam que a possível presença de microrganismos. Na tabela 1 

pode-se observar o comparativo entre os aspectos adotados pelos arquivos em análise. 

 

Tabela 1: Parâmetros Microbiológicos 

 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

3.2 Químicos 

 

Os padrões químicos podem variar conforme os países e suas regiões (WHO, 2011) e, 

provavelmente, por isso, têm mais parâmetros adotados para o padrão da presença de 

substâncias químicas na água do Brasil. Ao todo, no país são 98 substâncias catalogadas, sendo 

estas desde inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos até os desinfetantes ou produtos secundários da 

desinfecção (Portaria MS no 1469/2000). Já a norma europeia traz apenas 26 substâncias 

(Diretiva nº 98/83/CE, de 3 de Novembro de 1998).  

No entanto, das 98 substâncias descritas na norma brasileira apenas 31 são catalogadas 

com uma condição restritiva de 0,01mmg/L ou menos e na norma europeia, pra essa mesma 

quantidade de componente por litro de água, são destacadas 17 substâncias.  

 

                                                 
1 Brasil 
2 União Europeia 

Parâmetro BR1 UE2 WHO 

Escherichia 

coli 

Ausência 

em 100 

mL 

Ausência 

em 100 

mL 

Ausência 

em 100 

mL 
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3.3 Aceitabilidade 

 

Os padrões de aceitabilidade da água são de suma importância, já que uma água que não 

é visivelmente agradável e nem palatável, não será bem aceita aos consumidores. Essa situação 

pode influenciar no uso de fontes menos seguras e mais inadequadas de água (WHO, 2011). 

A diretiva europeia não apresenta metodologias de análise para nenhum dos termos 

organolépticos (cor, odor, sabor), já a Portaria de Potabilidade prevê análises de compostos 

específicos que podem alterar a qualidade da água para esta situação (Tabela 2) (Portaria MS 

no 1469/2000). 

Tabela 2: Padrão de Aceitabilidade 

Parâmetro VMP3 Parâmetro VMP Parâmetro VMP 

Alumínio   0,2 mg/L Etilbenzeno 0,2 mg/L Sulfato   250 mg/L 

Amônia (como 

NH3) '  
 1,5 mg/L Ferro  0,3 mg/L  

Sulfeto de 

hidrogênio  
0,1 mg/L  

Cloreto  250 mg/L Gosto e odor  
6 

Intensidade  
Surfactantes   0,5 mg/L 

Cor Aparente  15 uH  Manganês  0,1  mg/L  Tolueno  0,17 mg/L  

1,2 dicloro-

benzeno  
 0,01 mg/L  

Monocloro-

benzeno 
 0,12 mg/L Turbidez    5 uT 

1,4 dicloro-

benzeno  
 0,03  mg/L Sódio  200 mg/L  Zinco   5 mg/L  

Dureza total   500 mg/L 
Sólidos 

dissolvidos totais  
1000 mg/L  Xilenos  0,3 mg/L  

Fonte: Autor (2018) 

 

3.4 Radiológicos  

 

Para substâncias radioativas, denominadas como “radionuclideos”, podemos dividi-los 

de duas formas: os que ocorrem de forma natural, chamados de NORM e os que são ocasionados 

por atividades humanas, denominados TENORM. Neste estudo serão avaliados apenas os de 

ocorrência natural (MAZZILLI et al., 2011). 

A WHO baseia seus níveis máximos de acordo com a Comissão Internacional de 

Proteção Radiológica (ICRP, 2008), porém o Ministério da Saúde e a União Europeia analisam 

somente algumas destas substâncias. 

No Brasil, de acordo com o artigo 38 da Portaria 2914, verifica-se a potabilidade da 

água, do ponto de vista radiológico, apenas se os valores de concentração ultrapassarem 0,5 

                                                 
3 Valor Máximo Permitido 
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Bq/L para atividade alfa total e 1Bq/L para beta total e ainda assim são analisados apenas os 

elementos Rádio-226 e, com limites de acordo com a Tabela – 3. 

A União Europeia permite também a verificação pela atividade alfa total e da atividade 

beta total para controlar o valor do indicador paramétrico para a dose indicativa, sendo para alfa 

o limite é de 0,1Bq/L e beta 1,0 Bq/l, porém são avaliados mais parâmetros que a norma 

brasileira, como descrito na Tabela 3. 

 

Tabela 3-  Padrão Radiológico 

Origem BR Concentração UE Concentração  
- - Trítio 10 Bq/l  
- - Rádon 10 Bq/l 

Ocorrência 
Rádio-226 1 Bq/l Ra-226 0,04 Bq/l 

Natural 
Rádio-228 0,1  Bq/l Ra-228 0,02 Bq/l  

- - U-238 0,02 Bq/l 
 

- - U-234 0,02 Bq/l 

Fonte: Autor (2018) 

 

3.5 Controle Metodológico 

 

O controle metodológico proposto pelo Guia da WHO (2011) foi dividido conforme os 

parâmetros que são expostos ao longo do texto e são demonstrados alguns métodos analíticos 

a serem seguidos, principalmente para controle de características químicas e radiológicas. O 

Brasil especifica normas nacionais ou internacionais, descritas a seguir, a serem tomadas para 

a utilização de quaisquer que sejam os métodos necessários de análise. 

 

I - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater de autoria 

das instituições American Public Health Association (APHA), American 

Water Works Association (AWWA) e Water Environment Federation (WEF); 

II - United States Environmental Protection Agency (USEPA); 

III - normas publicadas pela International Standartization Organization (ISO);  

IV - metodologias propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

(Portaria MS no 1469/2000) 

 

Já a União Europeia descreve ao longo do texto suas próprias adequações para 

metodologias de análise, dispostas em seu Anexo III, baseando alguns parâmetros em ISO’s, 

mas ainda permite que seus estados utilizem seus próprios métodos, desde que tão confiáveis 

quanto os já pré-estabelecidos (Diretiva nº 98/83/CE, de 3 de Novembro de 1998). 
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4 Conclusões 

 

A partir das informações obtidas nesse trabalho, é possível destacar as características de 

cada uma das normas e esclarecer que cada uma adequa os padrões de potabilidade segundo 

suas respectivas necessidades, o que acaba trazendo evidencias de similaridade entre as normas, 

mas também de disparidade. Em geral, a Portaria brasileira mostra-se mais detalhada e 

paramentada que a Diretiva europeia, mas ainda assim isso não classifica uma melhor que a 

outra. As normativas adotadas correspondem ao que cada um dos países enfrenta em relação a 

possíveis contaminantes da água, características regionais, disponibilidade de água e todos os 

fatores que podem influenciar e alterar na qualidade desse líquido. 
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Formato da apresentação: Pôster. 

Resumo 

 Este artigo foi realizado com o propósito de estudar algumas das estruturas de 

contenções com ênfase em muros de arrimo, como: em gabião, de pneus, concreto armado, 

dentre outros, que possuem a função de dar segurança e estabilidade a solos propensos à 

movimentação de massa. Estes solos em épocas chuvosas se tornam ainda mais perigosos, 

pois o mesmo recebe uma “carga extra”, sendo então de vital importância a construção de 

estruturas de contenções, além de um sistema de drenagem eficiente. Pode-se constatar que o 

melhor tipo de muro a ser adotado resulta da combinação entre o tipo de material a ser 

contido, disponibilidade de espaço e altura da contenção. 

 

Palavras-chave: Estabilidade. Estruturas de contenções. Muros de arrimo. Muro em concreto 

armado. Muro em gabião. Muro de Pneus. Ruptura de maciço de terra.  

 

1 – Introdução            

Estruturas de contenção têm a finalidade de suportar os esforços do maciço de terra, o 

qual não possui a capacidade de se sustentar sozinho ou que necessitará de suporte devido à 

cortes ou aterros com alguma finalidade especial (GERSCOVISH, 2010). 

Os tipos mais comuns e de melhor identificação são os muros de arrimo (gravidade e 

flexão). Mas, existem ainda outros tipos de contenções, como por exemplo: solos armados, 

envelopados, grampeados, cortina atirantada e reforçados com geossintéticos, entre outros 

(FERREIRA; LOBO; RENOFIO, 2003).  

As etapas de projeto, e a da pesquisa do tipo de solo que será contido são muito 

importantes para definir o tipo de contenção mais adequada para a obra, tanto na questão de 

segurança, estabilidade e custo. A segurança e a estabilidade estão interligadas no fato de que 

não deve-se negligenciar nenhuma etapa de construção, a fim de promover a estabilidade do 

maciço a ser contido.  
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O custo não deve ser analisado somente na fase de construção, o mesmo deve ser 

analisado a longo prazo, tanto na questão de manutenções ou até mesmo na necessidade de 

refazer a obra, se a escolha do tipo de contenção for equívoca. 

 

2 – Desenvolvimento 

2. 1 - Muros de Gravidade  

Muros de gravidade resistem aos esforços através do seu próprio peso, são usualmente 

utilizados com até 5 m de altura. Os perfis mais utilizados são os retangulares, trapezoidais e 

escalonados (DOMINGUES, 1997; GERSKOVICH, 2010). 

2.1.1 - Exemplos de Muros de Gravidade 

● Alvenaria de Pedra: Este muro é auto drenante e geralmente possui perfil 

trapezoidal. É composto por pedras de dimensões próximas para diminuição do atrito entre 

elas, são manualmente arrumadas em muros de até 2 m de altura, devendo possuir fundação. 

Para muros de 2 a 3 m é necessário o emprego de argamassa, necessitando assim de um 

sistema de drenagem. O mesmo pode ser visto na Figura 01 (GERSKOVICH, 2010).  

● Concreto Ciclópico: Estrutura com concreto e blocos de dimensões variadas. São 

confeccionados em até 4 m de altura. O sistema de drenagem deve ser empregado, auxiliando 

no não aparecimento de manchas, conforme ilustra a Figura 02. Seu perfil pode ser retangular, 

escalonado ou trapezoidal, se for trapezoidal, sua base deve ser 50% maior que sua altura e 

com inclinação mínima de 1:30 (DOMINGUES, 1997; GERSKOVICH, 2010).        

      

     Figura 01 - Muros de alvenarias de pedra          Figura 02 - Muro em concreto ciclópico 

 

 

 

 

 

 
                     

 

Fonte: Gerskovich (2010)                                                   Fonte: Gerskovich (2010) 
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● Gabião: São muros compostos por caixas com malha hexagonal de dupla torção 

preenchidas com pedras arrumadas manualmente e é auto drenante, ou seja, os vazios 

existentes entre as pedras permitem a livre passagem da água, evitando assim o seu acúmulo. 

A malha das caixas é revestida por uma liga de zinco, alumínio e terras raras (Galfan
®

), e 

novamente revestido com plástico, sendo então muito resistente às intempéries. Esta malha 

não só possui a função de interligar os blocos, mas também tem a função estrutural, fazendo 

com que a contenção seja resistente em qualquer ponto. Um ponto positivo no muro em 

gabião é a sua flexibilidade, pois se ocorrer o rompimento em algum ponto, a estrutura é 

capaz de resistir até que os devidos reparos sejam realizados (BARROS, 2005). 

Segundo Barros (2005) o gabião pode ou não ser escalonado, dividindo-se em: tipo 

Caixa, Saco e Colchão Reno
®
. Podem ser utilizados em leitos de rios e em vias além de 

contribuir na paisagem, como é demonstrado na Figura 03, sendo que neste muro existe uma 

via na sua base e outra via no seu topo.  

● Muro de pneus: Os pneus são organizados na direção horizontal e amarrados uns aos 

outros com corda ou arame. Este tipo de contenção é econômica e ambientalmente viável, já 

que os pneus são reutilizados e o solo utilizado geralmente é do próprio local. Apesar de todas 

estas vantagens, os muros de pneus podem atingir até 5 m de altura e não podem ser utilizados 

próximos de fundações ou de ferrovias, podendo ser visto na Figura 04 (GERSKOVICH, 

2010). 

 

      Figura 03 - Muro de Gabião Tipo Caixa                     Figura 04 - Muros de pneus 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Arquivo pessoal (2018)                                               Fonte: Gerscovich (2010) 
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2.2 - Muros à Flexão  

Os muros à flexão possuem uma seção menor quando comparados aos muros de 

gravidade, podendo ser corridos ou contínuos, e ligados às estruturas, ou seja, “encostados” 

em edifícios ou até mesmo em pontes e viadutos.  

Normalmente é construído em concreto armado, composto por duas lajes, uma 

horizontal e uma vertical. A laje horizontal recebe o peso da laje vertical e também do solo, 

exercendo função de sapata (GERSKOVICH, 2010). 

Se não houver muita disponibilidade de espaço podem ser utilizados tirantes, que 

serão fixados no solo mais resistente na direção do muro, contudo é necessário um estudo 

geotécnico minucioso, pois se o tirante não atingir o solo resistente, surtirá um efeito contrário 

ao esperado. E, caso o muro se apoie sobre rocha sã ou alterada estes podem ser chumbados 

nesta região. Os muros em concreto armado podem ter até 7 m de altura, contudo, a partir dos 

5 m é necessário o uso de contrafortes. São exemplificados contrafortes na Figura 05 e na 

Figura 06, um modelo de chumbador (MOLITERNO, 1980; GERSKOVICH, 2010). 

            Figura 05 - Muro com contrafortes                   Figura 06 - Muro com chumbador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Moliterno (1980) adaptado.                                        Fonte: Gerskovish (2010)         

2.3 - Drenagem  

Dentre os vários tipos de muros de arrimo, existem os que são auto drenantes, como o 

muro em gabião, mas existem também os que necessitam de um sistema de drenagem, como o 

de concreto armado, sendo muito importante para a preservação e longevidade da estrutura.  

Se não houver drenagem, haverá um acúmulo de água no solo, o que aumentará o 

empuxo ativo, acrescer assim, a possibilidade de ruptura do muro. Se a estrutura de contenção 
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não possuir um sistema de drenagem, deverá suportar uma maior carga fazendo com que 

tenha uma maior seção, se tornando então, uma estrutura onerosa (DOMINGUES, 1997; 

MOLITERNO, 1980; XAVIER, 2011).  

 Segundo Domingues (1997) a drenagem pode ser executada de várias formas e com 

materiais distintos. Como exemplo, podem ser feitas camadas com brita e areia, de 15 a 20 cm 

formando uma espécie de “caminho” preferencial para a água, e direcionadas para os 

barbacãs. Os barbacãs são drenagens subterrâneas pouco profunda e que variam de 50 a 100 

mm de diâmetro e podem ter 1 a 2 m de profundidade. Também podem ser feitas canaletas de 

concreto na parte superior do muro, acompanhando toda a estrutura, fazendo com que a água 

de chuva não percorra o mesmo. Na Figura 07 pode ser visualizado os empuxos, que são as 

forças horizontais provenientes da interação solo-estrutura, sendo que o dimensionamento da 

estrutura dependerá do valor desta força. Já na Figura 08 é demonstrado um tipo de sistema de 

drenagem para muro de arrimo. 

Figura 07 - Muro sem drenagem                       Figura 08 - Muro com drenagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Ferreira; Lobo; Renofio (2003) adaptado.                    Fonte: Moliterno (1980) adaptado. 

 

3 - Conclusão 

Dentre os diferentes tipos de estruturas de contenção, cada uma possui suas vantagens 

e desvantagens, devendo então ser implantado aquela que melhor atender à situação. Dentro 

desta análise também é feita a determinação dos sistemas de drenagens mais adequados, 

sendo de extrema importância, pois um dos grandes problemas sofridos pelas estruturas de 

contenções é a percolação da água no maciço, e consequentemente o aumento do empuxo. De 

uma forma geral, ainda existem deficiências técnicas quando o assunto é manutenção das 
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obras de contenção. Esta etapa é constantemente negligenciada, principalmente no que se 

refere a desobstrução dos sistemas de drenagem. 

Portanto, por tudo que foi descrito, de acordo com a obra a ser executada, as 

contenções, e no presente caso os muros de arrimo, tornam-se essenciais para garantir 

segurança do empreendimento, proporcionando também a segurança das construções 

vizinhas. Cabe ressaltar que qualquer tipo de obra deve ser projetada e executada por 

profissionais competentes e devidamente registrados no Conselho Regional de Arquitetura e 

Agronomia – CREA. 
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Formato da apresentação: Pôster. 

Resumo 

Este estudo apresenta um comparativo técnico-econômico entre dois sistemas construtivos 

utilizados atualmente pelo setor da construção civil, a estrutura em concreto armado com 

alvenaria de vedação e a alvenaria estrutural. Para a análise comparativa considerou-se um 

edifício concebido em ambos os sistemas com lajes maciças de concreto armado moldadas “in 

loco”. O empreendimento em questão trata-se de um residencial multifamiliar com quatro 

pavimentos que se enquadra no padrão da classe média brasileira. Para a realização desse 

estudo a metodologia adotada foi a pesquisa exploratória desenvolvida a partir de 

levantamentos bibliográficos, análises de exemplos e coleta de dados. Teve-se como objetivo 

avaliar a viabilidade econômica a partir do lançamento da estrutura em software de cálculo 

estrutural. Através do levantamento dos materiais necessários para execução do edifício e mão 

de obra, comparou-se o custo global do empreendimento entre as duas concepções estruturais 

com o auxílio de tabelas de composição de preços, revistas especializadas no assunto e 

pesquisas de mercado. Constatou-se que, para a realização do empreendimento nas condições 

consideradas, a alvenaria estrutural é a opção mais vantajosa, devido à redução significativa 

dos custos quando se considera, principalmente, itens como mão de obra, concreto estrutural, 

forma e aço.  

Palavra-Chave: Alvenaria estrutural,  Concreto armado,  Sistemas construtivos, 

Comparativo econômico.  

Abstract 

This study presents a technical-economic comparison between two construction systems 

currently used by the construction industry, the structure in reinforced concrete with non-

structural masonry and structural masonry. For the comparative analysis, it was considered a 
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building planned on both systems with massive reinforced concrete slabs molded on site. The 

project in question is a four-story multifamily residential building that fits the pattern of 

‘Brazilian middle class. The adopted methodology for this study was the exploratory research 

developed from literature surveys, analysis of samples and data collection. It was taken into 

account the evaluation of the economic viability from the moment the data of the structure 

was inserted in the structural analysis software. Through the survey of needed materials to 

construct the building and labor, the overall cost of the project was compared between the two 

structural concepts with the aid of price composition lists, journals specialized on the subject 

and market research. It was observed that to set up the project under the deemed conditions, 

structural masonry was the most advantageous option due to significant cost savings mainly 

when considering items such as labor, structural concrete, shape and steel. 

Keywords: Structural masonry. Reinforced  concrete. Construction  systems. Economic 

comparison. 

 

1 Introdução 

Atualmente o setor da construção civil conta com diversas técnicas para estabilização 

estrutural do edifício, dentre as quais duas se destacam: estruturas de concreto armado com 

alvenaria de vedação e alvenaria estrutural. Para se definir qual sistema utilizar, levando em 

consideração as viabilidades técnica e econômica, é preciso que se tenha um domínio do 

comportamento estrutural frente às solicitações impostas à estrutura que se deseja construir e 

um conhecimento prévio das vantagens e desvantagens de cada técnica. 

A alvenaria estrutural é um sistema construtivo utilizado desde as primeiras estruturas 

construídas pelo homem. Posteriormente, com o surgimento do concreto armado e a sua 

utilização cada vez mais frequente devido à sua alta resistência e outros benefícios, o sistema 

construtivo em alvenaria estrutural foi sendo deixado de lado, uma vez que o mesmo tinha 

algumas limitações e pouca eficiência estrutural. (RAMALHO; CORRÊA, 2003). 

Com a finalidade de avaliar a viabilidade de custo-benefício de ambas as técnicas, isto é, 

definir qual sistema construtivo é mais técnico e economicamente viável, este trabalho se 

propõe a desenvolver um projeto de uma edificação modelada em alvenaria estrutural e em 

concreto convencional com o auxílio de um software comercial. Através dos resultados deste 

estudo será possível analisar quantitativamente e qualitativamente cada técnica, a fim de 

auxiliar o projetista e/ou o construtor na hora da escolha do sistema estrutural a ser utilizado. 
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2 Metodologia 

 

Este estudo trata-se de uma pesquisa exploratória. De acordo com Gil (2010), este tipo de 

pesquisa proporciona maior conhecimento em um assunto de modo a torná-lo mais evidente, 

possibilitando a formulação de hipóteses.  Dado o objetivo desta pesquisa, foi realizado um 

estudo de caso de viabilidade técnico-econômica de um mesmo edifício modelado em dois 

sistemas estruturais.  

Para primeira concepção estrutural, concreto armado, o edifício foi pré-dimensionado e 

modelado numericamente com o uso do aplicativo CAD/TQS® em seu módulo para este tipo 

de estrutura. A seguir foi lançado no mesmo aplicativo de mercado em seu módulo para 

alvenaria estrutural. Do aplicativo, foram extraídos os arquivos necessários para análise 

econômica do edifício, para estes dois sistemas.  

A partir dos resultados obtidos foram determinados os custos envolvidos primeiramente para 

a construção do edifício em concreto armado e a seguir os custos para a construção do mesmo 

edifício em alvenaria estrutural. Esses aspectos econômicos foram obtidos/calculados através 

de planilhas, a partir de dados obtidos de revistas especializadas no assunto e de pesquisa com 

fornecedores da região de Belo Horizonte.  

Foi realizado um comparativo econômico entre as duas concepções, com o uso de gráficos e 

planilhas. Por fim, foi possível estabelecer o sistema mais economicamente viável. 

 

3 Apresentação do Edifício 

O projeto arquitetônico do edifício em questão foi elaborada pelos autores com a finalidade de 

ser usada para estudo de análise comparativa. Trata-se de um edifício residencial 

multifamiliar, concebido em alvenaria estrutural e em concreto armado. O edifício é composto 

por quatro pavimentos, sendo um térreo e três pavimentos tipo. 
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Figura 1 - Planta da edificação: Pavimento térreo (Elaborada pelos Autores). 

 

4 Análise técnica do edifício em concreto armado e alvenaria estrutural 

Após a definição da arquitetura do prédio em estudo, procedeu-se o lançamento e análise 

estrutural do edifício em concreto armado e alvenaria estrutural com auxílio do programa 

CAD/ TQS®, versão 17 e a sua interfaze de cálculo para alvenaria estrutural – CAD/Alvest®. 

Após o dimensionamento da estrutura foi possível extrair do programa de cálculo os desenhos 

para execução da edificação e os respectivos quantitativos. 

Através dos softwares utilizados, foi possível gerar os desenhos contendo o dimensionamento 

das lajes, vigas e pilares da estrutura em concreto armado; e as elevações de paredes, vergas, 

contravergas, lajes e vigas baldrame para a edificação em alvenaria estrutural, o que 

possibilitou o orçamento dos edifícios através da elaboração da composição de preços.  

A partir dos quantitativos de materiais extraídos dos relatórios e desenhos fornecidos pelo 

CAD/TQS® e CAD/Alvest®, foi possível realizar as composições de materiais e serviços 

pelo conhecido método TCPO (2012). Para a obtenção dos valores, utilizaram-se fontes 

disponíveis no mercado, como a revista Informador das Construções, o SINAPI (2015), além 

de pesquisas com fornecedores da região de Belo Horizonte. 

Dá-se o nome de composição de custos ao processo de obtenção dos valores implicados “para 

a execução de um serviço ou atividade, individualizado por insumo e de acordo com 

requisitos pré-estabelecidos”. (MATTOS, 2006, p.62). A composição deve listar todos os 

insumos necessários à execução de cada serviço, com suas respectivas quantidades e seus 

custos unitários e totais. (ALVES; ARAÚJO, 20--). 
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A partir das composições unitárias foi realizado um comparativo econômico dos sistemas 

apresentados no que diz respeito à mão de obra utilizada e alguns itens como armação, 

concreto estrutural, alvenaria estrutural e de vedação e forma. Por fim, foram abordados os 

custos finais para a execução da estrutura em análise. 

Após a análise de todos os componentes de custos da edificação, tais como mão de obra e 

materiais foi possível obter o custo global da edificação. 

O custo global da edificação para estrutura em concreto armado foi R$ 331.082,37 e de R$ 

258.832,48 para a estrutura em alvenaria estrutural. 

 

5 Considerações Finais 

Dentre as diferentes técnicas utilizadas na indústria da construção civil, os sistemas estruturais 

analisados nesta pesquisa - alvenaria estrutural e concreto armado - representam atualmente 

parcela importante no mercado. Ambos são amplamente utilizados para as mais diversas 

aplicações, cabendo ao proprietário e engenheiro definir qual o melhor sistema a ser adotado. 

Após o levantamento dos custos, para o edifício residencial multifamiliar estudado, observou-

se uma redução significativa no valor da obra feita em alvenaria estrutural. 

