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APRESENTAÇÃO
O ENAE - Encontro Acadêmico das Engenharias da UniRV - é um evento anual
promovido pelo Conselho Superior das Engenharias da UniRV (CONSUE), que congrega os
cursos de Engenharia da instituição, com a intenção de promover e de incentivar a troca de
experiências entre as comunidades científica, acadêmica e profissional, sobre as mais
recentes pesquisas, tendências e inovações – práticas e teóricas – nas áreas das
engenharias Ambiental, Civil, Mecânica, Produção e Software.
Acadêmicos e pesquisadores podem escolher participar das atividades que
considerem apropriado, como palestras, workshops, minicursos, visitas técnicas, painéis de
discussão, tornando o ENAE um evento enriquecedor. Além de poderem submeter suas
pesquisas para exposição no evento. Os melhores trabalhos serão convidados a compor a
primeira edição da Revista Científica GTS - Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade.
Empresários e futuros empreendedores podem escolher livremente sua participação
nas atividades que julgar pertinentes, buscando contato com novas tecnologias e assimilação
das experiências dos profissionais, professores e pesquisadores palestrantes nas diversas
áreas da engenharia, tornando assim o ENAE um evento acima de tudo, inspirador.
Engenheiros e profissionais técnicos Mecânicos, Ambientais, de Produção, Civis, de
Software podem aproveitar para se inteirar dos avanços e novidades de sua área, novas
metodologias, novas tecnologias, debatendo novas ideias para aumento de sua
produtividade e eficiência, fazendo do ENAE um evento envolvente.
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ESTUDO DA CONDUTIVIDADE, EM ÁGUA SINTÉTICA CONTENDO
SURFACTANTES.
Moilton Ribeiro Franco Junior1, Nattácia Rodrigues de Araujo Felipe Rocha2, Warley Augusto Pereira3,
Nadine Pereira Merlo4

Resumo
A grande utilização dos surfactantes (tensoativos) na fabricação de detergentes tem
aumentado a preocupação mundial por conta da sua disposição final incorreta no meio
ambiente. Diferentes métodos têm sido empregados para tratar surfactantes, como por
exemplo, tratamento biológico, adsorção e oxidação avançada. Portanto, o objetivo deste
estudo foi estimar a eficácia do reator banho finito e carvão ativado (ca) de granulometrias
variadas, através do comportamento da variável condutividade no tratamento de água
sintética contendo uma mistura de surfactantes. Para o preparo da água residual, utilizou-se
uma mistura sintética contendo 2 litros de água destilada, 2 g de las e 0,1 g de betaína, em
seguida colocou-se 300 ml da água residual em 3 béqueres, pesou-se 0,5 g de carvão
ativado em pó de granulometrias (mesh) 60, 115 e 300. Foi iniciado o processo de agitação,
durante 15 min, variando a rotação de cada reator em: 200, 400 e 600 rpm. As alíquotas
foram retiras entre 2, 4 e 6 horas de decantação. Nesse experimento foi analisado o efeito do
tempo de decantação (TD), da rotação e do mesh de ca sobre a condutividade. Através da
análise de variância e dos dados obtidos no experimento, é possível concluir que houve
efeito significativo de todos os parâmetros (individualmente), além do efeito combinado entre
o TD e o mesh e entre o mesh e a rotação.
Palavras–chave: Adsorção. Efluente. Meio Ambiente.

Introdução
A grande utilização dos surfactantes (tensoativos) na fabricação de detergentes tem
aumentado a preocupação mundial por conta da sua disposição final incorreta no meio
ambiente. A formação das espumas geradas quando há a descarga de efluentes em meio
aquático, quebra a estabilidade de flutuação dos animais e plantas que encontram-se na
superfície dos rios e lagos e o alastramento da poluição por facilitação da dissolução de
substâncias insolúveis em água pode causar a toxidez do recurso hídrico. Por outro lado, de
acordo com a estrutura físico-química de alguns produtos a toxicabilidade e biodegrabilidade
será maior ou menor que outros, afetando de forma direta o meio receptor (BONFIM, 2006).
Diferentes métodos têm sido empregados para tratar surfactantes, como por exemplo,
tratamento biológico, adsorção e oxidação avançada. Existem estudos que utilizam a
remoção de surfactantes em água residuária sintética através da adsorção por carvão
ativado (CA) e segundo autores através desses métodos é possível eliminar praticamente
1
2
3
4

moilton@ufu.br, professor doutor, Universidade Federal de Uberlândia, PPG Biocombustíveis.
nattacia@unirv.edu.br, professora doutora, UniRV, Faculdade de Ciências Biológicas.
warley@unirv.edu.br, professor doutor, UniRV, Faculdade de Engenharia Mecânica.
nadinepmerlo@gmail.com, graduanda, UniRV, Faculdade de Engenharia Ambiental.
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todos os contaminantes da água residuária. A aplicação do carvão ativado no tratamento de
efluente está relacionada à redução de material orgânico, seu poder adsorvente é
proveniente da alta área superficial e da presença de uma variedade de grupos funcionais
em sua superfície (BASAR et al. 2004; SIROTKIN et al., 2001).
O procedimento de adsorção em batelada (banho finito) é frequentemente utilizado
quando pretende-se tratar pequenos volumes de efluentes por tempo de contato (ROCHA,
2016). Nos ensaios em batelada, utiliza-se volume fixo de solução a ser tratada, obtendo
após experimentos informações de equilíbrio, cinética e termodinâmica os quais são
fundamentais para descrição do processo de adsorção (NASCIMENTO et al., 2014).
Portanto, o objetivo deste estudo foi estimar a eficácia do reator banho finito e carvão
ativado de granulometrias variadas, através do comportamento da variável condutividade no
tratamento de água sintética contendo uma mistura de surfactantes.

Material e métodos
Para o preparo da água residual, utilizou-se uma mistura sintética contendo 2 litros de
água destilada, 2 g de lauril sulfato de sódio (LAS) e 0,1 g de coco amido propil (Betaína), a
mistura foi agitada por 15 minutos em agitador magnético da marca Tecnal Modelo TE-0852
e decantada por 10 minutos. Em seguida colocou-se 300 mL da água residual em 3 béqueres,
pesou-se 0,5 g de material adsorvente (carvão ativado em pó) de mesh 60, 115 e 300,
fabricado pela VETEC Química, sendo transferido para o reator batelada (Figura 1). Foi
iniciado o processo de agitação, durante 15 minutos, os testes foram analisados em
duplicatas, variando a rotação de cada reator em: 200, 400 e 600 rpm. As alíquotas foram
retiradas entre 2, 4 e 6 horas de decantação.

Legenda: 1- agitador magnético, 2- água residual sintética, 3- carvão ativado.

Figura 1 - Esquema representativo do sistema experimental em batelada
Fonte: adaptado de Oliveira (2014).

Nesse experimento foi analisado o efeito do tempo de decantação, da rotação e do
mesh de CA sobre a condutividade, sendo este parâmetro avaliado através de um
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equipamento que contém sonda de equilíbrio (modelo CD 850), permitindo averiguar a
concentração de íons presentes na amostra e sua mobilidade no meio aquoso.
A fim de compreender os dados encontrados em laboratório, foi realizado um
planejamento fatorial estatístico com análise de variância (ANOVA) e para se obter os
gráficos de superfície de resposta, foi utilizado o software Statistica 7.0.

Resultados e discussão
Em t = 0 os valores das duas réplicas da condutividade foram respectivamente: 5 e 6.
Na análise do efeito das variáveis testadas sobre a condutividade os dados obtidos pelo
planejamento fatorial são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Planejamento Fatorial para Condutividade (Cond) em função do TD, da rotação (Rot) e do
Mesh
Mesh

60

115

Rot

4h
6h

60

200 rpm

TD
2h

300

115

300

60

400 rpm

115

300

600 rpm

6,8

14,7

12,7

5,4

15,1

14,4

5,3

18

14,1

6,7

12,7

14,1

5,9

14,6

13,8

5,6

17,7

14,2

5,1

15

11,7

4,8

16,6

14,4

5,3

17,2

14,6

5,4

14,3

15,4

4,4

15,3

14,8

5,1

16,4

15,5

5,5

14,9

15

5,3

15,2

15,4

5,1

18,4

15,8

6

15,2

15,7

5,4

17

16,3

5

18,2

16,4

Fonte: Próprio Autor (2018).

Ao avaliar os dados da Tabela 1 é verifica-se que houve um aumento dos valores de
condutividade ao longo dos experimentos, isso ocorreu para os carvões de mesh 115 e 300.
Ao analisar o mesh 60, percebe-se que houve pouca variação e em TD intermediário (4 horas)
obteve-se os menores valores desse parâmetro. A Tabela 2 mostra a análise de variância.
Tabela 2 - Análise de Variância
Efeito

SQ

GL

MQ

Fcal

Ftab

p

TD

7,528

2

3,764

6,75

3,35

0,004182

Mesh

1177,960

2

588,980

1056,99

3,35

0,000000

Rotação

12,653

2

6,327

11,35

3,35

0,000264

TD*Mesh

9,712

4

2,428

4,36

2,73

0,007566

TD*Rotação

0,222

4

0,056

0,10

2,73

0,981627

Mesh*Rotação

23,683

4

5,921

10,63

2,73

0,000026

TD*Mesh*Rotação

4,131

8

0,516

0,93

2,31

0,510592

Erro

15,045

27

0,557

6,75

0,004182

Fonte: Próprio Autor (2018).
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A análise de variância mostra que, de maneira individual, todas as variáveis
influenciaram na condutividade, sendo que o mesh foi o que mais influenciou (Fcal > F tab).
Ao avaliar o efeito combinado, percebe-se que há influência do TD x Mesh e Mesh x Rot. Não
houve efeito combinado significativo dos três parâmetros e nem efeito conjunto TD x Rot. E
ainda pode-se dizer que a variável que mesmo influenciou nos resultados foi o TD e que só
foi possível observar influência significativa quando o parâmetro Mesh foi avaliado.
As Figuras 2, 3 e 4 mostram superfícies de resposta com a influência do TD, Mesh e
rotação sobre a condutividade. Como não é possível colocar quatro variáveis nos gráficos,
estes foram plotados aos pares, sempre fixando uma das variáveis e variando as outras
duas.
Condutividade x Rotação x Mesh

24
20
16
12
8

Figura 2 - Efeito da Rotação e Mesh sobre Condutividade
Fonte: Próprio Autor (2018).

O gráfico da Figura 2 mostra que para valores de mesh baixo (60), a condutividade foi
menor em rotações maiores (600 rpm). Conforme foi aumentando o mesh os valores da
condutividade foram menores em rotações baixas (200 rpm).
Condutividade x Mesh x Tempo de Decantação

20
16
12
8

Figura 3 - Efeito do Mesh e TD sobre Condutividade
Fonte: Próprio Autor (2018).
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O gráfico 3 mostra que para mesh 60, o menor TD é 4 horas. Para mesh 115, a
condutividade é menor em TD entre 2 e 4 horas. E em 6 horas de decantação, a
condutividade aumenta. Para o mesh 300, a condutividade foi menor em TD 2 horas e foi
aumentando diretamente proporcional ao TD.
Condutividade x Tempo de decantação x Rotação

14,903
14
13
12

Figura 4 - Efeito do TD e Rotação sobre Condutividade
Fonte: Próprio Autor (2018).

Ao avaliar o gráfico da Figura 4, nota-se que a menor condutividade ocorreu em
rotação intermediária (400 rpm) e TD baixo (2 horas) e também para rotação baixa (200 rpm)
e TD intermediário (4 horas). Os maiores valores da condutividade ocorreram em rotações
altas (600 rpm) em TD (2 e 6 horas).
Comparando os dados deste experimento ao trabalho publicado por Merlo e
colaboradores (2018), nota-se uma divergência na escolha do melhor mesh de CA utilizado
no tratamento da água residual. No artigo citado, o melhor grão de CA foi 115 ao avaliar o
parâmetro absorbância. Enquanto que neste trabalho, os dados apontam que o parâmetro
condutividade, o melhor grão de CA é o 60. Isso pode ser justificado da seguinte maneira: o
equipamento de absorbância detecta apenas a presença dos surfactantes no sistema, logo a
presença de CA não influencia na leitura do equipamento.
Ao analisar os resultados obtidos em laboratório para este experimento, é possível
dizer que a presença de CA no sistema em batelada faz com que haja um aumento da
condutividade, uma vez que o equipamento usado nessa análise detecta, não só a presença
dos surfactantes que são capazes de conduzir corrente elétrica, mas também a presença do
material adsorvente, que também é capaz de conduzir corrente. Por isso, o CA de mesh 60
apresentou os menores valores de condutividade, uma vez que, por ter o grão maior, o
número de partículas dispersas no reator é menor, levando então a uma redução da
condutividade, enquanto que nos grãos menores (115 e 300) o número de partículas no
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sistema é maior, logo o equipamento usado na análise detecta um aumento na
condutividade.

Conclusões
Através da análise de variância e dos dados obtidos no experimento é possível concluir
que houve efeito significativo de todos os parâmetros (individualmente) e efeito combinado
do Mesh com a rotação e o TD. Porém, não houve efeito combinado das três variáveis ao
mesmo tempo.
As melhores condições de trabalho para o sistema em batelada são: TD = 4 horas;
Mesh = 60 e Rotação = entre 200 e 400 rpm.
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APLICAÇÃO DO MODELO DE STREETER-PHELPS COMO AVALIAÇÃO DA
AUTODEPURAÇÃO DO RIBEIRÃO VEREDÃO, ACREÚNA-GO.
Rita de Cássia Vieira Araújo1, Alex Anderson de Oliveira Moura2

Resumo
A preocupação com os danos ao meio ambiente cresce a cada dia devido à preocupação ao
bem-estar da população e do mundo. O cuidado com os recursos hídricos abrange o
supervisionamento da qualidade da água no decorrer dos rios, e análise do seu poder de
autodepuração quando submetido às descargas de poluente. Neste estudo, aplicou-se o
modelo de Streeter Phelps a partir dos parâmetros de entrada repassados pela empresa
responsável pelo tratamento de efluente do município de Acreúna-GO. Através de gráficos foi
possível avaliar o comportamento de demanda química de oxigênio e oxigênio dissolvido em
um curso d’água, a partir da descarga de poluentes advindas da ETE local, juntamente com a
capacidade de autodepuração do rio diante do recebimento de efluente. De acordo com os
resultados apresentados, o curso d’água apresenta uma grande capacidade de
autodepuração analisando o comportamento de DBO e OD, onde as concentrações ao longo
do rio encontravam-se dentro dos valores limites permitidos pelo CONAMA 357/05. A
modelagem matemática se mostrou satisfatória quanto a avaliação do comportamento dos
parâmetros analisados e do curso d’água, que consegue suportar a descarga de poluentes
sem causar grandes danos ao meio ambiente.
Palavras–chave: Meio Ambiente. Tratamento de Esgoto. Simulação Matemática. Demanda
Bioquímica de Oxigênio. Oxigênio Dissolvido.

Introdução
Com o crescimento populacional desordenado nas últimas décadas, o Brasil tem se
preocupado cada vez mais com a qualidade e uso da água, além da preocupação com
resíduos líquidos gerados e lançados nos cursos d’água sem nenhum tipo de tratamento, ou
parcialmente tratados.
Nas décadas de 50 a 70, a população começou a migrar para áreas periféricas, onde
não existiam redes públicas de abastecimento de água e nem coleta de esgoto. Com o
passar dos anos, juntamente com a evolução na área de saneamento básico, iniciou-se a
distribuição de água potável à população, porém o esgoto era depositado em fossas sépticas.
Já nas décadas de 70 e 80 começaram o surgimento das primeiras redes de esgoto, porém
sem nenhum tipo tratamento, despejando-se todos os resíduos líquidos diretamente nos rios
(NUVOLARI, 2003).
A destinação do esgoto sem ou parcialmente tratado em rios, lagos e córregos, é uma
atividade que tem causado grande poluição em diversos recursos hídricos. Por isso, ocorre a
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necessidade da coleta e transporte da água poluída até uma Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE). A principal finalidade de uma ETE gira em torno de certificar a qualidade da
água que está sendo despejada no corpo receptor, atentando se realmente estão sendo
retiradas as impurezas poluentes de acordo com normas e os padrões legais (FEAM, 2006).
Segundo o CONAMA 340/2011, deverão obedecer algumas regras e padrões
específicos para o lançamento do esgoto sanitário nos corpos hídricos, dentro delas estão: o
pH, que deve estar entre 6 a 9, ausência de materiais flutuantes, o DBO (Demanda
Bioquímica de Oxigênio) deve ser de 5 dias, 20 ºC com máximo de 120 mg/L e substâncias
solúveis como óleos e graxas com até 100 mg/L.
O lançamento de resíduos líquidos de maneira indevida em cursos de água implica no
consumo de OD (oxigênio dissolvido), devido ao processo de estabilização feito por bactérias.
A diminuição na concentração desse parâmetro na água resulta em um agravamento do
ponto de vista ambiental, como a conservação da vida aquática, além de servir como um
fator limitante nos processos de autodepuração (HESPANHOL, 2009 apud RICCIARDONE et
al, 2011).
Diversos estudos de modelagem da qualidade da água têm sido realizados para
aquisição de informações sobre os métodos e relações que ocorrem nos cursos d’água. O
modelo de Streeter-Phelps é capaz de incorporar distintos processos físico-químicos e
biológicos envolvidos no sistema de forma prática, auxiliando no estudo da capacidade
autodepuração dos rios receptores de resíduos tratados (MANNINA e VIVIANI, 2010 apud
SALES et al 2014).
Diante do exposto, a finalidade desse trabalho é avaliar a autodepuração de um curso
d’água situado na cidade de Acreúna-GO, levando em consideração os parâmetros do
afluente e do curso d’água receptor, além de aplicar uma simulação matemática da DBO e
OD pelo modelo de Streeter-Phelps e, através de gráficos, analisar a capacidade do rio em
receber os resíduos líquidos sem causar danos ao meio ambiente.

Material e métodos
A bacia hidrográfica analisada no presente estudo situa-se no município de Acreúna, a
estação possui capacidade de instalação de 36,6 L/s, com população total atingida pelo
projeto de 10.894 habitantes. Atualmente, porém, tem atendido 4.850 habitantes.
O suporte metodológico foi realizado através de dados disponibilizados pela empresa
responsável pela manutenção da ETE. Os mesmos foram coletados no período de janeiro a
dezembro de 2016, considerando que algumas análises são mensais, outras trimestrais e
semestrais.
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As análises foram realizadas no laboratório da empresa e seguiram as recomendações
do Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater (2012). As amostras
foram coletadas no ponto de montante do rio e do efluente despejado no mesmo e
repassadas para a aplicação e simulação via método de Streeter-Phelps. Os dados
considerados para modelagem foram: Vazão média do efluente; Concentração de OD do
efluente; Vazão média do rio; Concentração de DBO no rio; Concentração OD no rio;
Temperatura média da montante do rio e do efluente.
A proposta e equações seguiram os procedimentos propostos por Von Sperling (2005),
onde através de equações, traçou-se curvas de autodepuração do corpo receptor
utilizando-se o software excel, relacionando mecanismos de decomposição de matéria
orgânica e aeração de oxigênio que definem o oxigênio dissolvido em cursos d’água onde
são lançados os esgotos advindos de ETE’s.
Para quantificação da DBO total do esgoto e das águas do rio a partir do lançamento à
20 ºC, utilizou-se a Equação 1, com intervalos de tempo, em dia, aleatórios. Posteriormente
construiu-se um gráfico para analisar o comportamento da DBO remanescente ao longo do
curso d’água e sua capacidade de autodepuração.

y = C0 (1 − e − K1t )

(1)

Onde:

y : DBO removida após t dias (mg/L);

C 0 : DBO total de 1º estágio após mistura água do rio e esgoto (mg/L);
k1: coeficiente de desoxigenação;
t: tempo (dias).
Para determinação dos valores de oxigênio dissolvido (Equação 2) nos diversos
instantes t (ODt), subtraiu-se o oxigênio dissolvido de saturação (ODSAT) pelos valores dos
déficits de oxigênio dissolvido ao longo do curso do rio (Dt) determinados pela da Equação 3.
ODt = ODSAT − Dt

Dt =

k1
C0 (e −k1t − e −k2t ) + Da e −k2t
k 2 − k1

(2)

(3)

Onde:

Dt : déficit de oxigênio dissolvido, em relação à saturação, nos diversos instantes
(mg/L);
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k2 : coeficiente de reaeração (dia-1);
Da: déficit inicial de oxigênio dissolvido em relação à saturação.

Resultados e discussão
Para avaliação da autodepuração através do modelo de Streeter-Phelps do curso
d’água, Ribeirão Veredão, que recebe efluente da estação de tratamento da cidade de
Acreúna, foram considerados os dados repassados pela empresa responsável pela ETE,
apresentados na Tabela 1. Para quantificar a DBO (Equação 1) ao longo do rio, considerando
diferentes valores de tempo (em dia), foram determinados os valores do coeficiente de
desoxigenação (k1), da concentração de DBO no ponto de mistura e temperatura no ponto de
mistura à 20 ºC, subsequentes corrigidos à temperatura de 27,52 ºC, correspondente à
temperatura de mistura da água do rio e esgoto.
Tabela 1 - Valores dos dados de entrada para simulação de Streeter-Phelps, apresentados pela
empresa responsável pelo tratamento de efluente
Parâmetros
Entrada

Valores

Vazão média do efluente

0,0138
m3/s

Concentração de OD do efluente

3,4 mg/L

Concentração de DBO no efluente

35 mg/L

Temperatura do efluente

33 ºC

Vazão média do rio

145,258
m3/s

Concentração de DBO no rio

2,7 mg/L

Concentração OD no rio

5,6 mg/L

Temperatura do rio

27 ºC

Parâmetros
Calculados

Valores

k1 (em relação a velocidade e
profundidade do rio)

0,18 dia-1

Concentração de DBO no ponto de
mistura (20 ºC)

5,50 mg/L

Temperatura no ponto de mistura

27,52 ºC

Concentração de DBO corrigida à
Temperatura no ponto de mistura

6,327
mg/L

k1 corrigido à temperatura no ponto de
mistura

0,254
dia-1

Fonte: Próprio Autor (2018).

O valor do coeficiente de desoxigenação de 0,18 dia-1 foi considerado uma média de
0,12 e 0,24, segundo Von Sperling (2005), levando em consideração o efluente da estação
de tratamento, tratamento secundário.
Os valores de DBO ao longo do corpo do rio, em diferentes valores aleatórios de tempo,
1,2,3,4,5... dias, foram determinados conforme Equação 1 utilizando software Excel, o
comportamento da curva foi apresentado conforme gráfico da Figura 1(a).
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(a) Comportamento da DBO ao longo
do rio
Limite

ODt

20

10

15

8

OD (mg\L)

DBO (mg\L)

DBO

(b) Comportamento OD ao longo do
rio

10
5

Limite

6
4
2
0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

Tempo (dia)

Tempo (dia)

Figura 1 - Comportamento da DBO (a) e OD (b) ao longo do rio
Fonte: Próprio Autor (2018).

De acordo com o gráfico da Figura 1(a), já no ponto de mistura, logo após o lançamento
do efluente no rio, a concentração de DBO de 3,078 mg/L já atende à legislação nacional
(Resolução Conama 357/05) para corpo receptor de “Classe 2”, ou seja, a DBO apresenta
uma concentração inferior a 5 mg\L. E ao longo do percurso, em dias, essa concentração
reduz de acordo com o tempo, caracterizando que mesmo abaixo do limite, o rio apresenta
um considerável poder de autodepuração.
Para analisar o comportamento do oxigênio dissolvido ao longo do rio, ou seja, sua
capacidade de autodepuração, traçou-se uma curva em relação ao tempo, utilizando a
Equação 3. Para isto, determinou-se os valores de OD de saturação de 7,65 mg/L, levando
em consideração a altitude local e temperatura do ponto de mistura, considerando-se que a
região se encontra à uma altitude de 650 m, e no ponto mistura uma temperatura de 27,52 ºC.
O valor do coeficiente de reaeração k2 de 1,79 dia-1 foi determinado através da relação de
Churchill et al (1962) e corrigido ao valor da temperatura de mistura. Já o valor do OD inicial
igual à 5,6 mg/L, ou seja, no ponto de mistura foi determinado através de uma média das
concentrações de OD do rio e do esgoto com as respectivas vazões.
Considerando os valores de OD de mistura e de saturação, foi possível determinar o
déficit inicial de OD (Da) igual a 2,05 mg/L. Os valores dos déficits de oxigênio dissolvido ao
longo do curso d’água para diversos valores de tempo, foram determinados pela Equação 3 e,
posteriormente, determinou-se o comportamento do oxigênio dissolvido (Figura 1b) ao longo
do curso d’água para diferentes valores de tempo em dia de acordo com a Equação 2
apresentada.
Corroborando com a concentração inicial de DBO no ponto de mistura do efluente com
o rio, a concentração de OD no tempo zero de 6,39 mg/L, já se encontra dentro dos limites
permitidos pela legislação, ou seja, valor superior a 5 mg/L.
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Segundo Von Sperling (2005), quando a relação (Co/Da) = 3,11 < (k2/k1) = 9,94 que é o
caso do presente estudo, o tempo crítico (parâmetro de verificação relacionado à
concentração mínima oxigênio dissolvido) apresenta um valor negativo, onde desde o
lançamento a concentração de oxigênio dissolvido tende a se elevar. O déficit inicial é maior
que o déficit observado, em outras palavras, o curso d’água apresenta uma capacidade de
autodepuração superior a capacidade de degeneração do esgoto.
De maneira geral, de acordo com os gráficos apresentados de comportamento de DBO
e OD ao longo do curso d’água, o rio em estudo consegue suportar o lançamento de efluente
da ETE sem causar maiores danos ao meio ambiente. Mostrando através do modelo de
Streeter Phelps, que mesmo na parte mais crítica, ou seja, no momento do lançamento do
efluente, as concentrações de DBO e OD do rio encontram-se dentro dos limites exigidos
pela Legislação, podendo ser explicado pelo alto valor de vazão do rio e o baixo valor de
vazão do efluente despejado.