Ao se comparar os custos finais do empreendimento em questão, considerando as estruturas e 

vedações, a alvenaria estrutural apresentou-se 21,8% mais econômica frente ao custo total 

para a obra em concreto armado. A diferença de R$72.248,89 entre os sistemas construtivos 

revela um impacto significativo no valor do orçamento para a realização da obra. Essa 

redução significativa de custos entre o concreto armado e a alvenaria estrutural representa 

ainda uma economia de 24% da mão de obra, bem como 29% a menos de materiais como aço, 

concreto estrutural e formas.  

Entretanto, para que esta economia seja assegurada, é preciso levar em conta alguns fatores, 

de modo a garantir a racionalização das obras de alvenaria estrutural, tais como: a utilização 

criteriosa da modulação, a fim de evitar o desperdício de blocos e outros materiais; o uso de 

mão de obra especializada e um planejamento adequado, que assegure a qualidade da 

execução do empreendimento. 

Portanto, pode-se afirmar que, efetivamente para as edificações que se enquadram nas 

características do edifício estudado (médio porte), a alvenaria estrutural é a melhor 

alternativa, pois permite a redução dos custos finais da obra o que proporciona maiores 

oportunidades para a classe média poder adquirir a casa própria. 
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Ressalta-se, ainda, a necessidade que o construtor tem de se atentar para outros aspectos que 

devem ser considerados na definição do modelo estrutural a ser adotado, como por exemplo: o 

estudo da arquitetura do empreendimento para analisar a viabilidade do método construtivo e 

a disponibilidade de mão de obra e de fornecedores dos materiais na região em que a obra será 

executada.  
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Resumo 

A ocupação desordenada das cidades e o uso dos solos de maneira indiscriminada têm 

provocado ao longo dos anos a degradação ambiental, dando origem a processos erosivos do 

solo, instabilidade de taludes e arraste de partículas que comprometem a segurança da 

população. Processos erosivos em taludes e encostas se não contidos, podem ocasionar grandes 

acidentes e a incapacidade de uso da região. A utilização de geossintéticos para tratamento de 

erosão apresenta-se como uma das alternativas mais viáveis, em termos econômicos e 

eficiência. Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise de 

viabilidade da implantação de geossintéticos no controle de erosão de taludes e encostas. A 

pesquisa baseia-se no estudo e análise das vantagens da utilização de geossintéticos, suas 

diferentes funções, tempo de execução e eficiência como alternativa para o tratamento e 

prevenção de erosões, procurando analisar a aplicabilidade em diferentes situações. Os 

resultados demonstraram larga aplicabilidade de geossintéticos assim como os métodos 

convencionais, sendo a escolha por determinada alternativa dependente de suas respectivas 

características e os diversos fatores e condições ambientais existentes, tais como tipo de solos, 

cobertura vegetal, topografia, etc. 

Palavras-chave: Geossintéticos, erosão, controle da erosão. 

 

1 Introdução 

Com a ocupação desordenada nas cidades ao longo dos anos, e ações antrópicas diversas, 

tornaram cada vez mais frequentes o desequilíbrio ambiental e a degradação dos solos, 

principalmente devido a processos erosivos. A erosão dos solos é em geral ocasionada por 

elementos da natureza que atuam de forma prejudicial nestes, causando sua desagregação e arraste 
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de partículas para áreas mais baixas, resultando em diversos danos à população afetada, tanto 

maior quanto sua intensidade. 

Nesse sentido, ações preventivas são de extrema relevância. Desta forma, segundo Melo 

(2016), observa-se uma preferência na prevenção em detrimento ao tratamento da erosão, uma vez 

que esta opção se apresenta mais econômica. Ainda de acordo com Melo (2016) as medidas de 

prevenção geralmente estão correlacionadas a métodos de drenagem e também à regularização e 

proteção de taludes em áreas com declividades mais acentuadas. Para que tais medidas de 

regularização e proteção sejam executadas, deve-se adotar materiais de fácil aplicação e que 

possam retardar os efeitos erosivos nos solos, sendo muito utilizado atualmente os geossintéticos. 

 

2 Metodologia  

O exposto trabalho baseou-se em uma revisão bibliográfica que pormenorizou o uso de 

geossintéticos para controle de erosão em taludes, comparando com métodos convencionais 

utilizados dirigidos para áreas urbanas.    

 

2.1 Geossintéticos e suas funções 

De acordo com a Associação Brasileira de Geossintéticos (20--?), este é o termo geral 

utilizado para definir um grupo de materiais industrializados, com alguns de seus constituintes 

fabricados com polímeros naturais ou sintéticos, criados para aplicações ambientais, hidráulicas, 

de transporte e principalmente aplicações geotécnicas. Como são confeccionados através de 

diversos materiais e formas diferentes, se tornam versáteis, e assim, cada tipo com sua determinada 

característica e função pode ser usado com finalidades diferentes, podendo também ser adotados 

dois ou mais tipos de geossintéticos distintos, combinados para que as especificações de 

determinado projeto sejam atendidas.  

Segundo Bathurst (2013), dentre os mais variados usos dos geossintéticos, suas funções de 

destaque são: separação, filtração, drenagem, reforço, contenção de fluidos/gases, e controle de 

processos erosivos, podendo muitas vezes, o mesmo geossintético ter dupla função. Os 

geossintéticos, de uma forma mais geral, podem ser classificados conforme seu modelo e forma 

de fabricação. Para o presente artigo serão abordados aqueles mais utilizados para o controle de 

processos erosivos, com a escolha do mais adequado podendo variar em cada caso, dependendo 

da situação em que o ambiente que sofrerá interferência se encontra. 
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3 Processos erosivo 

Erosões são processos naturais originados principalmente pela ação da água e do vento, e 

que, em grandes proporções, podem causar desabamentos de estruturas, além de diversos 

problemas ambientais. Tal fenômeno, de acordo com Shin e Rao (2000) ocorre por alguns fatores, 

como por exemplo, tipos de solo, topografia, e cobertura vegetal, podendo considerar as ações 

humanas, que se caracterizam como o principal agente influenciador, atuando na ocupação e uso 

do solo. 

Dentre as diversas classificações de erosão existentes, a principal a ser considerada para 

ambientes urbanos é a erosão pluvial. Quando as condições naturais do solo, ou os fatores 

determinantes citados anteriormente para controle de erosão não são favoráveis para evitá-la, 

devem ser buscadas técnicas que possam resolver ou moderar esse tipo de problema em meios 

urbanos, sendo que os geossintéticos são um dos materiais mais procurados para sanar essas 

“complicações”. 

 

3.1 Geossintéticos usados no controle de erosões 

De acordo com a Associação Brasileira de Geossintéticos (20--?), alguns geossintéticos 

trabalham para reduzir os efeitos da erosão pluvial causada nos solos. Os geossintéticos, de acordo 

com Melo (2016), utilizados no controle da erosão podem ser classificados como temporários ou 

permanentes. Sendo os temporários, total ou parcialmente degradáveis. Já os permanentes, 

segundo aponta Marques (2004) citado por Melo (2016), dividem-se em não degradáveis e 

semiflexíveis articulados ou armados. Bezerra e Costa (2012) realizaram um levantamento das 

empresas fabricantes de geossintéticos no Brasil e potencial de aplicação destes materiais no 

controle de erosão. As geomantas, biomantas, e geocélulas foram os geossintéticos que se 

destacaram nesse quesito. Tal literatura cita ainda, o uso do geotêxtil no controle de erosão. 

A geomanta é composta por fibras poliméricas formando uma matriz permeável, que  

quando biodegradável, recebe o nome de biomanta (Figura 1). Portanto, a geomanta e biomanta 

atuam de forma semelhante, exceto pelo fato da primeira não ser degradável. Geralmente aplicada 

onde se tem terrenos inclinados, áreas sem coberturas e que sofrem com a ação do escoamento 

superficial da água, a geomanta atua no controle da umidade do solo, na retenção de partículas 

sólidas e ainda em conjunto com uma possível germinação de plantas (BEZERRA NETO, 2014). 

No entanto, em taludes com inclinações muito acentuadas a biomanta não é recomendada, pois 

não suporta o peso devido ao acúmulo de água em suas fibras. 
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Segundo a NBR 12553/1997, a geocélula é um material em estrutura tridimensional aberta, 

constituída de células interligadas, que confinam os materiais nela inseridos. De acordo com 

Avesani Neto e Bueno (2009), no caso de taludes íngremes e com elevada carga hidráulica em 

escoamento, o uso da geocélula é eficiente, dada a sua maior capacidade de confinamento do solo 

em relação a outros geossintéticos. Outra vantagem é que o tipo de geocélula com paredes furadas 

permite a drenagem do talude (Figura 2). 

        Figura 1 – Geomanta/Biomanta Figura 2 - Geocélula 

                    

Fonte: (BEZERRA; COSTA, 2012, p. 03). Fonte: (AVESANI; BUENO, 2009, p. 03) 

Diferente dos geossintéticos citados anteriormente, o geotêxtil é um material polimérico, 

que pode ser ou não formado por tecido, bidimensional. Bezerra Neto (2014) afirma que devido 

às suas propriedades mecânicas e hidráulicas, o geotêxtil tem diversas aplicações, conforme pode 

ser visto na Tabela 1. No entanto, não muito distante do mecanismo dos demais geossintéticos, 

esse material polimérico age como uma barreira de proteção do solo contra a erosão causada pela 

chuva, além de reduzir a velocidade de água que escoa superficialmente e evitar o arraste das 

partículas de solo do talude. 

Figura 3 - Aplicação de geotêxtil em talude 

 

Fonte: (MACCAFERRI apud AVESANI NETO; BUENO, (2009). 

No entanto, de acordo com as características do local onde o projeto será implantado, para 

que haja controle de erosão do talude, poderá ser necessário utilizar mais de um geossintético em 

conjunto, de modo a aumentar o fator de segurança. 

A Tabela 1 mostra alguns geossintéticos e suas principais funções. O geotêxtil e a 

geocélula, são os quais, na análise feita por Vertematti (2004) apud Melo (2016), atendem aos 

critérios contra erosão. Apresentando o geotêxtil, segundo o autor, todas as características 

analisadas. Ressaltando que o uso combinado dos geossintéticos com diferentes funções como 

proteção, drenagem, e reforço do solo, promovem a estabilidade do solo.  
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Tabela 1 - Tipos de geossintéticos e suas funções 

Geossintético Separação Proteção Filtração Drenagem Erosão Reforço Impermeabilização 

Geotêxtil x x x x x x x 

Geogrelha x     x  

Geomembrana x      x 

Georrede  x  x    

Geocomposto 

Argiloso  
       x 

Geocélula  x   x x  

Geotubo    x    

Geofibras      x  

Fonte: VERTEMATTI (2004) apud MELO (2016) 

 

3.2 Análise do potencial de utilização 

Segundo a Associação Brasileira de Geossintéticos (20--?) existem métodos convencionais 

para controle de erosão, como o concreto projetado, retaludamentos, aterros compactados, plantios 

com vegetações, barreiras contra fluxo de água etc., entretanto são métodos que necessitam de 

ampla preparação, tempo e custos elevados. Como exemplo, o concreto projetado, uma mistura de 

água, cimento, areia, pedriscos e aditivos, que é transportado por um mangote até o bico projetor 

do equipamento, no entanto esse método apresenta riscos como à supressão de componentes 

importantes, dosagem inadequada e preparo deficitário da superfície (FIGUEIREDO et al, 1993 

apud SANTOS, 2015, p. 36). 

Por essa razão o uso de geossintéticos tem aumentado consideravelmente por apresentar 

menor tempo de execução, menor custo e maior segurança tanto em termos da proteção do meio 

ambiente, quanto em termos de carregamentos aplicados. Os geossintéticos conseguem atender 

diversas necessidades no controle de erosão devido às suas propriedades mecânicas e hidráulicas 

que lhe permitem suportar solicitações extremas, destacando ainda a facilidade de aplicação 

segundo a IGS Brasil. 

 

4 Conclusão 

Observou-se que a utilização de geossintéticos como alternativa de prevenção e tratamento 

de erosões em taludes e encostas, assim como alternativas convencionais existentes, tem se 

mostrado eficiente e satisfatória, sendo os geotêxteis, geocélulas e biomantas amplamente 

indicados. O emprego desta diferente técnica deve considerar suas características, vantagens e 

limitações, e sua escolha dependerá de fatores e condições, como características locais da 

implantação e fatores pertinentes a cada alternativa, podendo ainda, ser associados mais de um 
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geossintético em conjunto, conferindo ao solo a devida estabilidade necessária. A inclinação do 

talude, o custo de implantação, a viabilidade de manutenção são aspectos relevantes e 

determinantes. Cabe, portanto, frente aos problemas de processos erosivos enfrentados pelas 

cidades, o estudo da alternativa que garanta segurança e estabilidade ao solo. 
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Formato da apresentação: Apresentação Oral 

 

Resumo  

A construção civil desempenha papel importante na economia do país e fomenta 

vários outros setores. Com os constantes avanços tecnológicos, torna-se evidente a 

necessidade da atualização desse mercado para melhorias que acarretarão um melhor 

desempenho das construções, economia e sustentabilidade. Atualmente, o material mais 

utilizado na concepção estrutural dos edifícios é o concreto armado e a indústria cimentícia 

atua, e fortemente, no mercado. No entanto, existem várias soluções alternativas que podem 

gerar melhorias, dependendo da localização, finalidade, porte do projeto, entre outros. Entre 

as opções está a madeira, com propriedades desconhecidas por grande parte dos profissionais. 

Como incentivo ao uso deste material, os autores se dispuseram a desenvolver um software 

para dimensionamento de uma estrutura em madeira, inicialmente, para suporte no meio 

acadêmico, mas que poderá ser aprimorado para auxílio de engenheiros. Cada projeto possui 

suas peculiaridades e o objetivo não se pauta em comparar materiais, mas, sim, criar uma 

ferramenta que permitirá o uso da madeira como uma alternativa real para as estruturas, 

colocando-a numa posição de destaque frente a outros materiais construtivos, como o aço e o 

concreto. 

 

Palavras-chave: software; madeira; dimensionamento 
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1 Introdução  

Com a revolução industrial ocorrida no século XVIII, houve o crescimento da 

urbanização e aumento de produção global. A indústria da construção civil foi um dos setores 

vigorosamente impactados por esse processo e desempenha hoje forte papel na economia 

brasileira, com grande representatividade no PIB do país.  

Esta indústria, também, tem expressiva contribuição na extração de recursos naturais. 

De acordo com John (2017), a construção é responsável por cerca de 50% dos recursos 

naturais extraídos do planeta, sendo que a maioria destes não é renovável. Tendo em vista 

esses dados, é importante a correta avaliação do setor para melhorias constantes, 

principalmente, no que tange aos tipos de materiais de construção utilizados. Com a seleção 

adequada do material a ser utilizado, é possível não somente amparar o crescimento dessa 

indústria, como também promover um crescimento sustentável. 

A madeira é um dos materiais que possui suas vantagens subestimadas e utilização 

escassa no mercado de construção civil brasileira. Conforme John, 2017, 

Materiais cimentícios – cimento, agregados e energéticos - são a maior parte da 

demanda de materiais. Considerando apenas os materiais comercializados, os 

produtos à base de cimento Portland provavelmente representam 17Gt/ano, 

enquanto cerâmica e madeira (esta em parte transformada em combustível), 2Gt 

cada e aço, 1Gt.” (V.M. JOHN apud SCRIVENER; JOHN; GARTNER, 2017, 

grifo nosso). 

Além do pequeno uso da madeira, parte ainda menor é destinada a aplicações 

estruturais. No entanto, esta reduzida utilização não é compatível com os benefícios e 

propriedades apresentadas pelo material. 

Segundo Franco (2008), como a madeira não tem seu processo de produção controlado 

pelo homem, a definição de todas suas propriedades mecânicas torna-se mais complexa, já 

que pode apresentar defeitos e anomalias naturais. Além disso, suas propriedades diferem 

conforme a espécie. No entanto, trata-se de um material que pode ser tratado para atender, 

com qualidade, às funções designadas e ser, facilmente, adaptada a determinados usos. 

Dentre as inúmeras vantagens da madeira, Mello (2007) destaca “sua trabalhabilidade, 

excelente relação entre peso e resistência mecânica, baixo consumo energético em seu 
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beneficiamento, reaproveitamento e renovabilidade.” De acordo com o autor, quando 

comparada a outros materiais, tem-se, ainda, que sua resistência em relação à densidade é 

quatro vezes superior ao aço e dez vezes superior ao concreto. Vale também ressaltar a 

capacidade do material ser desenvolvido em diversas formas geométricas, gerando projetos e 

desenhos mais arrojados e originais. 

Zenid (2009) afirma que um dos aspectos que distingue a madeira dos demais 

materiais é a possibilidade de produção sustentada nas florestas nativas e plantadas, o que 

permite alterar a qualidade da matéria-prima de acordo com o uso final desejado. Ademais, 

com um amplo uso deste material, ocorreria incentivo às práticas de reflorestamento para 

sustentar o mercado. 

Os empecilhos para um uso mais expressivo da madeira como material estrutural na 

construção civil brasileira são diversos. Estes vão desde barreiras culturais à falta de 

conhecimento dos profissionais. Tem-se, ainda, o grande poderio da indústria cimentícia 

brasileira, que procura promover obstáculos para a substituição, em grandes escalas, de outras 

alternativas de construção. Existe hoje um oligopólio neste setor, fortalecendo-o ainda mais. 

De acordo com Barreiro Junior (2001), em torno de 97% de toda a produção de cimento no 

Brasil estão concentrados em, apenas, seis grandes grupos cimenteiros.  

Vale, ainda, destacar as barreiras culturais quanto ao uso da madeira com fins 

estruturais. O material é visto, erroneamente, como menos eficiente e resistente por muitas 

pessoas. Sendo assim, Barreiro Junior (2001) afirma que “no Brasil ainda não existe essa 

cultura, então as empresas cimenteiras instaladas no País atualmente não correm o risco de 

perder mercado relativamente a empresas pertencentes a outros setores de atividade 

industrial.” 

Dessa forma, a demanda do mercado brasileiro, no que tange a engenharia de 

estruturas, é, fundamentalmente, desenvolvida em concreto armado ou estrutura metálica. Por 

vezes, o não conhecimento ou a falta de suporte de softwares e ferramentas estruturais em 

madeira faz com que este material seja muito pouco concebido e trabalhado em projetos 

estruturais. Existem alguns softwares que fazem cálculos das características mecânicas 

fornecendo dados para o restante do desenvolvimento dos projetos em madeira. Porém, no 

mercado brasileiro, programas capazes de fazerem dimensionamentos ou até mesmo rotinas 

mais complexas de cálculos estruturais são, praticamente, inexistentes. 
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2 Desenvolvimento 

Sabe-se que os softwares são ferramentas essenciais para o dimensionamento de 

projetos estruturais. Além de uma maior confiabilidade do resultado, o ganho de tempo no 

desenvolvimento é o ponto primordial, cabendo, ao engenheiro ou responsável técnico, a 

correta interpretação e análise dos resultados, bem como a correta entrada destes. E, devido à 

característica mercadológica aqui discutida, muitos engenheiros têm contato com a madeira 

somente na vida acadêmica, passando-se anos construindo uma experiência profissional tendo 

desenvolvido poucos ou até mesmo nenhum projeto como este. 

Considerando todos estes aspectos, a ideia dos autores é introduzir novas 

possibilidades em termos estruturais para futuros engenheiros civis. O meio acadêmico é um 

local de ideias, pensamentos e experimentações, o que o torna o melhor local para inserção 

inicial da ferramenta. Além de possibilitar aos estudantes de engenharia a oportunidade de 

conhecer este material, o software poderá ser testado e aprimorado por professores e alunos.  

O desenvolvimento foi feito com a utilização da linguagem de programação JAVA, 

umas das mais utilizadas no meio acadêmico. O software foi concebido para 

dimensionamento de coberturas de telhados de galpões industriais feitos com treliças Pratt. O 

usuário entra com dados iniciais da estrutura e todo o dimensionamento da cobertura é 

calculado. A ideia foi realizar algo simples, porém com alta aplicabilidade, a princípio, uma 

ferramenta em que o usuário entre com a menor quantidade de informações possíveis, com a 

maior saída de informações necessárias para o projeto. 

A construção do software foi baseada nas normas vigentes para dimensionamento e 

cálculo estrutural, dando destaque para a NBR 6120 (1980) - Cargas para cálculos de 

estruturas de edificações, NBR 7190 (1997) - Projeto de estrutura de madeira e NBR 6123 

(1988) - Forças devidas ao vento em edificações. Um grande diferencial é a possibilidade de 

se trabalhar com as ações do vento na estrutura, de modo que o usuário, de acordo com a 

região de concepção do projeto, pode definir as características do vento. As combinações de 

ações são verificadas, então, no estado limite último (ELU). 

Outro parâmetro incluso na ferramenta é a possibilidade de escolha da madeira que 

será utilizada. Uma lista das principais espécies é disponibilizada, indicando todas as 

características mecânicas das mesmas, que são utilizadas nos cálculos estruturais e 

dimensionamento dos elementos. 
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Ao fim da execução, é gerado um relatório PDF e nele é descrito todo o procedimento 

e memorial de cálculo feito pelo software, indicando a metodologia utilizada para a chegada 

do resultado. Dessa maneira, o usuário poderá fazer uma melhor interpretação deste e, se 

necessário, realizar modificações no projeto. Como cada região possui uma dimensão 

comercial, são fornecidos os valores mínimos de cada peça que compõe a estrutura da treliça. 

Todo o dimensionamento pode ser salvo e, não necessariamente, concluído assim que 

iniciado, possibilitando futuras modificações e intervenções. Na Figura 1, tem-se o exemplo 

de uma das abas de interface do software, correspondente à ação variável do vento.  

Figura 1 – Interface do software 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3 Conclusão  

O software desenvolvido poderá representar uma mudança na visibilidade da madeira 

como elemento estrutural na construção civil. A leitura de dados para cálculo do 

dimensionamento e geração do relatório final facilita o trabalho do profissional ou estudante 

e, cria, dessa forma, um incentivo à uma avaliação para o possível uso do material. A 
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praticidade que traz que uma ferramenta como esta irá propiciar o aprendizado acerca da 

madeira.  

O software é capaz de promover maior familiarização com o material proposto para 

dimensionamento. A possibilidade de se alterar dimensões, características e resultados, torna 

conceito e o comportamento da madeira muito mais visível e aplicável.  
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Resumo 

As tecnologias de reuso de águas cinzas são soluções sustentáveis e contribuem para uso 

racional da água, proporcionando a redução da demanda sobre os mananciais de água. A 

atividade hoteleira pode ser considerada uma das atividades comerciais que mais consomem 

água, graças a sua complexidade e por necessidades peculiares a este ramo econômico. 

Portanto, é urgente implementar o uso racional da água, a preservação e o seu reuso nestes 

ambientes. O estudo apresenta um levantamento sobre a viabilidade econômica de se 

implementar o reuso de água em um empreendimento hoteleiro de Belo Horizonte e faz uma 

análise desta prática acerca de sistemas de tratamento que propiciam a recirculação deste 

efluente, citando suas vantagens e desvantagens. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Hotel. Viabilidade econômica. 

 

1 Introdução 

O tratamento da água no sistema de reuso tem como função fazer o reaproveitamento 

desta água para fins não potáveis. A implantação do sistema de reuso em empreendimentos, 

edificações, entre outros, podem reduzir parte do consumo de água potável. As águas que 

passam por processo de tratamento e reutilização, são caracteristicamente aquelas que não 

demandam contatos diretos, podendo ser aplicadas em usos domésticos como rega de jardim, 

descargas em bacias sanitárias e outras atividades (CORDEIRO & JUNIOR, 2011). 

Águas cinzas são o esgoto proveniente de chuveiros, banheiras, máquinas de lavar 

roupa, lavatórios. O esgoto proveniente de bacias sanitárias, e pias de cozinha, não atendem a 

este quesito, já que é comum fazer o despejo de restos de alimentos em pias de cozinha, o que 
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faz com que haja concentração de materiais orgânicos nesta água, assim ela não se caracteriza 

como água cinza (Manual da FIESP BRASIL, 2005). 

As principais vantagens da utilização de “águas cinzas” é a preservação da água 

potável e a diminuição da demanda sob os mananciais de água, devido à substituição de uma 

fonte de água de boa qualidade por outra inferior, mas que contém a qualidade necessária para 

o seu uso final. Também há uma redução do consumo de energia elétrica necessária para o 

transporte de água (FIORI, 2004).  

Conforme é feito o reuso de águas cinzas em empreendimento comerciais, pode-se 

minimizar os custos com consumo de água, beneficiando o meio ambiente, gerando menos 

resíduos, e reduzindo custos. Dependendo do empreendimento, como por exemplo um hotel, 

pode-se reutilizar boa parte da água usada em chuveiros, pias, tanques, máquinas de lavar, 

entre outros. 