Conclusões
Diante dos resultados apresentados, conclui-se que o curso d’água na cidade de
Acreúna-GO, apresenta uma grande capacidade de autodepuração devido a sua alta vazão.
A aplicação do modelo de Streeter Phelps mostrou que, mesmo no momento do
lançamento de efluente no rio (ponto de mistura), as concentrações de OD e DBO
encontravam-se dentro dos valores limites permitidos pelo CONAMA 357\05.
O estudo ainda mostrou que o curso d’água consegue receber o efluente da ETE sem
causar danos ao meio ambiente quando se analisa o comportamento de OD e DBO ao longo
do percurso do mesmo.
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APLICAÇÃO DO BIM 5D NO PLANEJAMENTO DE OBRA
Kennedy Morais Guimarães1, Tiago Ferreira Campos Neto2

Resumo
A plataforma BIM é um conceito que surgiu para inovar o processo de planejamento e
gerenciamento de obras, pois suas dimensões detalham criteriosamente os serviços e
etapas de execução das obras, garantindo maiores ganhos com relação aos contratempos
existentes em canteiros, facilitando futuras manutenções e reformas. Portanto, o objetivo
deste trabalho é modelar e realizar um planejamento 5D de uma obra com a utilização do
software Navisworks, por meio da demonstração dos benefícios de se utilizar o BIM no
planejamento e gerenciamento de obras. A metodologia se fundamentou na aplicação prática
de softwares para realização do projeto, iniciando pela modelagem, compatibilização,
vinculação do orçamento com o cronograma e finalizando com o planejamento 5D. Por meio
do BIM 3D foram obtidas informações detalhadas sobre os modelos desenvolvidos no Revit,
já no modelo 4D foi criado um cronograma com o software Navisworks e com a inserção do
custo foi desenvolvido o BIM 5D. Ao comparar o planejamento 5D elaborado nesta pesquisa
com o planejamento inicial feito pela Prefeitura Municipal observou-se uma redução no prazo
de execução sem gastos mensais excessivos. Acredita-se que o BIM é o futuro da
engenharia civil no Brasil, pois se mostrou capaz de solucionar grande parte dos problemas
encontrados em canteiro de obras. Diante disso, essa plataforma permite planejar de forma
virtual, podendo antever problemas de incompatibilidades e execução, como por exemplo,
dando uma melhor ideia de como será o empreendimento implantado.
Palavras–chave: Planejamento de obras. Plataforma BIM. Cronograma 5D. Navisworks.

Introdução
Campestrini et al. (2015) apontam que o conceito BIM (Building Information Modeling)
surge como ferramenta para analisar e facilitar o acesso às inovações e mudar a perspectiva
de 2D para 3D, diminuindo de forma eficaz as incompatibilidades das diversas disciplinas de
projetos. Por ser um sistema totalmente integrado, é possível melhorar e agilizar todo
processamento de informações entre os profissionais. O BIM permite a visualização do
projeto em 3D, dimensionar espaços e quantidades de materiais, estimar os custos com
antecedência e, finalmente, visualizar o projeto como um todo, o que permite o conhecimento
da construção antecipadamente. Tais vantagens proporcionam diversos benefícios àquelas
empresas que o utilizam (EASTMAN et al., 2014).
O BIM 3D refere-se ao modelo virtual contendo as informações espaciais e a qualidade
do projeto, já o BIM 4D é útil na programação de um modelo para obter referências de prazo
e o BIM 5D possibilita programar um modelo para receber informações sobre o custo dos
serviços. Portanto, o objetivo deste trabalho é modelar e realizar um planejamento 5D de
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uma obra com a utilização do software Navisworks, por meio da demonstração dos
benefícios de se utilizar o BIM no planejamento e gerenciamento de obras.

Material e métodos
Para dar início a este trabalho, foi necessário obter os projetos para realização do
estudo de caso. O empreendimento compreende uma academia de saúde e foi previamente
licitado pela Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce – GO em 2017, tendo o início da
obra em janeiro de 2018. A metodologia se fundamentou na aplicação prática de softwares
para realização do projeto, iniciando pela modelagem, compatibilização, vinculação do
orçamento com o cronograma e finalizando com o planejamento 5D. A Figura 1 apresenta a
sequência da metodologia realizada e a Figura 2 ilustra os modelos importados no
Navisworks.

Figura 1 - Metodologia do trabalho
Fonte: Próprio autor, 2018.

Figura 2 – Modelos importados no Navisworks
Fonte: Próprio autor, 2018.
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Resultados e discussão
Com o BIM 3D foram obtidas informações detalhadas sobre os modelos desenvolvidos
no Revit. Além disso, foi possível estudar o projeto como um todo, realizando-se a
compatibilização e verificando se havia divergências entre as diversas disciplinas. Por meio
da ferramenta Navisworks, foi possível aplicar a dimensão BIM 4D, com as descrições das
atividades definidas e as datas configuradas, obtendo-se assim, o tempo do projeto. Já no
BIM 5D, o processo consistiu em inserir os custos em cada atividade, possibilitando, além de
adquirir as informações citadas no BIM 4D, ter conhecimento do custo em cada etapa citada.
Dessa forma, pode-se planejar os recursos que serão aplicados e comparar com o que vai
ser recebido após a execução. De acordo com o gráfico de planejamento mensal (Figura 3)
pode-se observar que o planejamento feito pela prefeitura foi estruturado em 6 meses, já a
empreiteira criou um planejamento para que a obra fosse concluída em 4 meses, porém, por
conta de motivos financeiros a empreiteira paralisou a obra antes mesmo que fosse
concluída.
Pela metodologia BIM foi criado um planejamento de 4 meses, dessa forma, além dos
benefícios que as dimensões do BIM podem trazer, nesta pesquisa foi proposta a conclusão
da obra antes mesmo do planejado pela prefeitura. A Figura 3 relaciona o tempo de execução
e o custo mensal em reais. Ainda na mesma figura é possível observar que pela metodologia
BIM o desembolso planejado será maior, bem como os serviços realizados, dessa forma, a
obra será entregue antes do previsto. Através da Figura 4 é demonstrado, por meio da linha
de tendência, que pela metodologia BIM há uma maior produtividade em relação ao
executado pela empresa e a prefeitura, ou seja, o acúmulo financeiro é maior,
consequentemente, o prazo de término diminui.

Figura 3 – Planejamento mensal
Fonte: Próprio autor, 2018.
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Figura 4 – Planejamento acumulado
Fonte: Próprio autor, 2018.

Na Figura 5 estão apresentados os três planejamentos em forma de linhas de gastos
mensais. Sobrepondo os valores do planejamento da prefeitura com os do planejamento
executado pela empresa é possível observar que a amplitude dos gastos da empresa é
consideravelmente maior, chegando a extrapolar o dobro, conforme Tabela 1. Esse resultado
mostra que os valores desembolsados mensalmente dentro da expectativa inicial foram
maiores em alguns dos meses de execução. Ao observar os valores do planejamento BIM
nota-se que os gastos mensais não diferem dos valores planejados pela prefeitura. É
possível verificar esse resultado por meio da comparação das amplitudes de gastos dos
meses de maior e menor gasto dos planejamentos. O planejamento da prefeitura apresentou
uma amplitude de R$ 15.591,34 enquanto o planejamento BIM apresentou amplitude de
R$ 19.662,32. A diferença dos valores de amplitude é igual a aproximadamente 26,1%, ou
seja, o planejamento não apresenta gastos mensais que representassem um esforço para
redução de prazo que impossibilitasse seu cumprimento.

Tipo

Tabela 1 – Valores de amplitude
Prefeitura Municipal Empresa

BIM

Maior valor (R$)

57.564,82

85.497,79 74.891,81

Menor valor (R$)

26.382,14

11.288,63 35.567,17

Amplitude (R$)

15.591,34

37.104,58 19.662,32

Fonte: Próprio autor, 2018.
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Figura 5 – Planejamento mensal
Fonte: Próprio autor, 2018.

Conclusões
É uma realidade da construção civil a ocorrência de contratempos e alterações das
mais diversas naturezas ao longo do período de planejamento e execução de um
empreendimento. Esses imprevistos são fruto de decisões tomadas em canteiro de obra que
acarretam em atrasos no cronograma de execução e geram custos adicionais não
contabilizados no planejamento.
A metodologia BIM aplicada ao planejamento apresenta um novo sistema de gestão de
obras que oferece inúmeras vantagens aos métodos tradicionais. A principal vantagem
fundamenta-se na automatização do processo que gera, consequentemente, a redução de
desperdícios nos custos e no tempo de execução do empreendimento. Nesse contexto,
entende-se os benefícios que o uso da plataforma BIM pode trazer para área da construção
civil, sendo portando, considerado o futuro da engenharia.
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DESEMPENHO TÉRMICO DE VEDAÇÕES VERTICAIS EXTERNAS: ANÁLISE
COMPARATIVA ENTRE BLOCOS CERÂMICOS E DE CONCRETO COM
DIFERENTES REVESTIMENTOS.
Brenner Alves Ribeiro1, Tiago Ferreira Campos Neto2

Resumo
A busca por melhores condições de conforto térmico e contínua melhoria das técnicas
construtivas tem despertado o interesse no aprimoramento do desempenho térmico das
edificações. O objetivo da pesquisa é a avaliação do desempenho térmico das vedações
verticais externas de três edificações habitacionais, verificando se elas atendem às
exigências da ABNT NBR 15575:2013. Sendo o objeto de estudo, comparar o desempenho
térmico de blocos cerâmicos e de concreto com revestimentos argamassados e de gesso por
meio do procedimento simplificado da ABNT NBR 15220:2003. Por meio da aplicação do
método, foi possível constatar que os blocos cerâmicos apresentam melhor desempenho no
que tange à transmitância térmica, ao passo que os blocos de concreto proporcionaram
melhor capacidade térmica às paredes. Quanto às aberturas de ventilação, apenas uma das
obras avaliadas atendeu a todos os requisitos, atestando a necessidade de as empresas
buscarem se enquadrar às exigências normativas, garantindo maior qualidade do produto
fornecido.
Palavras–chave: Desempenho térmico. Vedações verticais externas. Blocos de vedação.
Revestimentos.

Introdução
O Brasil é um país de uma imensa área continental, possuindo uma variação climática
que influencia de modo direto as edificações. A sua localização no globo terrestre está
exatamente sobre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, de modo que atua na
diferenciação das estações do ano variando, assim, a incidência da radiação solar e
bioclimatologia de cada região (SORGATO et al., 2014). A norma de desempenho térmico
NBR 15220 (ABNT, 2003) aborda o Zoneamento Bioclimático, sendo ele classificado em 8
zonas bioclimáticas, definidas de acordo com o clima e com as necessidades humanas.
Cada uma das oito zonas possui estratégias consideradas adequadas para aplicações nas
edificações, que expõem informações e medidas a serem tomadas quanto à radiação solar,
temperatura, umidade e incidência de ventos. O conhecimento dessas características
possibilita a execução de uma construção que apresenta conforto térmico, uma das
principais qualidades a serem garantidas na compra, financiamento ou aluguel de uma
edificação.
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Devido ao aquecimento global e à variação das zonas bioclimáticas brasileiras, uma
das abordagens da NBR 15575 (ABNT, 2013) é de garantir à sociedade o mínimo de conforto
térmico. O conforto térmico é definido como a satisfação do homem em relação ao ambiente
térmico que o circunda, a sua não satisfação ou desconforto térmico pode ser causado pelo
frio ou pelo calor, quando o balanço térmico não é estável (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA,
2004).
O desempenho térmico que a NBR 15575 (ABNT, 2013) faz referência, é apresentado
na NBR 15220-2 (ABNT, 2003). O trabalho busca realizar uma análise comparativa do
desempenho térmico das vedações verticais externas de três obras em diferentes cidades do
Estado de Goiás, verificando se tais edificações atendem aos requisitos mínimos
especificados pela norma. Após a análise, realizar-se-á um estudo comparativo utilizando
blocos de concreto das diferentes espessuras, além de algumas variações nos revestimentos
(argamassa e gesso). Por fim, analisar-se-ão se as aberturas para ventilação adotadas pelos
projetistas das obras atendem aos requisitos mínimos, abordando os métodos de avaliações
que a norma recomenda.

Material e métodos
As obras localizam-se em três cidades diferentes, Goiânia, Rio Verde e Bom Jesus,
todas no estado de Goiás. As especificações e características das três obras estão listadas
no Quadro 1.
Quadro 1 – Características gerais das obras.
Especificação

Obra 1
(Bom Jesus de Goiás)

Obra 2
(Rio Verde – GO)

Obra 3
(Goiânia – GO)

Área Total

113,6 m²

65,6 m²

79,7 m²

Aberturas para Ventilação
Externa

7 janelas e
2 portas

4 janelas e
3 portas

3 janelas e
3 portas

Espessura das Paredes
Externas

15,0 cm

18,0 cm

21,0 cm

Espessura da Alvenaria
Externa

Blocos cerâmicos
9,0 cm

Blocos cerâmicos
11.5 cm

Blocos cerâmicos
14,0 cm

Espessura do revestimento
externo argamassado

3,0 cm

4,0 cm

5,0 cm

Espessura do revestimento
interno argamassado

2,0 cm

2,0 cm

2,0 cm

Acabamento externo

Cor palha

Cor novo camurça

Cor leeds Claro

Fonte: Próprio autor (2018).

A avaliação do desempenho térmico das vedações verticais externas é o objetivo deste
trabalho, pois esse sistema é um dos mais submetidos à ação de radiação solar e variação
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de temperatura. Conforme especificado pela NBR 15575 (ABNT, 2013), os critérios mínimos
de desempenho são avaliados pelo procedimento simplificado de análise, sendo eles
transmitância térmica, capacidade térmica e as aberturas para ventilação. Os cálculos para o
método de avaliação devem ser realizados conforme o procedimento apresentado na ABNT
NBR 15220-2:2003, a sequência dos cálculos dos níveis de desempenhos mínimos seguiu
conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma da sequência dos cálculos de níveis desempenho
Fonte: Próprio autor (2018).

Resultados e discussão
Os resultados obtidos com o método proposto pela ABNT NBR 15575:2013,
demonstram a importância da transmitância térmica e da capacidade térmica das vedações
externas. A transmitância térmica é relacionada à quantidade de radiação que atravessa um
elemento, em relação à quantidade de radiação que incidiu sobre o mesmo – capacidade de
um material ser atravessado por um fluxo de calor – ao passo que a capacidade térmica é
relacionada à quantidade de energia necessária para alterar em 1 ºC a temperatura do
ambiente.
A Figura 2 expõe os resultados das transmitâncias térmicas e capacidades térmicas
das vedações verticais, sendo consideradas as vedações com blocos cerâmicos – Obras 1, 2
e 3 – e de concreto com revestimentos argamassados. No que condiz a transmitância
térmica, as vedações com bloco cerâmico apresentaram menor transmitância térmica, tendo
como característica a menor capacidade de serem atravessadas por um fluxo de calor, no
critério capacidade térmica nota-se que a vedação com bloco de concreto possui maior
desempenho em relação à capacidade térmica, ou seja, é preciso uma maior quantidade de
energia incidir sobre ela para aumentar a sua temperatura em 1 ºC.
A Figura 3 demonstra os resultados obtidos da transmitância e capacidade térmica das
vedações verticais com o revestimento externo argamassado e interno de pasta de gesso,
percebe-se que a transmitância térmica de todas as vedações verticais tanto com vedações
de blocos cerâmicos e de concreto atendeu ao requisito mínimo exposto na norma.
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Figura 2 – Comparativo de desempenho de transmitância e capacidade térmica com revestimento
interno argamassado
Fonte: Próprio autor (2018).

Figura 3 – Comparativo de desempenho de transmitância e capacidade térmica com revestimento
interno de gesso.
Fonte: Próprio autor (2018).

No entanto, as vedações com bloco cerâmico apresentaram um desempenho superior
ao bloco de concreto, até mesmo a de menor espessura (9 cm) teve um desempenho
superior que a maior espessura da vedação de bloco de concreto (14 cm). Quanto à
capacidade térmica, comparando as vedações de blocos de cerâmicas com as vedações de
bloco de concreto e suas respectivas espessuras, notou-se que as vedações com bloco de
concreto tiveram melhor eficiência, sendo necessária uma maior quantidade de energia
incidir sobre ela para aumentar a sua temperatura em 1 ºC.
Na avaliação das aberturas para ventilação natural a ABNT NBR 15575:2013
determina que na zona bioclimática 6 as áreas para ventilação natural dos ambientes de
ENAE / 2018

38

permanência prolongada devem ser de 7% da área do piso. Como demonstra o Quadro 2,
apenas a Obra 3 situada na cidade de Goiânia atendeu todos os requisitos.
Quadro 2 – Aberturas para ventilação natural
Aberturas para ventilação natural – A ≥ 7% da área do piso
Ambientes

Obra 1 –
Bom Jesus de Goiás

Obra 2 –
Rio Verde - GO

Obra 3 –
Goiânia - GO

Cozinha/
Área de serviço

20,461%

25,032%

20.881%

Sala

10.997%

10,902%

12,062%

Suíte 1

5,864%

5,367%

9,717%

Dormitório 1

6,918%

5,917%

-

Dormitório 2

8,558%

7,344%

-

Suíte 2

-

-

7,190%

Suíte 3

-

-

9,928%

Fonte: Autoria própria (2018).

Ao estudar o quesito transmitância e capacidade térmica, percebe-se que para a região
de Rio Verde – GO (Figura 4) é mais importante controlar o calor transmitido ao ambiente
pela vedação externa, devido à grande incidência de radiação e altas temperaturas,
preferindo-se, desse modo, optar pelo uso de vedações com blocos de concreto (Figura 4) já
que possuem maior capacidade térmica. Todavia, em regiões que possuem alta variação
térmica e menor incidência de radiação solar como Porto Alegre - RS (Figura 4), faz-se
notório o uso de vedações com blocos cerâmicos (Figura 4), pois possuem maior
desempenho em relação à transmitância térmica, visto que é importante controlar a
temperatura interna, deixando seu fluxo de calor permanecer por mais tempo no ambiente.

Conclusões
Na avaliação dos quesitos transmitância e capacidade térmica e aberturas de
ventilação, a obra de Goiânia apresentou maior desempenho e atendeu a todos os critérios.
A análise proposta usando revestimento interno de gesso demonstrou que seu uso influencia
no desempenho, contudo elas atendem aos padrões normativos necessários e podendo
assim ser utilizada, garantindo redução nos gastos e popularizando sua aplicação. No
decorrer da pesquisa, a explanação da grande importância em se atentar aos critérios da
norma de desempenho, demonstra que o atendimento às suas orientações garantem a
satisfação dos clientes e das construtoras.
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Figura 4 – Variação térmica de Rio Verde e de Porto Alegre – RS com suas respectivas vedações
Fonte: Adaptado dos sites: inmet.gov.br/portal/ e ambienteeficiente.com.br/ (2018).
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PROJETO E ORÇAMENTO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA
ALAMEDA BARRINHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE RIO VERDE/GO.
Larissa Miranda Krüger1, Danilo Guimarães Almeida2

Resumo
A impermeabilização do solo, devido ao crescimento dos centros urbanos, reduz o volume de
infiltração de água pluvial. Como consequência, ocorre sobrecarga no sistema de
escoamento pluvial. Com isso, pode-se destacar como principais impactos a transferência do
volume de água excedente para rios e córregos, o que contribuiu para aumento na sua taxa
de assoreamento. Além disso, verifica-se também a ocorrência de inundações nas regiões
com cotas topográficas mais baixas nos centros urbanos, o que contribui para a proliferação
de animais transmissores de doenças, além de trazer impactos negativos para o trânsito de
veículos, comércios localizados nessa área também têm suas atividades prejudicadas, além
do transtorno para os moradores desta região. Esses problemas, ocorrem constantemente
em alguns municípios brasileiros, onde não há controle adequado do crescimento urbano e
os sistemas de drenagem pluvial não atendem às normas vigentes. Diante dos problemas
gerados pela ineficiência do sistema de drenagem, este artigo se propõe a dimensionar um
sistema adequado de drenagem pluvial para o bairro Vila Baylão, localizado na cidade de Rio
Verde/GO. Após realizado o dimensionamento, o trabalho ainda realiza um orçamento para
identificar qual o custo de implementação do sistema projetado.
Palavras–chave:
Dimensionamento.

Escoamento

Superficial.

Microdrenagem.

Ações

estruturais.

Introdução
Segundo Tucci (2003), a urbanização ocasiona grande impermeabilização do solo,
amplificando a vazão decorrente de águas pluviais, pois reduz a evapotranspiração,
escoamento subterrâneo e tempo de concentração da bacia. Consequentemente, de acordo
com Fernandes (2005), o excesso de impermeabilização interrompe parte do ciclo natural
das águas das chuvas, sobrecarregando os sistemas de escoamento pluvial. Os impactos
observados podem ser: a redução de infiltração da água da chuva no solo, acúmulo de lixo
em encostas, transferência do volume de água excedente não infiltrada no solo para rios e
córregos, interrupção do ciclo de evaporação natural, grandes áreas de alagamentos
instantâneos, inundações de edificações comerciais e residenciais.
A região do bairro Vila Baylão que abrange um trecho da Avenida Alameda Barrinha, no
município de Rio Verde, Goiás, apresenta sérios problemas de drenagem pluvial, pois, em
diversos pontos ocorrem constantes alagamentos de águas provenientes de chuvas. Isso
ocorre devido à ocupação irregular do solo e ao elevado crescimento populacional que foi de
16,87% entre o período de 2010 a 2016, de acordo com estimativa do IBGE (2016). No local
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existem poucos bueiros e geralmente estão obstruídos por dejetos, devido à falta de
manutenção.
Com o intuito de solucionar os problemas mencionados, este trabalho propõe a
implantação de soluções de drenagem de águas pluviais no trecho em destaque no
município de Rio Verde. Deseja-se criar um projeto de drenagem que atenda aos padrões
técnicos de execução e operação do trecho delimitado de 0,12 km² no bairro Vila Baylão,
assim como, desenvolver um orçamento, levantando os custos para implementação de tal
sistema.

Material e métodos
Diante dos inúmeros transbordamentos ocorridos no córrego Barrinha e alagamentos
de ruas, surgiu a necessidade de dimensionar um sistema de drenagem pluvial para a área
em estudo seguindo as normas e exigências técnicas pertinentes à drenagem pluvial no país.
Tal sistema deve contar com a instalação de bocas de lobo, tubulações para escoar a água
proveniente das chuvas e poços de visita que sigam os parâmetros especificados pelas
normas técnicas e recomendações encontradas na literatura.
Segundo Silveira (2002), as bocas de lobo devem ser locadas a uma distância máxima
de 60 metros lineares entre si, e os poços de visita de 120 a 180 metros lineares. Para
organizar o dimensionamento, o sistema foi dividido em trechos, que são as interligações
entre os poços de visita. Os poços de visita serão detalhados de acordo com a cota do
terreno em que estão locados.
Segundo Carvalho e Silva (2006), das fases básicas do ciclo hidrológico, a
consideração mais importante para o engenheiro é o escoamento superficial, que é a fase
que retrata a ocorrência e transporte da água na superfície terrestre, pois a maioria dos
estudos hidrológicos estão ligados ao aproveitamento da água superficial e à proteção contra
os fenômenos provocados pelo seu deslocamento. Deste modo, é importante determinar os
parâmetros hidrológicos através do método racional, onde se encontra a vazão máxima de
escoamento da região em estudo, coeficiente de escoamento superficial, intensidade média
máxima de precipitação e área de contribuição da bacia.
Para começar o cálculo hidráulico da galeria, foi necessário observar como critério a
declividade do terreno (trecho) e, consequentemente, a declividade da rede, sendo utilizado
o software Google Earth para o levantamento das cotas do terreno.
Foi utilizado o software Auto CAD®, para desenvolvimento do projeto e elaboração do
orçamento, assim como, para levantamento dos quantitativos de insumos necessários para
execução da rede de drenagem pluvial, utilizando as funções de medidas de área, perímetro
e comprimento disponíveis no software.
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Resultados e discussão
Ao se trabalhar o mapeamento do município de Rio Verde no software Auto CAD®, foi
possível esboçar os limites do canal principal que sai da direção sudeste até noroeste, já
recebendo as contribuições da bacia nordeste e delimitar as áreas de contribuição do bairro
em estudo. Seguindo os procedimentos da literatura, foi adotada uma distância média de 50
metros lineares para as bocas de lobo, e os poços de visita foram locados evitando mais de
quatro ligações de bocas de lobo no mesmo dispositivo.
Para calcular a contribuição da área delimitada foi necessário dividi-la em quarenta e
três trechos, verificando a extensão dos trechos, cotas do terreno, declividade do trecho,
largura das ruas, e suas capacidades de vazão através do software Google Earth. Os poços
de visita também foram identificados através de um número, seguindo uma sequência de um
a quarenta e oito.
Fez-se o uso das Tabelas 1 e 2 para o dimensionamento dos trechos, vide exemplo:
Tabela 1 – Cálculo de contribuição I
Poço de
Visita

Área de Contribuição
PV (m²)

Área de Contribuição
PV (ha)

Vazão do PV
(l/s)

Vazão Acumulada PV
(l/s)

1

766,890

0,077

20,962

20,962

2

1011,150

0,101

27,638

27,638

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).
Tabela 2 – Dimensionamento da área delimitada
Extensão
Declividade
Trecho do Trecho
Trecho (m)
(m)

Declividade
da Rede
(m/m)

Vazão
Acumulada
(l/s)

Seção
da
Galeria
(mm)

Cota do terreno (m)
Montante

Velocidade
(m³/s)
Jusante

1

29,080

0,000

0,001

20,962

400

726

726

0,537

2

29,460

0,000

0,001

27,638

400

726

726

0,709

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

Com auxílio da Tabela 2 chegou-se ao projeto de rede de drenagem pluvial, conforme
representado na Figura 1.
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Figura 1 - Projeto de rede de drenagem pluvial
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

Segundo Canholi (2014), o levantamento de custos para implantação de um sistema de
drenagem pluvial compreende basicamente em custos de operação e manutenção que
incluem as despesas de mão de obra, equipamentos, deslocamento de colaboradores, entre
outras, pertinentes à execução de reparos, limpeza e vistorias.
O valor para execução do projeto é de R$ 3.976.404,75 (três milhões, novecentos e
setenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), visto que a
implantação do sistema de drenagem trará impactos positivos para a área delimitada,
evitando alagamentos na área delimitada que interdita o trânsito e inunda os comércios e
residências próximos a região.

Conclusões
As análises e levantamentos apresentados conduziram a algumas conclusões.
Recomendam-se planos de ações estruturais que resultam na implantação do sistema de
drenagem pluvial devidamente projetado ao longo deste trabalho. Esse sistema de drenagem
proporcionará uma série de benefícios, sendo eles, escoamento mais rápido das águas
superficiais, facilitando o trânsito de veículos e pessoas em épocas de chuva na cidade, além
de reduzir o volume de águas paradas.
O investimento necessário na implementação da obra é de R$ 3.976.404,75 (três
milhões, novecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e cinco
centavos). Avaliando os aspectos técnicos e econômicos, caso seja implantado o sistema de
drenagem pluvial, este contribuirá muito para o bairro Vila Baylão, além de possuir execução
prática a curto prazo.
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CONCRETO COM DIFERENTES PORCENTAGENS DE BORRACHA APLICADO A
PAVIMENTOS RÍGIDOS
Bárbara Gomes Martins1, Diego Portilho Barbosa2, Murilo Santos Peixoto3

Resumo
Devido ao desequilíbrio ambiental gerado pelo homem, a sustentabilidade vem sendo um
assunto muito discutido atualmente. O ramo da construção civil é um dos principais
geradores de resíduos da atualidade. O presente trabalho visa criar uma forma de
reaproveitamento para pneus inservíveis que causam problemas de saúde e no meio
ambiente. Dessa forma, foi realizado um estudo analisando o comportamento da borracha no
concreto em diferentes porcentagens, analisando as resistências mecânicas, assim levando
em consideração os requisitos mínimos para execução de pavimentos para ciclovias de
diversas cidades brasileiras.
Palavras–chave: Sustentabilidade. Borracha. Concreto. Pavimentos ecológicos. Ciclovias.

Introdução
A questão da sustentabilidade vem ganhando notoriedade, pois o ser humano vem
gerando desequilíbrio ambiental em todo globo com seu consumo e descarte inconsciente.
Desde a Revolução Industrial as indústrias são o foco principal, pois as fontes de matérias
primas eram abundantes e não havia necessidade de reutilizar. Foram realizadas inúmeras
reuniões entre as maiores potências mundiais para o firmamento de acordos e tratados com
o intuito de reduzir seus danos ambientais, tendo em destaque a conferencia de Estocolmo
na Suécia em 1972, assim dando início ao desenvolvimento sustentável (DA SILVA et al.,
2016).
A construção civil é apontada como uma das maiores geradoras de resíduos, sendo
assim, faz-se necessário a elaboração de projetos de reaproveitamento de materiais
descartados em diversos setores, tornando a construção civil mais sustentável e econômica.
Um problema que vem crescendo é o descarte inadequado de pneus, pois sua degradação é
lenta e a reciclagem desse material se tornou um desafio pela sua alta resistência química e
física. Estima-se que aproximadamente 100 milhões de pneus estão depositados em aterros
e locais inadequados gerando problemas ambientais e de saúde pública (ANIP, 2017).
Durante anos pesquisadores vêm estudando técnicas de reutilização de pneus
descartados. O uso da borracha na pavimentação teve início em 1970 na Europa e nos
Estados Unidos e em 1998 foi aprovada uma norma para a utilização desse material na
construção civil (ASTM D 6270-98, 2017). O incentivo da utilização dessa norma, abrirá
novos horizontes para o uso deste material, que poderá ser usado para a substituição de
1barbaragm.civil@gmail.com,
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materiais convencionais. Nos últimos anos os Estados Unidos vêm utilizando grande
quantidade de pneus em suas construções, isso gerou um aumento significativo no uso
desse material. Nos últimos 10 anos seu consumo passou de 500 mil para 40 milhões de
pneus usados por ano (KAMIMURA, 2002).
Para reversão dos impactos que o descarte de pneus usados causa no meio ambiente,
esse trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade da incorporação de resíduos de pneus
na pavimentação de ciclovias por meio de análise do comportamento mecânico e avaliação
na redução de impactos ambientais.

Material e métodos
Nessa etapa do projeto foram caracterizados e aferidos os materiais utilizados na
matriz do concreto, confeccionados corpos de prova e ensaios realizados.
O aglomerante escolhido para a realização do trabalho foi o CP-II E 32. Os agregados
miúdos utilizados foram areia natural e artificial oriunda do pó de brita. Os agregados graúdos
empregados foram a Brita 0, com dimensão máxima característica de 12,5 mm, e a Brita 1,
com dimensão máxima característica de 19 mm, os matérias foram nomeados de acordo
com a denominação comercial. Utilizou-se também a adição de borracha no concreto como
substituto parcial da areia natural, dessa forma foi aferida segundo a norma para agregado
miúdo. Por último, foi usado um aditivo polifuncional em todas as misturas.
As caracterizações dos materiais foram feitas no laboratório da Universidade de Rio
Verde segundo as indicações das normas NBR 11578(ABNT, 1997), NBRNM 52 (ABNT,
2009), NBR7251 (ABNT, 1982), NBRNM 248 (ABNT, 2003), NBRNM 30 (ABNT, 2001),
NBRNM 53 (ABNT, 2002) e NBR NM 45 (ABNT, 2006).
O traço mostrado na Tabela 1 foi escolhido através de levantamentos bibliográficos que
obtiveram resultados mais satisfatórios com os objetivos do trabalho substituindo areia
natural por borracha no concreto, foi constatado um limite de 30% de substituição deste
material, pois acima deste valor a resistência diminuiu drasticamente.
Tabela 1 – Traços com diferentes teores de borracha
Materiais

Unidades

0% de
borracha

5% de
borracha

10% de
borracha

20% de
borracha

30% de
borracha

Cimento
Areia Artificial
Areia Natural
Brita 0
Brita 1
Água
Borracha
Aditivo
Polifuncional

Kg/m³
Kg/m³
Kg/m³
Kg/m³
Kg/m³
Kg/m³
Kg/m³

443
212
314
638
638
179
0

443
212
298,3
638
638
179
15,7

443
212
282,6
638
638
179
31,4

443
212
251,2
638
638
179
62,8

443
212
219,8
638
638
179
94,2

Kg/m³

1, 772

1, 772

1, 772

1, 772

1, 772

Fonte: SEYDELL e LINTZ (2009).
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Com o concreto no estado fresco foi realizado o ensaio de abatimento de tronco de
cone de acordo com a NBR NM 67 (ABNT, 1998) a fim de verificar a trabalhabilidade do
concreto em seu estado plástico, verificando sua consistência e avaliando se está adequado
ao uso em que se destina. Foram obtidos abatimentos de: 4,5 cm para 0% de borracha; 3,4
cm para 5%de borracha; 3,0 cm para 10% de borracha e 2,7 cm para 20% de borracha. No
estado endurecido foram realizados ensaios de tração por compressão diametral, seguindo a
NBR 7222 (ABNT, 2011), e resistência a compressão simples, seguindo a NBR 5739 (ABNT,
2007), mostrados na Figura 1, onde foram moldados em corpos de prova cilíndricos de 10 x
20 centímetros de acordo com as especificações da NBR 5738 (ABNT, 2003).

Figura 1 - Ensaios de tração por compressão diametral e compressão simples
Fonte: Própria (2018).

Resultados e discussão
Neste trabalho foram confeccionados concretos substituindo parcialmente a areia
natural por borracha em porcentagens de 0%, 5%, 10% e 20%, onde foram analisadas
propriedades mecânicas em cada porcentagem estudada.
A Figura 2 apresenta graficamente os resultados das resistências a compressão
simples obtidas em diferentes porcentagens de borracha nas idades de 3 e 7 dias.

ENAE / 2018

48

Resistência (MPa)

50,00

Resistência a compressão simples com diferentes teores de borracha
(MPa)

40,00
30,00

30,78

20,00

22,98
20,24

41,21

0%

31,91

5%

26,32
24,27

10%

15,58

20%

10,00
0,00
3 Dias

7 Dias

Figura 2 – Resistência a compressão simples
Fonte: Própria (2018).

Para se verificar a resistência à tração suportada pelo concreto foi realizado o ensaio
de resistência à tração por compressão diametral, onde os resultados das resistências
obtidas para cada porcentagem de borracha estudada são mostrados na Figura 3, também
nas idades de 3 e 7 dias.

Resistência a tração com diferentes teores de borracha (MPa)
Resistência (MPa)

4,00
3,00
2,00

3,00
2,71
2,47
2,33

2,57
2,55
2,11
1,63

0%
5%
10%

1,00

20%

0,00
3 Dias

7 Dias

Figura 3–Resistência a tração por compressão diametral.
Fonte: Própria (2018).

De acordo com os resultados obtidos percebe-se que a variação da resistência à
compressão de 3 para 7 dias apresenta um aumento significante para todos os traços
confeccionados, ao acrescentar borracha na mistura houve um decréscimo de resistência de
acordo com a Tabela 2.
Tabela 2 – Decréscimo de resistência entre os diferentes teores de borracha
Decréscimo de resistência (MPa)
Parâmetros

0% - 5%

5% - 10%

10% - 20%

7 dias

9,3

5,59

2,05

Fonte: Própria (2018).
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Levando em consideração a capacidade de o concreto resistir à tração, é comprovado
que não possui essa característica, apresentando baixas resistências, com a substituição de
borracha na mistura ocorreu uma queda de resistência.

Conclusões
Com base nas propriedades mecânicas de concreto estudadas, todas as matrizes de
concreto com diferentes porcentagens de borracha atenderam aos requisitos mínimos para a
execução de pavimentos de ciclovias estabelecidos pelos manuais cicloviários, os quais
delimitam uma resistência mínima de 20 MPa para compressão axial.
No entanto, é mais vantajosa a utilização de 20% de borracha na mistura, pois quanto
maior a quantidade de borracha incorporada no concreto, melhor o conforto acústico
proporcionado pelo pavimento desse concreto, além de deter a destinação de uma maior
porcentagem de borracha que seria depositada na natureza gerando diversos problemas
ambientais.
Para futuras pesquisas é almejado que o presente trabalho sirva de inspiração na área
de utilização de materiais alternativos no concreto e que abra novos horizontes para o uso
destes resíduos que deterioram o meio ambiente, como os pneus inservíveis que foram
utilizados neste trabalho.
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ANÁLISE COMPARATIVA DE PILARES MISTOS SEÇÃO TUBULARES
RETANGULARES PREENCHIDAS DE CONCRETO COM PILARES DE
CONCRETO ARMADO
Gleyciane Matos Oliveira1, Tainara Rosa de Araujo Barbosa2, Michael Dowglas de Gois Silva3

Resumo
As estruturas mistas, composta de perfis metálicos e concreto armado, têm sido alvo de
estudiosos devido ao aproveitamento da unificação dos dois elementos, gerando uma
somatória de vantagens. Essa junção apresenta desde redução no peso total da estrutura,
até aspectos construtivos; para pilares mistos é de forma similar. Apesar de suas vantagens o
sistema ainda é pouco empregado no Brasil. Os pilares mistos podem ser classificados como
preenchidos e revestidos, sendo o foco do trabalho pilares preenchidos, destacando-se a
seção tubular em consequência de seus benefícios, tais como: redução de custo e aumento
significativo a resistência do momento fletor quando comparado com os revestidos. Neste
contexto, o trabalho tem por objetivo dimensionar e verificar a viabilidade de pilares mistos
preenchidos com seção tubular comparados com os de concreto armado.
Palavras–chave: Estruturas mistas. Pilares mistos. Seção Tubular. Dimensionamento.

Introdução
Devido à abundância de matéria prima e influência cultural no Brasil, o sistema
estrutural mais utilizado são as estruturas de concreto armado para soluções de edifícios de
múltiplos pavimentos. Entretanto, conforme Rodrigues e Peixoto (2016), as estruturas
metálicas, vem ganhando espaço e crescendo significativamente a partir das décadas de 50
e 60.
O aço e o concreto detêm propriedades consideráveis e outras complicadoras quando
empregados nos sistemas estruturais. Normalmente, o concreto consiste em uma estrutura
monolítica mais estável e rígida, entretanto, apresenta um peso próprio elevado, o que onera
as fundações da estrutura. Já as estruturas metálicas dispensam o uso de fôrmas e
possibilita uma construção mais ágil, otimizada e limpa. Apesar disso, seu alto índice de
esbeltez pode acarretar o aparecimento de problemas de flambagem e estabilidade, locais e
globais, além de dispor de baixa resistência à corrosão e ao fogo (RODRIGUES; PEIXOTO,
2016).
Com os avanços tecnológicos e desenvolvimento econômico, a busca de
aperfeiçoamentos e/ou novos métodos para sistemas estruturais e construtivos com melhor
custo-benefício é de grande valia.
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Segundo Gaiga (2008), uma forma economicamente e estruturalmente viável é o uso
racional de dois tipos de materiais na composição de seções estruturais, na formação de um
sistema ou parte de um sistema estrutural. O benefício da união entre estes dois elementos
(aço-concreto), é que o aço possui ótimo desempenho quando submetido à tração e o
concreto quando submetido à compressão, levando em consideração que ambos contêm
aproximadamente o mesmo valor do coeficiente de dilatação térmica.
De acordo com Caldas (2004), um elemento misto aço-concreto é denominado por um
perfil de aço, laminado, dobrado ou soldado, que trabalha conjuntamente com o concreto,
compondo assim, um pilar misto, uma viga mista, uma laje mista ou uma ligação mista. A
utilização da combinação de perfis de aço e concreto tem por objetivo aproveitar as
vantagens de cada material, tanto em termos construtivos como estruturais (PEREIRA,
2014).
Segundo Griffis (1994), os primeiros estudos de construções mistas datam em 1894
nos Estados Unidos, com a utilização de vigas de aço revestidas com concreto, visando à
proteção ao fogo e à corrosão dos elementos estruturais de aço; que conforme Braga e
Ferreira (2011) esta era a principal finalidade, sem saber ao aumento de resistência dos dois
materiais (concreto-aço), cujo inicialmente era calculado apenas como metálica, que
posteriormente começou-se a ser verificado como elemento misto.
Os elementos mistos têm sido bastante utilizados nas últimas décadas devido suas
características como, por exemplo, a redução das dimensões dos elementos estruturais, que
consiste na economia de materiais, mão-de-obra, maior área livre, tem capacidade grande de
resistência, rigidez e ductilidade, além de ter um bom comportamento em situações de
incêndio (SERAFIM, 2013). Diante disso, torna-se relevante o conhecimento das estruturas
mistas, sendo o foco deste trabalho os pilares mistos.
Denomina-se pilar misto aço-concreto, um elemento vertical sujeito a forças
predominantes de compressão, constituído pela união de um ou mais perfis estruturais de
aço preenchidos ou revestidos por concreto estrutural (SILVA, 2006). Caracterizam-se os
pilares mistos revestidos, um ou mais perfis de aço totalmente envolvidos por concreto,
podendo ser esses perfis dos tipos I, U, C, L etc. (OLIVEIRA, 2008).
Os pilares mistos preenchidos, conforme Oliveira (2008), são elementos estruturais
decorrentes da junção de um tubo de aço preenchido com concreto de resistência à
compressão igual ou superior a 20 MPa. Normalmente não se utiliza armadura longitudinal
composta por barras de aço, devido à posição que o tubo ocupa na seção, deste modo, sua
execução é simplificada em relação à execução dos pilares de concreto armado.
Braga e Ferreira (2011) elaboraram uma análise comparativa de custo e de peso entre
os pilares mistos de aço-concreto e pilares de concreto armado apresentando mesma
resistência à compressão axial, verificou-se que o maior custo do pilar misto sucede do
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elevado custo da mão-de-obra das estruturas de aço. Em relação ao peso, os pilares mistos
possuem peso inferior aos de concreto armado, o que acarreta em diminuição significativa de
cargas nas fundações possibilitando em economia final da obra.
A figura 1 apresenta algumas seções transversais de pilares mistos, sendo com seção
retangular totalmente revestido com perfil “I” ou “H” (a), parcialmente revestido com perfil “I”
ou “H” (b), preenchido com armadura longitudinal tubos retangulares (c) e tubos circulares (d),
seção circulares preenchidas com perfil “I” ou “H” (e), e seção em cruz parcialmente
revestidas de concreto (f).

Figura 1 – Exemplos de seções de pilares mistos
Fonte: Silva (2012).

De acordo com Nardin (1999), em edifícios de múltiplos pavimentos é onde se verifica o
maior número de aplicações dos pilares mistos preenchidos, devido seus benefícios que,
conforme Nóbrega (2003), destacam-se as seções tubulares preenchidas, devido a
“eficiência para resistir a cargas de compressão, aumento significativo da resistência ao
momento fletor, boa resistência ao impacto, agilidade na construção, boa resistência em
situação de incêndio sem a necessidade de proteção do perfil metálico, o que garante melhor
aproveitamento do espaço útil da edificação e redução de custo”; evidenciando assim, que a
opção por pilares mistos tubulares preenchidos é extremamente vantajosa.
Segundo Viest (2003) apud Campos (2006), uma das primeiras obras com utilização de
pilares mistos revestidos em concreto foi o depósito da Druecker em Chicago no ano de 1898,
que seguidamente em 1901 este conceito foi empregado de forma invertida, cujos pilares
tubulares de aço foram preenchidos com concreto com propósito de aumento de capacidade
da grua utilizada na construção da nova gráfica do governo americano, em Washington, DC.
Conforme Nardin (2003), a partir dessa época decorreu inúmeros estudos para o
aperfeiçoamento do dimensionamento dos pilares mistos preenchidos.
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Tendo em vista essas vantagens, recentemente, a Associação Brasileira de Normas
Técnicas publicou uma normativa exclusivamente para perfis tubulares, a ABNT NBR
16239:2013, empregando algumas modificações que anteriormente eram consideradas
apenas pela ABNT 8800:2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e
concreto de edifícios.
Canales (2014) compôs um estudo do dimensionamento dos pilares mistos de perfis
tubulares preenchidos através da ABNT NBR 16239:2013, sugerindo o uso desta devido ao
aproveitamento mais racional do perfil tubular comparado com a ABNT NBR 8800:2008.
O objetivo do trabalho é um dimensionamento de pilar misto de seção tubular
retangular preenchida, verificando assim a sua viabilidade comparada com um pilar
dimensionado de concreto armado, de acordo com critérios das normas ABNT NBR
6118:2014, ABNT NBR 8800:2008 e ABNT NBR 16239:2013 que rege o dimensionamento de
estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto constituídos de perfis tubulares
preenchidos.

Material e métodos
Visando o entendimento sobre o estudo de pilares mistos, para uma melhor
compreensão, foi realizada uma revisão bibliográfica, recorrendo-se às fontes disponíveis,
especialmente em normas brasileiras direcionadas à área de interesse, trabalhos
acadêmicos com foco em estruturas mistas, artigos, livros e web sites na área de estruturas.
Após coleta dos dados e princípios teóricos sobre o dimensionamento de pilares mistos,
optou-se pela seção tubular retangular preenchida de concreto; sendo assim, iniciou-se ao
dimensionamento através da ABNT NBR 8800:2008. Utilizou-se, então, as modificações
apresentadas pela ABNT NBR 16239:2013, para cálculo da rigidez efetiva à flexão e
empregando o modelo de cálculo para pilares submetidos à flexo-compressão, com auxílio
do programa FTOOL para obtenção dos esforços solicitantes.
O dimensionamento de pilar em concreto armado de acordo com a NBR 6118:2014,
com o método pilar padrão, abordando as formulações da apostila Pilares de Concreto
Armado do Professor Doutor Paulo Sérgio dos Santos Bastos de 2015 e utilizando-se o
exemplo de planta (Figura 2), elaborado pelo Engenheiro Carlos Roberto Gutiérrez Reiner,
na apostila Concreto Armado: Projeto Estrutural de Edifícios do José Samuel Giongo de 2007,
página 148; escolhido devido ser o mais sobrecarregado, o pilar P5, sendo este classificado
como pilar intermediário. Diante disso, foi possível correlacionar pilares de concreto armado
e pilares mistos.
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Figura 2 – Exemplo para dimensionamento cota em cm
Fonte: Modificado de GIONGO, 2007, p.148.

Resultados esperados
Após o embasamento teórico, espera-se que o pilar misto sobressaía em relação a sua
seção transversal e viabilidade em edificações de múltiplos pavimentos quando comparado
com o pilar de concreto armado, visto que esta não está apenas relacionada ao custo.
Ademais, menciona-se a grande capacidade de resistência devido ao vínculo dos dois
materiais e ter um bom comportamento em situações de incêndio e abalos sísmicos.
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USO DE SERRAGEM DE MADEIRA COMO AGREGADO MIÚDO EM
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL À AREIA PARA CONFECÇÃO DE CONCRETO COM
BAIXA DENSIDADE
Caio César Teixeira Marques1, Bacus de Oliveira Nahime², Nájela Kamilla Paula Dantas³

Resumo
Com o intuito de buscar uma alternativa aos produtos convencionais utilizados na
composição de concreto, ou seja, aumentar possibilidades, que visam a sustentabilidade e o
desenvolvimento de novos materiais que podem ser utilizados na construção civil,
estudou-se o uso de serragem como agregado miúdo, em substituição parcial à areia, para a
confecção de concreto de baixa densidade. Dentro das atividades do projeto, foi feita a
caracterização dos materiais, assim como a determinação do melhor traço para a confecção
do compósito. No estado fresco, foram realizados os ensaios de abatimento e teor de ar
incorporado. No estado endurecido foi avaliada a resistência à compressão e a densidade.
As substituições de areia por serragem foram nas porcentagens de 5%, 8% e 10% em massa.
Foram feitos oito traços, sendo um como referência, um com aditivo incorporador de ar, três
somente com as substituições e mais três com as substituições e com aditivo incorporador de
ar. Observou-se que a densidade no estado fresco apresentou tendência de diminuição
conforme se aumentou a porcentagem de serragem juntamente com o aditivo incorporador
de ar. Também se observou aumento no teor de ar incorporado conforme se aumentou a
porcentagem de serragem. No geral, as resistências à compressão diminuíram com a adição
de serragem. Conclui-se que a porcentagem de 8% de substituição é a que melhor
apresentou diminuição da densidade no estado endurecido. Já para a resistência
característica à compressão (fck), o teor de 10% se mostrou melhor, se comparado aos
outros.
Palavras–chave: Serragem. Concreto. Densidade. Substituição.

Introdução
Segundo Isaia et al (2010), é interessante constatar como as grandes mudanças na
forma de construir se relacionam com a descoberta de novos métodos e materiais estruturais
e como o domínio do conhecimento dos materiais marcam o poder das nações ao longo dos
anos. Callister Junior (2016) cita que existe uma necessidade reconhecida de encontrar
fontes de energia novas e econômicas, além de usar as fontes de energia atuais de forma
mais eficiente, tendo os materiais, sem dúvida alguma, papel significativo nestes
desenvolvimentos.
Segundo Dantas Filho (2004), várias empresas do ramo da construção civil se
preocupam cada vez mais com a questão do desperdício, da redução de perdas e da
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reciclagem de resíduos. Não só pela questão dos impactos ambientais, mas também pela
questão de economia e de redução do consumo de recursos naturais e energéticos, visto que
muitos resíduos podem ser aproveitados nas mais variadas atividades.
O agregado miúdo atualmente utilizado para confecção de concreto é a areia, um
recurso mineral que em sua extração, agride o meio ambiente e, dentro de alguns anos, irá
se tornar um recurso insustentável (GARCEZ; GATTO; SANTOS, 2013). Dessa forma,
torna-se interessante o uso da serragem, visto que se trata de um material que usualmente é
descartado na natureza ou queimado.
Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é testar a viabilidade da utilização da
serragem em substituição parcial à areia na confecção de concreto leve. Para isso, foram
analisadas três porcentagens de substituições, e assim avaliados algumas propriedades no
estado fresco e endurecido.

Material e métodos
Buscando cumprir os objetivos propostos, foi planejado um programa experimental que
comparasse as misturas com substituição de areia por serragem com uma mistura referência,
ou seja, com a utilização de 100% de areia. Todos os traços foram avaliados quanto ao teor
de ar incorporado, densidade no estado endurecido e resistência à compressão. O traço
base dos concretos produzidos foi determinado de acordo com o método ABCP/ACI,
resultando em 1:2,27:3,89 e relação a/c de 0,66. As substituições estudadas foram de 5%,
8% e 10%.
O cimento utilizado foi o cimento Portland CPV ARI que, segundo Dantas Filho (2004),
é mais tolerável à presença de partículas vegetais, possui massa específica de 3120 kg/m³,
determinada de acordo com a NBR NM 23 (ABNT, 2001). A areia média com massa
específica de 2473,68 kg/m³, determinada de acordo com a NBR NM 52 (ABNT, 2009) e
módulo de finura de 2,26, determinado de acordo com a NBR NM 248 (ABNT, 2003). A brita
escolhida foi a brita 1, com massa específica de 2830 kg/m³, determinada de acordo com a
NBR NM 53 (ABNT, 2009). A água é de captação própria do IF Goiano e o aditivo
incorporador de ar da marca Viapol. A serragem é da espécie Pinus Caribaea, com massa
unitária solta de 0,1727 kg/dm³.
Em um teste preliminar para se verificar o comportamento do concreto quando se
adiciona serragem, foi constatado um grande consumo de água, visto que a serragem é um
material higroscópico. Dessa forma, foi fixado o valor do abatimento (slump test) de forma
que as misturas deveriam ser corrigidas até que se chegasse ao valor determinado, que foi
de 90 mm +/- 10 mm.
Vale ressaltar que a serragem foi submetida a um tratamento com sulfato de alumínio.
A concentração utilizada foi de 150 g de sulfato de alumínio por litro de água, sendo que para
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cada 1 kg de serragem, utilizou-se 10 litros de água. A serragem ficou imersa por um período
de 24 horas, sendo em seguida lavada em água corrente e posta para secar à sombra.

Resultados e discussão
Teor de ar incorporado
No estado fresco foi determinada a porcentagem de ar incorporado na mistura de
concreto. Os resultados podem ser verificados no gráfico da Figura 1. Observa-se um
significativo aumento desse parâmetro conforme se aumenta a porcentagem de substituição,
chegando ao maior valor quando se substitui 8% de areia por serragem. Porém, quando se
fez as substituições e foi utilizado aditivo incorporador de ar, os valores de ar incorporado
foram mais homogêneos. Este parâmetro influi diretamente na resistência à compressão do
concreto, assim como em sua densidade. Quanto maior o valor de ar incorporado, menor
será a resistência do concreto, assim como sua densidade.
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Figura 2 - Teor de ar incorporado nas misturas
Fonte: Elaborado pelos autores

Densidade no estado endurecido
No gráfico da Figura 2 observa-se os valores de densidade no estado endurecido dos 8
traços produzidos. A mistura que se mostrou com menor densidade no estado endurecido foi
a amostra 4, com 8% de substituição. Observa-se também que houve significativa diminuição
dessa propriedade com a substituição parcial da areia por serragem, o que era de se esperar,
devido à menor densidade da serragem se comparado com a areia.
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Figura 3 - Densidades no estado endurecido
Fonte: Elaborado pelos autores.

Garcez, Gatto e Santos (2013) estudando concreto com substituição de areia por
serragem, observou que quanto maior for a substituição, menor será a densidade do
concreto. Suas substituições foram de 25%, 50%, 75% e 100%, chegando ao menor valor de
densidade com o teor de 100% de substituição. A autora saliente que quanto menor a
densidade do concreto, menor será sua resistência à compressão axial, o que foi justificado
tanto pelos resultados da autora quanto pelos resultados deste trabalho.
Resistência à compressão
No gráfico da Figura 3 estão representados os valores de resistência à compressão
característica dos concretos, nas idades de 7 e 28 dias. O traço que apresentou maior valor,
dentre os quais foram feitas substituições, foi com 10%, valor este maior até que o do traço
somente com aditivo incorporador de ar. Em relação ao de referência, houve diminuição de
cerca de 28% aos 28 dias.
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Figura 4 - Resistências características do concreto com 7 e 28 dias
Fonte: Elaborado pelos autores.