 Este trabalho, tem como objetivo geral fazer um diagnóstico quali-quantitativo dos 

usos de água em um edifício comercial localizado em área nobre no município de Belo 

Horizonte, de modo investigar e propor possíveis alternativas tecnológicas, implementações 

de sistemas de reuso de água para fins não potáveis e analisar a eficiência de dispositivos de 

filtros, máquinas e sistema de bombeamento instalados. 

 

2 Materiais e métodos  

2.2 Metodologia 

 O empreendimento estudado corresponde ao edifício “Tulip Inn Savassi”, localizado 

na região da Savassi de Belo Horizonte, bairro Funcionários, na rua Antônio de Albuquerque 

54, próximo à Avenida do Contorno. 

Foi realizada da revisão de literatura, o levantamento dos volumes de água gastos pelo 

hotel, o levantamento da geração de águas cinzas, a escolha do tipo de tratamento para a água 

de reuso, a escolha do sistema de tratamento e a viabilidade econômica de sua implementação 

para o empreendimento, como pode ser observado na figura 1, abaixo: 

Figura 1 – Fluxograma das etapas metodológicas exploradas neste trabalho 

 
Fonte: elaborado pelos autores, 2018. 
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A tabela 1 mostra o consumo do empreendimento no período de 11 meses no ano de 

2017, com isto pode-se estimar um consumo médio mensal de água para o hotel estudado. 

Tabela 1 – Consumo de água do edifício Tulip Inn Savassi 
Referência Data Leitura Leitura Volume Faturado (m3) Valor Faturado (R$) 

11/17 20/11/2017 36381 1164 24.431,15 

10/17 19/10/2017 35217 1388 29.212,92 

09/17 19/09/2017 33829 1229 25.814,89 

08/17 21/08/2017 32600 1118 22.671,31 

07/17 19/07/2017 31482 1017 18.974,29 

06/17 21/06/2017 30465 1187 22.183,72 

05/17 19/05/2017 29278 1515 28.409,26 

04/17 19/04/2017 27763 796 14.765,69 

03/17 21/03/2017 26967 762 14.118,29 

02/17 17/02/2017 26205 531 9.744,08 

01/17 19/01/2017 25674 486 8.900,68 

Fonte: COPASA, 2018. 

A partir dos dados da tabela calculou-se o consumo médio mensal, que corresponde a 

935 m3 de água ou 31 mil litros de água potável. O consumo “per capita” neste hotel 

corresponde 129 litros. O valor médio mensal da conta de água deste empreendimento chega a 

R$ 18.300,00. 

 

3. Resultados e discussões 

Conforme Perrela (2012), pode-se estimar que 27% do volume total de água potável 

consumida diariamente se torna água cinza. Logo, infere-se que cerca de 8.400 litros de águas 

cinzas são gerado neste empreendimento comercial.  

Sugere-se portanto a implementação de uma estação de tratamento de águas cinzas que 

atenda uma vazão média de 8.400 litros por dia. Têm-se a necessidade da construção de uma 

estação de tratamento de aproximadamente 9 m2 (metros quadrados), que contemple as 

seguintes etapas/características de tratamento: gradeamento, dosagem de hipoclorito de cálcio, 

armazenamento inicial (caixa receptora), dosagem de floculantes, sistema de coagulação e 

floculação, sistema de decantação, armazenamento intermediário (caixa intermediária, sistema 

de filtração, armazenamento final da água para reuso, devidamente tratada. (Caixa para 

distribuição). 

O custo inicial com os equipamentos exigidos para instalação de uma estação de 

tratamento de águas cinzas, que contemple as exigências do empreendimento estudado, está 

estimado no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), incluindo sua instalação e mão de obra.  

A figura 2 mostra o modelo de ETE, já em funcionamento, operada pela empresa 

ACQUANOVA® S/A, que apresentou melhor preço na implementação da ETE necessária 
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para o empreendimento hoteleiro em estudo.  

Figura 2 – Estação de tratamento de águas cinzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ACQUANOVA ® 

 

Sugere-se após a análise do projeto arquitetônico e hidráulico deste edifício que as 

tubulações de coleta passem pelos “shafts”, que são estruturas onde são concentradas as 

tubulações da edificação, e também que a tubulação de recalque passe pelos “shafts”. A figura 

3, apresenta a localização dos “shafts” no projeto arquitetônico do edifício.  

Figura 3 – Localização dos “shafts” do edifício Tulip Inn Savassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

A melhor localização para se instalar a ETE é no subsolo, próximo aos reservatórios 

de água potável, para isso, o edifício disponibilizaria uma vaga de garagem para instalação 
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dos equipamentos. Conforme mostrado nas figuras 3 e 4. 

 

Figura 3 – Detalhamento do subsolo na planta atual 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Figura 4 – Detalhamento do subsolo na planta para instalação da estação de tratamento 

de águas cinzas 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Sugere-se ainda a instalação do reservatório superior, onde as águas cinzas tratadas 

ficarão armazenadas para futuro uso e distribuição, conforme a demanda.  

Para calcular o valor de material, baseou-se na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), onde foi possível fazer a composição de 

custo unitário de cada investimento, totalizando R$ 8.500,00 reais para adquirir todos os 

insumos necessários para recolhimento, transporte, armazenagem e distribuição de águas 

cinzas e cerca de R$ 4.000,00 reais os gastos com a mão de obra especializada. Sendo assim, 

o preço para a instalação seria aproximadamente de R$12.500,00, somado ao preço dos 

equipamentos componentes da estação de tratamento de água cinza, no valor de R$20.000,00, 

totalizando um investimento total de R$32.500,00.  

Considerando que 27% da água consumida no empreendimento será reusada, pode-se 
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supor que cerca de R$ 4.930,00 reais será economizado, em média, por mês na conta de água 

paga à concessionária local de água e esgoto, sendo possível reaver o investimento inicial de 

implantação do sistema de captação, tratamento, armazenagem e distribuição de águas cinzas 

tratada em aproximadamente 7 meses. 

4 Conclusão 

Percebe-se que muitos empreendimentos não instalam uma estação de tratamento de 

águas cinzas por desconhecimento da proposta do reuso por terem custos elevados de 

implantação. Porém, nota-se neste estudo que o investimento no tratamento e reuso de águas 

cinzas, apresenta uma retorno financeiro rápido, neste caso 7 meses, além da significativa 

economia de 27% no consumo de água potável.  

O uso consciente da água é uma prática saudável que aliada métodos tecnológicos para 

o seu reaproveitamento promove tanto ganhos financeiros quanto socioambientais.  
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Resumo 

O setor da construção civil é um dos grandes responsáveis pela extração e degradação das 

matérias primas do planeta. Visando atenuar este fato, os profissionais envolvidos tornam-se 

responsáveis por adotar práticas que minimizem essas agressões e garantam o desenvolvimento 

sustentável. O presente artigo relata a experiência de um Projeto Piloto de Extensão 

Universitária, cujo objetivo é alcançar e manter a sustentabilidade no âmbito da PUC Minas - 

Unidade Barreiro, com vista à disseminação em uma comunidade parceira. 

 
Palavras-chave: Sustentabilidade, extensão, construção civil, saneamento. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
 

Com o acelerado processo de crescimento, urbanização e desenvolvimento das cidades, 

as agressões causadas ao meio ambiente, devido à extração dos recursos naturais, estão cada 

vez mais perceptíveis. O setor da construção civil, responsável direta e indiretamente por esse 

processo, busca, nos dias atuais, a minimização desses impactos através do conceito de 

sustentabilidade, que já vem sendo aplicado em diversas esferas da sociedade (RIBEIRO; 

MOURA; PIROTE, 2016). A sustentabilidade é alcançada a partir do momento em que se 

consegue atingir o desenvolvimento sustentável, o qual se caracteriza pela junção do equilíbrio 

sociocultural, econômico e ambiental, de forma a garantir a minoração dos impactos causados 

ao meio ambiente (MOTTA, 2009). 
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Diante dos desafios impostos para alcançar o desenvolvimento sustentável, o engenheiro 

tem em sua carreira profissional a responsabilidade de garantir que essas práticas ocorram da 

maneira mais eficiente possível. Profissionais que participam, no decorrer de sua formação 

acadêmica, de atividades que proporcionem praticar parte do embasamento teórico obtido terão 

um diferencial no mercado de trabalho. Ainda, práticas voltadas para atuação no âmbito social 

promovem crescimento pessoal, social e ético para os mesmos.  Cita-se como exemplo, dentro 

das Universidades, as práticas extensionistas. 

A palavra extensão faz referência ao verbo estender, ou seja, ir além. Atividades 

extensionistas possuem como objetivo principal promover a união da universidade com a 

sociedade, de forma que os conhecimentos e habilidades adquiridos dentro da Universidade 

proporcionem o desenvolvimento da sociedade. Além da melhoria na qualidade de vida da 

população envolvida, ocorre também, através dessas práticas, a troca de conhecimentos entre 

sociedade e Universidade, permitindo aos dissentes e docentes envolvidos perceber a realidade 

da população no entorno da universidade. 

Diante disso, tendo em vista a crescente importância do desenvolvimento sustentável e 

a necessidade de alinhá-lo às práticas extensionistas, surgiu, na Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais - Unidade Barreiro, o projeto pioneiro "Engenharia Sustentável", 

iniciado no primeiro semestre de 2018. Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo 

apresentar o projeto de extensão, assim como sua metodologia e resultados obtidos. 

 
2 PROJETO DE EXTENSÃO: “ENGENHARIA SUSTENTÁVEL” 

 
Desde os primórdios, o homem se faz presente no processo de extração, produção, uso 

e descarte de materiais frutos dos recursos naturais e matérias primas do planeta. Tal 

comportamento gerou no corpo celeste consequências drásticas, como os elevados índices de 

poluição ambiental. Visando atenuar esses efeitos, na década de 80, o conceito de 

sustentabilidade passou a ser encarado e discutido ao redor do mundo (MOTTA, 2009). 

 

No âmbito acadêmico, em decorrência das manifestações e discursões sobre o 

desenvolvimento sustentável, em 1990, foi assinada a precursora Declaração de Talloires – 

firmada entre vinte e duas Universidades com o objetivo de levar a sustentabilidade às suas 

respectivas instituições, de forma a garantir que os líderes universitários participassem da 

mobilização dos recursos internos e externos a Universidade (POLLA, 2015). 
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Sucessivamente, foram assinadas mais sete declarações que tratavam a sustentabilidade 

no ensino superior, sendo elas: Declaração de Halifax (1991), Declaração de Kyoto (1993), 

Declaração de Swansea (1993), Declaração de Barcelona (2004), Declaração de Graz (2005), 

Declaração de Abuja (2009) e Declaração de Turim (2009). No Brasil, em 1992, através da 

agenda 21, as Universidades foram convocadas a serem agentes conscientizadores no processo 

de educação ambiental, de forma a garantir o desenvolvimento da sociedade ao seu entorno. 

 

2.1 Origem do Projeto 

 

Tendo em vista que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais tem como 

propósito se tornar uma Instituição de Ensino Superior sustentável, é imprescindível que a 

mesma promova atividades cuja finalidade esteja relacionada a essa temática. Ainda nesse 

contexto, é essencial que haja preocupação com a formação dos profissionais, de forma que  

estes estejam aptos a promover o desenvolvimento social e que a universidade possibilite uma 

formação mais crítica e criativa, a fim de que os profissionais estejam preparados para 

identificar e resolver os mais diversos problemas do cotidiano, que se diferem daqueles 

inseridos no âmbito universitário. 

 

Tendo como base o fato de que a universidade é um espaço de convívio social e,  ainda, 

um pequeno ambiente urbano, aliado aos objetivos anteriormente citados, é válido que o curso 

de Engenharia Civil promova iniciativas que busquem a sustentabilidade dentro do próprio 

campus, bem como a expansão das mesmas, para que a comunidade externa seja atingida. 

Assim, o projeto "Engenharia Sustentável" surge com o propósito de envolver a comunidade 

acadêmica e a comunidade externa, parceiras do projeto, ambas focadas na sustentabilidade. 

 

O Projeto surgiu no primeiro semestre de 2018 e conta com a participação de 20 (vinte) 

alunos extensionistas e 4 (quatro) professores orientadores. Seu surgimento deu-se em 

decorrência da necessidade de atender duas demandas recorrentes na universidade: a primeira 

refere-se à vontade de tornar a unidade do Barreiro mais sustentável; e a segunda em atender 

comunidades próximas, auxiliando, junto à disciplina de Gerenciamento de Resíduos Urbanos 

(disciplina pertencente à grade de Engenharia Civil), na estruturação de alternativas 

sustentáveis que possam ser propagadas. 

 

2.2 Vertentes do Projeto 
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2.2.1 Comunidade 

 

 Esta vertente tem como propósito propagar o desenvolvimento sustentável em 

comunidades parceiras, no entorno da Unidade Barreiro. A princípio, foi estabelecida uma 

parceria entre o Projeto de Extensão Engenharia Sustentável com o Programa de 

Responsabilidade Social Comunidade Viva. O programa atua a treze anos, de forma a 

melhorar a qualidade de vida dos envolvidos, na região do Barreiro e Contagem. 

 

O Residencial Parque Arrudas, atendido pela Comunidade Viva e apresentado na Figura 

1, localiza-se próximo nas proximidades da Unidade Barreiro, e tem como problema corriqueiro 

a disposição de resíduos sólidos. Sendo assim, foi objetivada pelo projeto a realização de um 

diagnóstico associado à disposição final dos resíduos gerados pelo condomínio, visando a 

proposição de práticas que busquem o seu reaproveitamento, além da realização de atividades 

que busquem a conscientização e capacitação dos moradores envolvidos. 

 

Figura 1: Residencial Arrudas 

Fonte: Autores. 

 

Além dos problemas relacionados à salubridade do residencial, fruto da disposição 

inadequada dos resíduos sólidos, outra demanda levantada foi a necessidade de incluir 

atividades que proporcionem convívio entre os próprios moradores. Diante disso, foi proposta 

a criação, para o segundo semestre de 2018, de uma composteira e de uma horta no condomínio. 

Os passos que antecedem a implantação de tais atividades foram realizados no primeiro 

semestre, sendo eles: Capacitação dos extensionistas, conforme apresentado na Figura 2, 

203



I Simpósio de Engenharia Urbana 
Engenharia em Cidades: Técnicas para Inovação 

PUC Minas Barreiro | Belo Horizonte | 29 a 31 de outubro de 2018 | 5 

 

 

através de cursos de recuperação de áreas degradas, cursos de compostagem e de 

implementação de hortas urbanas; oficinas realizadas para a comunidade junto a alunos da 

disciplina Gerenciamento dos Resíduos Urbanos, de forma a explanar os conceitos de 

sustentabilidade e formas de implantação de uma composteira; coleta e amostragem de resíduos 

do residencial, realizada por alunos e extensionistas, para quantificar e levantar a taxa per capita 

diária de resíduos úmidos gerados no condomínio (Figura 3). 

 

Figura 2: Capacitação dos extensionistas 

Fonte: Autores. 

 
 

Figura 3: Amostragem dos resíduos do Residencial. 
 

Fonte: Autores. 
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2.2.2 PUC Minas 

 

Na esfera da PUC Minas Barreiro, são promovidas ações que visam à sustentabilidade 

da Unidade, em busca de um melhor aproveitamento de água e energia, bem como uma melhor 

gestão dos resíduos sólidos gerados na unidade. Para isso, foram elaborados questionários com 

indagações relacionadas ao tema, de forma que estes possibilitem encontrar o diagnóstico da 

situação atual da unidade, no âmbito desses três aspectos: água, energia e resíduos.  

Posteriormente, será gerado um relatório, que será base para que se possam iniciar as 

ações de conscientização de todos os envolvidos no processo (alunos, professores e 

funcionários), de forma a garantir mudanças graduais no comportamento da Unidade, 

atendendo às expectativas. 

As campanhas e atividades de conscientização terão como objetivo manter a 

sustentabilidade dentro da unidade, uma vez que o projeto visa implantá-la no início das 

atividades a serem realizadas. Vale ressaltar que o relatório conterá dados que poderão, 

posteriormente, ser utilizados em tais campanhas, com o intuito de informatizar, atingindo o 

público envolvido, para que este seja conscientizado e, então, hajam ações de mudanças 

positivas na unidade. 

 
3. CONCLUSÃO 

 

 Portanto, diante do exposto, é perceptível que o Projeto de Extensão "Engenharia 

Sustentável", através das atividades propostas, atende e atenderá, de forma eficiente, as demandas 

relacionadas à sustentabilidade. Ainda, traz para a comunidade atendida e para a Universidade 

uma experiencia ímpar de troca de conhecimentos, em que ambas as partes ampliam seus 

horizontes, conhecimentos e experiências de forma imensuravel. 
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Área e subárea de conhecimento: Hidrologia: Drenagem Urbana. 

Formato da apresentação: Apresentação Oral. 

 

Resumo 

Com o crescimento acelerado da urbanização, problemas associados à drenagem 

urbana emergiram, em consequência da diminuição da vegetação e do aumento da 

impermeabilização do solo. Adicionalmente, nota-se que em centros urbanos os rios que antes 

eram naturais, agora são em sua grande maioria canalizados, o que também contribui para os 

problemas de drenagem, uma vez que a canalização somente faz com que o escoamento seja 

“transferido” para jusante, causando nestes pontos as inundações. Neste contexto, urge a 

necessidade de implantar técnicas que visam reduzir o escoamento superficial e, 

consequentemente, os riscos de inundação. Neste artigo serão abordadas as bacias de detenção 

de cheias, como técnica de controle do escoamento a jusante, tendo como estudo de caso a 

bacia de detenção do Córrego Engenho Nogueira, localizada em Belo Horizonte, no estado 

de Minas Gerais. 

 

Palavras-chave: Bacia de detenção. Bacia hidrográfica. Drenagem Urbana. Qualidade de 

vida. Urbanização.  

 

1 - Introdução 

Com o crescimento da urbanização, muitos problemas associados à água foram 

gerados, já que desde o início da implantação desordenada de moradias e indústrias, a 

infraestrutura de drenagem foi considerada uma questão de baixa prioridade para as cidades. 

Outro fator muito importante é a canalização dos rios, que funcionam como uma barreira 
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entre a água e o solo, impossibilitando assim o processo de infiltração, sendo crucial para o 

ciclo hidrológico, uma vez que ajuda a evitar as enchentes e inundações em épocas chuvosas.  

Com o intuito de reduzir a ocorrência de inundações, foram criadas técnicas 

compensatórias em drenagem urbana que visam aumentar a infiltração da água no solo e 

armazenar a água para reduzir o pico de escoamento, podendo ser citados, como exemplos, o 

telhado verde, trincheiras de infiltração, jardim de chuva e bacias de detenção.  

As bacias de detenção de cheias são reservatórios onde as águas ficam armazenadas 

durante e após os períodos chuvosos, podendo ou não ter uma lâmina d’água em épocas secas, 

proporcionando o amortecimento das ondas de cheias e, consequentemente, a redução de 

inundações urbanas (ABCP e Programa de Soluções para Cidades, 2013). 

Apesar do uso para diferentes finalidades, os projetos brasileiros concentram-se 

apenas no amortecimento de cheias. Uma possível explicação, de acordo com Baptista et al. 

(2005), está no atual contexto brasileiro do saneamento, onde os esforços consideráveis de 

redução de poluição dos meios receptores ainda devem ser empreendidos, ou seja, por meio 

de implantação de infraestrutura de coleta e tratamento de esgotos domésticos, uma vez que 

uma parte considerável é lançada diretamente nos receptores sem o devido tratamento.  

Embora as bacias de detenção sejam técnicas compensatórias economicamente 

viáveis, ainda existem sérios problemas associados a esta, o principal é o excesso de resíduos 

acumulados, sejam de origens naturais ou antrópicas, que reduzem a sua capacidade de 

armazenamento, assim como sua vazão. Com todos os aspectos indicados, busca-se neste 

artigo analisar o impacto, a eficiência e a funcionalidade de uma bacia de detenção de cheia 

em funcionamento, utilizando como estudo de caso a bacia de detenção do Córrego do 

Engenho Nogueira, localizada na cidade de Belo Horizonte. 

 

2 - Desenvolvimento 

Com o crescimento populacional, houve a maior utilização de produtos e, com isto, o 

volume de resíduos sólidos aumentou expressivamente, criando uma nova problemática: a 

destinação correta dos mesmos, que quando não ocorre, são conduzidos - através de eventos 

de chuva - até os sistemas de drenagem, diminuindo a capacidade de vazão dos mesmos, uma 

vez que as bocas de lobo não conseguem transportar todo o volume de água. Logo, estes 

resíduos são levados até os rios e, consequentemente, para os mares. Desta forma, os resíduos 

sólidos causam alagamentos e inundações, levando a perdas de bens materiais e, muitas vezes, 

perdas de vidas humanas.  
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Os resíduos sólidos mais comuns identificados na bacia hidrográfica do Córrego do 

Engenho Nogueira, estudada por Valencia (2016) foram: orgânicos, papéis, papelões, 

madeiras, têxteis, fraldas, borrachas, couros, plásticos, lixos eletrônicos, metais, vidros 

(cerâmica e porcelana), além de resíduos como cinzas, poeira, sujeira e solo. Tais 

constatações se devem ao fato da área de estudo se localizar no perímetro municipal urbano. 

No contexto abordado anteriormente, em Belo Horizonte, após os problemas com a 

redução da taxa de infiltração na cidade e, consequentemente, o aumento do escoamento 

superficial, foi criado o projeto Drenurbs, que visou a implantação de medidas de melhoria 

em escala de micro e macrodrenagem, entre estas medidas está a bacia de detenção de cheias 

do Engenho Nogueira.   

 

2.1 - Estudo de caso 

A bacia hidrográfica do Córrego do Engenho Nogueira abrange uma área total de 

10,04 Km² e é constituída por 7 Sub-Bacias, dispõe de aproximadamente 2.810 metros  de 

extensão dos cursos d’água e população aproximada de 45.513 habitantes. A Bacia de 

detenção do Engenho Nogueira é uma bacia de amortecimento de cheias, do tipo seca e está 

inserida entre a 3ª e 4ª Sub-Bacia, na Regional Noroeste e parte da regional Pampulha e tem 

capacidade máxima de 83.682 m³ de água (PBH, 2016). Na Figura 1 é possível visualizar a 

bacia hidrográfica, e nas Figuras 02 e 03 é possível visualizar a bacia de detenção em 

diferentes épocas do ano. 

Figura 1 - Bacia Hidrográfica do Córrego do Engenho Nogueira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Moura (2011) 
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           Figura 2- Bacia em época seca                     Figura 3 - Bacia em época de chuvosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Google Earth Pro (2018)                                        Fonte:  Arquivo pessoal (2018) 

 

2.2 - Modelagem Hidrológica 

 Para verificar a eficiência da implantação da bacia de detenção do Engenho Nogueira, 

foi utilizada a ferramenta computacional ABC6 (Sistema de Suporte a Decisões para Análise 

de Ondas de Cheias em Bacias Complexas), que permite simular uma chuva de projeto e a 

vazão correspondente, assim como o impacto da existência de um reservatório (inserindo suas 

principais características).  

Para a modelagem de vazões de cheias, alguns dados foram essenciais para a 

simulação, os quais podem ser vistos na Tabela 1. A modelagem foi realizada com o tempo de 

retorno (TR) de 50 anos e equação de Intensidade, Duração e Frequência (IDF) referente à 

Belo Horizonte. No que se refere ao valor de CN (Curve Number), o mesmo foi calculado de 

acordo com o padrão de ocupação do solo da bacia hidrográfica. 

Tabela 1 - Dados inseridos no programa ABC6 

Sub-Bacias Área (km²) L (m)* D (m/Km)** CN*** 

Sub-Bacia 1 1,37 2220,3 20,0 85 

Sub-Bacia 2 0,66 1228,2 49,0 85 

Sub-Bacia 3 0,88 1207,0 13,0 73 

Sub-Bacia 4 1,02 919,9 11,0 73 

Sub-Bacia 5 2,07 1643,8 10,0 69 

Sub-Bacia 6 2,35 2406,3 30,0 85 

Sub-Bacia 7 1,69 1172,2 8,3 85 

*Comprimento do Curso D’água Principal; 

**Declividade Média do Curso D’água Principal; 

209



I Simpósio de Engenharia Urbana 
Engenharia em Cidades: Técnicas para Inovação 

 

 

PUC Minas Barreiro | Belo Horizonte | 29 a 31 de outubro de 2018                                                                  |   5 

2.3 - Resultados 

Com os dados da Tabela 1, e a utilização da ferramenta computacional ABC6, foi 

possível identificar para a bacia o Tempo de Concentração de 142 minutos, encontrado 

através da fórmula de Kirpch I. 

Foi possível, então, determinar a vazão de pico de 76,7 m³/s por intermédio do modelo 

triangular SCS, como é apresentado na Figura 4 e na Figura 5 é possível visualizar o modelo 

configurado no ABC6.  

                   Figura 4 - Vazão do Córrego                         Figura 5 - Forma da bacia no ABC6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Arquivo pessoal (2018)                                                Fonte: Arquivo pessoal (2018) 
 

O próximo passo será a simulação da bacia de detenção, para estudar os impactos 

causados pela mesma. Para isto, é necessária a curva cota-volume da bacia, uma vez que 

considera as profundidades em diferentes pontos da área inundada com os seus respectivos 

volumes. 

Conclusão 

 Mediante a simulação realizada na ferramenta computacional ABC6, foi possível 

verificar a importância e eficácia da mesma, que apresenta o comportamento de uma bacia 

hidrográfica através dos estudos hidrológicos, que são fundamentais para se entender os 

processos de regularização de vazões, controle de cheias, entre outros.  

Com a conclusão da próxima etapa, será possível verificar o impacto da bacia de 

detenção na vazão de pico calculada e, com isto, a importância de técnicas alternativas ou 

compensatórias em drenagem, que visam a diminuição do escoamento de águas superficiais.    

210



I Simpósio de Engenharia Urbana 
Engenharia em Cidades: Técnicas para Inovação 

 

 

PUC Minas Barreiro | Belo Horizonte | 29 a 31 de outubro de 2018                                                                  |   6 

Referências 

Associação Brasileira de Cimento Portland; Programa Soluções para Cidades. Projeto 

técnico: reservatórios de detenção. 2013. Disponível em: < 

http://www.solucoesparacidades.com.br/wp-

content/uploads/2013/09/AF_Reservatorios%20Deten_web.pdf> . Acesso em: 16 de 

Setembro de 2017.  

 

BAPTISTA, Márcio; NASCIMENTO, Nilo; BARRAUD, Sylvie. Técnicas Compensatórias 

em Drenagem Urbana. Porto Alegre: ABRH, 2005. 318 p.  

 

CAMPANA, N. A.; BERNARDES, R. S.; SILVA JR., J. A. Controle qualitativo e 

quantitativo do escoamento pluvial urbano com bacias de detenção. Ambi-Agua, Taubaté, 

v. 2, n. 3, p. 98-111, 2007. 

 

GOERL, Roberto Fabris; KOBIYAMA, Masato. Considerações sobre as inundações no 

Brasil. Florianópolis, 2005. 

 

MOURA, P.; BAPTISTA, M. B.; LARA, M.; PARREIRAS, L.; BANDEIRA, J.V.; PARSIA, 

F. (2011). Estudos para implantação de um sistema de Previsão e alerta de cheia no 

campus Pampulha da UFMG. Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 

Maceió, Brasil. Disponível em:<https://abrh.s3.sa-east-

1.amazonaws.com/Sumarios/81/362ede5b4cb654412b73166c4250e223_953298e2c68bb65e1

3d866668ea2b345.pdf>. Acesso em 25 de Março de 2018. 

 

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Plano Municipal de Saneamento de Belo 

Horizonte - PMS 2016-2019: Volume I e II - Textos. Belo Horizonte, 2016. Disponível 

em:<https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-

infraestrutura/2018/documentos/volumei_final_pms2016_2019_agosto.pdf>. Acesso em: 15 

de Maio de 2018.   
 

VALENCIA, Astrid Carolina Bustos. Modelo para a determinação da afluência dos 

resíduos sólidos ao sistema de drenagem urbana: estudo de caso em Belo Horizonte (MG). 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. 

211

https://abrh.s3.sa-east-1.amazonaws.com/Sumarios/81/362ede5b4cb654412b73166c4250e223_953298e2c68bb65e13d866668ea2b345.pdf
https://abrh.s3.sa-east-1.amazonaws.com/Sumarios/81/362ede5b4cb654412b73166c4250e223_953298e2c68bb65e13d866668ea2b345.pdf
https://abrh.s3.sa-east-1.amazonaws.com/Sumarios/81/362ede5b4cb654412b73166c4250e223_953298e2c68bb65e13d866668ea2b345.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2018/documentos/volumei_final_pms2016_2019_agosto.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2018/documentos/volumei_final_pms2016_2019_agosto.pdf


I Simpósio de Engenharia Urbana 
Engenharia em Cidades: Técnicas para Inovação 

PUC Minas Barreiro | Belo Horizonte | 29 a 31 de outubro de 2018 | 1 

 

 

 

VULNERABILIDADE NATURAL DOS AQUIFEROS SOB OS 

MUNICIPIOS DE AMÉRICA DOURADA, LAPÃO E CANARANA - BA 

Wallison Henrique Oliveira Silva (1) 

(1) Universidade Federal de Minas Gerais; Projeta Engenharia, wallison@projetaengenharia.eng.br 

 

Área e subárea de conhecimento: 

Sustentabilidade: Saneamento Conservação e Reuso da Águai. 

Formato da apresentação: posterii. 

 

 

 
Resumo 

A falta de mecanismo normativos de uso e cobertura do solo em áreas de recarga de aquíferos, 

bem como a perfuração indiscriminada de poços, podem comprometer a qualidade e quantidade 

das águas subterrâneas. Dessa forma, propõem-se com esse trabalho estimar a vulnerabilidade 

natural dos aquíferos sob os territórios dos municípios de América Dourada, Lapão e Canarana, 

inseridos na região do semiárido baiano, recorte de escassez hídricas superficial e de intenso 

uso de águas subterrâneas. Para tanto foi utilizado como referência o método GOD, executado 

no software ArcGis® 10.4. Como resultado obteve-se três mapas de susceptibilidade natural dos 

componentes do sistema, e um mapa final contendo a espacialização da vulnerabilidade natural 

de cada aquífero. O método GOD permitiu identificar diferentes graus de vulnerabilidade na 

região, sendo os mais acentuados nas áreas de rochas carbonáticas e de menor distância entre a 

superfície e o nível freático. Fomentando, assim mais uma ferramenta para regular o espaço 

urbano, permitindo estabelecer diretrizes para o uso do solo visando à proteção do aquífero. 

 
Palavras-chave: Águas subterrâneas, Método GOD, Planejamento urbano, Geoprocessamento. 

 

 

 
1 Introdução 

Em áreas onde a captação subterrânea se apresenta como forma mais viável, ou única 

forma de abastecimento de água, a exploração dos aquíferos desempenha papel fundamental no 

desenvolvimento humano e econômico. Nesse sentido, o planejamento territorial deve ser 

direcionado para a manutenção da qualidade dessas águas, uma vez que contaminadas, seu 
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tratamento pode ser extremamente complexo e oneroso. Corroborando, portanto, com Foster & 

Hirata (1988) que sustentaram que a exploração excessiva desses recurso é caracterizada por 

uma visão imediatista, pautada no descontrole e na falta de mecanismo normativos de ocupação 

indisciplinada do solo em áreas de recarga e da perfuração desacerbada de poços, podendo 

assim comprometer sua qualidade e quantidade. 

Dessa forma, coloca-se como objetivo central desse trabalho se estimar a 

vulnerabilidade natural dos aquíferos sob os territórios dos municípios América Dourada, 

Lapão e Canarana, inseridos na região do semiárido baiano. Recorte espacial onde o 

abastecimento de água decorre, em uma significativa parte, da captação de mananciais 

subterrâneos, sendo fundamental se conhecer as peculiaridades hidrogeologias dessa região. 

Para tanto, baseia-se na metodologia GOD proposta por Foster & Hirata (1988), que 

apresenta-se acessível e de fácil replicação, destaca-se por sua capacidade de associação aos 

sistemas de informação geográfica, os quais podem através de técnicas de geoprocessamento 

especializar tais vulnerabilidade, fomentando assim um instrumento norteador para 

intervenções envolvendo os mais diversos campos da engenharia urbana. 

Ressalta-se que a mensuração do grau de vulnerabilidade desses aquíferos surge no 

âmbito da elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) dos supracitados 

municípios, sendo esses executados pela empresa Projeta Engenharia. Desse modo, o presente 

trabalho desponta, portanto, como mais um instrumento de auxilio nas tomadas de decisão em 

relação ao planejamento territorial e ambiental desses municípios. 

 

2 Área de estudo 

A área de estudo compreendeu os territórios dos municípios de América Dourada, 

Lapão e Canarana, recorte espacial situado na porção centro-norte do estado da Bahia, a cerca 

de 340km da capital Salvador. Tal área posiciona-se na média bacia do Rio São Francisco 

despontando com estratégicas para o desenvolvimento da microrregião de Irecê, principalmente 

em relação a sua produção agrícola, que demanda uma intensa irrigação. 

Localizados na região do semiárido baiano, em uma região denominada como 

polígono da seca, esses municípios acabam por sofrerem com severos e prolongados períodos 

de baixa pluviosidade, o que incide na disponibilidade hídrica superficial e na recarga dos 

sistemas aquíferos. Torna-se, portanto, essencial o fomento de mecanismos de gestão e 

conservação das águas subterrâneas, visto seu caráter estratégico como reservatório natural. 
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Ressalta-se que apesar das limitações das aguas subterrâneas dessa região, as quais podem 

se apresentar salobras, uma possível contaminação por defensivos agrícolas ou outros 

contaminantes poderiam demandar de tratamento mais sofisticados, além do simples processo 

de dessalinização, o que poderia o tornar mais oneroso para o atendimento à população. Sendo 

portanto, essencial sua preservação. 

Figura 1. Localização da área de estudo 

Geologicamente a área de estudo está localizado sob a bacia calcária de Irecê, inserida, 

conforme Paiva (2010), na Formações Salitre, pertencente ao Grupo Una e ao Supergrupo São 

Francisco. Nesse sentido, Sampaio (2001) descreveu tal formação como originada pela 

deposição de rochas carbonáticas em ambientes de supra, inter e submar. 

Em relação as características hidrogeológicas a região pode ser dividida em dois 

sistemas aquíferos, o Aquífero Salitre Fm_NPS2s composto por rochas carbonáticas das 

unidades geológicas Jussara Médio e Jussara Superior, e pelo Aquífero Salitre Fm_NP2s que 

abrange as unidades Irecê, Jussara Superior, Nova América e Gabriel. Ambos aquíferos 

descontínuos, de extensão limitada, com baixo, médio e alto grau de carstificação. Suas 
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características produtivas estão associadas a fraturas e cavidades de dissolução (CPRM, 

2009). 

 
3 Metodologia 

Mensurar a vulnerabilidade natural de aquíferos constitui-se como uma importante 

ferramenta de planejamento territorial e ambiental, bem como desponta como um forte aliado 

na gestão dos recursos hídricos. Nesse sentido é fundamental a adoção de métodos para sua 

quantificação. Dessa forma para se estimar o grau de vulnerabilidade dos aquíferos sob o a área 

de estudo, adotou-se o método GOD (Foster & Hirata 1988). 

Esse método destaca-se por sua facilidade de replicação e por não demandar de um 

número muito robusto de informações para sua estimação. Além de apresentar, bom 

desempenho, menor custo e maior facilidade de obtenção dos parâmetros hidrodinâmicos nele 

utilizados. 

Esta metodologia envolve a atribuição de pesos que variam entre 0 a 1 as quatro 

variáveis relacionadas ao sistema aquífero, sendo essas em relação ao Grau de confinamento 

do aquífero, ao tipo de Ocorrência de estratos geológicos, que considera a litologia acima da 

zona saturada do aquífero, e a Distância do nível de água, ou base confinante do aquífero, em 

relação a superfície, que influi na profundidade que o contaminante terá que percorrer para 

alcançar a zona saturada do aquífero. 

Nesse sentido, pesos próximos ou igual a 1 são atribuídos a aspectos que tornem o 

aquífero mais vulnerável, e próximo a 0 quanto menor for esse. Através de analise multicritério, 

estes índices foram multiplicados entre si, produzindo uma classificação final, quanto ao grau 

de vulnerabilidade para cada área dentro do recorte estudado, que segundo Hirata (1994) pode 

variar entre extrema, alta, moderada, baixa e desprezível. 

Para tanto a integração dos dados foram realizadas no software ArcGis® 10.4, através 

de analises multicritérios feitas pela ferramenta álgebra de mapas, metodologia que permite 

especializar através de meios cartográficos a vulnerabilidade desses aquíferos. Dessa forma, 

foram utilizadas dados espaciais extraídos de fontes diversas como do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) e da CPRM (Companhia de Pesquisas de Recursos 

Minerais) através de sua plataforma SIAGAS. Destaca-se ainda como etapa fundamental para 

validação das informações e obtenção de dados mais detalhados, os trabalhos de campo 

realizados pelos técnicos da empresa Projeta Engenharia, no âmbito da elaboração dos PMSB 

dos supracitados municípios. 
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4 Resultados 

A análise individual e posteriormente a integração dos dados permiteu a abstenção de 

melhores resultados. Nesse sentido, como resultado preliminar se obteve três mapas de 

susceptibilidade natural dos componentes do sistema, e uma mapa final contendo a 

espacialização da vulnerabilidade natural do aquífero. 

Foi identificado no recorte espacial apenas uma tipologia de aquífero, sendo esse 

caracterizado como livre, embora apresente-se coberto. Já em relação a litologia e o grau de 

consolidação da zona não vadoza constatou-se que essa é composta por rochas 

predominantemente carbonárias, com pequenas fases de rochas pelíticas. A determinação das 

distâncias entre a superfície e o nível estático do lençol, das diversas áreas dos municípios 

estudados, foram estabelecidas pela técnicas estatísticas de interpolação IDW. A espacialização 

dessas três variáveis, bem como o resultado de sua integração podem ser observados na figura 

2, a qual apresenta a vulnerabilidade natural dos aquíferos sob os municípios em questão. 

 
Figura 2- Vulnerabilidade natural dos aquíferos nos municípios de Lapão, América Dourada e 

Canarana pelo método GOD 
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O método GOD permite identificar diferentes graus de vulnerabilidade na região, sendo 

os mais acentuados nas áreas de predominância de rochas carbonaticas e de menor profundidade 

dos aquíferos. Constatou-se que a maior parte da região enquadra-se sob aquíferos com alto 

grau de vulnerabilidade, estando algumas de suas sedes municipais, ou importantes localidades 

inseridas em áreas de extrema vulnerabilidade. 

 

5. Conclusão 

Visto a vulnerabilidade dos aquiferos na região, é importante destacar a vocação de 

alguns municípios, como Lapão, para as praticas agrícolas intensivas, inclusive com o uso da 

irrigação por águas subterrâneas, o que pode maximizar a vulnerabilidade desses sistemas, 

proporcionando a contaminação ou exaurimento desse recurso, criando assim situações 

conflitantes com os demais usos da água. 

Por fim, ressalta-se que com a elaboração do mapa de vulnerabilidade dos aquíferos 

dessa região, os gestores terão uma mais uma ferramenta para regular o espaço urbano, podendo 

assim estabelecer diretrizes condizente para o uso do solo visando à proteção do aquífero, 

reduzindo custos futuros com remediação das águas subterrâneas contaminadas, subsidiando 

assim tomadas de decisões mais técnicas. 
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Área e subárea de conhecimento: 

Resumo 

Para reduzir o desperdício da água uma das alternativas sustentáveis é fazer o reúso
cinza, que são aquelas originárias de chuveiros, lavatórios, máquinas e tanques de lavar 
roupas. Neste contexto, o presente trabalho apresenta um estudo sobre a implantação de um 
sistema de reúso de água cinza na Pontifícia Universidade Católica d
Na metodologia levou-se em consideração o quantitativo de água cinza gerado, levantado a 
partir do número de pessoas na instituição e a vazão 
análise da demanda de água cinza; análise dos proj
tubulação e do tratamento da água cinza; e, finalmente, análise da viabilidade financeira do 
sistema. A água cinza, que será 
do jardim, pois a demanda é
tubulação de água cinza já 
pias dos banheiros. Já a rede coletora, foi 
pelas normas vigentes. Por fim, a análise financeira demonstrou que há um alto investimento 
inicial para a implantação, porém o sistema gera uma economia de R$ 3.060,59 por mês, 
sendo pago em aproximadamente 1 ano e 6 meses.

Palavras-chave: Água cinza; Reúso; Sustentabilidade

1 Introdução 

 A reutilização de água cinza ganha importância devido a atual demanda de consumo 

da água potável. Segundo Lagemann (2012), a relação volume de água potável por habitante 

vem diminuindo constantemente, sendo o reúso de água cinza u
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Área e subárea de conhecimento: Saneamento: Conservação e Reuso da Água.

Formato da apresentação: Apresentação. 

Para reduzir o desperdício da água uma das alternativas sustentáveis é fazer o reúso
cinza, que são aquelas originárias de chuveiros, lavatórios, máquinas e tanques de lavar 
roupas. Neste contexto, o presente trabalho apresenta um estudo sobre a implantação de um 
sistema de reúso de água cinza na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Barreiro. 

se em consideração o quantitativo de água cinza gerado, levantado a 
ssoas na instituição e a vazão dos lavatórios. Foi realizada também a 

análise da demanda de água cinza; análise dos projetos da instituição; o dimensionamento da 
tubulação e do tratamento da água cinza; e, finalmente, análise da viabilidade financeira do 
istema. A água cinza, que será tratada com wetlands, será destinada apenas a algumas regiões 

do jardim, pois a demanda é menor que a produzida. Além disso, foi verificado qu
tubulação de água cinza já foi projetada prevendo um futuro reaproveitamento da água das 

eiros. Já a rede coletora, foi dimensionada e atende os padrões determinados 
s. Por fim, a análise financeira demonstrou que há um alto investimento 

inicial para a implantação, porém o sistema gera uma economia de R$ 3.060,59 por mês, 
sendo pago em aproximadamente 1 ano e 6 meses. 

Água cinza; Reúso; Sustentabilidade; Wetlands. 

A reutilização de água cinza ganha importância devido a atual demanda de consumo 

da água potável. Segundo Lagemann (2012), a relação volume de água potável por habitante 

vem diminuindo constantemente, sendo o reúso de água cinza uma eficiente opção de 

Engenharia em Cidades: Técnicas para Inovação 

 

|    |    |    |    1 

ANÁLISE DA VIABILIDADE DA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE 

REÚSO DE ÁGUA CINZA NA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

BARREIRO 

Vaz de Assis
 (3)

; Isabela 

; Paola da Silva Nogueira 
(6)

; Raquel Sampaio 

hcet@hotmail.com 
analuiza002@hotmail.com 

brendavaz8@hotmail.com 
isabelaaguiar64@hotmail.com 

jaqueline.coelho@superconcreto.com.br 
paolahoje@gmail.com 

sampaiojacob@gmail.com 

Saneamento: Conservação e Reuso da Água. 

Para reduzir o desperdício da água uma das alternativas sustentáveis é fazer o reúso de água 
cinza, que são aquelas originárias de chuveiros, lavatórios, máquinas e tanques de lavar 
roupas. Neste contexto, o presente trabalho apresenta um estudo sobre a implantação de um 

e Minas Gerais Barreiro. 
se em consideração o quantitativo de água cinza gerado, levantado a 

dos lavatórios. Foi realizada também a 
etos da instituição; o dimensionamento da 

tubulação e do tratamento da água cinza; e, finalmente, análise da viabilidade financeira do 
tratada com wetlands, será destinada apenas a algumas regiões 
menor que a produzida. Além disso, foi verificado que a 

foi projetada prevendo um futuro reaproveitamento da água das 
dimensionada e atende os padrões determinados 

s. Por fim, a análise financeira demonstrou que há um alto investimento 
inicial para a implantação, porém o sistema gera uma economia de R$ 3.060,59 por mês, 

A reutilização de água cinza ganha importância devido a atual demanda de consumo 

da água potável. Segundo Lagemann (2012), a relação volume de água potável por habitante 

ma eficiente opção de 
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sustentabilidade, sendo necessário a análise 

utilizado.(SELLA, 2011). 

1.1 Objetivo 

 O presente trabalho tem como 

possível de ser instalado na 

Gerais, avaliando as alternativas para sua aplicação 

1.2 Justificativa 

 A implantação do sistema de reutilização de água cinza em prédios 

forma também de ensino e de pesquisa acadêmica é de grande valia, pois é uma maneira de 

replicar o conhecimento da área. 

2 METODOLOGIA 

2.1 Contextualização da pesquisa

 Esta pesquisa retratou um estudo na PUC Minas Barreiro sobre a 

cinza. Este estudo se realizou em quatro etapas, 

análise da sua demanda, dimensionamento do sistema de coleta e tratamento de água cinza, 

além da análise financeira do sistema.

2.2 Levantamento Quantitativo de água cinza

 O cálculo estimado da geração 

dos lavatórios.  Para estes valores foi consid

realizado por Marinoski (2007), s

características da PUC Minas Barreiro (Equação 1 e 2):

��é��� ��� 	
�
�ó���� �� �������

Onde,                                                                                                          

��é��� ��� 	
�
�ó���� �� �������

considerando coeficiente de retorno, ou seja,

(Litros/dia/pessoa);                                                                                                                       

� é a frequência média diária de uso do aparelho (número de vezes/dia);
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, sendo necessário a análise qualitativa e quantitativa do sistema a ser 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um projeto de reúso de água cinza 

do na Unidade Barreiro da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

liando as alternativas para sua aplicação tecnicamente e economicamente.

A implantação do sistema de reutilização de água cinza em prédios 

ensino e de pesquisa acadêmica é de grande valia, pois é uma maneira de 

replicar o conhecimento da área.  

Contextualização da pesquisa 

Esta pesquisa retratou um estudo na PUC Minas Barreiro sobre a 

cinza. Este estudo se realizou em quatro etapas, sendo elas: cálculo de geração de 

análise da sua demanda, dimensionamento do sistema de coleta e tratamento de água cinza, 

além da análise financeira do sistema. 

to Quantitativo de água cinza 

O cálculo estimado da geração de água cinza foi baseado no consumo 

estes valores foi considerado a frequência média diária e 

realizado por Marinoski (2007), sendo suas equações adaptadas de acordo com as 

características da PUC Minas Barreiro (Equação 1 e 2): 

������� � � � � � � � 0,95 (1)                                                       

                                                                                       

������� é a água cinza per capita média gerada dos lavatórios 

ando coeficiente de retorno, ou seja, somente o que vai para o esgoto 

                                                                                                                       

é a frequência média diária de uso do aparelho (número de vezes/dia);
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qualitativa e quantitativa do sistema a ser 

objetivo apresentar um projeto de reúso de água cinza 

Pontifícia Universidade Católica de Minas 

tecnicamente e economicamente. 

A implantação do sistema de reutilização de água cinza em prédios educacionais como 

ensino e de pesquisa acadêmica é de grande valia, pois é uma maneira de 

Esta pesquisa retratou um estudo na PUC Minas Barreiro sobre a reutilização da água 

sendo elas: cálculo de geração de água cinza, 

análise da sua demanda, dimensionamento do sistema de coleta e tratamento de água cinza, 

de água cinza foi baseado no consumo per capita diário 

erado a frequência média diária e o estudo de caso 

adaptadas de acordo com as 

                                                       

                                                                                       

é a água cinza per capita média gerada dos lavatórios 

que vai para o esgoto 

                                                                                                                       

é a frequência média diária de uso do aparelho (número de vezes/dia); 
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� é o tempo médio de uso do aparelho 

(segundos/vez);                                                                                                                            

� é a vazão média do lavatório de acordo com o manual d

����
	 � ��é��� ��� 	
�
�ó����

Onde,                                                                                                                             

����
	 é o volume médio de água cinza gerada efluente gerado e rapide

lavatórios por dia (litros/dia);

� é a população adotada, maior dos últimos

2.3 Dimensionamento da tubulação de 

 A tubulação que coleta a água cinza do prédio 

tratamento foi projetada seguindo as orientações da NBR 9.649/1986. Para encontrar a vazão 

do trecho analisado adota- se a Equação 3.

� �  ����
	 ��
�� �  � �Inf$   

Onde:                                                                                                                             

� é o comprimento da rede coletora (m);

Inf é a taxa de infiltração (L/s x m).

 Após esta etapa, pode

e velocidade final, conforme as diretrizes da NBR 9649/1986.

2.4 Dimensionamento da Estação 

A estação de tratamento foi planejada conforme o 

13.969/1997, o sistema de tratamento escolhido seguiu as diretrizes da NBR 12.209/1990

dimensionamento do reservatório foi calculado conforme as diretrizes da NBR 5.626/1998. 

Sendo considerado os dados obtidos  pela  E

%� �  �& 100$⁄ � �  (4) 

 Onde:                                                                                                                             

%� é o volume armazenado (m³);

�& é o consumo diário (L/dia);

�  é o tempo de armazenamento (dia
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uso do aparelho por vez de acordo com o manual do fabricante 

                                                                                                                            

a vazão média do lavatório de acordo com o manual do fabricante (litros/segundos);

���� �� ������� � �  (2) 

                                                                                                                             

é o volume médio de água cinza gerada efluente gerado e rapidez no processo de dos 

por dia (litros/dia);  

é a população adotada, maior dos últimos 3 anos na instituição. 

da tubulação de rede coletora de água cinza 

coleta a água cinza do prédio e a que transporta até a estação de 

tratamento foi projetada seguindo as orientações da NBR 9.649/1986. Para encontrar a vazão 

se a Equação 3. 