ENAE / 2018

62

Garcez, Gatto e Santos (2013) em seu trabalho com substituições de areia por
serragem nas porcentagens de 25%, 50%, 75% e 100% observou que a resistência à
compressão diminui conforme se aumenta a porcentagem de substituição, como uma reta
descendente. Comparando-se os valores do tratamento de referência e do tratamento com a
utilização apenas de serragem como agregado miúdo, obteve-se redução nesse parâmetro
na ordem de 77%.
A diminuição da resistência pode ser explicada por vários fatores, desde a atuação de
substâncias provenientes da serragem, até a relação água/cimento, que aumenta
consideravelmente conforme se aumenta o teor de substituição.
Conforme dito anteriormente, a serragem foi submetida a um tratamento que pode não
ter sido tão eficaz, no entanto, nos trabalhos de Garcez, Gatto e Santos (2013) e Dantas
Filho (2004), independente do tratamento aplicado, as misturas com substituições também
apresentaram menores resistências.

Conclusões
Sabe-se que a serragem proporciona uma maior incidência de vazios na mistura de
concreto, o que torna maior a quantidade de ar incorporado na mistura e, consequentemente,
tornando menores os valores de densidade e resistência à compressão. Os resultados
apresentados nesse estudo comprovou isso.
Conforme se aumentou o teor de substituição, chegou-se a menores valores de
resistência à compressão. Dessa forma, o uso de serragem em concreto pode comprometer
seu uso para fins estruturais, caso se demande grandes resistências. Como os teores de
substituição desta pesquisa foram pequenos, observou-se que o teor de 10% de substituição
pode ser o ideal, já que apresentou resistência à compressão em torno de 15 MPa aos 28
dias. No entanto, esse teor não foi o que apresentou a menor densidade no estado
endurecido, que foi o teor de 8%.
Contudo, o principal objetivo do trabalho é analisar a viabilidade técnica da adição de
serragem na confecção de concreto de baixa densidade e, pelos resultados apresentados,
pode-se concluir que a serragem promove a diminuição da densidade.
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ANÁLISE DE CUSTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE TELHADO VERDE EM UMA
RESIDÊNCIA NA CIDADE DE RIO VERDE
Danilo Guimarães Almeida1, Letícia Oliveira Ribeiro2

Resumo
Atualmente, percebe-se a necessidade cada vez maior de introduzir a sustentabilidade na
construção civil, que tem como objetivo produzir novos métodos construtivos aliando
materiais alternativos a fim de diminuir os impactos ambientais originados da construção civil.
A finalidade do presente artigo é apresentar as diretrizes de uma construção sustentável,
mostrando novos materiais, técnicas construtivas e recursos de reaproveitamento; com o
enfoque na implementação de um telhado verde na cidade de Rio Verde, além de mostrar
suas vantagens e desvantagens, juntamente com uma análise de seus custos comparados a
um telhado convencional. Este trabalho tem como expectativa estimular o uso do telhado
verde em edifícios residenciais, através da análise de um dos principais fatores que dificultam
sua utilização em larga escala: o alto custo inicial.
Palavras–chave: Sustentabilidade. Telhado verde. Construção sustentável. Custo.

Introdução
O telhado verde é um método construtivo que consiste na colocação de vegetação na
cobertura de edificações e pode ser aplicado sobre qualquer tipo de construção. Antes,
deve-se observar a estrutura para analisar a capacidade da mesma, e depois instalar o
sistema de drenagem e impermeabilização do local a ser implantado o telhado verde.
A aplicação desse tipo de cobertura tem um alto custo inicial se comparado com a
cobertura tradicional, pois precisa de mão de obra especializada e uma preparação inicial.
Porém, em compensação, traz benefícios futuros para o morador, como a redução com o
gasto de energia, já que reduz as ilhas de calor e traz conforto térmico. Isso ocorre devido ao
fato de que vegetação traz umidade para o local e, consequentemente, o resfriamento do ar
ao redor, com o bônus da aparência única que esse tipo de telhado traz para a construção
(ALBERTO et al, 2012).
Os componentes do telhado verde normalmente são divididos em cinco. A laje é o
elemento onde se constrói o telhado verde. Pode ser de diversos tipos de materiais, como
laje de concreto, chapas de compensado estruturado, placas cimentícias, entre outros. É
necessário o uso de estruturas que aguentem a solicitação de carga que o telhado exige
(FERREIRA, 2007). Na impermeabilização são usados materiais betuminosos e sintéticos
1
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entre outros tipos existentes. Essa etapa tem a função de proteger a estrutura contra
infiltrações. Deve ser muito bem feita, pois a má execução da mesma pode resultar em
problemas futuros não desejáveis na estrutura (ARAÚJO, 2007). A camada drenante tem a
função de escoar a água da chuva que se acumula no telhado para que o solo não fique
saturado. Os materiais mais usados são os porosos como a argila expandida e britas
(ALBERTO et al., 2012). Já na camada filtrante, utiliza-se normalmente uma manta geotêxtil,
com a função de evitar que as águas das chuvas arrastem as partículas do solo (ALBERTO
et al., 2012). Na camada do solo a escolha deve ser feita de acordo com as necessidades do
telhado. Deve-se escolher um solo que possua uma boa drenagem, evitando os argilosos, e
que apresente uma boa composição de nutrientes para que a vegetação cresça bem e
saudável. Já a espessura do mesmo é determinada de acordo com a vegetação escolhida,
quanto mais vegetação a ser plantada, maior a espessura do solo (ARAÚJO, 2007). Por fim,
a vegetação, a escolha do último item do telhado verde deve ser feita de acordo com a região
em que o telhado será implantado, levando em conta a inclinação da cobertura, exposição ao
vento, orientação solar, sombra por conta de obstáculos e outras construções ao redor,
resistência ao frio, resistência ao calor, altura da vegetação e precipitação da região
(ALBERTO et al, 2012).

Material e métodos
Através da ferramenta Auto CAD®, que é a ferramenta mais utilizada para a criação de
projetos na engenharia civil, foi realizado o projeto da residência onde vai ser implementado
o telhado verde. O projeto de uma residência pequena do acervo do autor, que tem um total
de 50 m², foi selecionado, como mostra as Figuras 1 e 2.

Figura 1 - Projeto da residência a ser implementado o telhado verde
Fonte: Autor.
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Figura 2 – Projeto do telhado verde pronto visto de cima
Fonte: Autor.

Através de uma pesquisa em campo, foi verificado que na cidade de Rio Verde/GO não
há empresas especializadas em projeto e execução de telhados verdes. Diante disso, foram
identificados os materiais usados, e as opções com menor custo foram escolhidas.
Chegou-se a seguinte estrutura para o telhado verde, mostrada no detalhe da Figura 3:

Figura 3 - Detalhe das camadas do telado verde
Fonte: Autor

•

Impermeabilização: foi adotada a manta asfáltica, um impermeabilizante
pré-fabricado à base de asfalto modificado com polímeros. Através de pesquisa, foi
possível encontrar fornecedores locais que vendem o produto por R$ 25,00 o rolo
com 1 x 10 m.

•

Camada drenante (5 cm): foi adotada a argila expandida, um material poroso e
leve, que não compromete a vida útil da estrutura. Por fornecedores locais, o
produto pode ser adquirido por R$ 45,00 o saco com 40 kg.

•

Camada filtrante: adotou-se manta geotêxtil, um material não permeável que,
quando em contato com o solo, tem a capacidade de filtrar a água presente no
mesmo sem arrastar as partículas do solo. O produto foi encontrado por R$ 8,20 o
m².
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•

Solo (10 cm): a terra vegetal foi utilizada. Ela é adubada naturalmente com restos
de plantas e vegetais, portanto rica em nutrientes. Esse material foi encontrado por
R$ 24,00 o saco de 25 kg com fornecedores locais.

•

Vegetação: a grama foi escolhida, pois ela requer pequena manutenção e se
adequa bem ao clima local. Através de pesquisas, obteve-se a mesma por R$ 7,00
o m².

Decididos os materiais, foi feito o quantitativo de materiais utilizados com o auxílio do
Microsoft Excell®.
A quantidade necessária de argila expandida é de 2,5 m³ (50 m² x 0,05 m). Como a
argila expandida é comprada por kg, é necessário fazer a conversão para se obter a
quantidade necessária. De acordo com Moraiva et al. (2006), a massa específica da argila é
de 2570 Kg\m³, portanto, pela equação da massa específica, obtém-se:
p = m\v

→

2570 Kg\m³ = m \ 2,5 m³

→

m = 6425 Kg

A quantidade necessária de terra vegetal é de 5 m³ (50 m² x 0,1 m). Como a terra
vegetal é comprada por kg, é necessário fazer a conversão para se obter a quantidade
necessária. Como a massa específica da terra vegetal é de 1800 Kg\m³ (POUEY, 1998),
obtém-se a massa específica pela equação:
p = m\v

→

1800 Kg\m³ = m \ 5 m³

→

m = 9000 Kg

Feito o preço total de cada material a ser utilizado, soma-se todos para obter o preço
total do telhado verde.
Através de pesquisas feitas na tabela do Sinapi, foi escolhido e obtido o preço do
telhado convencional mais empregado na região.

Resultados e discussão
Com as pesquisas realizadas, foram alcançados os valores de cada telhado, sendo
R$ 16.770,00 reais para o telhado verde e R$ 5.825,00 reais para o telhado convencional,
ambos para uma área de 50 m². Com isso, observa-se que o telhado verde sai 288% mais
caro que o telhado convencional, de acordo com a tabela orçamentaria abaixo (Tabela 1):
Percebe-se que a implementação de um telhado verde em uma residência tem alto
custo inicial. Contudo, é visto que o telhado apresenta algumas vantagens em relação ao
telhado convencional, como o conforto e o isolamento térmico da construção, tornando o
ambiente interno mais fresco e agradável. Isso pode reduzir gastos com eletricidade para ar
condicionado. Outra vantagem é a durabilidade da estrutura que se amplia, pois ela não
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recebe os raios solares diretamente. Uma vantagem que vale ressaltar é a de que o telhado
verde não compete por espaço com a edificação, assim a residência fica com um jardim
suspenso sem ter que abrir mão de algum espaço no lote. Com o uso do telhado verde em
grande escala é possível ainda diminuir ou até mesmo evitar as enchentes em grandes
centros urbanos.
Tabela 1 - Planilha orçamentária do telhado verde e telhado convencional
TELHADO VERDE
Material

Unid.

Manta Asfáltica

m²

50

R$

2,50

R$

125,00

Argila expandida

Kg

6440

R$

1,13

R$

7.245,00

Manta Geotêxtil

m²

50

R$

8,20

R$

410,00

Terra vegetal

Kg

9000

R$

0,96

R$

8.640,00

m²

50

R$

7,00

R$

350,00

R$

16.770,00

Grama

Quant.

Pr. Unit.

Preço Total

Pr. Total

TELHADO CONVENCIAL
Material

Unid.

Quant.

Pr. Unit.

Pr. Total

Estrutura para telha cerâmica

m²

50

R$

58,17

R$

2.908,50

Cobertura tipo telha plan

m²

50

R$

58,34

R$

2.917,00

R$

5.825,50

Preço Total
Fonte: Autor.

Conclusões
Por meio do estudo realizado, foi visto que ainda existem muitas barreiras para a
utilização de telhados verdes, principalmente a falta de conhecimento sobre suas vantagens
e o alto custo inicial na cidade de Rio Verde. Constatou-se também a ausência de empresas
especializadas tanto na parte de projeto quanto execução desse tipo de serviço.
Apesar de apresentar um alto custo inicial, esse tipo de telhado possui vantagens
ambientais e possível redução de custos com energia elétrica, que devem ser levados em
conta no momento de escolha do tipo de telhado.
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EMPREGO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO EM ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTO
Caio César Teixeira Marques1, Lorena Araújo Silva2, Bacus de Oliveira Nahime3, Nájela Kamilla
Paula Dantas4

Resumo
Buscando-se evitar manifestações patológicas e promover a melhoria do desempenho de
compósitos cimentícios, muitos profissionais da construção civil têm procurado novas
soluções para serem empregadas, destacando-se entre elas, as fibras. Estas atuam
principalmente controlando os efeitos da retração, evitando, desta forma, o aparecimento e
propagação de fissuras. Além disso, alguns tipos de fibras melhoram as propriedades de
ductilidade de compósitos cimentícios, tornando sua utilização relevante. Neste contexto, o
presente trabalho visa analisar a viabilidade técnica do emprego de fibras de polipropileno
em argamassas de revestimento. Foram produzidas argamassas simples de cimento e areia
(traço 1:3), com adições de fibras de 0,05%, 0,10% e 0,15%, em relação ao volume de
argamassa, além de uma mistura de referência sem adição de fibras, para fins comparativos.
Foram realizados ensaios com as misturas nos estados fresco e endurecido, a fim de
analisar a influência da adição das fibras na trabalhabilidade e no desempenho mecânico das
argamassas. Dessa forma, foram analisados parâmetros de consistência, resistência à
compressão, à tração na flexão e ensaio de resistência de aderência à tração. Através da
análise dos resultados, observou-se que, nos teores estudados, houve aumento da
resistência à compressão e diminuição da resistência à tração na flexão. Não houve grande
variação da consistência e o único traço que se adequou aos parâmetros normativos de
resistência de aderência à tração foi o traço com 0,05% de adição de fibras.
Palavras–chave: Fibras. Polipropileno. Compósito.

Introdução
Nas últimas décadas, têm-se observado um aumento na procura por soluções
alternativas para emprego na construção civil, uma vez que materiais convencionalmente
utilizados, como o cimento Portland e o aço, demandam grande quantidade de energia para
sua obtenção. Além de envolverem custos elevados, a obtenção destes produtos gera
grandes impactos ambientais (CAMPELLO, 2013).
Destaca-se também que novos produtos são desenvolvidos para suprir às
necessidades de desempenho que são requeridas pelos projetos atuais e que não podem ser
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satisfeitas pelos materiais convencionalmente empregados. Desta forma, observa-se a
diversificação dos materiais de construção, objetivando-se a redução da demanda energética
e melhoria de desempenho. Sabe-se que a correta seleção dos materiais para construção é
fundamental para controle de custos e qualidade de um projeto, uma vez que as ocorrências
de manifestações patológicas podem ser minimizadas ou evitadas com este processo.
Sendo assim, o presente trabalho visa avaliar a viabilidade do emprego de fibras de
polipropileno em argamassas de revestimento, buscando compreender mais sobre o seu
desempenho e propor possíveis aplicações que minimizem as manifestações patológicas
que a atingem. Para esta análise, foram realizados ensaios experimentais para caraterização
das argamassas nos estados fresco e endurecido com diferentes porcentagens de fibras.

Material e métodos
O cimento utilizado foi o cimento Portland CP II Z – 32, por ser o mais usual e utilizado
na região, com massa específica de 3100 kg/m³, determinada de acordo com a NBR NM 23
(ABNT, 2001). A areia fina com massa específica de 2439 kg/m³, determinada de acordo com
a NBR NM 52 (ABNT, 2009) e módulo de finura de 1,62, determinado de acordo com a NBR
NM 248 (ABNT, 2003). A água é de captação própria da Universidade de Rio Verde e o
aditivo plastificante da marca Muraplast na porcentagem de 0,5% em relação à massa de
cimento. As fibras são microfibras de polipropileno, com massa específica de 905 kg/m³ e
comprimento de 6 mm.
Foram realizados procedimentos experimentais para determinação das propriedades
das argamassas com e sem fibras nos estados fresco e endurecido. Para isso, produziu-se
argamassas com traço unitário de 1:3 (cimento:areia fina) com auxílio de um misturador
mecânico de eixo vertical, com capacidade de 5 litros.
Todos os materiais foram homogeneizados por 90 segundos no misturador e por 60
segundos manualmente com o auxílio de uma colher de pedreiro. A quantidade de água foi
determinada em função da consistência da argamassa referência (A1). Isto é, foi adotada
uma consistência padrão de 260 mm +/- 10 mm para a mistura referência, realizando-se a
correção da quantidade de água até se obter a trabalhabilidade desejada.
A relação água/cimento obtida para a argamassa referência (A1) foi fixada para as
demais. Foram produzidas quatro misturas, sendo uma de referência e três com adições de
diferentes porcentagens de fibra de polipropileno. As porcentagens de adição de fibras
escolhidas foram de 0,05% (A2), 0,10% (A3) e 0,15% (A4), em volume de argamassa
produzida. Essas porcentagens foram escolhidas com base em uma revisão de literatura,
estando dentro da faixa de estudo de outros trabalhos.
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Resultados e discussão
Trabalhabilidade
O gráfico da Figura 1 mostra a variação da consistência das argamassas estudadas.
Nota-se pequena variação desse parâmetro conforme se adiciona as fibras, apresentando de
início um aumento com posterior decréscimo, chegando a uma diminuição de 1,32% para a
última mistura (A4).

Consistência (cm)

Consistência
25,5

25,23

25

25,06
24,67

25
y = -0,116x + 25,28
R² = 0,4078

24,5
24
A1

A2

A3

A4

Traços
Consistência

Linear (Consistência)

Figura 5 - Trabalhabilidade das misturas
Fonte: Os autores.

Oliveira (2001), estudando argamassas com fibras de polipropileno nas porcentagens
de 0,05%, 0,15% e 0,30%, observou que a consistência diminui conforme se aumenta a
quantidade de fibras. No presente trabalho, pelas porcentagens estarem próximas, não
houve grande diferença de resultados, porém, pela linha de tendência, espera-se que esse
valor diminua com o aumento do teor de fibras.
Resistência à compressão
O gráfico da Figura 2 apresenta a resistência média obtida segunda a NBR 7215 (ABNT,
1996) pelo ensaio de resistência à compressão, que foi realizado com 6 corpos de prova para
cada data. Observa-se que para ambas as idades ensaiadas, o teor de fibra de 0,10% (A3)
se mostrou com melhor desempenho, com resistência 11,35% maior que a argamassa
referência (A1). Em geral, todas as porcentagens de adição estudadas proporcionaram
aumento na resistência à compressão.
Resultados contrários obteve Campello (2013). Este observou que as fibras de
polipropileno provocaram diminuição da resistência à compressão quando comparados a
uma argamassa sem fibras. Isto pode ser explicado pela porcentagem adotada pelo autor,
que é maior que do presente trabalho, no valor de 0,7%. Esse valor, por ser maior, pode ter
influenciado para o decréscimo da resistência à compressão.
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Resistência média à compressão
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28 dias
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Figura 6 – Resistência à compressão
Fonte: Os autores.

Resistência à tração na flexão
A Figura 3 traz o gráfico com os valores de resistência à tração na flexão das
argamassas estudadas, obtidas segundo a NBR 13279 (ABNT, 2005) para 3 corpos de prova
por data. Com a análise do gráfico, fica evidente que para ambas as idades, a resistência à
tração na flexão diminui conforme se aumenta o teor de fibras. No entanto, ocorre um ligeiro
acréscimo no teor de 0,10% (A3), com um brusco decréscimo no teor de 0,15% (A4). Isso se
justifica pelas fibras utilizadas serem fibras de baixo módulo de elasticidade, o que acarreta
na diminuição da resistência à tração na flexão, conforme ocorreu nos trabalhos de Oliveira
(2001) e Campello (2013).
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Figura 7 – Resistência à tração na flexão
Fonte: Os autores.

Resistência de aderência à tração
A Figura 4 traz o gráfico da resistência média de aderência à tração das quatro
argamassas produzidas.

Resistência (MPa)

Resistência de aderência à tração
0,26
0,24
0,22
0,2
0,18
0,16

0,2522

0,1807

A1

y = -0,0152x2 + 0,0664x + 0,1421
R² = 0,2993
A2

0,1669
A3

0,1777

A4

Traços
Resistência

Polinomial (Resistência)

Figura 8 – Resistência de aderência à tração
Fonte: Os autores.

Analisando o gráfico, observa-se um súbito acréscimo para o teor de 0,05% (A2) com
posterior decréscimo a partir do teor de 0,10% (A3). No entanto, o teor de 0,15% (A4)
apresenta um valor médio muito próximo da argamassa referência (A1). Vale ressaltar que a
NBR 13749 (ABNT, 1996) limita os valores de resistência de aderência em 0,2 e 0,3 MPa,
para argamassas de revestimento interna e externa, respectivamente. Dessa forma, somente
a argamassa A2 estaria seguindo o recomendado da norma para ambiente interno.
Esses valores baixos podem ser justificados pelo método de produção das argamassas.
Para garantir melhor homogeneidade, todo o volume de argamassa para a execução do
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revestimento foi feito em um misturador de eixo vertical de 5 litros, portanto, o volume era
feito em partes. Dessa forma, pode ser que tenham ocorrido falhas na homogeneização final,
ou até mesmo na aplicação por parte do executando do revestimento.

Conclusões
As fibras atuam de forma a proporcionar melhor coesão nas matrizes cimentícias,
sendo capazes de melhorar algumas propriedades e prejudicar outras. Nos casos estudados,
a resistência à compressão foi a propriedade que apresentou os melhores resultados, ou seja,
as fibras provocaram um ligeiro aumento de resistência. Além disso, mostrou-se que para os
teores de fibra estudados, a trabalhabilidade se manteve em valores próximos aos
recomendados em norma. Mais estudos precisam ser feitos em relação à resistência de
aderência à tração, como por exemplo, outros teores de fibras, outro substrato de parede,
sem chapisco, para se verificar o real motivo do decréscimo acentuado dessa propriedade.
Assim sendo, para os teores estudados, o uso de fibras de polipropileno se torna
inapropriado, visto seu mal desempenho de resistência de aderência.
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ESTUDO GRANULOMÉTRICO DO RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
PARA FABRICAÇÃO DE MISTURA DE SOLO-CIMENTO
Nájela Kamilla Paula Dantas1, Fernando Henrique da Silva2, Taline Carvalho Martins3, Caio César
Teixeira Marques4

Resumo
Os resíduos de uso da construção estão entre os mais degradantes do meio ambiente, sendo
importante o seu reaproveitamento. Uma alternativa possível é sua incorporação na
fabricação de tijolos de solo-cimento. Para tanto, a granulometria dos materiais que
compõem a mistura é um fator de extrema importância na resistência final dos tijolos de
solo-cimento-resíduo. O presente trabalho tem como objetivo estudar a granulometria do solo,
dos resíduos e da mistura entre ambos nas proporções de 40% e 60% de Resíduo de
Construção e Demolição (RCD), a fim de analisar a influência da mesma nas propriedades
da mistura solo-cimento. Para isso, foi feita a caracterização física dos materiais e das
misturas. Os resultados demonstraram que o RCD corrigiu a granulometria do solo
tornando-o mais arenoso e propício à confecção de tijolos de solo-cimento.
Palavras–chave: Solo-cimento. Resíduo de construção e demolição. Granulometria.

Introdução
No contexto ambiental, grande parte dos impactos negativos ao meio ambiente é
causado pelos resíduos oriundos do setor da construção civil, que estão entre os mais
degradadores do meio ambiente, pois é um setor gerador de grandes volumes, os quais, na
maioria das vezes, são depositados em locais inadequados.
Os Resíduos de Construção e Demolição (RCDs) são constituídos por qualquer tipo de
material descartado em obra e, portanto, é uma mistura bastante variável, dependendo das
técnicas construtivas e dos materiais aplicados na obra.
Uma forma de reutilização desses materiais de descarte é a sua incorporação na
fabricação de tijolos de solo-cimento. Estes por sua vez, segundo a ABCP (2000), são uma
mistura de homogênea de solo, cimento e água, em proporções previamente estabelecidas
através de dosagem racional, executada de acordo com as normas aplicáveis ao solo em
estudo.
Para a ABCP (2000), o tipo do solo é o fator que exerce maior influência na qualidade
da mistura solo-cimento, e a ABNT NBR 10833 (2013) recomenda que os mais adequados
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para a estabilização com cimento são os seguintes: 100% passando pela peneira 4,75 mm
(n° 4); 10% a 50% passando pela peneira 0,075 mm (n° 200); Limite de Liquidez (LL) menor
ou igual a 45%; Índice de Plasticidade (IP) menor ou igual a 18%.
Segundo a ABCP (2000), os solos arenosos requerem, quase sempre, menores
quantidades de cimento do que os argilosos e siltosos. No entanto, para a mistura de
solo-cimento, os solos devem possuir também um teor mínimo da fração fina, composto por
cerca de 20 % de silte e argila, pois os trabalhos de Segantini e Wada (2011) demonstraram
que essa parcela é necessária para dar coesão suficiente à mistura solo-cimento quando
umedecida e compactada.
Para Reddy e Latha (2013) é aconselhável utilizar o solo que contenha: 10% a 20% de
argila, 10% a 20% silte, e 50% a 70% de areia. Já para Segantini e Wada (2011), os solos
mais apropriados devem possuir quantidades de areia entre 45% e 50%.
Diante disso, o presente trabalho tem como principal objetivo estudar a granulometria
do solo, dos resíduos e das misturas entre ambos, afim de demonstrar a sua influência na
nas propriedades da mistura solo-cimento.

Material e métodos
O solo utilizado foi coletado no Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde, a uma
camada de 40 a 60 cm de profundidade. Os RCDs triturados foram doados pela empresa
RNV Resíduos, coletora de entulhos, situada em Aparecida de Goiânia - GO e são
constituídos basicamente de alvenaria e concreto provenientes de demolições e de novas
construções da cidade e de outras vizinhas.
Os traços estudados são compostos por solo natural (1:5), solo mais 40% de resíduos
(1:3:2) e solo mais 60% de resíduos (1:2:3), em relação à massa de solo. Para cada uma
dessas composições foi utilizado 20% de cimento em relação à massa da mistura
solo-resíduo.
Deste modo, realizou-se a caracterização física dos materiais em conformidade com as
Normas Brasileiras: ABNT NBR 6457: 2016 (Amostra de solo – Preparação para ensaios de
compactação e ensaios de caracterização) e ABNT NBR 7181: 2016 (Solo – Análise
granulométrica) e ABNT NBR NM 248: 2003 (Agregados - Determinação da composição
granulométrica).

Resultados e discussão
Apresenta-se na Figura 1 os resultados obtidos no ensaio de análise granulométrica do
solo, dos resíduos e das misturas para a confecção dos tijolos de solo-cimento com adição
de RCD, de acordo com a ABNT NBR 7181 (2016).
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Figura 1 - Análise granulométrica do solo, RCD e misturas
Fonte: Elaborado pelos autores.