   (3)   

                                                                                                                             

é o comprimento da rede coletora (m); 

é a taxa de infiltração (L/s x m). 

s esta etapa, pode-se determinar a lamina d’água, tensão trativa, velocidade crítica 

e velocidade final, conforme as diretrizes da NBR 9649/1986. 

2.4 Dimensionamento da Estação de tratamento e reservatórios 

A estação de tratamento foi planejada conforme o grau de pureza n

sistema de tratamento escolhido seguiu as diretrizes da NBR 12.209/1990

dimensionamento do reservatório foi calculado conforme as diretrizes da NBR 5.626/1998. 

Sendo considerado os dados obtidos  pela  Equação 4: 

                                                                                                                             

é o volume armazenado (m³);   

é o consumo diário (L/dia); 

o tempo de armazenamento (dias). 
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por vez de acordo com o manual do fabricante 

                                                                                                                            

fabricante (litros/segundos); 

                                                                                                                                                 

z no processo de dos 

e a que transporta até a estação de 

tratamento foi projetada seguindo as orientações da NBR 9.649/1986. Para encontrar a vazão 

                                                                                                                                                   

determinar a lamina d’água, tensão trativa, velocidade crítica 

grau de pureza normatizado na NBR 

sistema de tratamento escolhido seguiu as diretrizes da NBR 12.209/1990 e o 

dimensionamento do reservatório foi calculado conforme as diretrizes da NBR 5.626/1998. 
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2.5 Análise da demanda de Água Cinza

Para verificar a área verde existente e qual seria a demanda de água cinza no processo de 

irrigação dos jardins da Instituição, foram utilizados os softwares AutoCAD® e Excel®, 

ambos versão 2018,  por meio dos projetos disponibilizados da Instituição de área irrigável.

2.6 Análise da viabilidade financeira do sistema proposta de tratamento de água cinza

 A análise financeira teve como base a teoria 

tempo o investimento retornará como 

Equação 5 (SANTOS et al. 2016):

)*+,*-. � /0
12

 3 12 (5) 

Onde, 

)*+,*-. é o tempo de retorno  do investimento (anos);

 56 é o é o investimento inicial do 

pesquisa de mercado e tabelas do

que a universidade possui funcionários qualificados para a execução do projeto;

78 é as receitas geradas ao longo de um determinado período de tempo (R$/mês), obtido 

através do preço médio cobrado pela COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais).

3 RESULTADOS 

3.1 Cálculo do Quantitativo de água cinza

Utilizando a frequên

tempo de acionamento da torneira compreende a 6 segundos

Logo, ao adotar uma população 

Instituição, a Equação 1 e 2 gera 

(Litros/pessoa/dia) e um consumo total 

3.2 Dimensionamento da Tubulação de

 Foi verificado que a tubulação 

Minas, prevendo um futuro reaproveitamento da água das pias dos banheiros. O diâmetro da 

tubulação será de 0,100 m, o mínimo exigido pela NBR 9649/1986. Transformando a 

Equação 2, o valor do consumo total s
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Análise da demanda de Água Cinza 

Para verificar a área verde existente e qual seria a demanda de água cinza no processo de 

irrigação dos jardins da Instituição, foram utilizados os softwares AutoCAD® e Excel®, 

rsão 2018,  por meio dos projetos disponibilizados da Instituição de área irrigável.

Análise da viabilidade financeira do sistema proposta de tratamento de água cinza

A análise financeira teve como base a teoria payback simples, ou seja, em quanto 

po o investimento retornará como lucro. A fórmula empregada é representada pela 

Equação 5 (SANTOS et al. 2016): 

é o tempo de retorno  do investimento (anos); 

é o é o investimento inicial do projeto (R$), obtido conforme o orçamento feito através de 

pesquisa de mercado e tabelas do SETOP e SINAPI, sem considerar mão de obra, 

que a universidade possui funcionários qualificados para a execução do projeto;

é as receitas geradas ao longo de um determinado período de tempo (R$/mês), obtido 

através do preço médio cobrado pela COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais).

o do Quantitativo de água cinza 

Utilizando a frequência média de uso de 3,17, vazão média equivale a 0,0833 L/s e 

amento da torneira compreende a 6 segundos, de acordo com o fabricante

Logo, ao adotar uma população de 5.655 pessoas, como foi informado pela infraestrutura da 

quação 1 e 2 gera um consumo médio dos lavatórios de retorno 

dia) e um consumo total de 8.381,0045 (Litros/dia). 

3.2 Dimensionamento da Tubulação de Coleta e Rede Coletora de Água Cinza

Foi verificado que a tubulação de coleta de água cinza já foi projetada 

Minas, prevendo um futuro reaproveitamento da água das pias dos banheiros. O diâmetro da 

tubulação será de 0,100 m, o mínimo exigido pela NBR 9649/1986. Transformando a 

Equação 2, o valor do consumo total será de 0,097 L/s e a vazão 0,134 L/s.

Engenharia em Cidades: Técnicas para Inovação 

 

|    |    |    |    4 

Para verificar a área verde existente e qual seria a demanda de água cinza no processo de 

irrigação dos jardins da Instituição, foram utilizados os softwares AutoCAD® e Excel®, 

rsão 2018,  por meio dos projetos disponibilizados da Instituição de área irrigável. 

Análise da viabilidade financeira do sistema proposta de tratamento de água cinza 

simples, ou seja, em quanto 

lucro. A fórmula empregada é representada pela 

orçamento feito através de 

SETOP e SINAPI, sem considerar mão de obra, uma vez 

que a universidade possui funcionários qualificados para a execução do projeto;                                 

é as receitas geradas ao longo de um determinado período de tempo (R$/mês), obtido 

através do preço médio cobrado pela COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais). 

equivale a 0,0833 L/s e o 

, de acordo com o fabricante. 

mo foi informado pela infraestrutura da 

consumo médio dos lavatórios de retorno de 1,5058 

a e Rede Coletora de Água Cinza 

de coleta de água cinza já foi projetada pela PUC 

Minas, prevendo um futuro reaproveitamento da água das pias dos banheiros. O diâmetro da 

tubulação será de 0,100 m, o mínimo exigido pela NBR 9649/1986. Transformando a 

erá de 0,097 L/s e a vazão 0,134 L/s. 
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 Como o resultado encontrado ficou abaixo do mínimo, foi considerado 

de vazão para as duas  redes coletoras, que foi preconizado pela norma NBR 9649/1986 de 

1,5 L/s em qualquer trecho. Utilizando o Google Earth® determinou

terreno é de 1 m. Após estes cálculos, determinou

do máximo de 75%; a velocidade crítica de 1,62m/s, menor que a velocidade final de 2,9

m/s; e a tensão trativa de 74

3.3 Projeto do sistema de tratamen

 Ao analisar as características de diversos

do sistema wetlands. Este sistema apresentou

manutenção e eficiência no processo.

tratamentos analisados foi o aspecto sustentá

biológicas, e por contribuir 

 Para o cálculo do dimensionamento

5.626/1998, utilizando a Equação 4, o vo

presente trabalho será utilizado um reservatório para capacidade de 12 m³ .

3.5 Análise da viabilidade financeira do sistema proposta de tratamento de água cinza

 O investimento inicial para a impla

wetlands foi de R$ 57.291,22. Para a parcela Rj, a economia utilizando água

longo de um mês foi de R$ 3.060,59, logo o resultado do

meses. 

4 CONCLUSÃO 

 Após finalizado o  estudo  da instalação de um sistema de reúso de água cinza na PUC 

Minas Barreiro e analisando os dados obtidos, pode

hídrico se apresenta como uma ótima alternativa para  a  garantia da sustentabilidade,  

contribui para uma economia financeira. No que se refere à viabilidade técnica para a 

implantação do sistema, é viável

cinza suficiente para o tratamento
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Como o resultado encontrado ficou abaixo do mínimo, foi considerado 

redes coletoras, que foi preconizado pela norma NBR 9649/1986 de 

1,5 L/s em qualquer trecho. Utilizando o Google Earth® determinou-se que a declividade do 

terreno é de 1 m. Após estes cálculos, determinou-se que a lâmina d’água é de 11,7%, abaixo 

de 75%; a velocidade crítica de 1,62m/s, menor que a velocidade final de 2,9

m/s; e a tensão trativa de 74Pa,  maior que o mínimo de 1 Pa. 

Projeto do sistema de tratamento da água cinza e reservatório 

Ao analisar as características de diversos tipos de tratamento, optou

ands. Este sistema apresentou vantagens quanto ao custo de ope

e eficiência no processo. O diferencial do método escolhido para os demais 

tratamentos analisados foi o aspecto sustentável, por ser um sistema baseado em reações 

por contribuir  para a harmonização estética do ambiente (IAQUELI, 2016).

dimensionamento da capacidade do reservatório será adotado

5.626/1998, utilizando a Equação 4, o volume total de armazenamento será 11,58  m³.

presente trabalho será utilizado um reservatório para capacidade de 12 m³ .

3.5 Análise da viabilidade financeira do sistema proposta de tratamento de água cinza

nvestimento inicial para a implantação do sistema de tratamento de 

57.291,22. Para a parcela Rj, a economia utilizando água

longo de um mês foi de R$ 3.060,59, logo o resultado do payback da Equação 5 é de 1 ano e 6 

izado o  estudo  da instalação de um sistema de reúso de água cinza na PUC 

Minas Barreiro e analisando os dados obtidos, pode-se concluir que a reutilização do recurso 

hídrico se apresenta como uma ótima alternativa para  a  garantia da sustentabilidade,  

contribui para uma economia financeira. No que se refere à viabilidade técnica para a 

é viável, pois a PUC MINAS BARREIRO tem demanda 

o tratamento. A água tratada será utilizada na irrigação 
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Como o resultado encontrado ficou abaixo do mínimo, foi considerado o valor mínimo 

redes coletoras, que foi preconizado pela norma NBR 9649/1986 de 

se que a declividade do 

se que a lâmina d’água é de 11,7%, abaixo 

de 75%; a velocidade crítica de 1,62m/s, menor que a velocidade final de 2,91 

de tratamento, optou-se pela utilização 

vantagens quanto ao custo de operação, 

diferencial do método escolhido para os demais 

vel, por ser um sistema baseado em reações 

para a harmonização estética do ambiente (IAQUELI, 2016). 

tório será adotado a NBR 

lume total de armazenamento será 11,58  m³.Para o 

presente trabalho será utilizado um reservatório para capacidade de 12 m³ . 

3.5 Análise da viabilidade financeira do sistema proposta de tratamento de água cinza 

o sistema de tratamento de água cinza em 

57.291,22. Para a parcela Rj, a economia utilizando água cinza tratada ao 

da Equação 5 é de 1 ano e 6 

izado o  estudo  da instalação de um sistema de reúso de água cinza na PUC 

se concluir que a reutilização do recurso 

hídrico se apresenta como uma ótima alternativa para  a  garantia da sustentabilidade,  e 

contribui para uma economia financeira. No que se refere à viabilidade técnica para a 

tem demanda de água 

irrigação dos jardins.  
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 Quanto à viabilidade financeira,

inicial para a implantação, porém o sistema gera uma 

em 1 ano e 6 meses. Portanto o sistema é viável.
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ilidade financeira, a análise mostrou que existe um alto investimento 

inicial para a implantação, porém o sistema gera uma economia de R$

em 1 ano e 6 meses. Portanto o sistema é viável. 
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análise mostrou que existe um alto investimento 
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RESUMO 

 

Neste artigo foi realizado um estudo, uma pesquisa para selecionar um material reciclável que 

poderia substituir um material de construção civil. Reciclar é um recurso com grande 

viabilidade para diminuir a poluição e o lixo gerado pela sociedade, já que esses prejudicam o 

meio ambiente e causam danos na vida do ser vivo. Após várias pesquisas e experimentos, o 

PEAD (polietileno de alta densidade), encontrado em frascos de shampoo, amaciantes, 

produtos de limpeza, foi o escolhido para substituir o CAP na fabricação do asfalto, devido às 

suas características e ao seu fácil derretimento. Fragmentou o PEAD em pedações menores, 

colocou para derreter no fogareiro, despejou a produto resultante no molde e foi 

acrescentando, incorporando aos poucos a brita. Com o corpo de prova pronto, foi feito um 

teste de compressão no novo asfalto e no asfalto convencional. Foi descoberto que o asfalto 

de PEAD resiste mais que o normal, e utilizando o polietileno ajudará a diminuir o lixo 

existente e a preservar o meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Reciclagem. PEAD. Polietileno. Asfalto. CAP.   

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O lixo é um dos grandes problemas ambientais urbanos (MIRANDA, 2002) e constitui 

uma preocupação ambiental mundial (RÊGO et al., 2002), uma vez que quando descartado 
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sem tratamento pode contaminar o solo, o ar e a água, causar inundações, promover a 

proliferação de vetores de doenças, entre outros problemas. O crescimento urbano 

desordenado tem íntima relação com a geração de lixo, o que promove degradação ambiental 

e compromete a qualidade de vida (SANTOS, 2009). 

 De acordo com Fadini e Fadini (2001), a urbanização das cidades, o crescimento 

populacional e o consumo desenfreado têm contribuído para o aumento de resíduos sólidos 

urbanos no Brasil. “A cada 24 horas, o Brasil produz 240 mil toneladas de lixo”. (GUIA DOS 

CURIOSOS, 2012). 

 Um dos resíduos que causam muita preocupação é o plástico, principalmente por 

poluírem oceanos 

A cada ano, mais de 8 milhões de toneladas de plástico acabam nos oceanos, 

causando grande prejuízo a animais marinhos, à pesca e ao turismo e provocando 

pelo menos US$ 8 bilhões em danos aos ecossistemas marinhos. Mais plástico do 

que peixe. A agência das Nações Unidas alerta que até 80% de todo o lixo nos 

oceanos é feito de plástico. (AGÊNCIA BRASIL, 2017). 

 

 Uma forma de amenizar a quantidade de resíduo na cidade é através da reciclagem. 

Em relação à reciclagem, Fadini e Fadini afirmavam que:  

 

É o resultado de uma série de atividades através das quais materiais que se tornariam 

lixo ou estão no lixo são desviados, sendo coletados, separados e processados para 

uso como matéria-prima na manufatura de bens, feitos anteriormente apenas com 

matéria prima virgem.”. (FADINI e FADINI, 2001, p.17). 

 

 A reciclagem é uma solução para o problema do lixo, por reaproveitar aquilo que foi 

descartado, porém no Brasil apenas 3% do lixo vai para a reciclagem, sendo que 30% poderia 

ser reaproveitado (G1, 2015). 

 Partindo do recurso de reciclagem, decidiu-se usar o polietileno de alta densidade 

(PEAD), um polímero plástico obtido através de um processo de polimerização em baixa ou 

alta pressão, sendo classificado de acordo com a sua densidade (MAMAPLAST, 2014), em 

substituição ao Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP). 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para desenvolvimento deste trabalho foram feitas pesquisas bibliográficas sobre 

diferentes tipos de resíduos e quais poderiam ser reaproveitados. Realizaram-se várias 

tentativas com produtos variados para conseguir um material semelhante ao CAP na 

fabricação do asfalto. 
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Em busca de um bom resultado, foram selecionados vários recursos e esses aplicados 

em diferentes métodos. Pensou-se em diferentes polietilenos, como a PET, PEAD e PVC, 

sendo esses de alta produção mundial, economicamente viáveis e quando submetidos a altas 

temperaturas podem ser moldáveis. Para conseguir uma alta resistência, seria utilizado a brita 

em adição a algum desses produtos. 

Após selecionado os materiais, esses seriam submetidos a altas temperaturas, para que 

ocorresse a fusão e obtivesse a textura desejada, aplicando-os na fabricação do asfalto. 

Inicialmente, foi feito um teste com garrafa PET, tentando fundi-la em um fogão. 

Mesmo a PET sendo um termoplástico, plástico moldável ao calor, não foi possível utilizá-la 

sem os equipamentos necessários, pois não obteve o resultado desejado, o material fundido. 

Depois de várias pesquisas decidiu-se fundir o PEAD. Seu ponto de fusão é de 130 a 

135ºC, ou seja, seria possível colocá-lo em uma estufa a uma temperatura de 250ºC e deixar 

por 24 horas. Porém, ocorreu um enrijecimento dificultando a sua utilização. 

Com isso, resolveu-se utilizar o fogareiro. Selecionou-se várias embalagens de 

shampoo, amaciante e produtos de limpeza que apresentavam o símbolo do PEAD, cortou em 

pedaços pequenos e colocou para derreter. Coletou-se brita e pó de brita para ser introduzido 

no novo asfalto. 

 

              Figura 1 – PEAD cortado                                      Figura 2 – Brita e pó de brita 

 

 

 

 

 

 

                   
                          Fonte: Foto do autor                                                                  Fonte: Foto do autor 

 

Após alguns minutos, o plástico estava em chamas, derretendo, transformando-se no 

líquido desejado. 
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       Figura 3 – PEAD no fogareiro                      Figura 4 – PEAD em derretimento 

 

 

 

 

 

 

                   

                      Fonte: Foto do autor                                                          Fonte: Foto do autor 

Ocorrendo o derretimento total do PEAD, retira-o do fogo e despeja uma camada no 

corpo de prova, logo após acrescenta-se a brita. Esse processo é repetido até formar um 

material resistente. Espera-se a secagem para que ocorra o endurecimento, e esse é retirado do 

molde. 

Figura 5 – Produção do Corpo de Prova                       Figura 6 – Corpo de Prova                  

 

 

 

 

 

                     Fonte: Foto do autor                                                               Fonte: Foto do autor 

 

3 RESULTADOS 

Depois do corpo de prova pronto, seria necessário a realização de um ensaio de 

laboratório com o corpo de prova de PEAD e com um corpo de prova de asfalto comum para 

comparar os resultados e checar qual é o mais resistente. 

O ensaio escolhido foi o ensaio de compressão, que consiste em aplicar um esforço 

axial que tende a provocar um encurtamento ou até o rompimento do corpo submetido a este 

esforço. Colocou-se o corpo de prova na máquina e aguardou o seu rompimento. 
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           Figura 7 – Realização do Ensaio                   Figura 8 – Corpo de Prova rompido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      Fonte: Fotos do autor                                                                 Fonte: Fotos do autor 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Com todos os resultados obtidos, foi possível comparar o asfalto convencional com o 

de material reciclado. O asfalto comum rompe com uma carga aproximada de 700Kg, já o 

asfalto de PEAD rompe com uma carga de 2 toneladas, ou seja quase 3 vezes mais resistente 

do que o asfalto comum. 

 

5 CONCLUSÃO 

 Este trabalho comprovou que é possível criar um material de construção através de um 

material reciclável. Para isso, substituiu o CAP do asfalto comum, um produto obtido através 

da destilação do petróleo, pelo PEAD, um polietileno de alta densidade que pode ser 

encontrado nas embalagens de shampoos, produtos de limpezas e amaciantes. Após a fusão do 

polietileno, introdução da brita, secagem e ensaio de laboratório, conclui-se que o asfalto de 

PEAD é muito mais resistente que o asfalto comum. Além de ser economicamente viável, 

reciclar um produto que pode entrar em substituição ao petróleo será ideal para o Planeta, 

diminuindo os lixos jogados nas ruas, oceanos e mares que podem matar animais marinhos e 

causar uma grande poluição, sendo prejudicial a todos os seres vivos. O melhor caminho para 
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reduzir o lixo é reciclando. Possivelmente irá existir um mundo menos poluído e que possa 

usufruir dos recursos de uma forma que atenda às necessidades de cada um. 
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Área e subárea de conhecimento: Tecnologia: Tecnologia das Construções. 

Formato da apresentação: Apresentação Oral. 

 

Resumo 

 

A sociedade depende cada vez mais dos recursos minerais e energéticos, a grande 

questão é que nem sempre eles são renováveis. A areia é um dos recursos naturais mais 

valiosos e explorados do mundo, e a sua extração contribui para inúmeros impactos 

ambientais. Neste contexto, substituir o agregado miúdo na construção civil é uma alternativa 

eficiente, devido aos impasses ambientais.  

Dessa forma, propõe se a elaboração de um concreto, que tenha em sua composição a 

substituição da areia por cinzas de bagaço da cana de açúcar e serragem, apresentando uma 

opção viável para destinação de tais resíduos, cujas quantidades geradas aumentarão 

significativamente nos próximos anos, em decorrência da ampliação da indústria.  

 

Palavras-chave: areia, bagaço de cana-de-açúcar, serragem, concreto. 

 

1 Introdução 

 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), no mundo, 

40 bilhões de toneladas de areia e cascalho desaparecem do ambiente natural por ano. Nas 

últimas décadas, o valor do metro cúbico de areia subiu cerca de 30%, e a tendência é que 

esse aumento continue, fazendo com o que o produto ao longo dos anos torne-se inviável 

economicamente para a construção civil. 
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Junto com o crescimento e a expansibilidade da indústria houve um aumento 

significativo na quantidade de rejeitos descartados na natureza. A indústria sucroalcooleira 

produz aproximadamente 3,8 milhões de toneladas por ano de cinzas vindas da queima do 

bagaço da cana-de-açúcar, e devido a dificuldade de aproveitamento desse resíduo, grande 

parte é descartado. 

Uma parcela dos resíduos é utilizada em altos fornos indústrias servindo de fonte 

energética. O maior desafio desse processo, e a destinação das cinzas provenientes da queima 

do bagaço. Atualmente as mesmas servem como adubos para lavouras, porém esse material 

tem poucos nutrientes, tornando inviável essa finalidade. Sendo o Brasil um dos maiores 

produtores e exportadores da cana de açúcar, a preocupação com o destino do lixo gerado por 

essa indústria deve ser relevante. 

 Outra indústria que contribui significativamente com a quantidade de resíduos 

gerados, é a madeireira. Segundo pesquisas, em um ano são gerados cerca de 25 milhões de 

toneladas de serragem, devido o processamento da madeira. 

Palavras Chaves: Concreto. Cinza do bagaço de cana. Pó de serra 

 

2. Metodologia 

 

 O presente artigo fundamenta se em analisar o desempenho do concreto com a adição 

da cinza do bagaço da cana de açúcar (CBC), junto com o pó de serra. Desta forma apresenta 

uma alternativa de destinação para os resíduos provenientes da queima e corte da matéria 

prima. Entretanto, foram realizados procedimentos experimentais para produzir cinco corpos 

de prova, alterando a proporção de areia-cinza-serragem de maneira que ao realizar o ensaio 

de compressão fosse possível analisar a influência desses materiais na resistência do concreto. 

 

3 Desenvolvimento 

 

Na composição dos concretos foram usados os seguintes materiais: cimento CP V, 

agregado miúdo (areia, serragem, cinza do bagaço de cana CBC), agregado graúdo (brita 0), e 

água. 

O bagaço foi coletado de uma rede de pastelaria chamada Pastelândia, situada no Via 

Shopping, na Avenida Vaz de Melo, bairro Barreiro,  devido a sua alta umidade, foi disposta 

em um forno convencional  a uma temperatura de 200 ° C. Em seguida  sua queima foi 
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realizada  num processo semelhante ao da indústria, que utiliza o mesmo como combustível 

para a geração de vapor que movimenta as máquinas.  

A cinza obtida apresentava coloração cinza escura, e nem todos os seus grãos foram 

totalmente desfragmentados na queima, ficando semelhante a pequenos torrões de carvão. 

Figura 1 – Bagaço de cana no forno                           Figura 2 – Homogeneização CBC 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte:Autor (2017)                                                      Fonte:Autor (2017)              

 

SERRAGEM 
 

A serragem obtida é proveniente das madeiras Pinus e Eucalipto, de uma marcenaria, 

localizada na rua De. Cristiano Resende. O material foi colocado em um forno convencional, 

em uma temperatura de aproximadamente 50 °C em um período de 5 a 10 minutos. 

Como a serragem tem formato irregular, a mesma passou pelo processo de 

desfragmentação através de um triturador elétrico de baixa potência, por um tempo entre 15 e 

45 segundos, o suficiente para se homogeneizar o material. 

Para a utilização no concreto a serragem passou pelas peneiras da série normal ABNT, 

para evitar a discrepância do tamanho dos grãos utilizados. 

Figura 3 – Composição granulométrica da serragem 

  

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Autor (2017)  
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CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 
Os corpos de prova foram confeccionados no dia 10/11/2016 às 14:30, no laboratório 

de Engenharia Civil da PUC Minas, unidade Coração Eucarístico. 

Para o ensaio, substituiu uma fração de areia pelos materiais citados  a cinza do bagaço 

de cana e a serragem, levando em consideração as densidades de cada material. 

 

                               Tabela 1– Peso Especifico dos agregados 

Peso específico aparente dos agregados (kg/m³) 

 

Areia CBC Brita Serragem 

 

 

1460 115 1600 175 

  
Fonte: Autor (2017)                                              

 

 

Toda confecção atendeu aos requisitos da norma NBR 5738 – Procedimento para 

moldagem e cura de corpos de prova. 

O traço foi calculado pelo método ABCP, que fornece uma aproximação da 

quantidade dos materiais através de uma mistura experimental. Adotando um concreto de 

menor resistência, com a condição C, aos 28 dias é esperado uma resistência à compressão de 

no mínimo 26,5 Mpa.  

Figura 5– Copo de prova enformados          Figura 6 – Copo de prova desenformado 

   

 

 

 

 

   

                  Fonte: Autor (2017)                                             Fonte: Autor (2017) 
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Tabela 2– Traço 

Traço do concreto (1: 2,08: 3,26 : 0,58) 

Corpo de 

prova 

Cimento 

(Kg) 

Areia 

(kg) 

CBC 

(kg) 

Serragem 

(Kg) 

Brita 0 

(kg) 

Água 

(L) 

1 0,690 1,442 0,000 0,000 1,800 0,350 

2 0,690 1 0,015 0,020 1,800 0,400 

3 0,690 0,98 0,100 0,100 1,800 0,500 

4 0,690 0,83 0,126 0,170 1,800 0,520 

5 0,690 0,385 0,150 0,235 1,800 0,700 

 
                                                                                   Fonte: Autor (2017)                                              
 
 
RESULTADOS DO ENSAIO DE COMPRESSÃO 

 
O ensaio de compressão dos corpos de prova, foram realizados dia 18/11/2016 às 

14:30. Após a retirada da câmara úmida e a desforma, os corpos de prova foram 

submetidos ao processo de retificação de acordo com a norma NBR 5738, e em seguida 

foram pesados e levados para a prensa hidráulica. As densidades e resistências 

encontradas foram: 

Tabela 3– Densidade e resistência 

  Densidade e Resistência dos corpos de prova no oitavo dia 

Bloco Densidade (g/cm³) Resistência à compressão 

Resistência  à compressão 

(esperada) em 28 dias 

(Mpa) 

1 2,4 8 dias (MPa) 30,08 
2 2,18 24,06 22,2 
3 2,09 17,76 20,13 
4 1,93 16,106 9,325 
5 1,75 7,45 3,98 
 

Fonte: Autor (2017)    

 

CONCLUSÃO 

 
 As substituições foram realizadas em pequenas porcentagens, para não alterar 

drasticamente a resistência do concreto. À medida que a areia era substituída pelos outros 

componentes, a densidade do concreto diminuía significativamente. 

 Acredita- se que o processo inverso ao adotado seria de maior eficiência, devido ao 

alto teor de sílica da CBC, no entretanto a porção da cinza do bagaço de cana deveria ser em 

maior porção. Estudos mais detalhados devem ser realizados com a serragem, já que o volume 
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de água depende diretamente da quantidade de serragem e essa relação pode influenciar na 

resistência final do corpo de prova. 

 Com o traço calculado de maneira correta, é possível utilizar o concreto com parte do 

agregado miúdo substituído, desde que a estrutura não tenha função de suportar grandes 

carregamentos. 
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Resumo 

O presente trabalho visa desenvolver um estudo sobre um dos sistemas estruturais mais 

inovadores e complexos do mundo, que trabalha exclusivamente com sistemas tensionados: as 

tensoestruturas. Para isso, foi escolhido o Parque Olímpico de Munique (1972), obra dos 

arquitetos alemães Frei Otto e Gunther Behnisch. A referida obra teve seus aspectos técnicos 

construtivos, estéticos e funcionais analisados. 

Palavras-chave: Tensoestruturas, paraboloide hiperbólico, Frei Otto, Parque Olímpico de 

Munique. 

1 Introdução 

Nos Jogos Olímpicos de 1972, Munique foi escolhida pelo Comitê Olímpico para 

sediar a edição XX dos jogos. A cidade não dispunha de nenhuma infraestrutura adequada 

para receber o evento. Dessa forma, uma grande área plana que se localiza a quatro 

quilômetros do centro da cidade foi escolhida para receber um grande centro esportivo. Essa 

área, conhecida como Oberwiesenfeld, abrigou durante a 2ª Guerra Mundial um aeroporto 

militar das forças armadas alemãs (Laboratório do Departamento de Engenharia de Estruturas 

e Fundações -  LMC, 2017). 

Ao lançar um concurso para criar um complexo esportivo, o governo alemão recebeu 

102 propostas de projetos. Destes, o proposto por Günther Behnisch & Partners, de Stuttgart, 

foi o mais ambicioso. Entretanto, sua complexidade exigiria novas soluções técnicas e 

estruturais, deixando muitos desconfiados com relação a viabilidade da execução do projeto 

(LMC, 2017). Baseado no exposto acima, este artigo tratará dos aspectos técnicos 

construtivos, estéticos e funcionais do referido estádio. 
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2 O Estádio Olímpico de Munique 

O projeto vencedor do concurso tinha como objetivo a construção de uma enorme 

tenda sobre as instalações, com leveza estrutural proporcionando harmonia com seu entorno 

(LMC, 2017). A membrana proposta para a cobertura, suspensa por vários mastros, permite a 

formação de várias curvas de forma dinâmica pelo espaço, variando a forma, escala e as 

características de cada seção. Para uma paisagem tão extensa, como mostrado na Figura 1, os 

componentes estruturais trabalham de forma a criar superfícies dinâmicas originadas por 

conexões tensionadas, resultando em uma malha ondulada (BRITTO, 2012). 

Figura 1 - Estádio Olímpico de Munique 

 
Fonte: BRITTO, 2012. 

 

A formação do lago artificial, a relação das principais instalações esportivas com o 

centro elevado, o teto cobrindo todas as estruturas esportivas principais e o paisagismo são 

elementos de um design impressionante, uma harmonia de morros, represas, planaltos e água 

com instalações esportivas ao ar livre e cobertas (OCOG, 1972). 

 

3 Sistema Estrutural do Estádio Olímpico de Munique 

A cobertura estende-se desde o estádio principal até o centro aquático, abrigando 

também o rinque de patinação e o Sports Hall (arena poliesportiva). A ideia básica dos 

planejadores era fornecer uma superfície de telhado que daria uma impressão leve e arejada, 

apesar de seus 75.000 metros quadrados, isso só poderia ser realizado sob a forma de uma 

construção de rede de cabos pré-tracionados (OCOG, 1972). 

Os painéis que compõem a cobertura se apoiam numa extensa malha de cabos de aço. 

Esses se encontram pendurados a mastros localizados externamente às instalações. Chegando 

a 80 metros de altura, os 12 mastros foram projetados para suportar, junto às ancoragens, a 

cobertura com sua sobrecarga crítica, a neve e o vento (LMC, 2017).  Os mastros têm 

diâmetros de até 3,5 metros e até 70 mm de espessura. Eles podem suportar cargas de 
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aproximadamente 49.000 kN (5.000 megapond -Mp) (OCOG, 1972). A união da malha aos 

mastros foi feita por cabos de aço, como mostrado na Figura 2. Na Figura 3, por sua vez, são 

mostradas as ancoragens por cabos de aço que se prendem ao solo, que têm o intuito de 

garantir maior rigidez à estrutura. 

     Figura 2 - União da malha aos mastros                 Figura 3 - Ancoragens por cabos de aço 

              feita por cabos de aço                                                     tracionados 

                                 
                        Fonte: LMC, 2017.                                                                        Fonte: LMC, 2017. 

 

           No que diz respeito à cobertura, foram utilizados painéis quadrados de acrílico 

transparente de 2,90 metros de lado, fixados nos pontos de interseção com a malha de cabos 

de aço, separados por juntas de neoprene para permitir maior mobilidade (LMC, 2017). Além 

disso, o pavilhão desportivo e o pavilhão de natação foram dotados de telhados internos de 

folhas de PVC transparentes para assegurar um bom conforto acústico e principalmente 

térmico. Um espaço de ar foi deixado entre o telhado de vidro acrílico e as folhas de PVC 

para propiciar a ventilação cruzada (OCOG, 1972). O fato dos painéis serem de acrílico e 

PVC transparente, permite que os ambientes internos sejam iluminados com luz natural. 

As peças que atuam como nós na malha de aço da cobertura e em sua conexão com os 

mastros e ancoragens foram projetadas individualmente para cada tipo de solicitação e 

configuração (LMC, 2017). Nas Figura 4 e 5, são mostrados, respectivamente, o nó que deixa 

os cabos de aço engastados, e o nó da ancoragem de concreto feita diretamente no solo. 

  Figura 4 - Nó com cabos de aço engastados                        Figura 5 - Nó da ancoragem 

                               
                             Fonte: LMC, 2017.                                                                   Fonte: LMC, 2017. 

 

238



I Simpósio de Engenharia Urbana 
Engenharia em Cidades: Técnicas para Inovação 

 

 

PUC Minas Barreiro | Belo Horizonte | 29 a 31 de outubro de 2018                                                                    |    4 

4 Paraboloide hiperbólico  

A cobertura do Estádio de Munique é um exemplo de tensoestrutura. Essas estruturas 

são executadas com mastros metálicos, cabos de alta resistência e uma membrana constituída 

de um material sintético. Para se obter um bom desempenho, deve-se garantir um esforço de 

tensão e de tração constante na membrana. As tensoestruturas de membrana tracionadas por 

cabos possuem suas estabilidades asseguradas através de uma dupla curvatura oposta (MELO 

e BARBOSA, 2015). Dentre as classificações das tensoestrutruras, o Estádio Olímpico de 

Munique, em particular, se enquadra como paraboloide hiperbólico. O paraboloide 

hiperbólico é uma casca com duas curvaturas opostas e apresenta a propriedade de ser gerada 

por retas que deslizam sobre outras retas reversas (REBELLO, 2007). 

Marques (2015) realizou um estudo sobre o impacto da geometria desse tipo de 

estrutura nas tensões principais máximas e mínimas da tela (σI e σII, respectivamente), 

deformações das telas e cabos, esforços axiais nos cabos, além das reações de apoios. Para 

isso, o autor variou um parâmetro ΔH – diferença de altura entre os pontos altos e baixos da 

tela. Quatro valores de ΔH foram estudados: 1, 3, 5 e 10 m. 

Segundo Marques (2015), para um valor de ΔH entre 1 e 5, ocorre um aumento das 

tensões σI máxima e média (Figura 6). Já para ΔH entre 5 e 10, essa situação se inverte. Por 

outro lado, Marques (2015) constata que as tensões nos cabos aumentam proporcionalmente 

com o aumento de ΔH, como pode ser observado na Figura 6. 

Figura 6 - Variação das tensões σI e σII máxima e média 

  
Fonte: Marques, 2015, p. 75. 

 

A variação da flecha da tela com o aumento de ΔH pode ser observado na Figura 7. 
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Figura 7 - Deformação da tela 

 
Fonte: Fonte: Marques, 2015, p. 76. 

 

 Na Figura 8 são destacadas as deformações da tela para cada um dos valores de ΔH 

avaliados por Marques (2015). 

Figura 8 - Deformações com diferentes ΔH. 

 
Fonte: Fonte: Marques, 2015, p. 77. 

 

5 Conclusão 

Os avanços tecnológicos com relação às tensoestruturas vêm permitindo a execução de 

construções com vãos cada vez maiores. O uso de membranas cada vez mais leves, como os 

painéis de acrílico, citados no texto, e até mesmo painéis de alumínio, vêm tornando essa uma 

estrutura mais leve e versátil para ser utilizada também em construções temporárias, nas quais 

é necessário a construção de abrigos.  
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Na obra de Frei Otto e Gunther Behnisch, nota-se que a necessidade de criação de um 

espaço com vão livre muito extenso exigiu uma montagem simples para um dos sistemas 

estruturais mais inovadores e complexos do mundo. Os arquitetos responsáveis pelo projeto, 

resolveram o problema de vencer um grande vão livre através de estruturas, em sua maioria, 

tracionadas. Essa estrutura tensionada, suspensa por uma sequência de mastros, permitiu 

curvas dinâmicas pelo local, com formas e escalas diferentes.  

 

6 Referências 

BRITTO, Fernanda, 2012. Estádio Olímpico de Munique / Frei Otto & Gunther Behnisch. 

Disponível em: < https://www.archdaily.com.br > Acesso em: 24/08/2018. 

HEIDE, Martin; WOUTERS, Niels, 2009. Olympic Stadium. Disponível em: < 

https://iam.tugraz.at/studio/w09/blog/wp-content/uploads/2009/11/OlympicStadium.pdf > 

Acesso em: 10/10/2017.  

LABORATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E 

FUNDAÇÕES -  LMC, 2017. ESTÁDIO OLÍMPICO DE MUNIQUE. Disponível em: 

<http://www.lmc.ep.usp.br > Acesso em: 11/10/2017. 

MARQUES, Diogo Francisco Correia, 2015. Análise Estrutural e Dimensionamento de 

Estruturas de Membrana.  

MELO, Carlos Eduardo Luma de; BARBOSA, Jacqueline, 2015. Estudo de modelagem de 

tensoestruturas. Forma arquitetônica e comportamento estrutural. Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br> Acesso em: 10/10/2017. 

OCOG (Organizing Committee for the Olympic Games) 1972. The official report of the 

Organizing Committee for the Games of the XXth Olympiad Munich 1972. V. 2 The 

Constructions. Sport München. 

REBELLO, Yopanan. A Concepção Estrutural e a Arquitetura. São Paulo: Zigurate 

Editora, 2009. 

 

 

                                                 
i Consultar no site do evento. 

ii Pôster ou Apresentação Oral 

241



I Simpósio de Engenharia Urbana 
Engenharia em Cidades: Técnicas para Inovação 

PUC Minas Barreiro | Belo Horizonte | 29 a 31 de outubro de 2018 | 1 

 

 

CONVERGÊNCIA ENTRE A ARQUITETURA E A ESTRUTURA: 

ANÁLISE DA CATEDRAL SAGRADA FAMÍLIA 

Ana Carolina Resende Mascarenhas (1); Clarice Pevidor Gonçalves de Oliveira (2) 
(1) Instituto Federal de Minas Gerais, anacarolinamascarenhas@yahoo.com.br 

(2) Instituto Federal de Minas Gerais, claricepevidor@hotmail.com 

 

Área e subárea de conhecimento: Tecnologias: Tecnologia das Construçõesi. 

Formato da apresentação: Pôsterii. 

 

Resumo 

 
 

Desde os tempos passados até a atualidade o ser humano busca na natureza soluções que lhe 

garantam conforto e bem-estar. A biomimética é uma ciência que se inspira na natureza para 

aprimorar outros diversos campos de conhecimento, inclusive a engenharia e arquitetura. 

Inspirado pela florestas e ossos humanos o arquiteto Antoni Gaudí consolidou a construção de 

sua obra prima, a Catedral Sagrada Família. O arquiteto utilizou de formas orgânicas, o brilho 

e a riqueza das cores da natureza não somente como inspiração espiritual e decorativa, mas 

também funcional e estrutural.  

 
Palavras-chave: Natureza, biomimética, Sagrada Família. 

 
 

1 Introdução 

 
 

A Catedral Sagrada Família é um grande templo católico localizado na cidade de 

Barcelona, Espanha, redesenhada pelo arquiteto catalão Antoni Gaudí após a renúncia do 

arquiteto Francisco de Paula Villar. O projeto foi iniciado em 1882 e assumido por Gaudí no 

ano seguinte. Dedicou os seus últimos 40 anos de vida na construção da capela e faleceu 

ciente que não estaria vivo para contemplar a conclusão da obra. A construção foi suspensa 

em 1936 devido à Guerra Civil Espanhola e não se estima a conclusão para antes de 2026, 

centenário da morte de Gaudí (LA SAGRADA FAMÍLIA, [2004]). 

No fim do século XIX, mais precisamente no ano de 1883, quando Gaudí assume o 

projeto da construção da Catedral Sagrada Família, o arquiteto catalão percebeu que a 
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natureza proporcionava muito mais do que mera decoração, mas também benefícios estéticos e 

funcionais (CUNHA, 2016). 

Um século depois, surgiu o termo arquitetura biomimética, uma corrente 

contemporânea que busca soluções sustentáveis e inspirações na natureza para construção de 

edifícios (CUNHA, 2016). 

Visto isso, mesmo que dadas em contextos e conceitos distintos, pode-se fazer uma 

relação entre a arquitetura biomimética e a concepção estrutural da catedral Sagrada Família, 

ao qual será analisada no desenvolvimento desse trabalho. 

 
1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral desse artigo é apresentar as relações dos elementos da natureza com a 

solução estrutural da Catedral, bem como o comportamento das forças que atuam neles.  

Para os objetivos específicos, tem-se: 

a) Contribuir para a pesquisa da arquitetura contemporânea biomimética; 

b) Relacionar a forma arquitetônica à solução estrutural e; 

c) Abordar sobre o sistema estrutural da Catedral Sagrada Família e sua relação com a 

natureza.  

 

1.2 Justificativa 

 

A importância de solucionar a forma e a estrutura do ponto de vista sustentável é uma 

discussão que tem evoluído, mas que ainda se encontra num discurso pouco aliado à prática. O 

presente trabalho contribui ao apresentar alternativas que tem como exemplo a própria natureza.  

Sua relevância acadêmica é alcançada por contribuir com pesquisas relacionadas aos 

avanços da aplicabilidade do conceito de biomimética, antes referido apenas à indústria têxtil, 

engenharia mecânica e outras áreas de conhecimento, surgindo como um avanço nos estudos da 

arquitetura contemporânea.   

 
2 Sistema Estrutural da Sagrada Família 

 
A catedral Sagrada Família foi originalmente projetada no estilo neogótico. Entretanto, 

quando Gaudí assume a obra, deixou clara sua opinião, afirmando que o gótico era imperfeito, 

pois as suas formas retas, o seu sistema de pilares e arcobotantes não refletia as leis da 

natureza, que segundo ele é propensa às formas geométricas regradas, como são o paraboloide 
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hiperbólico, o hiperboloide, o helicoide e o conoide (BASSEGODA, 2002). 

As superfícies regradas são formas geradas por uma reta, denominada geratriz, ao se 

deslocar sobre uma linha ou várias, denominadas diretrizes. Estas formas possuem qualidades 

estruturais, acústicas e de difusão da luz (LA SAGRADA FAMÍLIA, 2004). 

Sua fonte de inspiração para construção e elaboração do projeto estrutural do interior 

da Catedral Sagrada Família foi em florestas, o exemplo dos juncos, canas e ossos humanos. 

Gaudí  dizia  que   não   existe   melhor   estrutura   do   que   um   tronco   de   árvore   ou   

um esqueleto humano (LA SAGRADA FAMÍLIA, 2004). 

Sua defesa estaria baseada na sua observação de que a natureza tende a resolver seus 

problemas de ordem física e biológica da maneira mais simples, econômica e bela 

(YOPANAN, 2000). Logo, é relevante apontar as propriedades e o comportamento físicos e 

estruturais dos elementos da natureza que inspiraram e deram origem ao conceito da catedral 

de Barcelona. 

Ao observar o exemplo dos galhos das árvores frondosas, nota-se que a mesma 

apresenta uma variação nas dimensões de suas seções, aumentando da extremidade para o 

tronco. Como o galho é sempre do mesmo material – madeira, a sua resistência é igual em 

todas as seções. Se o galho tivesse a mesma seção, as tensões internas de compressão e de 

tração seriam maiores junto ao tronco do que na extremidade. Para que todas as seções sejam 

solicitadas de forma praticamente igual, a natureza aumenta a seção do galho aumenta 

proporcionalmente à intensificação dos esforços (YOPANAN, 2000). Isto revela uma relação 

física coerente com as forças e esforços de reações aos quais as fibras da árvore estão 

submetidas, sob efeito principalmente do peso próprio e dos agentes ambientais.  

Ainda segundo Yopanan (2000), sobre o sistema radicular, enquanto a árvore tem 

pouca dimensão, a raiz se desenvolve como um pino. Quando cresce e não pode mais suportar 

os efeitos do vento, desenvolve outras raízes – radiais e mais superficiais - e a raiz pivotante 

para de crescer. Geralmente o círculo abrangido pelas raízes superficiais é igual ao círculo da 

copa, garantido a estabilidade da árvore. 

Baseado nas observações das árvores e de como a distribuição de forças se aplica a 

esses elementos é que Gaudí elaborou a concepção principal do seu projeto na Sagrada 

Família. 

De acordo com Cunha (2016), as colunas lembram troncos de árvores que se ramificam 

no teto, a estrutura dos telhados foi inspirada em folhas, os arcos inspirados na caixa torácica, 

as claraboias são decoradas com vidros verdes e dourados e as janelas criam um clima que 

reforça esse conceito. Isso lhe permitiu reduzir os materiais necessários para
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construir estruturas mais fortes e funcionais. A Figura 3 representa o interior da catedral e sua 

forte referência a uma floresta. 

 
Figura 3 - Interior da Catedral Sagrada Família e sua referência às florestas 

 
FONTE: C. P. Rebello, Yopanan, 2000. 

 

O arquiteto concebeu estruturas que se mantém em equilíbrio sem necessidade de 

reforço interno ou de suporte externo, utilizando elementos como a catenária, arcos, abóbadas 

hiperbólicas e parabólicas e colunas inclinadas (SANTOS, 2009). 

O interior do templo contempla colunas arborescentes divididas em diversos ramos 

para sustentar o peso de uma estrutura de abóbadas de hiperboloides entrelaçados, buscando a 

forma da catenária, ao qual veio substituir o arco ogival, projetados originalmente por Villar. 

Estas formas complexas permitem uma estrutura delgada, além de melhorar a acústica (LA 

SAGRADA FAMÍLIA, [2004]). 

A catenária ou arco parabólico, também chamado funicular de forças, foi utilizado 

como   elemento   mais   adequado   para   suportar   as   pressões.   A    essa    forma    

chamou estereostática, que reproduzia o modo ideal para trabalhar a tração, e que, quando 

invertida, obtinha a estrutura idônea para trabalhar a compressão (GIRALT-MIRACLE, 

2002). 

Com o experimento, o arquiteto conseguiu determinar a inclinação dos elementos de 

suporte de carga (colunas-árvores), a fim de otimizar o comportamento estrutural, transferindo 

as cargas para o núcleo central. 
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Dessa forma, ele faz com que os elementos trabalhem com compressão e reduz os 

elementos flexionados ao mínimo (BRUSAMARELLO, 2014). 

As colunas são inclinadas para receberem melhor as pressões perpendiculares à sua 

seção; aliás, deu-lhes forma helicoidal de duplo giro, como nos ramos e troncos das árvores. 

Pelo conjunto de elementos aplicados nas colunas - inclinação, forma helicoidal, ramificação 

em várias colunas menores - conseguiu uma simples forma de suportar o peso das abóbadas 

sem necessidade de contrafortes exteriores, sistema estrutural usual nas catedrais góticas. 

Logo, em vez de depender de elementos externos, as cargas horizontais são transferidas 

através das colunas no interior (JONES, 2013). 

As paredes exteriores da Sagrada família suportam apenas seu peso próprio, já que o 

peso e o impulso das abóbodas e de toda estrutura da cobertura são transmitidos ao solo 

através das colunas interiores. Isso permite que as paredes recebam perfurações por rosetas, 

ogivas e janelas (WIKIARQUITECTURA, 2006). 

 

3 Conclusão 

 
 

Na obra de Gaudí, em especial, foi possível notar que a natureza tem muito a oferecer 

no que diz respeito ao comportamento das forças que atuam nos elementos e que o edifício 

que tem como conceito a inspiração no meio biológico proporciona benefícios tanto estéticos 

quanto funcionais. 

Nota-se também que métodos naturais aplicados às soluções técnicas tendem a 

funcionar melhor que algumas tecnologias avançadas que gastam mais energia e produzem 

maior quantidade de resíduos, o que agrega à lógica do desenvolvimento sustentável. 

Por fim, conclui-se que arquitetura biommética apresenta-se como uma alternativa 

para construir edifícios que possam fazer mais usando menos, e o melhor lugar onde isso 

funciona é na natureza. 
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Resumo 

 

Diante da importância da rodovia BR-040 para o deslocamento do principal modal de cargas 

no país, principalmente porque a intensidade dessa circulação está diretamente associada ao 

desenvolvimento econômico, o presente estudo afigura-se relevante ao ter por objetivo definir 

e entender as possíveis causas e soluções para patologias de um determinado ponto do 

pavimento dessa via. O local analisado apresenta histórico de reiterada ocorrência de 

patologias e, por meio de estudos bibliográficos aprofundados associados à análise dos dados 

fornecidos pela concessionária responsável, determinaram-se as prováveis causas e soluções 

para o problema, promovendo condições técnicas para tomada de decisão. 

 

Palavras-chave: Pavimento; Sete Lagoas; BR-040; Patologias. 

 

1  Introdução 

 

Segundo a NBR-7207/82 da ABNT, o pavimento é uma estrutura construída após 

terraplenagem e destinada, econômica e simultaneamente, em seu conjunto, a: resistir e 

distribuir ao subleito os esforços verticais produzidos pelo tráfego; melhorar as condições de 

rolamento quanto à comodidade e segurança; resistir aos esforços horizontais que nela atuam, 

tornando mais durável a superfície de rolamento.  