Os resultados demostraram que o solo natural possui mais argila em sua composição e
os RCDs são predominantemente arenosos.
O solo não atende às recomendações de Segantini e Wada (2011) e de Souza et al.
(2008) que designam que os solos mais apropriados para fabricação de solo-cimento devem
possuir quantidades de areia entre 45% e 50%. Porém a mistura de solo com o RCD
propiciou a constituição de um novo material, com características granulométricas dentro da
faixa recomendada para a produção do solo-cimento.
A caracterização do RCD demonstrou que o mesmo possui 67,83% de areia, 11,5%
argila e 20,65% de silte, portanto, sendo um excelente material para corrigir a granulometria
do solo em estudo, de modo a torná-lo mais arenoso e mais propício à confecção do
solo-cimento.
Nas Figuras 2 a 5 estão as distribuições granulométricas dos materiais, que
representam os tamanhos e as frações correspondentes de cada tamanho das partículas do
solo, RCD e misturas. Conjuntamente, nas curvas estão os limites estabelecidos pela ABNT
NBR 7211 (2009) para produção dos agregados miúdos destinados à produção de
argamassas e concretos de cimento Portland.
Materiais com granulometria dentro dos limites inferiores e superiores da zona ótima e
utilizável para os agregados miúdos, da ABNT NBR 7211 (2009), possuem maior
trabalhabilidade

e

são

materiais

que

possuem

uma

curva

granulométrica

sem

descontinuidade, ocasionando maior preenchimento dos vazios de argamassas e concretos,
melhorando a resistência e durabilidade. “Além disso, areias muito grossas produzem
misturas pouco trabalháveis e areias muito finas aumentam a demanda de água para a
hidratação do cimento” (MEIER, 2011). Assim, materiais que possuem curvas dentro da zona
ótima ou utilizável são recomendados para fabricação de artefatos de qualidade.
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Curva Granulométrica Solo
Porcentagem Retida Acumulada
(%)

Abertura Peneira-Limites (mm)
9.5

6.3

4.75

2.36

1.18

0.6

0.3

0.15

Fundo

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Amostra
ZU - LI
ZO - LS
ZO - LI
ZU - LS

Abertura Peneira-Ensaio (mm)
Figura 2 - Curva granulométrica do solo natural
Fonte: Adaptado da NBR 7211 (2009).

Curva Granulométrica RCD
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Figura 3 - Curva granulométrica do RCD
Fonte: Adaptado da NBR 7211 (2009).

Curva Granulométrica Solo + 40% RCD
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Figura 4 - Curva granulométrica do solo + 40% RCD
Fonte: Adaptado da NBR 7211 (2009).
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Curva Granulométrica Solo + 60% RCD
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Figura 5: Curva granulométrica do solo + 60% RCD
Fonte: Adaptado da NBR 7211 (2009).

Como pode ser observado nas figuras 2 a 5, o RCD utilizado na confecção da mistura
solo-cimento está dentro dos limites de zona ótima, sendo desta forma, considerado um
agregado de ótima qualidade para fabricação de produtos mais trabalháveis e resistentes. O
solo em parte ficou dentro dos limites, mas como a mistura do solo com os RCD os
resultados se aproximaram do prescrito na ABNT NBR 7211 (2009).
O traço que apresentou uma granulometria mais propícia para confecção de tijolos de
solo-cimento foi o com 60% de RCD em sua composição, traço 1:2:3, demonstrando que a
adição de RCD melhora a granulometria do solo e que são ótimos materiais a ser
incorporados na mistura solo-cimento.

Conclusões
Para a confecção de tijolos de solo-cimento é necessário que a mistura solo-cimento
possua uma parcela de finos responsável pela coesão e também uma parcela de areia, para
que a mistura necessite de menores teores de cimento e possua maior atrito. A quantidade
mínima necessária de areia na mistura só foi alcançada com a incorporação de RCD, sendo
este considerado um material com características satisfatórias para as melhorias das
propriedades do solo. Além disso, o RCD está dentro dos limites de zona ótima da ABNT
NBR 7211 (2009), considerado um agregado de ótima qualidade para fabricação de produtos
mais trabalháveis e resistentes.
Portanto, conclui-se que a granulometria do RCDs é benéfica para fabricação de tijolos
de solo-cimento, melhorando as suas características e trazendo melhores resultados para os
tijolos.
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DETERIORAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO: ESTUDO DE CASO EM
ARMAZÉM DE FERTILIZANTES
Juarez Ferreira Moura Neto1, Thaís Almeida Muniz Alves2, Tiago Ferreira Campos Neto3

Resumo
Durabilidade consiste na capacidade que a estrutura tem de se comportar de forma
adequada, suportando as condições para a qual foi projetada. Diante dessa problemática, o
objetivo desse projeto de pesquisa é avaliar o grau de deterioração da estrutura de um
armazém de fertilizantes por meio de ensaios de carbonatação e esclerometria. Utilizando
como procedimento a ABNT NBR 7584:2012 para analisar a resistência superficial do
concreto e técnicas de profundidade de carbonatação com solução de fenolftaleína. Por meio
de visita técnica preliminar, pôde-se verificar que a estrutura se encontra em bom estado de
conservação, apresentando pequenas manifestações patológicas. Após a realização dos
ensaios de esclerometria e profundidade de carbonatação, observou-se que a umidade
interfere diretamente na resistência de vigas de bases, os produtos com sulfato em sua
composição e maior higroscopia aumenta significativamente a agressividade no ambiente e
gera menor resistência nos elementos estruturais vigas e pilares.
Palavras–chave: Durabilidade. Estruturas de concreto. Inspeção visual. Carbonatação
Esclerometria.

Introdução
A durabilidade das estruturas dependente das características do concreto, da
espessura e peculiaridade do cobrimento da armadura, que tem como função principal
garantir proteção física e química. A qualidade do concreto a ser atendido, deve ser
estabelecida por ensaios de desempenho de durabilidade da estrutura, frente ao tipo e nível
de agressividade ambiental previsto em projeto (ALMEIDA; SALES, 2014).
A deterioração do concreto pode estar associada a questões físico mecânica, químicas
e biológicas, sendo as químicas uma das que mais degradam estruturas de concreto. A
presença de substâncias química presentes em agregados reativos ou provenientes do
ambiente reagem com a matriz cimentícia, causando manifestações patológicas. Os
principais meios de deterioração são ataques por sulfatos, por ácidos, reação álcali-agregado
e ainda a carbonatação que cria meios de penetração dos cloretos até a armadura (DYER,
2015).
A carbonatação do concreto ocorre devido ao ingresso do dióxido de carbono CO2 em forma
de gás por poros existentes. Devido à umidade presente ocorre uma reação química entre o
CO2 e a pasta de cimento hidratada, chamada de carbonatação. O resultado dessa reação é
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a transformação de hidróxido de cálcio Ca(OH)2 em carbonato de cálcio CaCO3 reduzindo o
pH do concreto, assim ocorrendo a despassivação da armadura (OLLIVIER; VICHOT, 2014).

Material e métodos
No ano de 2013 foi construído o armazém de fertilizantes da COMIGO localizado na
área industrial da cidade de Rio Verde - GO, ocupando área total de 26 mil metros quadrados
e possui dezoito boxes para matérias-primas. A Figura 1a apresenta uma fotografia externa
do armazém e a Figura 1b apresenta as baias no interior da edificação.

(a)

(b)

Figura 1 - Fachada do armazém (a) e baias no interior (b)
Fonte: COMIGO (a) e Campos e Negócios (b).

A obra se encaixa na classe de agressividade ambiental IV com agressividade
considerada muito forte por se tratar de um armazém de fertilizantes. Segundo a NBR 6118
(ABNT, 2014), o risco de deterioração nessas condições é elevado e deve ter um cobrimento
nominal mínimo de 45 mm para lajes e 50 mm para vigas e pilares.
No Quadro 1 estão apresentados os fertilizantes estocados no armazém, suas
respectivas fórmulas químicas e as propriedades de ataque ao concreto armado.
Quadro 1 - Fertilizantes e possíveis ataques a estrutura
Nome comercial

Símbolo

Fórmula química

Propriedade de ataque

Cloreto de Potássio

KCl

KCl

Cloreto

SSG Amoniado 03-17

03-17-00

CaH(PO4).2H2O.

Umidade

Sulfato de amônia

SAM

(NH4)2SO4

Sulfato

Fosfato monoamônico

MAP

NH4H2PO4

Umidade

Super fosfato triplo

STG

Ca(H2PO4)2 H2O

Umidade

Ureia gr

Ureia gr

CO(NH2)2

Umidade

Fonte: Adaptado de Ribeiro, 1999.

Como método, adotou-se o procedimento de testes básicos de profundidade de
carbonatação e esclerometria, a fim de identificar os ataques aos compostos hidratados do
concreto. Inicialmente, foram realizadas visitas preliminares ao armazém de maneira a
estudar a incidência de manifestações patológicas. No planejamento, definiu-se que os
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elementos estruturais mais submetidos à ação dos agentes agressivos dentro do armazém
são as vigas de travamento de base e os pilares, ensaiando-os em alturas entre 1,0 e 1,5 m
do piso.
O ensaio de profundidade de carbonatação foi realizado com o intuito de verificar a
existência de pontos de ataque químico dos fertilizantes ao concreto. Foi utilizada solução de
fenolftaleína e realizada a leitura de três pontos carbonatados, depois feito à média.
Por fim, foi realizado ensaio de avaliação da resistência estimada do concreto por meio
da técnica de esclerometria, regulamentada pela ABNT NBR 7584:2012, a fim de medir a
dureza superficial do concreto. Após os ensaios realizados com base nos resultados obtidos,
foi possível identificar qual o box com maior resistência superficial e menor profundidade de
carbonatação.

Resultados e discussão
É possível observar na Figura 2 que o box com menor resistência superficial para viga é
utilizado para estocar superfosfato triplo (STG), atingindo uma média de 25,0 MPa; enquanto,
o box com a maior resistência superficial em viga é utilizado para estocar fósforo
monomaníaco (MAP), chegando na faixa de 44,0 MPa. O box com menor resistência
superficial em pilar foi do fosfato monoamônico (MAP) e do sulfato de amônia (SAM) com
valor médio 45,0 MPa; Já os boxes com maior resistência superficial de pilar foram os
estocados com ureia e cloreto de potássio (KCl) com média de 60 MPa.

Figura 2 – Resistência superficial em vigas e pilares
Fonte: Autoria própria.

As vigas estão em maior contato com o produto estocado e, consequentemente, estão
mais susceptíveis a sofrer com a ação química dos fertilizantes. Segundo Alcarde et al (1992)
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o STG tem uma absorção de 0,89% de umidade em um tempo de exposição de 72 horas,
menor que alguns compostos estocados, porém a resistência baixa é justificada pela
estocagem, de janeiro a dezembro, aumentando o tempo de exposição. O MAP também
absorve uma quantidade de água significativa, mas o box fica cheio em períodos sazonais,
retirando o contado da matéria com a viga em períodos do ano, deste modo, não perdendo
resistência superficial pela presença constante de elevados teores de umidade superficial.
O pilar com menor resistência foi estocado com SAM e MAP. No caso do SAM existe a
presença de sulfato quando dissociada a molécula na presença de água (umidade) e, de
acordo com Almeida e Sales (2014), reage com o hidróxido de cálcio. Essa reação resulta na
formação do sulfato de cálcio retirando massa dos compostos hidratados do concreto
deixando poros superficiais que reduzem a resistência na superfície da peça.
As profundidades de carbonatação4 e coeficiente por idade da obra tiveram resultados
coerentes em relação às resistências, indicando um nível maior de redução do pH do
concreto no pilar de SAM, um composto sulfatado. A profundidade de carbonatação indica se
o hidróxido de cálcio reagiu com outros compostos. De acordo com Neville e Brooks (2013) o
sulfato penetra no concreto reagindo com o hidróxido de cálcio formando o sulfato de cálcio.
Por meio de inspeção visual foi possível notar eflorescências em peças do box onde o SAM é
estocado. Os resultados de profundidade e coeficiente de carbonatação relacionado com a
resistência superficial dos pilares estão apresentados na Figura 3.

Figura 3 - Relação entre frente de carbonatação e resistência superficial em pilar
Fonte: Autoria própria.

4

Resultante da reação entre o gás carbônico e o hidróxido de cálcio, produto de hidratação do
cimento, na presença de água (NEVILLE; BROOKS, 2013).
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Em aspecto geral, a umidade foi determinante para explicar os valores de resistência
em vigas. Segundo Olliver e Victhot (2013), a umidade juntamente com o dióxido de carbono
(CO2) ou sulfatos reduzem o pH do concreto, retirando o hidróxido de cálcio e criando uma
rede de poros, assim reduzindo a resistência. No interior do armazém transitam pás
carregadeiras com motor a combustão, inserindo uma quantidade significativa de CO2 em
sua atmosfera, aumentando a agressividade. Também existe a formação de “nuvem de
poeira” na descarga das matérias primas nos boxes levando sulfatos para todas as partes do
armazém, propiciando condições necessárias para essas reações acontecerem.

Conclusões
Esse artigo baseou-se na análise da resistência superficial relacionada com a
profundidade de carbonatação existente a fim de verificar qual matéria prima de fertilizantes
estocada deteriora mais a estrutura.
Os ensaios comprovaram que os fertilizantes com maior higroscopicidade reduzem a
resistência em vigas por estarem em contato direto com o produto estocado. Já os pilares
apresentaram menores resistências no box com produto sulfatado, justificada pela reação do
hidróxido de cálcio com a matriz hidratada da pasta.
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ANÁLISE DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM SITUAÇÃO DE
INCÊNDIO CONFORME A ABNT NBR 15200:2012
Michael Dowglas de Gois Silva1, Débora Lima Souza2, Vanessa Rafael de Melo3

Resumo
As estruturas de concreto armado quando submetidas a altas temperaturas perdem
resistência, pois nesta situação ocorrem fenômenos de expansão e lascamento do concreto,
afetando diretamente o funcionamento da estrutura de concreto armado. A norma NBR ABNT
15200:2012, permite a utilização de métodos a fim de verificar a segurança da estrutura de
concreto em situação de incêndio. Este trabalho apresenta a análise de uma laje de concreto
armado pelos métodos tabular e simplificado (Hertz), permitidos na norma, utilizando os
resultados obtidos pelo dimensionamento descrito no modelo de Carvalho e Filho (2014, p.
354). Será obtido o TRRF pela norma ABNT NBR 14432:2001 pelo tipo de edificação e, a
partir deste, encontrar as dimensões mínimas e momentos resistentes da estrutura para uma
situação de incêndio. Contudo, espera-se verificar o atendimento à norma no
dimensionamento da estrutura quanto à segurança.
Palavras–chave: Incêndio. Estrutura. Concreto armado. Segurança.

Introdução
A necessidade de adoção de medidas de segurança contra incêndios em edificações,
diante da perda de bens materiais e vidas pela falha humana ao longo dos tempos, tornou-se
cada vez mais preocupante. Edificações constituídas de concreto armado, como o Museu da
Língua Portuguesa localizado em São Paulo foi totalmente destruído por um incêndio de
grandes proporções que se alastrou por três pavimentos, em 2015. Recentemente ocorreu o
incêndio na torre Grenfell (2017) localizada em Londres que, por falhas de medidas de
segurança, deixou vítimas que perderam suas vidas no processo. Tragédias como essas
levam a repensar algumas missões de grandeza tanto humanitárias como técnicas.
Segundo Tavares e Nogueira (2016), o concreto armado, quando submetido a uma
variação de temperatura, diminui sua rigidez e capacidade de resistência dos elementos
estruturais. Levando em consideração o aumento dos esforços adicionais surgido pela
agitação de moléculas, onde em um grau maior indica maior temperatura, podendo afetar
outros elementos fora do compartimento ou onde se formou o incêndio.
Com a elevada temperatura ocorrem reações nos agregados e, sobretudo na pasta de
cimento. A perda de monóxido de carbono (CO) do carbonato de cálcio (CaCO3) predomina
num concreto que contém agregados calcários. Quando submetidos a uma temperatura

1

eng.michaeldowglas@gmail.com, professor mestre, UniRV, Faculdade de Engenharia Civil.

2

deboralsrv@gmail.com, graduanda, UniRV, Faculdade de Engenharia Civil.

3

vanessa_demelo@outlook.com, graduanda, UniRV, Faculdade de Engenharia Civil.
ENAE / 2018

88

entre 1200 °C até 1300 °C, os compostos a base de silicatos do concreto começam a fundir.
Agregados como rochas de basalto com origem vulcânica apresentam um fenômeno de
expansão seguido da liberação de gases contidos nas rochas desde a sua formação, assim a
degradação conduz à fissuração da estrutura interna do concreto (ROBERT; COLINA;
DEBICKI, 2014).
Atualmente no Brasil existem regulamentações estaduais e normas referentes à
segurança dos elementos estruturais de edificações contra situação de incêndio. A norma
brasileira ABNT NBR 15200:2012, estabelece parâmetros e apresenta diferentes métodos de
cálculo, desde o tabular até os métodos simplificados geral e experimentais, a fim do
dimensionamento de estruturas de concreto que visam essa verificação de segurança das
estruturas de em situação de incêndio.
Quanto ao Tempo Requerido de Resistência ao fogo (TRRF), a norma ABNT NBR
14432:2001 apresenta procedimentos para a determinação deste tempo em minutos, desde
que obedeça aos parâmetros de resistência ao fogo definidos na norma e a resistência dos
elementos construtivos isolados. Apesar de considerar a proteção passiva, o TRRF não
relaciona o tempo gasto para a desocupação da edificação nem tempo de duração do
incêndio ou até mesmo a ação do corpo de bombeiros.
Segundo Silva (2018), os principais requisitos no dimensionamento de estruturas de
concreto em situação de incêndio são as dimensões mínimas dos elementos estruturais e a
distância do centro geométrico das armaduras ao fogo. No caso de lajes, devem ser
projetadas com uma espessura mínima, de forma a impedir a passagem do calor ionizando
fogo no pavimento superior, quebrando assim a compartimentação vertical.
Segundo Costa e Silva (2006), os incêndios reais se diferem bastante de um ambiente
para o outro, assim tem-se adotado curvas modelo de incêndio padrão idealizadas para
análises experimentais no qual admite-se que a temperatura dos gases obedeça a uma
padronização, no estudo da resistência ao fogo em elementos estruturais. A curva padrão
ISO 834 têm sido a mais utilizada no dimensionamento de estruturas em situação de
incêndio, por apresentar maior conformidade com as demais normas internacionais.
Conforme Delalibera, Silva e Peruzzi (2017), a ABNT NBR 15200:2012 permite o uso
de métodos simplificados para dimensionamento de lajes e vigas de concreto armado. A
EUROCODE 2: 2004 recomenda em análises de estruturas de concreto armado, a utilização
do método de Hertz ou método das zonas, que se baseia na diminuição da área superficial
da peça, por perder sua função estrutural devido à alta temperatura.
O objetivo deste trabalho é analisar uma estrutura de concreto armado em situação de
incêndio buscando demonstrar a importância da utilização da norma ABNT NBR 15200:2012,
assim será verificada a função corta fogo de uma laje de concreto armado utilizando os
métodos permitidos na norma.
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Material e métodos
Após obter as informações necessárias, serão analisadas pelos métodos tabular e
método de Hertz, as lajes de estrutura de concreto da planta pavimento tipo apresentado na
Figura 1, assim como os dados do dimensionamento, afim de comparação com os resultados
encontrados na análise pelos métodos apresentados em conformidade com a norma ABNT
NBR 15200:2012.

Figura 1 - Planta modelo para dimensionamento (cotas em m)
Fonte: Adaptada de Carvalho e Filho, 2014.

O TRRF será obtido através da norma ABNT NBR 14432:2001, com as seguintes
considerações: laje maciça de 12 cm de espessura, salas utilizadas para escritórios e
edificação com até 15 metros de altura.

Método Tabular
Com o TRRF encontrado, será utilizada a Tabela 1 da norma ABNT NBR 15200:2012
para obter as dimensões mínimas de espessuras e distância entre o eixo da armadura
longitudinal e a face do concreto exposto, considerando lajes contínuas.
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Tabela 1 – Dimensões mínimas para lajes contínuas

a

TRRF (min)

hª (mm)

c1b (mm)

30

60

10

60

80

10

90

100

15

120

120

20

180

150

30

Dimensões mínimas para garantir a função corta-fogo.

b

Válido para lajes armadas em uma ou duas direções.

c

Os valores de c1 indicados nesta tabela são válidos para armadura passiva. No caso de elementos protendidos,

os valores de c1 para as armaduras ativas são determinados acrescendo-se 10 mm para barras e 15 mm para fios
e cordoalhas
Fonte: Adaptado de ABNT NBR 15200: 2012.

Método de Hertz
Por este método, será dividida a espessura da laje em 5 camadas, afim de encontrar a
temperatura em cada faixa utilizando a Figura 2. Os coeficientes redutores da resistência do
concreto (𝑘𝑐𝜃,𝑖 ) em função da temperatura será obtido através da norma ABNT NBR 15200:
2012.

Figura 2 - Distribuição da temperatura em uma laje
Fonte: Delalibera et al, 2017 apud Araújo, 2014.

Com os valores dos coeficientes de redução da resistência do concreto, será possível
calcular pela Equação 1, a espessura da zona danificada a ser desprezada e posteriormente
a posição da linha neutra e o momento resistente em situação de incêndio e comparar com o
momento atuante de cálculo.
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𝑎𝑧 = 𝑤 . ( 1 −

𝑘𝑐,𝑚
)
𝑘𝑐𝜃,𝑀

(1)

Onde:
− w: é a espessura da laje, em metros.
− 𝑘𝑐,𝑚 : fator médio de redução da resistência à compressão do concreto-adimensional.
− 𝑘𝑐𝜃,𝑀 : fator de redução da resistência à compressão do concreto no meio da seçãoadimensional.

Utilizando os critérios estabelecidos pela norma NBR 15200:2012, espera-se verificar
as dimensões mínimas, na função corta fogo para uma laje maciça, e a capacidade de
suporte a solicitações de cálculo em situação de incêndio, em comparação com o
dimensionamento a temperatura ambiente já calculado no livro adotado como modelo.
Através do dimensionamento será possível verificar a praticidade dos métodos utilizados no
cálculo em atendimento a segurança em uma situação de incêndio.
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ANÁLISE DE CAPACIDADE E DEMANDA DO SETOR DE IMPRESSÃO DE UMA
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS
Larissa Dias Moura1, Giancarllo Ribeiro Vasconcelos 2

Resumo
Com o mercado cada vez mais competitivo, as empresas estão constantemente na busca por
melhorias em seu processo produtivo, na qualidade dos produtos e no comprometimento
com os clientes. Para que a capacidade produtiva esteja alinhada com a previsão de
demanda é necessário que seja feita uma boa análise estratégica. Neste trabalho foi feito o
cálculo da capacidade produtiva do setor de impressão de uma empresa de embalagens
plásticas e realizada a previsão de demanda, verificando se ambas estavam alinhadas. Foi
feita coleta de dados referente às capacidades do setor e dados referentes a volumes
produzidos. Diante destes dados foi possível realizar a revisão entre a capacidade realizada
com a previsão de demanda.
Palavras–chave: Capacidade produtiva. Previsão de demanda. Capacidade realizada.

Introdução
Com as grandes mudanças estruturais e tecnológicas que o mercado vem
apresentando nos últimos tempos, as empresas encontram-se na busca incessante pela
adaptação no cenário de variações de demanda expostas pelo cliente. A competitividade, o
prazo de entrega, o elevado mix de produtos e a variação de demanda, faz com que o
planejamento da produção e as decisões sobre capacidade produtiva sejam estratégicos
para a sobrevivência do negócio.
Determinar a capacidade produtiva é importante, pois permite planejar e atender a
demanda. Havendo um desequilíbrio entre estes pode se verificar atrasos em entregas,
desperdícios de recursos, perdas econômicas. E assim alterando o plano principal que é a
maximização de lucros (HO e FANG, 2013).
Almeida e Werner (2015) ressaltam a importância da previsão de demanda,
melhorando a apuração de dados das previsões e aperfeiçoando a capacidade operacional
nas indústrias. Apresentam técnicas que se tornam pontos positivos no desempenho de
custos quando usado com coletas de dados e fontes de informação.
O objetivo deste trabalho foi calcular a capacidade produtiva e realizar a previsão de
demanda do setor de impressão de uma indústria de embalagens plásticas flexíveis,
localizada na cidade de Rio Verde - GO e analisar se esta capacidade está alinhada à
demanda, avaliando possíveis ações que podem melhorar os resultados da indústria.
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Material e métodos
O estudo foi realizado em uma indústria de embalagens plásticas flexíveis, localizada
na cidade de Rio Verde, interior do sudoeste goiano. A empresa está no mercado há mais de
30 anos, com um moderno parque industrial considerado um dos mais diversificados da
América Latina. Possui seis unidades fabris localizadas estrategicamente.
Como apoio a este trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o
planejamento adequado de capacidade e previsão de demanda, buscando informações
concretas e de fundamentos ao trabalho.
Realizou-se levantamento de dados fornecidos pelo sistema de planejamento e
controle da produção da empresa, gerentes e colaboradores, permitindo a elaboração dos
cálculos das capacidades e a análise da demanda.

Resultados e discussão
A fábrica possui uma capacidade instalada de produção de 1.720 metros por minuto
(m/min), um total de 2.476.800 metros por dia. Com essas informações foi possível realizar
os cálculos da capacidade instalada, disponível, efetiva e realizada.
Cada turno possui um total de oito horas trabalhadas por dia, durante seis dias da
semana.
Peinado e Graeml (2007) ressaltam que a capacidade instalada (CI) é a quantidade
máxima que uma empresa/setor/máquina, pode produzir sem paradas ou perdas, ou seja,
um processo totalmente contínuo. Conforme a Tabela 1.
Tabela 1 – Capacidade Instalada do Setor de Impressão
HORIZONTE DE TEMPO

HORAS

METROS

MÊS

624

64.396.800

ANO

7.488

772.761.600

Fonte: Setor de Impressão (2018).

Para definir a capacidade disponível (CD) do setor, foi considerada a jornada de
trabalho da empresa, que trabalha em três turnos. É possível notar o resultado na Tabela 2.
Tabela 2 – Capacidade Disponível do Setor de Impressão
1 TURNO

2 TURNOS

3 TURNOS

HORIZONTE
DE TEMPO

HORAS

METROS

HORAS

METROS

HORAS

METROS

MÊS

208

21.465.600

416

42.931.200

624

64.396.800

ANO

2496

257.587.200

4992

515.174.400

7488

772.761.600

Fonte: Setor de Impressão (2018).

A capacidade efetiva (CE) foi definida considerando as paradas planejadas que
acontecem no setor ao longo de sua produção, descrita na Tabela 3.
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Tabela 3 – Paradas planejadas
1 TURNO

2 TURNOS

3 TURNOS

MOTIVO DA
PARADA

MÊS (h)

ANO (h)

MÊS (h)

ANO (h)

MÊS (h)

ANO (h)

LIMPEZA

7,89

94,68

15,78

189,36

23,67

284,04

PROGRAMAÇÃO

2,01

24,12

4,02

48,24

6,03

72,36

QUALIDADE

11,25

135

22,5

270

33,75

405

REFEIÇÃO

12,85

154,2

25,7

308,4

38,55

462,6

SETUP

78,07

936,84

156,14

1873,68

234,21

2.810,52

TOTAL DE
PARADAS

112,07

1.344,84

224,14

2.689,68

336,21

4.034,52

Fonte: Setor de Impressão (2018).

O cálculo é realizado a partir da Equação 1 descrita abaixo:
CE = CD – PARADAS PLANEJADAS

(1)

Tabela 4 – Capacidade Efetiva do Setor de Impressão
1 TURNO

2 TURNOS

3 TURNOS

HORIZONTE DE
TEMPO

HORAS

METROS

HORAS

METROS

HORAS

METROS

MÊS

95,93

9.899.976,00

191,86

19.799.952,00

287,79

29.699.928,00

ANO

1.151,16 118.799.712,00 2.302,32 237.599.424,00 3.453,48 356.399.136,00
Fonte: Setor de Impressão (2018).

Para definir a capacidade realizada (CR) do setor, considerou-se as paradas não
planejadas, conforme a Tabela 5.
Tabela 5 – Paradas não planejadas
MOTIVO DA
PARADA

1 TURNOS

2 TURNOS

3 TURNOS

MÊS (h)

ANO (h)

MÊS (h)

ANO (h)

MÊS (h)

ANO (h)

PROBLEMAS
COM ANILOX

5,90

70,85

11,81

141,70

17,71

212,55

ARTES

10,50

126,02

21,00

252,03

31,50

378,05

FALHA NA
TEMPERATURA

19,92

239,07

39,84

478,13

59,77

717,20

FALTA DE
MATÉRIA PRIMA

10,30

123,58

20,60

247,17

30,90

370,75

MANUTENÇÃO
CORRETIVA

5,29

63,53

10,59

127,06

15,88

190,60

TOTAL DE
HORAS
PARADAS

51,92

623,05

103,84

1.246,10

155,76

1.869,15

Fonte: Setor de impressão (2018).
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Aplicando a Equação 2, obteve-se o resultado da capacidade realizada do setor,
caracterizado na Tabela 6.
CR = CE – PARADAS NÃO PLANEJADAS

(2)

Tabela 6 – Capacidade realizada do Setor de Impressão
1 TURNO

2 TURNOS

3 TURNOS

HORIZONTE DE
TEMPO

HORAS

METROS

HORAS

METROS

HORAS

METROS

MÊS

60,15

6.207.399,73

120,30

12.414.799,47

180,45

18.622.199,20

ANO

721,79

74.488.796,80 1.443,58 148.977.593,60 2.165,37 223.466.390,40
Fonte: Setor de Impressão (2018).

A fim de analisar se o setor de impressão está capacitado para atender a demanda de
Julho de 2018 à Junho de 2019, foi feita uma previsão de demanda com dados de vendas
obtidos nos anos de 2016/2017 e 2017/2018, fornecidos pela empresa. Abaixo os dados
apresentados na Tabela 7.
Tabela 7 - Demandas de Julho de 2016 à Junho de 2018
Mês

Metros 2016/2017

Metros 2017/2018

Previsão 2018/2019

Janeiro

26.384.281,33

16.538.659,32

19.492.345,92

Fevereiro

17.640.565,55

15.958.051,65

16.462.805,82

Março

27.389.678,48

14.139.123,34

18.114.289,88

Abril

14.787.779,35

18.039.358,48

17.063.884,74

Maio

18.255.509,43

27.894.464,30

25.002.777,84

Junho

15.524.299,00

12.437.664,47

13.363.654,83

Julho

19.815.910,30

23.212.156,17

29.156.929,96

Agosto

17.624.481,15

14.868.471,83

15.695.274,63

Setembro

15.837.859,21

18.055.152,41

17.389.964,45

Outubro

14.289.747,22

24.261.556,15

21.270.013,47

Novembro

20.749.743,32

24.857.115,95

23.624.904,16

Dezembro

12.015.043,81

16.083.356,01

14.862.862,35

Total

220.314.898,16

226.345.130,08

231.499.708,06

Fonte: Sistema do Setor de Impressão (2018).

Com a análise das demandas, obteve-se, então, a previsão de demanda para o
período de Julho de 2018 à Junho de 2019.
Para analisar a previsão de demanda, foi feita uma pesquisa de dados dos últimos dois
anos, o que demonstrou que, apesar dos pedidos serem uma indefinição de um período para
o outro, as linhas encontram-se em um padrão. Porém, em ritmos oscilantes.
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Com base nestas informações, o método estabelecido para esta previsão foi o de
Média Móvel Ponderada (MMP), devido à sua eficácia em resolver problemas com pesos
similares. Sua forma de cálculo é feita por meio da soma das quantidades de um
determinado tempo, multiplicado por um sistema de peso que, no final, a soma deve ser igual
a 1. Desta forma, escolheu-se um peso de 0,3 para o período de 2016/2017 e 0,7 para
2017/2018 por ser um ano mais próximo do presente. Representados na Figura 1.

Previsão de Demanda 2018/2019
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00

QUANTIDADE 2016/2017 METROS
QUANTIDADE 2017/2018 KG METROS
PREVISÃO DE DEMANDA PARA 2018/2019

Figura 1 - Previsão de demanda 2018/2019
Fonte: Próprio autor (2018).

Com a previsão de demanda concluída, realizou-se uma análise junto à capacidade
realizada do setor, representada na Figura 2.

Figura 2 - Revisão entre capacidade e previsão de demanda
Fonte: Próprio autor (2018).
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Conclusões
Concluiu-se que o setor tem a necessidade de uma estratégia para que consiga
equilibrar a capacidade junto à sua demanda, visto que sua capacidade realizada está abaixo,
com uma produção de 18.622.199,20 metros por mês, e a sua demanda com uma média de
19.291.642,34 metros por mês.
Com um cálculo do índice de eficiência feito a partir da capacidade realizada mensal
dividida pela capacidade efetiva mensal, obteve-se um resultado que mostra um percentual
de 62,70% de eficiência, ou seja, uma perda de 37,30% da capacidade deixando de ser
utilizada devido às paradas não planejadas.
O estudo colaborou para que os percentuais fossem evidenciados, mostrando o quanto
o setor está utilizando e o quanto está deixando de produzir devido à sua falha nas paradas
planejadas e não planejadas, deixando assim o setor inoperante.
É recomendável que o setor invista em planos que busquem a otimização de tempo
das suas paradas, garantindo assim, o cumprimento em prazos de entrega e o
aproveitamento da sua capacidade instalada.
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ANÁLISE DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EM UMA PANIFICADORA NO
MUNICÍPIO DE RIO VERDE – GOIÁS
Letícia de Oliveira Terra Pimenta1

Resumo
Sabendo-se da importância de fidelização dos clientes com a empresa para o crescimento do
negócio, o presente estudo teve como finalidade utilizar métodos de pesquisa de satisfação,
a fim de se conhecer o nível de satisfação dos clientes de uma empresa de panificação de
pequeno porte localizada em Rio Verde - GO, e assim, identificar pontos de melhoria com
base nos resultados. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa quantitativa, e ao final
dessa pesquisa foi possível obter-se um resultado para embasar um plano de ação, onde foi
sugerida à empresa a aplicação do controle de vendas diárias, para futuramente ser
realizada uma previsão de demanda, com intuito de sanar o problema de qualidade relatado
pelos clientes e, consequentemente, melhorar as vendas.
Palavras–chave: Net Promoter Score. Pesquisa de Satisfação. Atendimento ao Cliente.

Introdução
Segundo Vargas et. al. (2013), com o crescimento do mercado consumidor e produtor
nas últimas décadas, devido à facilidade de se ter acesso às informações e, junto com o
aumento da concorrência, atender às necessidades do cliente, passou a ser algo vital e não
somente um diferencial.
Para Moraes (2017) e Oliveira et. al. (2018), a pesquisa de satisfação é considerada
eficaz para tomada de decisão, para se conhecer as expectativas dos clientes e assim
caminhar para a fidelização. A pesquisa de satisfação é um importante instrumento utilizado
para se melhorar o negócio, uma vez que, através dela, conseguiu-se medir o nível de
satisfação dos clientes, e assim obter conhecimento da necessidade de aperfeiçoamentos.
Para garantir que haverá clientes que comprarão seus produtos, e assim conseguir
manter seu negócio ativo por mais tempo, é ideal conhecer as reais necessidades dos
clientes. A importância de se fidelizar o cliente se deve ao fato de que com isso, é possível
aumentar a lucratividade e manter as vendas efetivas em longo prazo (TIBURCIO et. al.
2017).
Ter um bom índice de satisfação do cliente significa aumentar a probabilidade de
recompra e retorno dos clientes ao estabelecimento. Conseguir medir e obter a compreensão
do nível de satisfação do cliente é um importante objeto a ser usado na tomada de decisão
para o crescimento e sucesso do negócio de bens de consumo e serviço (ANGNES et. al.
2015).
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Existem várias maneiras para se medir a satisfação e lealdade do cliente, segundo
Cossa (2017), alguns destes modos são: cálculo de médias, índices agregados ou
percentagens. Logo, citam-se algumas métricas mais comuns:
• Satisfação Global - O cliente atribui uma nota para a empresa de uma forma global,
levando em consideração toda sua experiência com a mesma;
• Satisfação média - O cliente atribui nota para diversas perguntas, e então é feita
uma média aritmética das pontuações;
• Satisfaction Top Box - É a percentagem de clientes que respondem com a máxima
nota em relação à satisfação global, são clientes muito satisfeitos;
• Intenção de recompra - O cliente atribui uma nota para empresa sobre a
probabilidade de retorno para voltar a utilizar dos recursos da mesma;
• Net Promoter Score - É a diferença de percentagem entre os clientes promotores
(que recomendam a empresa) e os clientes detratores (que não recomendam a
empresa).
Sabendo-se da importância de fidelização dos clientes com a empresa para o
crescimento e permanência da mesma, este estudo teve como finalidade aplicar métodos de
pesquisa de satisfação, a fim de conhecer o nível de satisfação dos clientes de uma empresa
de panificação de pequeno porte localizada em Rio Verde - GO, e assim identificar pontos de
melhoria com base nos resultados obtidos, e, por fim, criar indicadores de desempenho para
identificar aspectos a serem melhorados continuamente no atendimento da empresa.

Material e métodos
A pesquisa realizada classifica-se como exploratória do tipo estudo de caso. Para Gil
(2017, p.26) “As pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais explicito ou a construir hipóteses”.
Com relação ao estudo de caso, Gil (2017, p.34) esclarece que, o estudo de caso é
utilizado para diversos fins, como por exemplo, explorar situações da vida real e formular
hipóteses.
No primeiro momento foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a fim de buscar
conceitos, ideias e estudos já realizados com o mesmo propósito para embasar o estudo
atual. Logo depois, foram definidas as perguntas a serem realizadas e a forma de abordagem
ao público, ficou assim firmada que, as pesquisas seriam realizadas através do
preenchimento de um questionário sem identificação do individuo e colocado em uma urna
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que ficaria disponível na empresa. A Figura 1 mostra o fluxograma com a sequência das
atividades realizadas nesta pesquisa.
O período de coleta de dados para a pesquisa foi escolhido de forma aleatória, já que
se trata de uma empresa que oferece produtos e serviços de consumos básicos e diários, ou
seja,

não

existem

períodos

de

sazonalidades

em

que

as

vendas

aumentam

significativamente. Logo após a coleta dos dados, foi realizada uma tabulação para obter os
resultados e, em seguida, foram analisados os resultados para concluir se haveria
necessidade de uma nova pesquisa para realizar e elaborar um plano de ação a ser aplicado
pela empresa.

Figura 1 – Fluxograma do estudo realizado
Fonte: Próprio Autor (2018).

Net Promoter Score
Destacado no estudo realizado por Cossa (2017), como uma das métricas de análise
da relação entre a satisfação do cliente e o desempenho da empresa, o Net Promoter Score
(NPS) vem ganhando espaço desde que foi introduzido por Reichheld em 2003 no seu artigo
“The one number you need to grow”, por ser simples, fácil de usar e por se adaptar em
diversos negócios.
Segundo Cossa (2017), o NPS é uma métrica que utiliza uma pergunta para relacionar
a lealdade comportamental do cliente, e que mostra a probabilidade deste de recomendar a
empresa para alguém. Diz também que esta métrica se deriva do Word-of-mouth, que nada
mais é que, o fato de se promover uma empresa de forma gratuita, que pode ser escrita ou
oral, feita pelos seus próprios consumidores ao contarem às demais pessoas sua
experiência.
Segundo Oliveira et. al. (2015), a metodologia utilizada por Reichheld é a seguinte:
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Primeiramente através de uma amostra significativa se realiza uma pergunta ao cliente: “Em
uma escala de 0 a 10 o quanto você recomendaria a nossa empresa para um amigo?”, e
então é possível identificar os clientes em 3 categorias, onde:
Promotores – Clientes que atribuem nota de 9 a 10 significa que estão satisfeitos com a
empresa, recomendam e dão feedback construtivo com facilidade e sempre retornam mais
vezes.
Neutros – Clientes que atribuem nota de 7 a 8 significa que, são passivamente satisfeitos,
porém compram conforme sua necessidade e não por lealdade, podem fazer
recomendações mais não com tanto entusiasmo.
Detratores – Clientes que atribuem de 0 a 6 significa que, são insatisfeitos com a empresa,
não irão recomendar e é possível que critiquem o local para amigos e conhecidos.
Para complementar, é necessário identificar à razão pela qual o cliente atribuiu aquela
nota, utilizando a pergunta: “Qual o motivo da nota atribuída?”, onde o cliente terá mais
liberdade para se expressar e colocar sua opinião livremente.
Segundo Oliveira et. al. (2018), o NPS é calculado através da diferença percentual
entre clientes promotores e detratores para obter-se a percentagem de satisfação, utilizando
a fórmula demonstrada abaixo:
NPS = % Promotores – % Detratores

(1)

Para o presente estudo foi criada a seguinte classificação:
NPS entre 70 e 100 – A empresa possui ótimo nível de satisfação ao cliente, portanto não
será necessária a elaboração de um plano de ação para grandes melhorias.
NPS entre -100 e 69 – A empresa não está agradando de forma ótima seus clientes, portanto
deve buscar melhorias através da insatisfação relatada por seus consumidores.
Com isso, foi realizada uma pesquisa de satisfação quantitativa qualitativa através do
método de NPS, no período de 60 dias, com o maior número de clientes possíveis, pois o
método necessitava de um número significativo de amostras e, por se tratar de uma empresa
de varejo, não foi possível identificar o número estimado de clientes. Foram considerados
diversos horários e frequência de comparecimento ao estabelecimento, a fim de se fazer uma
análise entre a relação de satisfação com estes pontos, visto que se entende que existe
diferença entre estes públicos.
Por fim, ao se definir a necessidade, seria elaborado um plano de ação a ser aplicado
pela empresa, a fim de buscar melhorias e, consequentemente, aumento na percentagem de
clientes promotores. Para complementar, seria criado um indicador de desempenho para
análise de melhorias contínuas.
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Resultados e discussão
Com os dados analisados até o momento, foi possível verificar que não será
necessário realizar uma nova pesquisa, uma vez que o resultado encontrado do NPS está
entre 70 e 100 (Tabela 1), ou seja, a empresa possui ótimo nível de satisfação ao cliente,
portanto não será necessária a elaboração de um plano de ação para grandes melhorias.
Tabela 1 – Classificação dos clientes
Classificação

Contagem

Porcentagem

Detratores

8

6%

Neutros

20

16%

Promotores

100

78%

Total Geral

128

100%

NPS =

%PROMOTORES - %DETRATORES

NPS =

78% - 6%

NPS =

72%
Fonte: Próprio Autor (2018).

Após a tabulação de dados foi identificado um ponto a ser melhorado, onde os clientes
relataram insatisfação em relação a produtos expostos à venda que não estavam frescos.
Como plano de ação para este problema foi sugerido à empresa a realização do
acompanhamento das vendas diárias para realizar uma previsão de demanda, visando assim
evitar a produção de produtos em excesso que ficariam velhos no balcão.
Será realizado durante 15 dias o acompanhamento das vendas, para assim ter uma
prévia do comportamento das vendas diárias.

Conclusões
Através das análises finais dos resultados, espera-se demonstrar a importância de se
conhecer o nível de satisfação do cliente, para crescimento, fortalecimento e estabilidade de
qualquer negócio. Por fim, confirmar a evidência da necessidade de fidelização dos clientes,
para permanência efetiva do negócio em longo prazo.
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APLICAÇÃO E ANÁLISE DE PREVISÃO DE DEMANDA EM PRODUTOS DA
CESTA BÁSICA
Rosilei de Souza Novak1, Mariana da Silva Moraes2

Resumo
A previsão serve como ponto inicial para o planejamento eficaz em várias atividades da
empresa como projeções de vendas, compras, gerenciamento de estoque entre outros. Para
todo tipo de organização, seja de pequeno, médio ou grande porte e independente do seu
setor de atuação, é essencial prever a demanda. Neste contexto, será realizado um estudo
em um supermercado de pequeno porte, com o objetivo aplicar e analisar métodos
quantitativos de previsão de demanda, para a previsão de vendas de dois produtos da cesta
básica. Será feita a comparação entre três técnicas de previsão, o da média móvel simples,
da suavização exponencial simples e dos mínimos quadrados. Com intuito de examinar a
precisão dos modelos serão utilizados Mean Absolute Error (MAE ou MAD) e o Mean
Absolute Percentage Error (MAPE). Para determinar os itens a serem analisados, a princípio,
utilizou-se da experiência do proprietário do supermercado. Em seguida, realizará a coleta de
dados sobre o histórico de vendas dos produtos da cesta básica brasileira, entre o período de
janeiro de 2016 a junho de 2018, através do software Microsoft Excel 2010. Com o estudo,
espera-se alcançar o objetivo proposto, isto é, aplicar e analisar qual método quantitativo de
previsão de demanda apresenta uma melhor capacidade preditiva em ralação aos dois
produtos em questão no estudo, a fim de auxiliar nas tomadas de decisões de vendas e
mostrar que a previsão de demanda também é uma importante ferramenta para micro e
pequenas empresas.
Palavras–chave: Previsão de Demanda. Métodos Quantitativos. Controle de estoque.

Introdução
Manter-se em um mercado cada vez mais competitivo é um dos maiores desafios da
atualidade. Com o objetivo de alcançar o sucesso, as empresas precisam que suas tomadas
de decisões sejam confiáveis, de modo a planejar adequadamente seus recursos. Segundo
Brusque et al. (2015), para todo tipo de organização, seja de pequeno, médio ou grande
porte e independente do seu setor de atuação, é essencial prever a demanda, pois a mesma
contribui para as tomadas de decisão em diferentes setores das empresas. A previsão serve
como ponto inicial para o planejamento eficaz em várias atividades da empresa como
projeções de vendas, compras, gerenciamento de estoque entre outros.
Segundo Sarmento et al. (2017), com base nas previsões, os gerentes obtêm uma
visão do futuro, tornando possível um bom planejamento de todo o processo, evitando gastos
demasiados pelo excesso ou falta de produtos, permitindo que as empresas se mantenham
no mercado. Para Pimentel et al. (2016), a demanda está relacionada diretamente com a
vontade de aquisição de um produto e/ou serviço pelo cliente, diversos fatores como preço
1
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de venda, questões econômicas e disponibilidade estão ligados ao seu desempenho, isso
justifica a dificuldade de se obter uma previsão precisa.
Conforme Gonçalves et al. (2016), os desafios das previsões de demanda estão na
base das tomadas de decisões das organizações, principalmente das micro e pequenas
empresas, isso se deve ao fato das mesmas administrarem seus processos de modo
informal. Já Reis et al. (2015) afirmam que a dificuldade para definir qual método de previsão
que melhor representa a realidade da área de atuação, aumenta quando considerado o
segmento varejista, visto que os estudos mais importantes presentes na literatura são de
unidades produtoras.
Segundo Lima et al. (2017), o setor varejista deve levar em consideração a previsão de
demanda, com intuito de auxiliar nas tomadas de decisões relacionadas ao controle de
estoque e vendas, tendo em vista a quantidade e diversidade de produtos que o mesmo
comercializa, permitindo agendar seus pedidos junto ao fornecedor e reduzir a desigualdade
entre a necessidade do cliente e a disponibilidade de estoque.
Para realizar a escolha do método de previsão, é necessário considerar alguns aspetos,
relacionados com disponibilidade de dados e objetivos. Pois, todas as técnicas apresentam
particularidades, acuracidade e valor de aplicação, que precisam ser ponderados na escolha
de uma metodologia específica e deve-se lembrar de que as mesmas necessitam de
supervisão e revisão constante (PEDROSO; SILVEIRA; PACHECO, 2015).
De acordo com Sarmento et al. (2017), o processo de previsão de demanda compõe-se
de cinco etapas. A primeira etapa é onde determina o objetivo da previsão. Na segunda etapa
é realizada a coleta e análise de dados. Na terceira etapa é feita a seleção da técnica. Na
quarta etapa são obtidas as previsões e para finalizar, na última etapa ocorre o
monitoramento do modelo.
Na literatura é possível encontrar diversos métodos que são utilizados nas previsões de
demanda, que se encontram divididos em duas categorias, qualitativos e quantitativos.
Segundo Marques e Vieira (2017), os métodos qualitativos são baseados nas opiniões de
especialistas e profissionais, geralmente são realizadas quando não há disponibilidade de
dados históricos. Já Santos et al. (2015) afirmam que os métodos quantitativos usam
modelos matemáticos e estatísticos para realizar previsões, a partir dos dados históricos
existentes, esses métodos podem ser subdivididos em técnicas baseadas em séries
temporais e técnicas causais.
Entre os modelos baseados nas técnicas quantitativas encontra-se o da média móvel
simples, suavização exponencial simples, média móvel ponderada, linear de Holt,
Holt-Winters, mínimos quadrados, econométricos entre outros. Segundo Couto et al. (2016),
após realizar as previsões, é necessário examinar os erros da precisão dos modelos com
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indicadores de desempenho, como o Mean Absoute Deviation (MAD) e Mean Absolute
Percentual Error (MAPE).
Neste contexto, o presente trabalho tem o objetivo de aplicar e analisar métodos
quantitativos de previsão de demanda, para a previsão de vendas de dois produtos da cesta
básica, comercializado em um supermercado de pequeno porte, para auxiliar nas tomadas
de decisão de vendas. Para alcançar o objetivo, será necessário identificar os distintos
métodos presentes na literatura, examinar os dados, selecionar e aplicar os métodos,
analisar os erros e definir o melhor método.

Material e métodos
O supermercado de pequeno porte, localizado no centro-oeste goiano, onde será
realizado o estudo, encontra-se ativo há 31 anos, conta com quatro funcionários e os
serviços administrativos são de responsabilidade do proprietário. O estabelecimento em
questão atualmente realiza sua previsão de demanda, considerando apenas a experiência
acumulada pelo responsável.
Devido à disponibilidade de dados históricos, foi possível propor métodos de previsão
de demanda que apresentasse uma melhor eficácia, usando técnicas baseadas em modelos
quantitativos, de modo a trazer benefícios nas tomadas de decisões de vendas.
A pesquisa científica empregada caracterizou-se como: aplicada quanto a sua natureza,
pois objetivou a aquisição de conhecimento para aplicação prática. Quanto à abordagem do
problema, foi utilizada a quantitativa, levando em consideração que tudo pode ser
quantificado (PRODANOV e FREITAS, 2013).
O método empregado no trabalho foi o estudo de caso, que segundo Gil (2017) é um
estudo de um ou alguns eventos de maneira excessiva e trabalhosa, de modo que possibilite
seu conhecimento preciso e de todas as formas.
Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico para dar fundamentação
teórica à pesquisa. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre previsão de demanda,
analisando conceitos, importância nas tomadas de decisões e os principais métodos
utilizados em diferentes situações e suas características.
Para determinar os itens a serem analisados, a princípio, utilizou-se da experiência do
proprietário do supermercado, para definir qual família de produtos apresentam um nível
significativo de vendas. Desta forma, foram selecionados os produtos da cesta básica
brasileira. Em seguida, realizará a coleta dos dados históricos de vendas mensais dos
produtos, com o auxílio do software Microsoft Excel 2010 e a classificação dos produtos
considerando apenas a quantidade vendida. Assim será possível selecionar os dois produtos
que apesentarem maior rotatividade.
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Os dados utilizados nesse estudo serão fornecidos pela empresa, através de relatórios
de vendas mensais, entre o período de janeiro de 2016 a junho de 2018.
Após a coleta de dados e escolha dos produtos, o estudo será desenvolvido em cinco
etapas. Na primeira etapa serão realizadas as projeções de cada produto separadamente.
Na segunda etapa serão analisadas as séries temporais de cada produto
separadamente, com o objetivo verificar a curva projetada, visando identificar presença de
sazonalidade, tendência e variações aleatórias.
Na terceira etapa efetuarão os cálculos de previsão de demanda e comparações entre
os métodos da média móvel simples, suavização exponencial simples e mínimos quadrados.
Na quarta etapa serão calculados os erros de cada modelo, com intuito de examinar a
precisão e assim selecionando o que apresentar menores erros.
Com a finalidade de examinar qual modelo apresentou uma melhor precisão, serão
empregadas medidas de acurácia para verificar o desempenho, nesse estudo serão
utilizados Mean Absolute Error (MAE ou MAD) e o Mean Absolute Percentage Error (MAPE).
Para elaboração dos cálculos e gráficos, serão utilizados os softwares Microsoft Excel 2010 e
o software matlabR12.

Resultados e discussão
Com a finalização desse estudo, espera-se alcançar o objetivo proposto, isto é, aplicar
e analisar qual método quantitativo de previsão de demanda apresenta uma melhor
capacidade preditiva em ralação aos dois produtos em questão no estudo, a fim de auxiliar
nas tomadas de decisões de vendas. Com isso se espera compreender a importância de
prever

a

demanda

futura

dos

produtos,

para

evitar

custos

desnecessários,

o

desabastecimento de produtos e o melhor atendimento dos clientes.
Espera-se que o estudo mostre que a previsão de demanda também é uma importante
ferramenta para micro e pequenas empresas, que visam ter um melhor controle das suas
decisões e diferencial competitivo.
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DETERMINAÇÃO DE PERDAS DE EMBALAGEM NO PROCESSO DE
EMPACOTAMENTO NUMA INDÚSTRIA FRIGORÍFICA DE AVES NO
CENTRO-OESTE BRASILEIRO
Toninho Montelo Carneiro1, Carla Oliveira Nascimento2

Resumo
As ferramentas da qualidade têm por finalidade auxiliar os gestores no processo de tomada
de decisão nas empresas. Este artigo tem como objetivo aplicar as ferramentas da qualidade,
tais como Brainstorming, Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa e o Plano de ação em
uma empresa processadora de aves, visando o levantamento e a correção dos pontos de
falhas, buscando diminuir as perdas de embalagens no processo de empacotamento dos
produtos. Serão identificados os pontos frágeis do processo, e logo em seguida, aplicadas as
ferramentas da qualidade em cada ponto frágil diagnosticado. Espera-se com esse estudo,
identificar as perdas de embalagem no processo de envase, mostrando as principais causas
e suas possíveis soluções.
Palavras–chave: Ferramentas da qualidade. Melhoria de processo. Redução de perdas.