De acordo com Souza (1980), pavimento é definido como uma estrutura constituída 

por camadas de diversos materiais, os quais possuem diferentes características tanto de 

resistência quanto de deformabilidade. Essas camadas são executadas após obras de 

terraplanagem e apresentam um elevado grau de complexidade no que se refere ao cálculo das 
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tensões e deformações e têm a função primordial de fornecer aos usuários segurança e 

conforto, com a máxima qualidade e a custos baixos.  

O pavimento é considerado como a parte mais importante da estrutura de uma rodovia, 

pois está sujeito a ações severas, desde o tráfego urbano a ações climáticas. As obras de 

pavimentação são responsáveis por altos investimentos no setor de transporte, sendo assim, 

após sua construção, devem-se seguir padrões de qualidade, estrutural e funcional, para 

minimizar a necessidade futura de eventuais intervenções de manutenção e recuperação. 

Dessa forma, os custos de administração seriam reduzidos consideravelmente (PEREIRA et 

al., 2007).  

Considerando a importância dos pavimentos para o desenvolvimento do país e para o 

transporte de cargas e pessoas, o presente estudo objetiva apontar e estudar as patologias que 

ocorrem na BR-040, no Km 466,500, sentido Sete Lagoas, avaliando os fatores pelas 

condições do rolamento na região em análise.   

 

2 Metodologia 

 

Na primeira etapa da pesquisa, realizou-se o contato pelas mídias sociais e visita a 

concessionário responsável pela BR-040 em busca de dados que corroborassem com o 

presente trabalho. Com a permissão da empresa, foi possível analisar o sistema de dados da 

concessionária responsável e fez-se a seleção do trecho que seria avaliado. Definiu-se que o 

trecho do Km 466 + 500 deveria ser o objeto de estudo por apresentar frequentemente 

reincidência de patologias. Não foi possível analisar dados referentes ao projeto da rodovia, 

pois na sua época de sua construção ainda era de responsabilidade da federação. Contudo, foi 

obtido com a concessionária, dados das frequências em que os reparos foram executados no 

trecho em analise e registros fotográficos da situação patológica do pavimento nos diversos 

estágios de deterioração e restauração. 

 

3 Local de ocorrência 

 

A antiga BR-3 e atual BR-040, escolhida para ser objeto deste estudo, mais 

especificamente no Km 466,500, sentido sul da rodovia, local que atualmente pertence à 

iniciativa privada.  
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O ponto citado está situado em Sete Lagoas/MG (Figura 1), cidade localizada a, 

aproximadamente, setenta quilômetros da capital mineira. Segundo Nogueira (2003 apud 

NOGUEIRA 2003), Sete Lagoas tem avançado economicamente e demograficamente, o que 

tem resultado em impacto que, por sua vez, reflete na evolução da cidade, na globalização e 

na funcionalidade própria de urbanização. 

 

Figura 1 – Localização do local de estudo 

 

Fonte: Adaptado de Google Earth, (2018). 

 

Através de janelas de inspeção e as built realizadas na posição, tornou-se possível 

definir os materiais e espessuras das camadas estruturais do pavimento em questão, conforme 

é representado na Figura 2.  

 

Figura 2- Representação das camadas estruturais do pavimento 

 

Fonte: Acervo pessoal da Via 040 

4 Frequência de Ocorrência 

 

Com as informações obtidas por meio do acesso ao sistema informatizado de base de 

dados da concessionária responsável pelo trecho da BR-040, foi possível analisar a frequência 

com que a mesma patologia (couro de jacaré) ressurgia no ponto da rodovia examinado, 

situado no km 466 + 500 Sul, em Sete Lagoas, Minas Gerais. 
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Constata-se que foram oito ocorrências de reparo até a data da elaboração deste artigo. 

É importante ressaltar que essa forma de registros existe desde o ano de 2014, portanto, não 

são consideradas neste estudo ocorrências anteriores a essa data. Convém salientar, ainda, que 

o problema ocorreu tanto no período chuvoso quanto no seco. Dessa forma, em cerca de 

quatro anos, foram necessárias diversas intervenções para tratar o problema no pavimento, 

estabelecendo uma frequência de aproximadamente dois reparos por ano. 

Na tabela 1 abaixo, são relacionadas as datas nas quais se verificou o aparecimento ou 

o reaparecimento da patologia no ponto examinado, detectando-se a necessidade de reparo; 

bem como as datas nas quais cada reparo foi concluído. Chama a atenção o fato de que, em 

duas ocasiões, foi preciso fazer um novo reparo depois de apenas um mês do anterior. Isso 

ocorreu uma vez no ano de 2015 e, novamente, em 2017, tratando-se do menor intervalo de 

tempo registrado entre um reparo e o surgimento da necessidade de outro. Já o maior tempo 

sem fosse necessária intervenção foi de onze meses, seguido do intervalo de nove meses. Na 

figura 3, é ilustrada a situação patológica antes das intervenções e, na figura 4, depois.  

 

Tabela 1 - Frequência de reparos no trecho analisado. 

Data de Detecção Data de Conclusão Km 

28/03/2018 13/04/2018 466+500 Sul 

05/12/2017 18/12/2018 466+500 Sul 

13/11/2017 30/11/2017 466+500 Sul 

07/02/2017 23/02/2017 466+500 Sul 

20/06/2016 01/08/2016 466+500 Sul 

04/07/2015 06/07/2015 466+500 Sul 

15/01/2015 30/01/2015 466+500 Sul 

06/12/2014 09/12/2014 466+500 Sul 

Fonte: Elaborada pelos autores com dados extraídos da VIA 040 - Concessionária BR040 (2018). 

Figura 3- Representação das camadas 

estruturais do pavimento  

 

Fonte: Acervo pessoal da Via 040 

Figura 4 - Reparo da patologia couro de 

jacaré 

 

Fonte: Fotos dos autores
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5 Danos causados 

 

Os danos causados podem estar relacionados tanto à avaliação funcional, quanto 

estrutural do pavimento. Avaliando-se a condição funcional do pavimento, ou seja, os 

aspectos que impactam mais os usuários da rodovia, constata-se que os problemas 

evidenciados oneram o tempo de viagem, a segurança e o conforto em relação ao pavimento, 

além de, possivelmente, acarretar aumento no custo operacional dos veículos que ali 

transitam.  

No caso do trecho analisado na BR-040, o pavimento foi dimensionado para suportar a 

carga de veículos pesados, contudo, avaliando os danos associados à condição estrutural e da 

superfície de rolamento, percebe-se que o pavimento está em um processo de deterioração, 

que se acumula com a repetição das cargas do tráfego. Dessa forma, com decorrer dos anos de 

utilização, o pavimento assume uma capacidade estrutural insuficiente para o tráfego atuante. 

Associado a esse fator, a existência de trincas no revestimento asfáltico permite a entrada de 

águas pluviais no pavimento, gerando bombeamento de finos e enfraquecimento do solo de 

subleito, intensificando a degradação do pavimento e reduzindo o seu nível de serventia 

(GONÇALVES, 1999).  

Com base nos dados fornecidos pela concessionária responsável pelo trecho da BR-

040, verifica-se que a patologia desse pavimento se refere ao conjunto de duas patologias, 

afundamento de consolidação com ondulação. Com base nisso, as possíveis causas para a 

ocorrência desse fenômeno são: dimensionamento inadequado; aplicação de sucessivas 

camadas asfálticas sem a fresagem do revestimento antigo; erro na dosagem da mistura; erro 

na execução da manutenção do pavimento (fraca ligação entre base e revestimento, 

compactação insuficiente); compactação inadequada e posterior consolidação pelas cargas de 

tráfego; cisalhamento ou fluência plástica, causado devido ao enfraquecimento do 

revestimento asfáltico, por haver percolação de água entre o revestimento e a base do 

pavimento. 

 

6 Considerações finais 

 

O estudo executado permitiu o entendimento de uma patologia comum em terrenos 

pavimentados. E as causas estão associadas diretamente a funções estruturais e funcionais do 
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pavimento, ou até mesmo ambas. Se tratando de um local com tráfego consideravelmente 

alto, que já sofreu várias intervenções, é necessária uma tomada de decisão precisa e 

vantajosa tanto no quesito técnico quanto econômico, para que a vida útil seja prolongada. 

Desta forma, para situações similares ao citado acima é necessário fazer toda análise do 

pavimento através de ensaios, para redimensionar as camadas do pavimento para atender ao 

tráfego da via. 
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 Resumo 

 

O trabalho apresenta um estudo acerca do dimensionamento hidráulico de um sistema de 

esgotamento sanitário. Além disso, apresenta um estudo de caso sobre uma estação de 

tratamento de esgotos (ETE) localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas 

Gerais, que foi executado com aplicação de metodologias e parâmetros observados em 

normas e pela bibliografia pertinente. Este estudo encontra importância na apresentação de 

dados calculados especificamente para a localidade, que foram analisados comparativamente 

aos dados adotados no projeto em estudo.  

Palavras chave: Coeficientes. Dimensionamento Hidráulico. Efluentes Sanitários. 

 

1 Introdução 

Existem variadas soluções para destinação dos esgotos. Em locais com maior 

densidade demográfica e maior urbanização as soluções adotadas são, em geral, soluções 

coletivas, com redes de coleta e Estações de Tratamento de Esgotos (ETE’s). A disposição 

final após o tratamento pode ser feita nos corpos d’água receptores ou, menos frequentemente, 

no solo (SPERLING, 2014). 

O objetivo geral deste trabalho consiste em identificar e analisar os parâmetros e 

normas utilizadas para dimensionamento de uma ETE em funcionamento na Região 
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Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) no intuito de propor mudanças a fim de ajustar o 

projeto e assim, evitar sub ou superdimensionamentos. 

Para que o objetivo geral seja alcançado, são constituídos como objetivos específicos: 

 Analisar dados de projeto considerados, tais como: vazão real e vazão de início 

e fim de plano, população atendida proposta e população real atendida, consumo “per capita” 

de água no abastecimento e o volume considerado como retorno em esgoto, Coeficientes de 

majoração e de minoração de vazão. 

 Realizar um estudo de caso de uma ETE, analisando projeto e atendimento. 

 

2 Materiais e métodos  

2.1 Metodologia 

Para a análise dos dados foram utilizados todo tipo de material relativo às pesquisas de 

caráter documental como estratégia de origem de dados: computadores, documentos em 

forma eletrônica e papel, material de estudo, e softwares de edição de texto, publicação, 

análise e tabulação de dados. Os dados e documentação referente à ETE foram obtidos 

diretamente com sua empresa gestora. A principal forma de acesso aos dados referentes aos 

parâmetros analisados nas ETE’s foi através dos sites oficiais do governo e normas 

brasileiras. Em alguns casos específicos, devido à falta de informações oficiais ou dados 

desatualizados, houve também, o acesso à informação através de ligação telefônica/e-mail 

para funcionários responsáveis das organizações gestoras das ETE´s. Além disso, os autores 

do trabalho realizaram três visitas técnicas ocorridas em Outubro/2017 à ETE Onça, à ETE 

Ibirité em Novembro de 2017 e à ETE Nova Contagem em Março de 2018. 

Com objetivo de conhecer qual o consumo “per capita”, obteve-se junto à empresa 

concessionária um quadro de vazões de água de 2017, ano do final de plano do projeto, 

obtendo-se a vazão “per capita” real.   

Figura 1 – Vazões “per capita” de 2017 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 
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Conforme demonstrado na figura 1, pode-se considerar que a vazão per capita da 

cidade é de 138,96 L / hab.d, visto que este é o valor da média das vazões dos meses de 2017. 

Foram obtidos também, junto à companhia de saneamento, os volumes de esgotos 

coletados e tratados da cidade em relação ao ano de 2017. Os resultados estão representados 

na figura 2, abaixo. 

Figura 2 – Volumes de esgotos coletados no ano de 2017 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

A figura 3 representa os volumes de esgotos tratados do ano de 2017. Ressalta-se que 

os valores representados são relativos ao município em estudo, não apenas a ETE, pois ela 

trata o esgoto de uma parcela desta cidade, aproximadamente 10% do total.  

Figura 3 – Volumes de esgotos tratados do ano de 2017 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

2.2 Análise dos dados da Estação de Tratamento de Esgoto 

Para dar continuidade ao estudo, foram comtemplados os dados específicos da ETE. A 

figura 5 demonstra a vazão em litros por segundo (L/s) das médias mensais e anuais dos 

últimos cinco anos em relação ao final de plano do projeto da ETE em estudo.  
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Figura 4 – Médias mensais de esgoto da ETE em estudo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Conforme os dados apresentados na tabela 5, a média das vazões de chegada na ETE 

dos últimos cinco anos, é de 61 L/s e no ano de 2017 é de 65 L/s, portanto, não são valores 

discrepantes. Observa-se que a maior vazão horária de 88 L/s, registrada no dia 4 de abril de 

2017 ás 19h00min. O dia de maior consumo foi em 18 de maio de 2017, com média de 79 

L/s. O horário com menor vazão registrada é de 13 L/s, lida às 03h00min do dia 29 de 

dezembro de 2017. O dia com a menor vazão média também foi em 29 de dezembro de 2017, 

com vazão média de 33L/s. 

 

3 Resultados e discussões 

3.1 Comparação entre projeto e dados reais encontrados 

Os dados obtidos são comparados com os dados de projeto e apresentados na tabela 

abaixo. 

Tabela 1 – Comparação entre dados reais e de projeto 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Para fins de cálculo, o índice de atendimento pode ser considerado como 100%. Dessa 

forma, o coeficiente de retorno pode ser obtido como a razão entre a quantidade de esgoto 

coletado e o volume de água micromedido, sendo obtido o valor de C=0,72. 
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O coeficiente de infiltração, para fins dos cálculos, foi considerado a vazão mínima 

registrada pela concessionária de 13 L/s como sendo o coeficiente de infiltração. 

 Os últimos coeficientes necessários são K1 e K2.  Para estimar estes dados, pode-se 

fazer a razão entre a maior média de vazão dos dias e a média de vazões do ano de 2017, 

obtendo K1. Já razão entre a maior média horária e a média das vazões do ano de 2017, 

fornece o K2. Desta forma temos o K1 = 1,30 e o K2 = 1,44. 

A partir da metodologia empregada pelos autores, onde se utilizou os dados medidos 

como base dos resultados encontrados, obteve-se a comparação com os resultados e 

coeficientes de projeto, resumidos na tabela 2. 

Tabela 3 – Comparação de dados de projeto versus dados reais 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

A partir dos dados compilados na tabela, observa-se que a ETE objeto de estudo 

encontra-se superdimensionada, destacando que a população foi superestimada em início de 

plano, o que foi um dos fatores determinantes para o dimensionamento hidráulico acima do 

necessário. Os fatores K1 e K2 influenciam diretamente na estimativa da quota per capita 

(QPC), o que também contribuiu de forma considerável. 

Foi demonstrado no presente trabalho que um projeto elaborado com sugestões 

normativas, destoa da realidade encontrada. Conforme o estudo realizado pelos autores, ter 

uma boa estimativa do padrão de consumo é o fator preponderante para um projeto adequado. 

Apesar de existirem normas e regulamentações que auxiliam nos projetos de 

saneamento, é necessário que haja estudos e medições a fim de se adquirir uma customização 

de todos os dados e coeficientes para a área de projeto, observando as especificidades locais. 

Esta prática faz-se necessária para que se obtenha um resultado de projeto fidedigno.  

 

4 Conclusão 

Uma estação subdimensionada, não garante que o afluente terá o devido tratamento. Já 

uma estação superdimensionada, faz com que tenha um alto investimento desnecessário, ou 

até mesmo inviabiliza sua construção, visto que há baixo poderio econômico em diversas 

localidades. 
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Diante do exposto, conclui-se que, todos os projetos de saneamento, devem ter seus 

coeficientes e parâmetros individuais. Para adquiri-los, é necessário avaliações, medições e 

estudos do local.  
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Resumo 

 

O presente artigo busca demonstrar como substituir as camadas danificadas do concreto 

betuminoso usinado a quente (CBUQ) por fresagem à frio, apresentando esse método de 

restauração e explicando como implementá-lo, incluindo as etapas e os equipamentos 

necessários. 

Como resultado, foi possível mostrar bem a tecnologia de fresagem a frio e recomposição com 

CBUQ utilizada no país, onde se pode destacar a sua produção, e a qualidade do serviço 

acabado. 

 

Palavras-chave: Pavimento flexível. Restauração do pavimento flexível. 

 

1. Introdução 

 

Segundo José Tadeu Balbo (2007), pavimentar é a atividade de construir uma estrutura, 

de qualquer natureza, que viabilize a melhoria do tráfego. Essa melhora é possível mediante a 

criação de superfície mais regular e aderente, o que proporciona maior conforto e mais 

segurança, principalmente, quando a pista está úmida ou molhada.  

Balbo (2007) afirma que, em nosso país, o asfalto é domínio de conhecimento técnico 

com expressiva defasagem de emprego em relação aos países tecnologicamente mais 

desenvolvidos. É necessário que se invista em pesquisa para o desenvolvimento de novas 

técnicas, em qualificação da mão de obra, em controle de qualidade e, ainda, na atualização das 

normas de projeto e especificações construtivas genuinamente nacionais. 

 

2. Pavimentos flexíveis  
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Nos pavimentos flexíveis há várias camadas que trabalham em conjunto. As mais 

superficiais vão absorvendo as cargas geradas pelos veículos e vão transmitindo essas cargas 

para as camadas inferiores. Na figura 2, estão demonstradas as camadas que compõem um 

pavimento flexível. 

 

 
Figura 1 - Composição do Pavimento flexível 

Fonte: BALBO, 2007. 

 

Cada uma das camadas que compõem o pavimento, que foram ilustradas acima, possui 

uma função específica: 

 

● Revestimento: trata-se de mistura de betuminoso e agregado que distribui as 

cargas e impermeabiliza a base das águas da superfície, protegendo-a do desgaste 

provocado pelo tráfego (PESSOA JUNIOR, 2014). O pavimento é composto por 

noventa por cento a noventa e cinco por cento de agregados e de cinco por cento a dez 

por cento de material betuminoso (GRECO, 2010). 

● Camada de ligação: é a camada intermediária, também em mistura asfáltica, 

dentre a divisão da faixa de rolamento e a base do revestimento asfáltico. 

● Base: fica imediatamente abaixo do revestimento e pode ser de pedra britada, 

tratada ou não, ou de materiais granulares misturados com ligantes, tais como asfaltos 

ou cimento portland. Segundo Pessoa Junior (2014), a base é a camada mais 

importante e sua função é suportar as altas tensões de cisalhamento impostas à 

superfície pelas cargas reunidas e ainda espalhar essas cargas às camadas subjacentes 

do pavimento. 

● Sub-base: é similar à base. Porém, nem todos os pavimentos precisam de uma 

sub-base, mas os pavimentos com espessuras maiores podem conter várias camadas 

título de sub-base, o que se denomina reforço do subleito. Essas camadas são 

indispensáveis quando as cargas móveis geradas pelo trafego são muito altas e a 

resistência do subleito é baixa. 
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● Reforço do subleito: camada de rolamento, após anos de uso do pavimento 

existente, executada por razões funcionais, estruturais ou ambas. 

● Subleito: é o terreno da fundação do revestimento ou o terreno original, portanto 

não é considerado como uma camada. 

 

2.1.   Restauração em pavimentos 

 

É a operação pela qual se restabelece o bom funcionamento do revestimento, 

substituindo as camadas do revestimento antigo por um revestimento novo que suporte as 

cargas dos veículos e que não mude a característica original do pavimento existente. 

 

 
  Figura 2 –Trinca de couro de jacaré    Figura 3 - Pré-marcação 

Fonte: Autoria própria.     Fonte: Autoria própria. 

 

 

2.1.1.  Materiais e Métodos para a restauração 

 

● Atividades preliminares 

Inicialmente, é feita a pré-marcação do local que irá ser recuperado, como mostra a 

Figura 3; 

 

● Fresagem, remoção e limpeza 

É a remoção do pavimento existente, retirando-se toda a parte do revestimento antigo, 

que se localiza acima da camada da base. A retirada do revestimento foi feita com 

serviços manuais e com maquinários apropriados como: mini-pá carregadeira com 

vassoura mecânica, máquina fresadora, caminhão basculante, como mostram as figuras 

4 e 5; 
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BALBO (2007) define a fresagem como o processo no qual se corta a camada do 

pavimento existente, sem atingir a base e principalmente a sub-base. Para isso, é 

utilizada a máquina de fresar (fresadora), equipamento específico para fazer a retirada 

do revestimento com defeito na espessura determinada em projeto. A Figura 6 ilustra o 

processo de fresagem e a figura 7 representa o pavimento fresado; 

 

 

 

 

 Pintura de ligação – imprimação  

Depois de fresar o revestimento no local marcado sem atingir a base do pavimento 

existente, é feita a remoção do pó e do material solto com a mini-carregadeira, 

juntamente com a vassoura mecânica. Logo em seguida, usa-se o jato de ar comprimido, 

como mostra a figura 8, para eliminar o material que a mini-carregadeira não consegue 

remover para, logo em seguida, aplicar a pintura de ligação.  Segundo a normativa do 

Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT, 2009), a pintura de 

ligação é a aplicação do ligante betuminoso sobre o revestimento fresado antes da 

aplicação do CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), com o objetivo de dar 

aderência entre a camada fresada e a camada do novo revestimento. Para a aplicação do 

ligante, foi necessário utilizar o caminhão espagidor com toda a sua aparelhagem que 

faz aquecer o ligante e principalmente uma bomba que regulariza a pressão na hora da 

Figura 4 - Máquina fresadora 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 5 - Mini-pá carregadeira com vassoura 

mecânica 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 6 - Processo de Fresagem 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 7 - Pavimento Fresado 
Fonte: Autoria própria. 
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aplicação do ligante. A figura 9 ilustra a área fresada recebendo a pintura de ligação. 

Nessa aplicação, foi utilizada a emulsão asfáltica tipo RR-1C; 

 

 

 

 

 

● Recomposição com CBUQ 

Após a pintura de ligação sobre a superfície fresada, deve-se esperar o escoamento da 

água e a evaporação em decorrência da ruptura do ligante. Após a ruptura do ligante, 

começa-se a espalhar, mecanicamente com a pavimentadora automotriz, o CBUQ 

(concreto betuminoso usinado a quente), que é compactado com rolo compressor de 

pneus e o rolo tandem (chapa). A Figura 10 ilustra a acabadora aplicando o asfalto e as 

Figuras 11 e 12 mostram a compactação do CBUQ com os rolos tandem liso e o rolo 

compressor de pneu. Após a aplicação e a cura do CBUQ (concreto betuminoso usinado 

a quente), entra a equipe de pintura horizontal como mostra a figura 13 para fazer a 

sinalização horizontal do novo pavimento. Depois de secada a pintura, a sinalização da 

obra é retirada e a pista é liberada para o tráfego de veículos. 

 

 
 

 

 

Figura 8 - Utilização do Jato de Ar 

Comprimido para limpar o revestimento 

fresado 
Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 9 - Área fresada recebendo a pintura 

de ligação com o caminhão espagidor 
Fonte: Autoria Própria 

Figura 10: Acabadora Aplicando CBUQ  
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 11: Rolo compactando o CBUQ 
Fonte: Autoria própria 
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3. Conclusões 

 

Como toda estrutura, o pavimento também está sujeito a deformações decorrentes de 

diversos fatores como tempo de uso, uso inadequado, erros de projeto (concepção e 

dimensionamento).  

Quanto ao processo de fresagem a frio e recomposição com CBUQ, destaca-se sua 

importância no método executivo nas vias do país, como um dos mais utilizados na atualidade.  

Com esse método, vale destacar as propriedades mecânicas do pavimento estão em 

conformidade com quesitos resistência, condições de trafego e que essa tecnologia é vantajosa, 

tanto economicamente quanto em termos de eficiência na sua produção e qualidade. 
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Figura 13: Piso final acabado com sinalização 

horizontal 
Fonte: Autoria própria  

 

Figura 12: Rolo compactador tandem 
Fonte: Autoria própria  
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Área e subárea de conhecimento: Tecnologia das Construções: Tópicos Especiais de 

Edificações. 

Formato da apresentação: Banner. 

 

Resumo 

 

O estudo que segue apresenta uma visão geral sobre a utilização de mantas asfálticas para 

efetiva impermeabilização de superfícies porosas. Para isso, apresenta o valor e relevância de 

impermeabilizar uma edificação vendo-se da pequena porcentagem dos custos no que tange às 

obras de engenharia. São apresentadas características do objeto de estudo como: composição e 

abrangência na utilização. Expõe as etapas construtivas e como realizá-las no local 

especificado. Por fim, conclui-se com a visão das autoras de que são necessárias tais ações 

para obter longevidade e qualidade nas edificações.  