Introdução
Perdas ou desperdícios em processos produtivos podem ocorrer com frequência. Isso
porque no processo há perdas, devido ao maquinário não ter um ajuste ou um plano de
manutenção adequada, falhas de distribuição das embalagens por parte do fornecedor,
armazenagem incorreta de insumos em estoque dentre outros, além disso, pode haver não
conformidade do produto no processo, ocasionando o reprocesso do produto, e assim,
perdendo grandes quantidades de embalagens, falhas na datação de rastreabilidade do
produto e outros (MARQUES, 2013).
As perdas influenciam no desempenho econômico da empresa e para melhorar a
competitividade de mercado, a mesma precisa avaliar suas estratégias de ação com relação
à qualidade. Perdas existentes no processo impactam na execução no PCP (Planejamento e
Controle de Produção), que trata de todos os procedimentos e processos de gestão da
produção numa indústria, outro impacto ocorre na gestão de estoque, devido aos
desperdícios tende-se a obter divergências no estoque, ocorrendo redução ou parada de
produção (MARINO, 2006).
Em uma indústria frigorífica de aves do centro-oeste brasileiro, ocorre frequentemente
perdas de embalagens no setor de empacotamento de partes de frango. Isso impacta no
processo, pois gera uma redução percentual na produção, no financeiro da empresa por
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gerar custos através de novos pedidos de compras de insumos para suprir as divergências
de estoque.
Existem diferentes ferramentas da qualidade que podem auxiliar na identificação de
problemas, e que ajuda solucioná-las, tais como Diagrama de Pareto, Brainstorming,
Diagrama de Ishikawa (MUNIZ, 2016). Direcionadas as possíveis soluções para essas
causas, foi proposto um plano de ação.
Brainstorming, também chamada de chuva de ideias, é uma ferramenta utilizada em
trabalho de equipe que vai ajudar a resolver problemas ou expandir ideias para resolução
dos mesmos, podendo ser aplicada em diversas áreas. Trata-se de uma técnica que reúne
pessoas com conhecimento em diferentes áreas referentes ao problema em questão, e serão
levantadas possíveis causas para se chegar a um objetivo, no qual esses encontros são
extremamente produtivos, pois faz com que elas acabem gerando uma série de ideias e
situações inovadoras (MUNIZ, et al; 2016).
Segundo Costa (2017), o diagrama de Ishikawa (espinha de peixe) é o resultado de um
brainstorming e tem a finalidade de auxiliar no controle de qualidade dentro de uma
organização. Esse diagrama trata-se de um elemento gráfico utilizado para identificar as
causas de um determinado problema, tendo um formato de peixe, sendo a cabeça a situação
problema que a organização está vivenciando e ao longo do corpo os questionamentos à
cerca dos fatores que levaram aos problemas.
A espinha de peixe tem sua divisão em causas primárias que podem ser subdividas nos
6M, que consiste em: Método, refere-se na forma de execução do trabalho, de processo
incorretos ou aplicados indevidamente; Medição, são as avaliações feitas de forma incorreta
e levantamento de dados imprevisíveis; Máquinas, que são as causas que envolvam as
máquinas como ajuste incorreto, ou defeitos mecânicos, ou elétricos; Material, que é toda a
causa proveniente do material usado na matéria-prima; Meio ambiente, que além dos fatores
climáticos agrega também situações políticas; Mão de obra, toda ação que envolva auxílio de
um colaborador (BARBOSA, 2017).
O diagrama de Pareto é uma ferramenta da qualidade que estabelece prioridade no
tratamento de problemas que se encontram em diversas áreas da indústria, instituições
públicas ou privadas e microempresas. Esta ferramenta possibilita focar no que realmente
importa dentro de uma organização. De acordo com Koch (2015), 80% de problemas que
ocorrem de perdas têm suas causas relacionadas a 20% de ocorrência, colocando as causas
que ocorrem em um gráfico, priorizando aquela com maior frequência.
O Plano de Ação nada mais é que uma ferramenta da qualidade para se atingir um
determinado resultado, ela é simples e muito usada em gestão, segundo Lopes et al (2016),
ela possui sete questionamentos para se obter uma solução: O quê? Qual a ação deve ser
feita uma vez definida ação necessária; Quem? Quem é o responsável pela ação, necessário
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somente uma pessoa; Onde? Qual local ou maquinário que a ação será realizada; Por quê?
Motivo pelo qual a ação é necessária, qual benefício esperado; Quando? Será encerrado o
plano de ação, colocando sempre a data especifica e data final para que a atividade esteja
pronta, Como? Essa ação será realizada e Quanto? Se tem um custo envolvido nesta
atividade, seja para aquisição de material, ou um tipo de serviço.
Os objetivos desta pesquisa são:
Objetivo Geral: Identificar perdas de embalagens no processo de envase de uma
indústria frigorífica de aves e propor soluções para as mesmas.
Objetivos Específicos: Avaliar os dados do processo produtivo para identificar quais as
principais causas de ocorrência de perdas; Elaborar um Diagrama de Pareto com os dados
de perdas na etapa de empacotamento; Utilizar o brainstorming para identificar as possíveis
causas dos problemas relacionados; Elaborar um Diagrama de Ishikawa para separar as
possíveis causas em categorias; Elaborar um Plano de Ação para propor soluções para as
causas dos problemas.

Material e métodos
Esse estudo foi realizado em uma indústria frigorifica de aves, situada no centro-oeste
brasileiro, com finalidade de chegar a uma solução para perdas de embalagens que ocorre
diariamente no setor de empacotamento, que teve a aplicação dos seguintes métodos.
Primeiramente, ocorreu a identificação das causas, o levantamento de quais os
motivos que levam a tais desperdícios de embalagens e o custo gerado a partir destas
perdas. Em seguida, foi dado início a coletas de amostras durante vinte dias, com base na
inspeção dimensional das embalagens que foram separadas, pesadas e classificadas as
causas, a fim de mensurar a quantidade de material perdido por dia em quilogramas (kg),
porém, os resultados esperados precisavam estar em metros (m), sendo assim foi
necessário então a conversão de unidade através de regra de três. Para organizar todas as
informações foi elaborada uma planilha eletrônica, que possibilitou determinar a quantidade
de amostra em ordem, as medições da embalagem e os custos gerados.
Com as informações coletadas e registadas, foi elaborado, a partir destes dados, o
diagrama de Pareto para classificar as causas que ocorrem maiores perdas, para então
realizar as possíveis soluções através da realização do brainstorming.
Realizado um brainstorming, com participações do operador das máquinas
empacotadoras, a analista de qualidade responsável pelas embalagens, e o analista de
estoque, todos envolvidos diretamente com os problemas. Essa etapa teve duração de uma
hora, onde foi possível levantar os pontos negativos do processo, indicando ideias e soluções,
com a participação de todos.
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Com o resultado do brainstorming foi elaborado o diagrama de Ishikawa para separar
as causas em categorias.
Por fim, a partir das informações do Ishikawa foi elaborado o plano de ação para as
causas dos problemas, propondo melhorias no processo em estudo.

Resultados esperados
Buscou-se atingir os objetivos propostos, adaptando o uso das ferramentas de
qualidades comumente utilizadas em outros setores produtivos, como indústria têxtil e
indústria automobilística, à realidade do processo em estudo para auxiliar os gestores na
tomada de decisão.
Pretende-se aplicar as ferramentas da qualidade para corrigir os pontos fracos
analisados no processo de empacotamento, diminuindo o desperdício de embalagens
utilizadas no processo.
A finalidade desta pesquisa é colaborar para o processo produtivo da empresa por
meio da análise dos dados obtidos na pesquisa, gerando conhecimento e técnicas para
melhorar a eficiência e os resultados das atividades operacionais no processo analisado, e
proporcionar suporte para trabalhos futuros com temas relacionados.
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EFEITOS DA DEGRADAÇÃO NA MORTADELA UTILIZANDO A ANÁLISE DA
ATIVIDADE DE ÁGUA
Darlan Marques da Silva1, Jordana Oliveira Mendes2, Millene Soares de Oliveira3, Ana Luíza Soares
Nascimento4.

Resumo
Quando se fala em validade de produtos, é algo que as empresas e os clientes presam,
devido aos malefícios que produtos alimentícios fora do padrão podem gerar aos
consumidores, e com as mortadelas não é diferente. Visto isso, o objetivo deste trabalho foi
realizar uma análise da qualidade da mortadela em relação aos parâmetros estipulados por
uma empresa e pela shelf. A pesquisa contou com o apoio de uma agroindústria do
segmento alimentício que atua no centro-oeste goiano, disponibilizando as amostras para a
análise. Os resultados mostraram que nem sempre a empresa consegue atender aos
padrões de especificação, indagando uma maior rigidez ao seu processo, referente ao
monitoramento da atividade de água (Aw) que pode fazer com que o produto se degrade com
maior facilidade no decorrer do tempo, considerando um ponto negativo para a organização.
Palavras–chave: Confiabilidade da mortadela. Agroindústrias. Especificação de alimentos.

Introdução
Graças à demanda da produção de suínos no Brasil, a mesma vem em crescente
produção, visando atender as expectativas do mercado interno e até mesmo a exportação
(SANTOS et al., 2011, AGNE; KLEIN, 2014). A produção de suínos é essencial para a
economia, estimando-se anualmente mais de 27,4 milhões de porcos tenham sido abatidos a
partir de 2007, crescendo ano a ano (KUNZ et al., 2010).
Os produtos cárneos e derivados, estão entre os principais a disposição do consumidor,
principalmente salsichas, presuntos, linguiças, mortadelas e muitos outros (USDA, 2015). A
mortadela é um dos produtos cárneos industrializados mais consumidos (HOOGE; DULM;
TRIJP, 2018).
Quando se fala em mortadela, a segurança alimentar não pode ser negligenciada.
Observa-se que a estabilidade e a segurança dos alimentos como a mortadela são mais
previsíveis, de acordo com a medida da atividade de água (Aw), sendo menos previsíveis em
relação ao teor de umidade (%) (SANDULACHI, 2012). Para este autor, a determinação
desta Aw não pode fornecer uma estimativa real, porém pode ser relacionada de modo
suficiente com os fatores de velocidade de crescimento microbiano e demais reações de
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deterioração, tornando-se um indicador útil na estabilidade de um produto, bem como na sua
segurança microbiológica.
Devido às necessidades advindas da confiabilidade alimentar, a presente pesquisa tem
como seu objetivo compreender se é possível controlar a atividade da água no processo de
produção de mortadelas suínas, favorecendo sua conservação e validade.

Material e métodos
Para este trabalho, foi realizado um estudo de caso. Devido ser uma aplicação real em
uma empresa do ramo alimentício, situada no sudoeste goiano, em específico no processo
produtivo de mortadelas suínas, onde existe a necessidade de produzir embutidos que
atendam aos requisitos da qualidade.
A primeira coisa feita, foi o monitoramento da atividade de água (Aw), durante dois dias
distintos com lotes diferentes (lote MMP–0114 e MMP–0115, respectivamente) e em períodos
aleatórios destes dias. A finalidade foi verificar se os mesmos estavam dentro dos padrões de
qualidade estipulados pela empresa (através da média), admitindo-se um valor de até (0,955
ou 95,5%).
Foram realizados testes da durabilidade e sensorial com 6 (seis) amostras do produto
com a Aw, dos dois dias em análise, onde o mesmo foi armazenado em uma sala com
temperatura ambiente (°C), fresca e arejada conforme diz as especificações da embalagem
com início do tempo zero até o fim de sua validade (60 dias), com a frequência estipulada na
Quadro 1.
Quadro 1 - Periódico das análises de durabilidade e sensoriais
Quantidade

Análise de durabilidade - Frequência

Análises Sensoriais

1

Tempo zero

Aparência, sabor, odor e textura

2

Em 15 dias

Aparência, sabor, odor e textura

3

Em 30 dias

Aparência, sabor, odor e textura

4

Em 45 dias

Aparência, sabor, odor e textura

5

Em 60 dias (vencimento do produto)

Aparência, sabor, odor e textura

6

Em 75 dias

Aparência e textura

Fonte: Próprios Autores, adapto ao processo da empresa em estudo (2018).

O Quadro 2 destaca cada atributo em relação aos seus níveis, que vão de uma escala
de 0 mínimo (que é padrão do estudo) até 3, quando se intensifica as características (pior
estágio). Tais estágios foram atribuídos às amostras em cada uma das frequências da
durabilidade, para verificar em que estágio estava cada uma das amostras, com a atividade
de água correlata.
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Quadro 2 - Avaliação do produto – Índice de variação comparativa ao padrão
Atributo
Defeito de
Cor

0
Ausente

Defeito de
Tempero
Defeito de
Odor

Ausente

Defeito de
Sabor

Ausente

Ausente

1
Defeitos poucos
perceptíveis (impactam
pouco na aparência)
Mais intenso que o
padrão
Defeitos poucos
perceptíveis (impactam
pouco no odor)
Defeitos poucos
perceptíveis (impactam
pouco no sabor)

Aparência, Odor e Sabor
2
Defeitos perceptíveis
(impactam moderadamente
na aparência)
Perfil diferente do padrão
Defeitos perceptíveis
(impactam moderadamente
no odor)
Defeitos perceptíveis
(impactam moderadamente
no sabor)

3
Defeitos muito perceptíveis
(impactam na qualidade e
descaracterizam o produto)
Muito intenso, de forma a
descaracterizar o produto
Defeitos muito perceptíveis
(impactam na qualidade e
descaracterizam o produto)
Defeitos muito perceptíveis
(impactam na qualidade e
descaracterizam o produto)

Fonte: Próprios Autores, adapto ao processo da empresa em estudo (2018).

Resultados e discussão
A análise de atividade de água foi realizada após o processo de cozimento/resfriamento,
onde a mortadela embutida está cozida e resfriada, pronta para ser expedida para o
consumidor.
A Figura 1 mostra os dados de monitoramento de água no produto final em dois dias da
produção e com os respectivos lotes distintos: MMP–0114 (1° dia) com uma média de (0,953)
e MMP–0115 (2° dia) com uma média (0,959). O limite admissível de Aw é de (0,955), que se
encontra na linha pontilhada do gráfico. Sendo notório que o segundo dia da análise
apresentou resultados piores, com 71% das amostras ficando fora da especificação, o que
compromete o produto, necessitando a empresa ter um controle mais rígido em seu processo.
Para Hooge, Dulm e Trijp (2018), produtos alimentares fora da especificação, geram
desperdício e impactam economicamente nas indústrias onde estes são produzidos. Ainda
segundo a visualização gráfica, a maior variabilidade também se concentrou no segundo dia.

Figura 1 – Gráfico da AW para o produto final (Escala de 0 (0%) a 1 (100%))
Fonte: Próprios autores (2018).

A Durabilidade foi um dos fatores cruciais para esta pesquisa. Assim, foram analisados
dois lotes de mortadela (MMP–0114 e MMP–0115). De acordo com a Figura 2, observa-se
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que com seis amostras de cada lote (escolhidas aleatoriamente dentre aquelas cujo que
foram feitas as análises da Figura 1) e respeitando o tempo de análise de até 75 dias,
chegou-se a um resultado que revela que apenas o primeiro lote (MMP–0114) atendeu ao
shelf (prazo de validade, com valores para 60 dias > 85%) relacionado com a Integridade (%)
do produto.

Figura 2 – Gráfico das Durabilidades
Fonte: Próprios autores (2018).

Ainda conforme a Figura 2, que analisou o comportamento das duas amostras em cada
tempo, pode-se considerar a linha vermelha como o mínimo admissível. A medida que o
tempo vai passando, os produtos tendem a se degradarem e aproximando-se do limite
estipulado do shelf, algumas amostras do lote MMP – 0115 (A, B, e D) e um do lote MMP –
0114 (C), ficam abaixo do limite de acordo a figura referida.
Em relação à caracterização de cada amostra, tem-se: (a) ponto A: MMP-0115: 45 dias
– característica de odor/sabor ácido pontuando nota 2 e gerando um índice de 80%; (b) ponto
B: MMP-0115: 60 dias - característica de odor/sabor ácido pontuando nota 3 e gerando um
índice de 60,8%; (c) ponto C: MMP-0114: 75 dias - característica de odor ácido pontuando
nota 2 e gerando um índice de 53,7%, não foi avaliado sabor/textura; e (d) ponto D:
MMP-0115: 75 dias - característica de odor ácido pontuando nota 3 com bolha interna e
ponto esverdeado, gerando um índice de 38,3% e não foi avaliado sabor/textura. Conforme
Franco e Landgraf (2003), alimentos que não atendem às especificações e não higienizados,
são prejudiciais para os indivíduos que os consomem.

Conclusões
Com base nos resultados obtidos, pode-se observar que nem sempre a organização
em estudo consegue atender aos padrões estipulados por ela mesma, como se pode verificar.
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Apesar do valor médio das amostras em relação ao primeiro dia de análise atender às
expectativas, no segundo dia, a atividade de água ultrapassou o limite máximo de 95,5%.
Em relação à durabilidade, fica claro que quando um lote não atende às especificações,
o produto tende a sofrer uma degradação mais rápida em condições normais
pré-estabelecidas. O que propõe a empresa ter uma maior rigidez, relacionada à inspeção do
seu processo produtivo.
Como trabalhos futuros, cabe realizar uma análise com um período de tempo maior,
para verificar se o dia em que o produto não atendeu às especificações foi atípico ou ocorre
com frequência. Ainda seria de grande valia, investigar o que levou à ocorrência da não
conformidade, visto que o processo é altamente automatização.

Referências
AGNE, S. A. A.; KLEIN, V. A. matéria orgânica e atributos físicos de um latossolo vermelho
após aplicações de dejeto de suínos. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola Ambiental,
Campina Grande, v. 18, n. 7, p. 720-726, julho 2014.
FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. São Paulo: Ed. Atheneu,
2003.
HOOGE, I. E.; DULM, E.; TRIJP, H. C. M. Cosmetic specifications in the food waste issue:
Supply chain considerations and practices concerning suboptimal food products. Journal of
Cleaner Production, V 183, PP. 698-709, 2018.
KUNZ, A.; STEINMETZ. R. L. R.; RAMME, M. A.; COLDEBELLA, A. Effect of storage time on
swine manure solid separation efficiency by screening. Bioresource Technology, v.100, n.5
p.1815-1818, 2010.
SANDULACHI, E. Water activity conceptand its role in food preservation. Meridian
Engineering, v. 4, p. 40–48, 2012.
SANTOS, C. V.; et. al. Estágios imaturos de spodopterafrugiperda (j. e. smith) (lepidoptera:
noctuidae) alimentada com plantas de milho (zeamays l.) cultivadas em diferentes
concentrações de composto orgânico. Cadernos de Agroecologia, [s.l.], v. 6, n. 2, nov. 2011.
USDA/USEPA. Unified National Strategy for Animal Feeding Operations. Washington, March,
9, 2015.

ENAE / 2018

122

INFLUÊNCIA SOBRE A CORRELAÇÃO DE VARIÁVEIS NO MONITORAMENTO
DA PRODUÇÃO DE MORTADELA
Darlan Marques da Silva1, Jordana Oliveira Mendes2, Raynnara Silveira Borges3, Gabriel Ribeiro dos
Santos4, Ana Luíza Soares Nascimento5

Resumo
As agroindústrias visam um processo mais eficiente e com o objetivo final de entregar um
produto com maior qualidade ao consumidor, levando às investigações sobre as variáveis de
processos e na produção de mortadela não é diferente. Visto isso, este trabalho teve como
finalidade analisar algumas variáveis que influenciam na qualidade da mortadela, sendo elas
a Umidade (%), Proteína (%) e a Gordura (%), em uma fábrica. A pesquisa contou com a
coleta de 2 dias de amostragens, de forma aleatória nestes dias e foi utilizado o Gráfico de
Superfície e análise de Correlação de Pearson; o software utilizado foi o ®Minitab17.
Obteve-se como resultado nessa pesquisa, que houve uma correlação positiva entre as
variáveis Umidade (%) e Proteína (%), e uma correlação negativa entre as demais variáveis,
tendendo influências das polaridades, densidades e estruturas distintas.
Palavras–chave: Agroindústria. Parâmetros da qualidade de mortadela. Correlação de
Pearson.

Introdução
Influenciada pela mudança no consumo das famílias e pelo crescimento nas
exportações, a demanda por carne suína ganhou maior proporção no Brasil e no mundo, o
que gerou investimentos de indústrias no contexto global (SANTOS et al., 2011). As
empresas na busca incessante por tecnologias que possam agregar maior valor aos seus
produtos, sendo por meio das indústrias, veem a possibilidade de escoar a matéria-prima,
criar produtos de alimentação em massa e proporcionar aumento na vida útil destes produtos
(AGNE; KLEIN, 2014).
Devido à presença cada vez mais notória de produtos cárneos nos cardápios
brasileiros, a indústria de alimentos está em busca de novas tecnologias para desenvolver
novos produtos provindos de derivados cárneos, para promover uma melhor aceitação do
produto no mercado (EMBRAPA, 2017).
Diante disto, observa-se no caso de embutidos de origem cárnea, em específico a
mortadela, que estes possuem uma composição que se baseia em um alto teor de umidade,
o que pode favorecer o processo de deterioração, necessitando de cuidados em todo o
procedimento da cadeia produtiva, visando a garantia da qualidade, bem como a segurança
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de consumir estes alimentos, de modo que o monitoramento da atividade da água seja
essencial durante a produção de mortadela de suínos, visando aprimorar sua conservação
(SANDULACHI, 2012; HOOGE; DULM; TRIJP, 2018).
Quando se fala em conservação, é de suma importância conhecer quais são os
parâmetros que estão envolvidos e que são de interesse pelas agroindústrias. No caso da
produção de mortadela, existe uma grande empresa do segmento, que almeja conhecer o
comportamento e suas respectivas influências das variáveis que são monitorados para a
avaliação da degradação do produto, entre si.
Frente ao exposto, o presente trabalho tem como objetivo verificar a correlação das
variáveis que influenciam na qualidade da mortadela durante o processo de fabricação,
através da análise dos parâmetros, como Umidade (%), Gordura (%) e Proteína (%).

Material e métodos
Para a justificativa deste trabalho, o estudo foi realizado em uma empresa do ramo
alimentício, situada no sudoeste goiano, com ênfase no processo produtivo de mortadela
suína, onde foram feitos testes com algumas variáveis que influenciam na qualidade do
produto final.
Foram utilizados dados extraídos do sistema ERP (Enterprise Resource Planning) da
empresa, com dois dias de coletas e em períodos aleatórios de amostragem, para garantir
uma maior confiabilidade nas análises, evitando algum viés ou tendência. Apresentando um
total de 14 amostragens, sendo 7 por dia.
Utilizou-se o aparelho determinador de atividade de água (AW) “Foss”, ao qual foi
avaliada a matéria-prima CMS (Carne Mecanicamente Separada), que compõe 60% da
formulação da mortadela. Essa análise é muito importante, pois se consegue bloquear a
matéria-prima caso esteja fora do padrão, antes mesmo de ser produzida. Se as análises de
CMS estiverem com maior teor de Umidade (%), Gordura (%) e/ou Proteína (%), todo o lote é
descartado (segundo a empresa estudada).
De acordo com Pereira (2010), o CMS é o ponto chave de AW (atividade de água %),
onde após o processo de abate e realização de limpeza é adicionada uma quantidade de
água permitida pela legislação.
As variáveis escolhidas para verificar as influências, foram: Umidade (%), Gordura (%)
e Proteína (%). Os meios utilizados para a análise, foi o Gráfico de Superfície, para ter uma
noção visual e a Correlação de Pearson, para fundamentar os resultados. O software
utilizado foi o ®Minitab17.
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Resultados e discussão
A primeira análise foi a visual, proveniente do Gráfico de Superfície para as variáveis
Umidade (%), Gordura (%) e Umidade (%), conforme a Figura 1.

Figura 1 – Gráfico de Superfície para as variáveis Umidade (%), Gordura (%) e Umidade (%)
Fonte: Saída do ®Minitab17 (2018).

Assim, verificou-se caso existia alguma relação aparente entre estas variáveis em
estudo (Umidade (%) x Proteína (%) x Gordura (%)), com o Gráfico da Figura 1. Onde
revelou que maiores Umidades (%) aparecem com os menores valores de Gordura (%) e
maiores de Proteína (%). Vale ressaltar que esta matéria-prima é a que mais gera AW no
produto, devido a quantidade de água utilizada em sua formulação e a temperatura que é
armazenada (principalmente a externa), que sofre perda de temperatura no transporte.
Deve-se ressaltar que a qualidade final do produto está diretamente ligada ao
cozimento. Consequentemente, as variáveis (Umidade (%), Proteína (%) e Gordura (%)),
também são influenciadas por este processo, pois temperaturas muito elevadas de
cozimento ou um período extenso de cozimento, podem levar a uma má formação de
gelatina e separação de gordura, fomenta Orosolin (2014). E ainda para este autor, o
cozimento tem a finalidade de proporcionar cor ao produto, a pasteurização e a coagulação
de proteínas.
Para validar a hipótese levantada no Gráfico da Figura 1, foi realizada uma análise
estatística, com a finalidade de correlacionar as variáveis. Para um nível de confiança de
95%, foi gerado pelo software ®Minitab17 a Correlação de Pearson (onde se entende que
valores próximos de -1 apresenta uma correlação negativa, ou seja, quando o valor de uma
variável aumenta o da outra variável diminui, valores que chegam até 1; caso a correlação é
positiva, ambas aumentam simultaneamente; e é sabido ainda que quando os valores ficam
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em torno de 0, não existe evidência de correlação), medindo o grau de correlação linear entre
duas variáveis (DOANE; SEWARD, 2008).

Figura 2 – Análise de Correlação entre Umidade (%), Gordura (%) e Proteína (%)
Fonte: Saída do ®Minitab17 (2018).

Com os resultados obtidos através das análises estatísticas, pode-se perceber que a
correlação linear de Proteína (%) x Umidade (%) é de grande intensidade, pelo fato do valor
ser (0,902), enquanto que Gordura (%) x Umidade (%) com (-0,990) e Gordura (%) x Proteína
(%) com (-0,873), destacam também uma alta correlação, entretanto de forma negativa.
Pode-se justificar a correlação negativa da Gordura (%) x Umidade (%), por serem
compostas por elementos diferentes, além de possuírem estruturas, densidades e até
mesmo polaridades distintas (MARTINS; LOPES; ANDRADE, 2013).
Os resultados da Figura 2, foram bastante significativos devido aos p-valores (0,014,
0,000 e 0,023), todos serem menores que 0,05, onde foi adotado um erro aceitável de até 5%,
para esta análise.