 

Palavras-chave: Impermeabilização. Manta Asfáltica. Edificações. Água. Umidade. 

 

1 Introdução 

 Atualmente, com o rigor das normas de qualidade, há uma preocupação especial com 

patologias referentes às estruturas. Diversos fatores permitem essas mazelas, porém, a maior 

responsável, é a água. O problema da umidade, em especial de fluxo de cima para baixo, tem 

gerado maior busca em produtos impermeabilizantes para garantir, enfatiza Soares (2014), 

maior vida útil da estrutura. 

 O autor ainda ressalta que deve-se haver uma adequada escolha do método e que a 

elaboração de um bom projeto é diferencial e imprescindível. Dessa forma, utiliza-se 

elementos de vedação para devida proteção da estrutura e, a manta asfáltica, objeto de estudo 

desse trabalho, detém de grande capacidade para garantir estanqueidade à construção. 
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2 Revisão bibliográfica 

 

2.1 Importância da impermeabilização 

 O Instituto Brasileiro de Impermeabilização (IBI) entende a ‘água’ como um agente 

prejudicial nas construções e que, para evitar que ela, seja no estado líquido ou gasoso, 

comprometa o funcionamento da estrutura, recomenda-se proteger o substrato utilizando 

impermeabilizantes, os quais são diversos no mercado nacional, e prolongam a vida útil da 

edificação.  

 De acordo com Schreiber (2012), a água infiltrada pode gerar sérias patologias nas 

estruturas, tais como eflorescências, corrosão de armadura, degradação do concreto ou 

argamassas, bolhas de tintas, dentre outras, o que gera custo para revitalizar e recuperar essas 

edificações.  

 Citando Soares (2014), o mesmo aponta que um sistema de impermeabilização deve 

apresentar três importantes pontos: oferecer durabilidade à edificação, conforto juntamente 

com sua usabilidade e, por fim, proteção ao meio ambiente. Para que esses itens sejam 

concretizados, é necessária a elaboração de um projeto de impermeabilização, como cita 

Righi (2009). Segundo o mesmo autor, esse projeto deve apresentar, de forma detalhada, 

todos os produtos, sistemas ideais e forma de execução dos mesmos. 

 

2.2 Manta Asfáltica - Características Físicas 

 Em consoante com o Programa Qualimat (SINDUSCON-MG, 2013), a manta asfáltica 

é constituída por asfalto modificado com polímeros e armada com estruturantes especiais que 

podem ser em poliéster, fibra de vidro ou polietileno. Ainda, de acordo com o programa 

supracitado, a manta é considerada um produto industrializado, flexível e compõem um 

sistema de impermeabilização pré-fabricado, normalmente, com 10 ou 15m de comprimento, 

1,05m de largura e espessura mínima de 3mm.  

 

2.3 Aplicação da manta asfáltica 

 Soares (2014) salienta que os sistemas de impermeabilização podem ser divididos em 

quatro grupos distintos, sendo eles: base e camada de regularização, camada impermeável 

(manta asfáltica), proteção mecânica e, por fim, revestimentos e detalhes construtivos.  
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Figura 1: Camadas do processo de impermeabilização com manta asfáltica 

 

Fonte: Disponível em: < docente.ifrn.edu.br > Acesso em: 28 abril 2018. 
 
 

2.3.1 Base e Camada de Regularização 

A impermeabilização deve começar diretamente com o tratamento do substrato, 

executando a limpeza do concreto e, segundo Lonzetti (2010), corrigir eventuais 

irregularidades da superfície. De acordo com a NBR 9574 “a superfície a ser 

impermeabilizada deve ser isenta de protuberâncias e com resistência e textura 

compatíveis com o sistema de impermeabilização a ser empregado”, além de apresentar 

declividade pré-estabelecida em projeto para conduzir os fluidos aos mecanismos de 

drenagem. 

 

2.3.2 Imprimação 

 Esse processo compõe a aplicação de um primer para, citando a NBR 9575, fazer uma 

efetiva união entre a regularização da base e a posterior execução da manta asfáltica. Segundo 

Nora (2015), esse processo de segurança acontece devido ao preenchimento dos poros do 

concreto, reduzindo a permeabilidade e diminuindo as falhas da impermeabilização. É 

efetuado sobre o substrato seco e, acrescenta Righi (2009), deve ser esperada a sua secagem 

completa para continuar o procedimento. 

 

2.3.3 Aplicação da manta asfáltica 

 De acordo com Schreiber (2012) a manta é aplicada no sentido contrário ao caimento, 

sobrepondo 10 cm da manta anterior. Figueredo e Rinaldi (2017) aponta que, inicialmente, 

deve-se arrematar os ralos e outros detalhes construtivos presentes como meia-cana 

(arredondamento das quinas).  

 Há dois processos de execução dessa etapa: aplicação a quente e aplicação com uso de 

maçarico. Nesse último, o processo de colagem, segundo a NBR 9574, é realizado com o 

direcionamento da chama do equipamento na área imprimada e, simultaneamente, na parte 

inferior da bobina apertando-a do centro para as laterais evitando, assim, bolhas e problemas 

com a fixação.  
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 Após todo esse processo e efetiva colagem em toda a superfície, inclusive parte das 

paredes, é prosseguido com o chamado ‘Teste de Estanqueidade’. Esse processo consiste, 

segundo Figueredo e Rinaldi (2017), em analisar quaisquer imperfeições na manta aplicada. 

Para isso, Righi (2009) diz que deve-se colocar uma película de água por um período de 72 

horas com os ralos e saídas de água fechados. Se não houver nenhum tipo de vazamento, Nora 

(2015) atesta o prosseguimento das outras camadas subsequentes. 

 

2.3.3 Proteção Mecânica 

 Para a proteção da manta asfáltica contra quaisquer ações mecânicas, executa-se uma 

camada de argamassa de traço forte que pode ser reforçada, segundo Pezzolo (2007), com tela 

metálica galvanizada e juntas perimetrais para evitar o aparecimento de trincas ou fissuras.  

De acordo com Schreiber (2012), para que essa camada não entre em contato direto com a 

manta já aplicada, deve-se acrescentar uma camada separadora, podendo ser de papel ‘Kraft’ 

ou filme de polietileno. 

 Todo esse processo de produção da impermeabilização com mantas asfálticas deve ser 

realizado perfeitamente para que haja boa durabilidade e vida útil. 

 

2.4 Utilização 

A manta asfáltica, com seu vasto campo de aplicação, dispensa a proteção mecânica 

em locais onde não há trânsito. Mas, Soares (2014) afirma que essas áreas estarão sujeitas a 

intempéries – calor, água, vento, entre outras – sendo necessário assim, algum tipo de 

proteção, o qual pode ser com acabamento de alumínio ou a argila expandida, onde ambos 

beneficiam a estrutura com isolamento térmico e acústico. O Programa Qualimat 

(SINDUSCON-MG, 2013) aponta que os locais que recebem a manta com esses tratamentos 

finais são lajes não transitáveis e inclinadas, calhas, canaletas e juntas de dilatação. 

 Já em locais onde a manta sofrerá ações físicas devido ao trânsito, se faz necessário o 

uso de proteção mecânica, que será calculado no projeto de acordo com as cargas aplicadas 

(SOARES, 2014).  Os campos de utilização da manta, neste caso, são: lajes transitáveis, 

jardineiras, muros de arrimo, caixas d’água, reservatórios, piscinas enterradas e elevadas, 

pisos, ralos (SINDUSCON-MG, 2013).  
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2.5 Custos 

Segundo Bauer, Vasconselos e Granato (2007) os gastos de impermeabilização, 

quando projetada junto à obra, variam de 1% a 3% do custo total da obra, como mostra o 

gráfico 1 

.  

Gráfico 1: Porcentagem de investimentos nas edificações 

 

Fonte: Vedacit (2010) 

Em contrapartida, quando a impermeabilização é realizada após a finalização da obra 

ou em casos onde haja a necessidade de reparar algum tipo de problema da aplicação 

incorreta, os gastos podem chegar em torno de 15% da obra, devido ao retrabalho e 

desperdício de materiais (SILVA, 2007).  

3 Conclusão 

 Com base nos argumentos apresentados, é possível a afirmação de que a 

impermeabilização é vital, principalmente, no processo de construção da obra. Contudo, para 

atingir os resultados esperados, é necessário seguir adequadamente as normas de aplicação 

para cada método, levando em conta a mão de obra especializada e os locais de aplicação 

referidos. 

Percebeu-se que ao acrescentar ao projeto da obra não há muitos esforços e que seus 

custos são pequenos em relação aos benefícios impostos pelo processo. Dentre os diversos 

métodos de aplicação, a manta asfáltica se sobressaiu no mercado e no conhecimento popular 

devido sua durabilidade e resultados amplamente satisfatórios quando bem executada. 

Após tecer essas considerações, é importante expor que estudos em novas tecnologias 

estão se destacando frente ao mercado mundial.  Dessa forma, novos materiais e matérias-

primas devem ser investigados para que, assim como a manta asfáltica, tragam benefícios, 

mudança e evolução das atuais técnicas e práticas construtivas. 
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Área e subárea de conhecimento: Tecnologias: Gestão: Gestão de Risco na Engenharia. 

Formato da apresentação: Apresentação oral. 

 

Resumo 

 

O presente trabalho visa, através de uma simulação hipotética do rompimento de uma 

barragem, apresentar a importância da gestão de riscos nas áreas próximas às barragens. Para 

a realização do estudo, serão utilizados os programas computacionais HEC-RAS, HEC-HMS 

e ArcGIS. A partir das simulações hidrológicas e hidráulicas, foi gerado o mapa de inundação 

com a delimitação da área afetada pelo rompimento hipotético da barragem. Em seguida, foi 

realizada a análise de risco. 

 

Palavras-chave: Barragens, Gestão de Risco, HEC-RAS, Mapa de inundação. 

 

1 Introdução 

 

No contexto histórico, as barragens proporcionam um papel fundamental no 

desenvolvimento socioeconômico da população. No entanto, devido aos recentes incidentes 

envolvendo rompimentos de barragens e os inúmeros riscos a eles associados, é necessário a 

implementação e aprimoramento de métodos para geri-los constantemente. Exemplo disso é a 

análise de riscos que, ao identificá-los, faz um levantamento de como minimizá-los ou 

erradicá-los. 
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As barragens são obras que exigem constante monitoramento, tanto no processo 

construtivo quanto em seu funcionamento. Existem diversos métodos para o controle de 

estabilidade de barragens, podendo ser através de equipamentos, ensaios, acompanhamento 

técnico, programas e softwares. Alguns softwares são utilizados para auxiliar na determinação 

das áreas a jusante que serão potencialmente afetadas em um eventual cenário crítico de 

ruptura da barragem. 

Os softwares HEC-RAS e HEC-HMS são amplamente utilizados para modelar a 

ruptura de barragens, sendo importante para prever situações críticas para que a população 

não seja afetada em caso de rompimento. Geram-se a modelagem e o mapa de inundação por 

meio desses programas, desta forma obtêm-se os hidrogramas de ruptura com a variação da 

vazão e das profundidades em função do tempo. 

 

2 Gestão de risco 

 

De acordo com Pimenta (2009), compreende-se por gestão de risco o desenvolvimento 

integrado das atividades de avaliação de riscos, contemplando a análise e apreciação de riscos, 

bem como o controle, que engloba mitigação, prevenção, detecção, planejamento de 

emergência, revisão e comunicação, conforme a Figura 1. 
  

Figura 1 – Atividades fundamentais da gestão de risco 

 
Fonte: Adaptada de Pimenta (2009) 

  

No Brasil, os empreendedores devem seguir a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 

2010, que descreve a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). Um dos objetivos 

dessa regulamentação é garantir que as barragens classificadas com dano potencial alto devam 

apresentar o Plano de Ação Emergencial (PAE). 
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3 Casos históricos 

  

Segundo Massad (2010), os locais com descontinuidades geológicas associadas a 

feições topográficas especiais são favoráveis à implantação de uma barragem. A segurança e a 

economia são os princípios básicos que devem pautar o projeto de uma barragem, sendo a 

segurança preponderante por envolver vidas. 

O número de mortes devido a alguns acidentes ocasionados pelo rompimento de 

barragens é apresentado por Rocha (2016) na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Alguns acidentes significativos 
Ano Barragem País Número de mortes 

2015 Fundão Brasil 19 
2008 Taoshi China 254 
1985 Stava Itália 269 
1966 Mir Mine Bulgária 488 
1965 El Cobre Dam Chile Mais de 200 

Fonte: Tabela adaptada de Rocha (2016) 

 

Os números significativos de mortes relacionadas ao rompimento das barragens 

implicam grande necessidade da análise e gestão de riscos nas imediações, principalmente a 

jusante. Rocha (2015) afirma que, mesmo sendo mais utilizada, a análise visual das regiões de 

riscos não produz avaliações tão objetivas quando comparada aos estudos onde são utilizados 

modelos computacionais matemáticos. 

 

4 Mapa de inundação e zoneamento de risco 

 

O mapa de inundação e o zoneamento do risco, segundo Balbi (2008), têm por 

objetivo subsidiar a classificação das barragens quanto ao dano potencial associado e 

estabelecer o zoneamento de risco para as áreas afetadas.  

Com o objetivo de se elaborar uma simulação de rompimento hipotético para 

avaliação dos riscos associados a este evento, utilizou-se como referência o estudo de Costa 

(2006), a partir do qual se obteve os dados reais de uma barragem de rejeitos (geometria, 

volumes, propriedades do rejeito e características hidrológicas da região). 

O zoneamento de risco é definido em função da avaliação do impacto causado pela 

onda de cheia proveniente da ruptura. Segundo Balbi (2008), pode-se definir o grau de risco 

em função do Risco Hidrodinâmico, sendo calculado pelo produto da profundidade da cheia 

(H) e pela velocidade (V), conforme Tabela 2. 
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Tabela 2 - Consequências pertinentes ao Risco Hidrodinâmico (H x V) 

RH (m²/s) Consequências 
< 0,5 Crianças e deficientes são arrastados 

0,5 - 1,0 Adultos são arrastados 
1,0 - 3,0 Danos de submersão em edifícios, estruturais em casas fracas 
3,0 - 7,0 Danos estruturais em edifícios e possíveis colapsos 

> 7,0 Colapso em certos edifícios 
Fonte: (SYNAVEN et al. 2000, citado por Balbi, 2008) 

 

5 Resultados e discussões 

 

O modelo digital do terreno foi obtido com os dados do projeto Topodata (INPE, 

2008). A fim de realizar a modelagem hidráulica através do HEC-RAS, utilizou-se o HEC-

HMS, obtendo assim o hidrograma de ruptura para o cenário de galgamento da barragem.  

Com o auxílio do software ArcGIS, realizou-se a classificação da mancha de ruptura 

quanto a profundidade e velocidade, conforme apresenta a Figura 2.  

 
 

Figura 2 - Profundidade e Velocidade máxima da lâmina d’água 
 

 
 

 

 

 
 

Fonte: Autores (2018) 

 

Nos resultados obtidos verificaram-se valores questionáveis de velocidade máxima do 

fluxo em alguns pontos, mas considera-se um erro esperado devido ao modelo digital do 

terreno possuir curvas de níveis equidistantes em 30 m. A Figura 3 apresenta o risco 

hidrodinâmico. 
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Figura 3 - Risco hidrodinâmico 

 
Fonte: Autores (2018) 

 

Apresenta-se, na Tabela 3, um detalhamento dos resultados obtidos nas seções 1, 2 e 3 

para profundidade máxima, velocidade do fluxo e risco hidrodinâmico.  

 

Tabela 3 - Resultados por seção 

Seção 
Tempo de chegada da 

onda (h) 
Profundidade 
máxima (m) 

Velocidade 
máxima (m/s) 

Risco 
hidrodinâmico  

1 02:27 24,40 3,96 63,43 
2 05:32 18,61 67,75 226,09 

3 05:48 8,29 3,04 6,99 

Fonte: Autores (2018) 
 

Com os resultados obtidos, verifica-se que os riscos associados à ruptura da barragem 

envolvem desde danos estruturais e colapso de edificações, até perdas de vidas humanas, além 

dos impactos socioambientais e econômicos. As áreas na região das seções S-1 e S-2 

apresentam grande aglomeração de moradias, o que torna essencial a elaboração do plano de 

ações emergenciais e treinamento da população quanto aos sinais de alerta e evacuação 

durante um evento crítico. 

 

6 Observações finais 

 

Os resultados obtidos nas simulações foram satisfatórios para o trabalho desenvolvido, 

considerando que a simulação do rompimento hipotético possibilitou a avaliação dos 
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impactos das ondas de cheias na área ocupada à jusante do barramento. Sugerimos para 

trabalhos futuros, no intuito de obter resultados mais próximos do cenário real, uma 

simulação do modelo digital do terreno com maior precisão. 
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Área e subárea de conhecimento: Gestão: Mobilidade Urbana. 

Formato da apresentação: Pôster. 

 

 

Resumo 

 

A mobilidade urbana se tornou um dos principais desafios das grandes metrópoles nas últimas 

décadas. O crescente número de veículos nas vias, aliado à expansão urbana desordenada, à 

falta de planejamento dos centros urbanos e a ineficácia de políticas públicas voltadas à 

questão da mobilidade urbana têm resultado a segregação espacial, exclusão social e 

problemas de tráfego e deslocamento. Embora haja crescente enfoque dado às questões de 

mobilidade nos centros urbanos brasileiros, pouco se avançou para a solução dos conflitos 

entre o transporte de pessoas e mercadorias e o meio no qual estão inseridos. Nesse sentido, a 

correta identificação e quantificação da demanda latente é ponto fundamental para prever o 

impacto dos investimentos em melhorias no sistema, entender as consequências dessa 

demanda desconhecida e qual o nível de influência que ela exerce na política de transporte. O 

que se pretende com o presente artigo é discutir a relevância e influência dessa parcela da 

demanda nos estudos e na tomada de decisões das políticas de transporte. 

 

Palavras-chave: Demanda Latente, Mobilidade, Transportes. 

 

1 Introdução 

 

Há décadas as cidades vêm convivendo com problemas gerados pelo seu crescimento 

desordenado. Cerca de 85% da população vive nas cidades e, com esta, existe uma intensa 

dinamização das atividades econômicas e migrações populacionais, o que reflete diretamente 

na movimentação de pessoas e bens dentro das áreas urbanas. O crescimento populacional nos 

centros urbanos somado ao aumento do poder aquisitivo das famílias gerou o aumento do 
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número de veículos em circulação, tornado o trânsito urbano um dos maiores problemas a 

serem resolvidos atualmente (TERRABUIO JR., 2010).  

O desenvolvimento das cidades necessita ser organizado e planejado. Para isso, é 

preciso uma melhor compreensão das relações do uso e ocupação do solo e sua integração 

com o sistema de transporte. Nesse contexto, Guerra et al. (2014) explica que a demanda 

necessita ser qualificada e categorizada (espacial e temporalmente) a fim de, com base em 

modelos matemáticos embasados por esses dados, promover o adequado desenvolvimento do 

sistema de transporte. Todavia, reconhecer os padrões de demanda é por vezes difícil, visto 

que o ambiente urbano é bastante dinâmico e mutável. Além disso, de acordo com 

Elefteriadou (2013), por conceito, a demanda se desmembra em duas: aquela demanda que de 

fato utiliza o sistema e a demanda latente.  

Demanda latente é aquela que existe, mas por alguma razão é suprimida pela 

impossibilidade de suporte do sistema de transporte (GORDON, 2010). São as viagens 

adicionais que seriam realizadas se as condições de tráfego fossem melhoradas (menos 

congestionamentos, melhores condições de infraestrutura, maiores velocidades médias, baixo 

custo do transporte, etc.). Henk e Hanks Jr (1989) subdividem esse tipo de demanda em 

componentes do tráfego convertido (troca de modos), tráfego desviado (rotas comutadas) e 

tráfego induzido (novas viagens geradas).  

 

2 Estudo da Demanda Latente 

 

Clifton e Moura (2017) explicam que a demanda latente tem sido academicamente 

estudada com base em teorias econômicas para entender os efeitos das mudanças que essa 

demanda causaria no planejamento e gerenciamento do sistema de transporte. Eles, porém, 

ressaltam que ainda existem lacunas no que diz respeito à natureza dessa demanda e a causa 

dessa latência. Diferentemente da demanda efetiva, que é relativamente simples de ser 

mensurada - obtida através de contagens, por exemplo - a demanda latente possui natureza 

bastante complexa, dependendo de condicionantes que atuam sobre as decisões dos 

indivíduos, em nível individual e familiar (VASCONCELLOS; 2000). A demanda latente do 

transporte urbano é alta devido sua diversidade, fluidez e espontaneidade das necessidades de 

viagem e a incapacidade do sistema de transporte de atender essa demanda em sua totalidade. 

Este fenômeno vem proporcionando um importante debate acerca da expansão do 

sistema de transporte. Muitos autores, como Litman (2018), defendem que expandir vias 
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altamente congestionadas ou construir novas vias em áreas onde existe uma considerável 

demanda latente tende a gerar significante volume de tráfego, promovendo apenas redução 

temporária dos congestionamentos. Em algumas situações, aumentar a capacidade de 

determinada rodovia pode reduzir a eficiência total da rede na qual ela está inserida. 

 

Figura 1 - Como a Capacidade de Expansão de Rodovias Gera Tráfego 

Fonte: Adaptado de Litman (2018) 

 

Países como Alemanha e os Países Baixos incluem a demanda latente nos modelos de 

tráfego que são desenvolvidos e utilizados para a tomada de decisões das políticas relativas ao 

planejamento e gerenciamento urbano, no que concerne à mudança de rotas e de destinos e 

escolhas dos modos de transporte (ALEMANHA, 2014). Por outro lado, de forma geral, a 

análise da demanda latente ainda tem sido muito negligenciada nos estudos de engenharia e 

custo-benefício do investimento. 

 

3.Possíveis Indicadores de Demanda Latente 

  

 A partir da identificação da existência de demanda latente na área em análise, observa-

se as características das vias afim de detectar possíveis relações entre essas características e a 

demanda latente. Nesse contexto, de acordo com Henk e Hanks Jr (1989), as características 

com maior potencial de impacto sobre a demanda latente são: 
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a) Condições Capacidade-Volume da Via: O aumento de congestionamentos 

refletem diretamente no aumento da demanda latente; 

b) Densidade Populacional: Áreas com maiores densidades populacionais possuem 

maior potencial de geração de viagens. Nesse sentido, quanto maior o 

desenvolvimento no entorno das vias em análise, maior será a magnitude da 

demanda latente daquela área; 

c) Tipo de Instalação: as estradas denominas Freeways tipicamente permitem 

velocidades médias maiores e uma maior capacidade de circulação de veículos se 

comparadas às estradas denominadas Non-Freeways. Assim, as Freeways são mais 

atrativas para muitos motoristas. Nesse contexto, a análise quanto à classificação 

das estradas deve ser considerada como indicador de demanda latente; 

d) Barreiras Naturais: quando uma nova via é construída através de uma barreira 

natural, como um rio, por exemplo, essa nova via poderá mudar a forma de acesso 

às demais vias adjacentes, impactando de forma direta na presença de demanda 

latente nessas novas vias. 

Cabe ressaltar, nesse ponto, que as características apresentadas não são as únicas a 

serem consideradas como indicadores de demanda latente, havendo outras a serem analisadas 

em maior ou menor grau de influência. 

 

Conclusão 

 

Em suma, estudos realizados em países desenvolvidos têm mostrado a importância de 

se estimar a demanda latente e englobá-lo no processo de desenvolvimento de políticas de 

mobilidade urbana, de forma a torná-las mais eficazes e eficientes (CLIFTON; MOURA, 

2017). A incapacidade de prever com precisão a dimensão da demanda latente, tem se 

mostrador um fator importante na insuficiência de projeções de tráfego para novas instalações 

urbanas. Nesse âmbito, a demanda latente tem grande impacto sobre os sistemas de 

transporte: através de uma melhor definição e quantificação dessa demanda pode-se prever 

investimentos em transportes, antecipar a resposta a mudanças sociais, tecnológicas, 

econômicas e culturais, ajudar, em certo grau, a identificar desigualdades e determinar em que 

medida essa demanda reprimida impacta efetivamente na política de transportes.  

Somente conhecendo a fundo os problemas de acessibilidade e mobilidade urbana e os 

parâmetros envolvidos, é que pode-se tratá-los da forma adequada, promovendo soluções que 
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impactem positivamente as condições operacionais da rede de transporte e consequentemente 

a qualidade de vida da população, tornando a cidade mais democrática para seus habitantes e 

assegurando que eles interajam com qualidade com o meio urbano, não permitindo que ela 

seja simplesmente suporte de um sistema viário que promova apenas a circulação de seus 

habitantes. Ademais, este tema ainda carece de estudos mais aprofundados, principalmente 

aqueles voltados à realidade brasileira atual. 
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