Conclusões
Com as indústrias cada vez mais competitivas e em busca constante por
reconhecimento nacional e internacional, a qualidade do produto e do processo se tornam
essências para alcançar este feitio, tendo que para isso, oferecer um produto de qualidade,
ao qual todo o processo seja feito acompanhado de boas práticas de fabricação pelos
colaboradores, seguindo os procedimentos operacionais padrões e normativos da instituição
estudada.
Mediante os dados apresentados ao longo da pesquisa, pode-se concluir que as
variáveis retratadas, apenas a Proteína (%) x Umidade (%) apresentaram correlação positiva
e todas as demais (Gordura (%) x Proteína (%) e Gordura (%) x Umidade (%)) apresentaram
correlações negativas, com p-valores satisfatórios para o índice de confiança adotado.
Nenhuma das análises apresentaram ausência de correlação.
O trabalho ainda deixa espaço para novas possíveis pesquisas, baseado na parte
estrutural da mortadela, como um processo de emulsificação mais eficiente, de forma que a
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empresa consiga obter vantagens frente aos seus concorrentes e atenda às expectativas dos
clientes quanto à qualidade de seu produto final.
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MELHORIA DE PROCESSOS: UM ESTUDO EM UMA INDÚSTRIA TÊXTIL
Jordania Louse Silva Alves, Fabíola Medeiros da Costa, Laís Souza Silva

Resumo
A representabilidade da indústria têxtil no país é de grande relevância pelo número de
empregos diretos e indiretos que produz, além de se tornar um dos produtos brasileiros de
exportação, com grande competitividade mundial. Este trabalho tem como objetivo analisar a
qualidade dos processos em uma indústria têxtil nos setores de revisão e costura e
desenvolver a melhoria do processo, apontando os pontos fracos que tendem a prejudicar a
produção. A qualidade dos processos nas indústrias vem cada vez mais sendo explorada no
intuito de produzir mais com menos insumos e desperdícios. O fluxograma torna-se uma
ferramenta simples, de fácil aplicabilidade e passível de mostrar os pontos de gargalos que
um determinado processo pode estar tendo. O presente trabalho relata um estudo de caso
realizado em uma empresa no sudoeste goiano, que mediante observações e entrevistas
semiestruturadas com a responsável pelo setor, foi elaborado um fluxograma para que fosse
possível identificar os principais problemas e busca de soluções. Assim, foi elaborado um
fluxograma descrevendo as etapas do processo do setor de costura, podendo-se constatar
algumas falhas e pontos de melhorias. Este estudo permitiu a descrição do processo e
apontamento de erros cometidos que comprometem o processo de produção.
Palavras–chave: Indústria Têxtil. Fluxograma. Processos. Melhoria de processos.

Introdução
Na atualidade as organizações sejam elas de produção de bens ou de prestação de
serviço, atuam num cenário competitivo que exige estratégias e planejamento. Para tal, um
fator determinante é a qualidade do produto oferecido, uma vez que os consumidores tendem
a ser cada vez mais exigentes na questão produto e preço (MARROQUÍN, 2014). Diante
disso, um estudo que analise a qualidade do processo faz-se necessário para entender como
analisar os processos e conhecer ferramentas que possam auxiliar na melhoria destes.
Piechnicki (2014) coloca a ferramenta de qualidade fluxograma como sendo ideal para
processos que envolvem várias etapas e/ou setorização do processo. Ressalta ainda que a
técnica consente na representação de configuração mais simples e ordenada do
desenvolvimento do processo e suas diferentes fases. A formação dos diagramas
sequenciais, utilizando uma simbologia específica, permite distinguir o estabelecimento de
uma decisão e/ou ação. O emprego de fluxogramas adequa múltiplos melhoramentos.
O emprego de fluxogramas descrevendo os processos torna-se extremamente
relevante para a otimização das tarefas a serem executadas, permitindo ainda que sejam
estabelecidos

procedimentos decisórios mais

eficazes

sobre

o funcionamento

e

desenvolvimento de um sistema ou na solução de problema (PIECHNICKI, 2014).
O fluxograma agrega informações que são habitualmente expressas na forma de um
“mapa” que possibilita aos envolvidos uma compreensão a respeito dos caminhos seguidos
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no processo de produção, descrevendo desde sua origem, aos caminhos que percorre até a
chegada no destino final, ou seja, a conclusão do processo (BERMANN; SCHEUNEMANN;
POLACINSKI, 2012).
Azevedo (2016), realizando um estudo similar em uma confecção, afirma que o
fluxograma, dentre outras ferramentas de controle da qualidade de processo, torna-se a que
fornece maior ajustamento à realidade para esse tipo de organização, uma vez que a técnica
permite que as informações imprescindíveis para o tipo de tarefas realizadas, abranjam a
questão de ordenação, paradas para decisão e para espera.
Dentro desse contexto, o presente propõe a análise de processo e desenvolvimento de
um fluxograma em uma empresa têxtil do sudoeste goiano, a fim de analisar o processo e
oferecer uma ferramenta que facilite a identificação de pontos de melhoria e aprimoramento
das ações no setor de costura da empresa estudada.

Material e métodos
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizado um estudo de caso em uma
empresa têxtil nacional de grande porte, localizada no Sudoeste do estado de Goiás. As
análises foram realizadas no setor de produção de roupas de malhas, entre os meses de
agosto e outubro de 2017.
Foi elaborado um fluxograma dos produtos que utilizam malhas como matéria-prima do
setor de produção. O fluxograma apresenta de forma global as fases que constituem um
processo, essa ferramenta dá ênfase no planejamento das atividades, ressaltando as
operações consideradas críticas para a empresa no determinado momento, além da
importância de cada atividade e sua relação com o restante da organização (MARSHALL JR.
et al., 2012).
Os mesmos autores ressaltam que a metodologia do fluxograma gera uma visão
gráfica passível de interpretação, em que sistematiza os processos de produção, permitindo
que sejam diagnosticados possíveis pontos de estrangulamento na produção, dando a
oportunidade de melhorias e culminando na qualidade dos processos. A construção do
fluxograma, de acordo com Martins (2012), utiliza um conjunto de símbolos que auxilia na
análise do processo (Figura 1).
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FIGURA 1 - Símbolos do Fluxograma
Fonte: Martins (2012, p1)

Dada a descrição do processo, utilizando relatórios gerados pelos responsáveis do
controle de qualidade, foram elaboradas tabelas e/ou quadros descrevendo as principais
falhas que podem ser ajustadas, gerando mais eficiência e eficácia ao processo produtivo, e
resultando em produtos com maior qualidade.
Com relação aos riscos e benefícios que esta investigação oferece à organização, esta
análise tende a contribuir para um maior controle da qualidade dos processos, evitando
desperdícios e aumentando sua produtividade com a diminuição das falhas existentes.

Resultados e discussão
Martins (2012) relata que o método do fluxograma para análise do controle de
qualidade de processo proporciona uma melhoria no que diz respeito a compreensão do
processo, pois descreve cada etapa, ou passo, para a realização das atividades e possibilita
a criação de normativas visando a qualidade.
Para a elaboração do fluxograma do processo de produção no setor de costura da
organização estudada, foi realizada a análise de relatórios e uma entrevista semiestruturada
com a responsável pelo setor. A entrevista fez-se necessária para melhor compreensão do
processo. Desta forma, foi possível demonstrar o processo no fluxograma de maneira direta
e inteligível (Figura 2).
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FIGURA 2 – Fluxograma do processo de costura
Fonte: As autoras, 2018.
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De acordo com os relatórios, o processo inicia-se na chegada dos talhados, peças já
cortadas a serem montadas, que são enviadas pela matriz. Estas são encaminhadas ao
Precom onde é feita a conferência do talhado, neste processo são separadas inicialmente
peças que apresentam defeitos ou não. Em seguida é feito o encaminhamento para as peças
que precisam abrir o peitilho, abertura na frente das peças, passando para costura.
No setor de costura, grupo de costura, as peças são distribuídas em uma mesa, para
dar seguimento ao tipo de máquina a ser utilizada, overlook, reta ou goloneira, seguindo para
revisão. Na revisão, as peças que não apresentam defeitos seguem para o setor de
acabamento, e as consideradas de segunda, que apresentam defeitos ou falhas, voltam para
o grupo de costura. As peças com falhas mais simples são consertadas e reenviadas ao
processo, já as que apresentam falhas que não podem serem consertadas, são descartadas.
As peças de segunda, enviadas para descarte, são na maioria das vezes queimadas,
ou em casos em que os defeitos apresentados não são grandes, mas não permite que o
padrão de qualidade da peça acabada seja uniforme e de acordo com as normas da empresa,
são doadas ou vendidas por quilograma com um preço abaixo de mercado.
Após a construção do fluxograma e análise dos relatórios foi possível identificar as
principais falhas ocorridas no processo de costura:
•

No processo do Precom: as falhas mais comuns são talhadas com defeitos nos
cortes que não permitem a montagem das peças, pois possuem furos no tecido ou
erros nas peças que apresentam pinturas, estampas;

•

No processo de costura: as falhas encontradas foram furos de calçador e furo de
agulha, estes defeitos são caracterizados pela irregularidade dos furos que a
costura deixa nas peças, com diâmetros grandes, que podem ceder mais ainda, ou
mesmo devido à oxidação das agulhas mais velhas, abertura também de buracos
na entrada da linha desuniforme e aparente;

•

Na revisão: as falhas cometidas podem ser descritas como cortes nas peças na
retirada de linhas ou desmanche de determinada peça, pré-acabamento. Ainda
ligado ao processo de costura, encontram-se peças com a costura aberta, a qual
deve ser refeita.

De acordo com a análise dos relatórios e da entrevista com a supervisora, a
quantificação destas falhas tende a oscilar de acordo com a peça que está sendo
confeccionada, ou seja, à complexidade de cada peça. Também foi observado que a
depender do tipo do modelo, há uma variação na quantidade de peças confeccionadas, para
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um modelo mais complexo é possível confeccionar 500 peças por semana, modelos mais
simples alcançam mais de 1000 peças por dia.
De acordo com a responsável entrevistada, a criação do fluxograma auxiliará a mesma
a identificar os pontos a serem aprimorados dentro do processo, permitindo a melhoria dos
pontos fracos e consolidação dos pontos fortes. A ferramenta aplicada, permite uma fácil
aplicação e entendimento, sua utilização permite a otimização do processo, a baixos custos e
melhoria do desempenho das atividades.

Conclusões
Mediante a proposta inicialmente estabelecida, pode-se concluir que a metodologia do
fluxograma permitiu que os objetivos fossem alcançados, realizando um mapeamento de
todo processo no setor de costura, e apontando suas principais falhas.
Os resultados encontrados, além de permitir a criação do fluxograma que se tornou
uma ferramenta de gestão, permitiu uma visão geral de todo o processo que ocorre no setor
de costura, as melhorias a serem implantadas e as principais falhas que levam à queda da
produção.
A contribuição deste trabalho para a empresa foi relevante e permitirá que novas
pesquisas voltadas à melhoria dos processos possam ser implantadas nos demais setores
da indústria na busca da otimização de sua produção de forma cada vez mais eficaz.
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OUTCOMES DAS EMPRESAS SOCIAIS: PROPOSTA DE UM ESTUDO NO
CENTRO-OESTE BRASILEIRO
Jordania Louse Silva Alves1, Mariane Azevedo Prado2

Resumo
O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento das empresas sociais
existentes na região Centro-Oeste brasileira, assim como os outcomes, implicações,
advindas de tal modelo de empreendimento. Ao se tratar de outcomes, refere-se a todos os
resultados econômicos, ambientais e especialmente sociais, dado que este tipo de
empreendimento tem como princípio fundamental a melhoria social dos diretamente
envolvidos. Considerando tal aspecto e a realidade latente brasileira, este tipo de
empreendimento surge como uma alternativa de desenvolvimento social, redução de
delinquência, e melhora financeira especialmente em comunidades carentes. Averiguar os
benefícios destas empresas para o Centro-Oeste busca apontar os benefícios e identificar as
possíveis falhas existentes a fim de oferecer referências para implementação de outras
empresas do mesmo modelo, fomentando o desenvolvimento e melhoria de qualidade de
vida. Para tal, será feito um levantamento das empresas existentes, como também, uma
divisão por área de atuação. Posteriormente, serão levantados os outcomes advindos dos
empreendimentos e comparados com a realidade anterior à sua existência. A partir destes
dados, serão realizados testes estatísticos para dar mais robustez aos dados coletados,
permitindo uma análise mais precisa e resultados mais consistentes que sirvam de referência
para desenvolvimento de atividades futuras na área. Espera-se com a utilização de uma
abordagem combinada, qualitativa e quantitativa, obter resultados que venham contribuir
com o desenvolvimento socioeconômico regional.
Palavras–chave: Empresa Social. Outcome. Desenvolvimento. Empreendedorismo.

Introdução
O cenário econômico mundial passa por mudanças de paradigmas levando a novas
formas de comercialização. Especialmente dentro do contexto brasileiro, as empresas
sociais surgem como uma alternativa de geração de emprego, renda e melhorias sociais.
O negócio social foi desenvolvido pelo ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2006,
Mohammad Yunus, ele afirma que os empreendimentos sociais são uma forma de melhoria
de vida e solucionar problemas sociais (YUNUS, 2010). Para Santana e Souza (2015), os
negócios sociais são híbridos, ou seja, possuem objetivos sociais atrelados a metas
financeiras. Os mesmos autores afirmam que o empreendedor transforma ideias e sonhos
em oportunidades de negócios, criando empresas inovadoras, lucrativas e sustentáveis,
fatores que atendem aos princípios das empresas sociais.
As empresas sociais estão em ascensão no mercado, o seu desenvolvimento se dá
com práticas que as exercem. Quintão (2004) fez um estudo sistematizando mostrando que
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as organizações têm finalidades de caráter social e se organizam de forma empresarial,
assumem especificidades do ponto de vista da natureza jurídica, institucional e
organizacional e desenvolvendo várias atividades em determinando tipos de campos.
Nas organizações comuns e tradicionais sua principal motivação são os lucros
provenientes de suas receitas, de suas vendas de serviços ou produtos, em “n” áreas. Já
para o empreendedorismo social a sua motivação é principalmente ou exclusiva de uma ação,
causa ou propósito social.
O SEBRAE (2017) relata que esse ramo é um negócio de impacto social mostrando
que não há conflito entre ambição social e econômica, os impactos dos outcomes nas
empresas sociais podem ser positivos ou negativos, de acordo com Silva (2012), incluem
efeitos sobre as pessoas que não são usuários diretos de um projeto, ou efeitos sobre um
campo mais vasto, como o governo, gerando o conceito de stakeholders, grupos de
indivíduos que, direta ou indiretamente, voluntária ou involuntariamente, são abrangidos
pelos impactos produzidos por um projeto ou ação.

Material e métodos
O Método Científico é a estratégia que organiza e orienta a atividade científica, levando
à obtenção de um novo conhecimento que transforme a realidade (MARTINS, 2012).
Esta pesquisa será iniciada por um levantamento bibliográfico acerca do tema a fim de
levantar dados suficientes para um embasamento robusto. Lakatos e Marconi (1999),
afirmam que a pesquisa bibliográfica analisa todo o material sobre o tema estudado que se
tornou público.
Seguida por um levantamento de dados virtuais, em cadastros empresariais, dentre
outros. Com abordagem qualitativa relacionada a seu caráter bibliográfico, e combinada com
a abordagem quantitativa referente utilização de testes estatísticos sobre os dados dos
resultados coletados, no intuito de verificar se existe relação entre melhorias sócio
econômicas dos participantes das empresas sociais com sua adoção como modelo de
empreendimento (MARTINS, 2012).
Conforme o mesmo autor, a combinação de abordagens permite um maior
entendimento dos problemas de pesquisa, trata a junção qualitativa e quantitativa como se
fossem analisadas separadamente, alcançado os melhores resultados sob ambos aspectos.

Resultados esperados
Espera-se com esta pesquisa identificar qual o posicionamento do mercado do
Centro-Oeste brasileiro sobre essa modalidade empresarial, dado que, segundo Yunus
(2010), os negócios sociais têm como base resolver problemas sociais e melhorar a
qualidade de vida dos envolvidos, fato que se adequa à realidade brasileira.
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Diante do contexto social do país, acredita-se que por meio do empreendedorismo
social, o desenvolvimento socioeconômico pode ser acelerado, sendo o sucesso desse tipo
de empresa, um meio de melhorar as condições sociais e econômica dos diretamente
envolvidos (PETRINI, 2016). Considerando os outcomes benéficos, os modelos de sucesso
serviriam como modelo para o fomento da utilização destas empresas no contexto local, a fim
de reduzir a ociosidade, delinquência e melhorar a qualidade de vida.
A pesquisa visa também ressaltar a relevância da sustentabilidade financeira dos
negócios sociais, e verificar se isto se dê para que as mesmas não dependam de doações,
assim como, verificar se existe uma distribuição igualitária dos lucros, como defende Yunus
(2010).
De modo geral, o estudo busca verificar os reais benefícios de tais empreendimentos a
fim de, a depender do nível de relevância, desenvolver meios de fomentar a criação de
negócios sociais que gerem benefícios, não apenas econômicos, a todos os stakeholders,
sejam eles diretos ou indiretos.

Conclusões
O levantamento dos dados foi iniciado, estão sendo levantadas as empresas sociais
existentes na região para uma posterior observação in loco.
Espera-se como resultado da pesquisa:
•

Conhecer o posicionamento da região Centro-Oeste brasileira em relação às
empresas sociais, analisando os outcomes gerais advindos deste tipo de
organizações;

•

Levantar quais empresas sociais encontram-se em atividade na região e quais os
segmentos de atuação;

•

Analisar os benefícios gerados na vida das pessoas expostas à atividade;

•

Comparar a situação anterior à adoção do modelo social aos resultados após sua
implementação.
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PREVISÃO DE DEMANDA PARA MELHORAR O CONTROLE DE ESTOQUE EM
UMA INDÚSTRIA DE BEBIDA LÁCTEA
Marcos Elias Araújo, Carla Oliveira Nascimento

Resumo
A previsão de demanda é uma técnica para prever resultados futuros de vendas, baseados
nos dados passados de demanda de um determinado produto. O objetivo desse trabalho
consiste em comparar o modelo de previsão força de vendas utilizado atualmente com o
modelo de decomposição clássica e analisar qual o melhor método para a indústria do ramo
de bebida láctea. Para o desenvolvimento desse trabalho foi proposto o modelo de previsão
de demanda de decomposição clássica, pois se adequa melhor à realidade da empresa, visto
que durante alguns períodos do ano a empresa sofre momentos de sazonalidade. Espera-se
com esse trabalho alcançar uma previsão de demanda mais próxima do cenário atual da
empresa, melhorando o planejamento de toda a indústria e oferecendo-lhe recursos
necessários para seus processos.
Palavras–chave: Previsão de demanda. Séries Temporais. Modelo de decomposição.
Controle de estoque.

Introdução
Com a inovação e competitividade das empresas na atualidade, os consumidores
estão fazendo com que as empresas busquem ser inovadoras e eficientes, precisando se
adaptarem rapidamente às tendências, melhorar suas performances agregando valor em
seus serviços e produtos. A gestão de estoques entra garantindo maior disponibilidade de
produto ao consumidor com menor nível de estoque possível. Para Oliveira e Silva (2014), o
acúmulo de estoque prejudica o caixa da empresa sem benefício algum em troca.
Para esse controle do estoque a previsão de demanda desempenha um importante
papel em diversas áreas de gestão da empresa. Por exemplo, nas áreas de Finanças,
Recursos Humanos, Compras e Produção, tendo como objetivo previsibilidade de recursos e
ações necessárias para que a produção aconteça. Segundo Cecatto e Belfiore (2015),
empresas que sabem direcionar planos de produção, estoques, distribuição e compras
atendendo a previsão de demanda, mostram excelência no atendimento ao consumidor.
As previsões de demanda são elaboradas utilizando métodos qualitativos e
quantitativos, ou combinações de ambas. Segundo Silva (2017), os métodos quantitativos
podem ser expressos por modelos matemáticos, sendo utilizados de acordo com os cenários
e situações. Já os métodos qualitativos apoiam-se em experiências vivenciadas por
especialistas e pesquisa de mercado. Para Mancuso e Werner (2014), o desempenho
empresarial e a lucratividade do negócio têm como fator principal a maior acurácia da
previsão de demanda.
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De acordo com Cecatto e Belfiore (2015), a escolha do modelo de previsão de
demanda apropriado diante de situações específicas e similares possibilita às empresas
direcionarem seus planos de produção, estoques e compras. O planejamento da demanda
traz lucros à empresa, além de um melhor atendimento ao cliente.
Sabe-se que o modelo qualitativo de força de vendas é comumente utilizado quando os
dados passados não são confiáveis, impedindo projeções de demandas com um grau de
segurança desejável. Segundo Pimentel (2017), essas informações são levantadas por
indivíduos que tenham histórico e vivenciaram experiências no passado.
Por outro lado, as previsões de demanda de séries temporais capturam uma projeção
de estrutura lineares e não lineares de auto dependência, portanto em previsões sazonais
este método de previsão pode permitir maior acurácia (TEIXEIRA JÚNIOR et. al., 2016).
Ferreira (2014) confirma essa afirmação quando diz que a previsão de demanda por séries
temporais é uma ferramenta adequada para remoção da componente sazonalidade. Essa
remoção de sazonalidade é chamada de ajuste sazonal ou dessazonalização.
Em uma indústria situada no sudoeste goiano existe um problema relacionado a
previsão de demanda do seu principal produto que é a bebida láctea (base para sorvetes).
Recentemente o laticínio passou por um aporte financeiro e ampliou suas linhas de produção
para atender a projetos futuros. No período de sazonalidade o laticínio enfrenta desafios
relacionados à queda de vendas e erros da previsão de demanda, que atualmente utiliza o
método comitê da força de vendas. Assim, aumenta os estoques de produto acabado e
penaliza o fluxo de caixa.
Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é propor a substituição do modelo de
previsão de demanda comitê de força de vendas para o modelo de decomposição.

Material e métodos
O estudo de caso foi realizado em uma indústria do sudoeste goiano, onde seu
principal produto é a bebida láctea.
Foi realizada uma coleta de dados históricos de vendas através do programa excel, por
meio de análise de relatórios da empresa, considerando o período de janeiro de 2016 a
janeiro de 2018, mensalmente.
Após a coleta de dados foi aplicado o modelo de decomposição clássica que consiste
em formulações matemáticas simples para analisar a série de dados em 4 componentes
principais conforme metodologia descrita em Moreira (1996). O Modelo multiplicativo
simplificado é representado pela Equação 1:
Y = (T).(S),
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onde Y representa a previsão de demanda, (T) representa a tendência e (S) representa a
sazonalidade.
Antes de identificar a previsão pela Equação 1, foi necessário identificar a componente
T que é a linha de tendência das vendas por meio do sistema mínimos quadrados. Após essa
etapa, foram calculados os índices sazonais para corrigir os valores previstos.
Por fim, foram calculadas as previsões para os 12 meses do ano de 2018 por meio da
Equação 1.

Resultados e discussão
Como resultado desse trabalho, primeiramente se descreve os dados obtidos através
da coleta com Excel e a análise, seguido do comparativo ano a ano.
Para uma análise preliminar foi comparada a previsão de demanda, utilizando o
método de Força de Vendas durante os dois anos, verificando o seu grau de confiabilidade e
assertividade com o valor realizado, conforme Figura 1.

Figura 1 – Comparativo da previsão de vendas utilizando o método de Força de Vendas X demanda
real para os anos de 2016 e 2017.

Ao analisar a Figura 1 é necessário atentar ao fato que as previsões de demanda têm
uma tendência de aumentar o volume de vendas do período de julho a dezembro nos anos
analisados, mas ao analisar o volume realizado, é possível observar que não é de fato
consolidado como previsto. Esse aumento de previsão de demanda pode estar ligado ao fato
de o Comitê de Força de Vendas terem um planejamento de vendas não concretizado,
ocasionando um volume totalmente diferente do proposto.
Após as análises, foi aplicado o método de decomposição clássica para se obter uma
previsão de demanda mais apropriada, prevendo os períodos sazonais com maior
acuracidade com o realizado.
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Para se chegar na previsão de demanda pela decomposição clássica do ano de 2018,
foram utilizados os dados históricos realizado dos anos de 2016 e 2017 e aplicada a
metodologia. O índice de sazonalidade e tendência de cada mês foram calculados para obter
a previsão corrigida do modelo.
Um comparativo dos métodos de previsão de vendas foi feito para análise, como pode
ser visto na Figura 2. Esse comparativo visou mostrar a diferença da previsão pelo método
Força de Vendas, que é o método atualmente utilizado pela empresa, versus o método de
decomposição clássica, que é o método proposto neste trabalho, para confrontar com o
realizado no ano de 2018.

Figura 2 – Comparativo dos modelos de previsão de demanda com o realizado (em litros x 1.000)

Analisando as duas previsões de demanda é possível verificar que pelo modelo Força
de Vendas a tendência da previsão é com volumes maiores de julho a dezembro, já pela
previsão de decomposição clássica, que considera os dados históricos para se gerar uma
previsão de demanda, é possível verificar que os volumes para o mesmo período são mais
conservadores.
Ao analisar os dois métodos de previsão de demanda no acumulado do ano de janeiro
a julho de 2018 (Figura 3) é possível observar que o modelo de decomposição clássica
obteve um valor mais próximo do realizado em relação ao modelo de Força de Vendas.
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Figura 3 – Comparativo do acumulado de janeiro a julho de 2018 dos modelos de previsão de
demanda com o realizado (em litros x 1.000).

Através desse gráfico e possível notar que o modelo de decomposição clássica foi mais
assertivo com relação ao modelo de Força de Vendas.

Conclusões
Esse trabalho atingiu o objetivo ao propor um método de previsão de demanda mais
adequado à realidade da empresa estudada, comprovando através de análises e gráficos
que o resultado dos seis primeiros meses de 2018 já mostrou que pode se obter excelentes
resultados. O modelo de força de vendas se comportou muito distante dos valores realizados
em relação ao modelo de decomposição clássica que trouxe valores de previsão mais
assertivos. Com isso espera-se comparar os modelos por um período maior e analisar se
seus resultados continuarão positivos, possibilitando um melhor planejamento da produção
para a empresa estudada. Sendo assim, ao utilizar um melhor método de previsão de vendas
será possível obter um fluxo financeiro e de estoques de matéria-prima e produto acabado
com maior grau de confiabilidade e assertividade.
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CODSTEP: SERIOUS GAME PARA O AUXÍLIO NO APRENDIZADO DE LÓGICA
DE PROGRAMAÇÃO
Erick Moraes Freitas1, Clarissa Avelino Xavier de Camargo2

Resumo
O processo de aprendizado de lógica de programação é difícil, devido ao aluno necessitar de
um raciocínio lógico desenvolvido para resolver até mesmo os problemas mais básicos e,
devido a esta dificuldade, muitas pessoas encontram uma barreira no aprendizado, causando
a desistência e/ou repetência dos alunos nas matérias de lógica de programação. Com base
neste problema, torna-se evidente a importância de utilizar métodos e ferramentas que
facilitem o aprendizado de lógica de programação e assim, supõe-se que mais pessoas irão
se interessar em aprender, o índice de desistência/repetência tenda a diminuir, possibilitando
que mais pessoas se interessem na área de programação e, consequentemente, ajudando no
desenvolvimento tecnológico. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um jogo
que poderá proporcionar uma maneira mais simples e prática de se compreender os conceitos
básicos de lógica de programação.
Palavras-chave: Serious game. Aprendizado. Jogos.

Introdução
Segundo Brougère (2003), um jogo pode ser descrito como uma atividade lúdica, ou
seja, um meio no qual é possível se ter diversão e entretenimento. Por outro lado, um Serious
Games é utilizado para o aprendizado, treinamento e simulações de diversas áreas,
exemplos: simulação de cirurgia médica, incentivo à prática de exercícios físicos, auxílio no
aprendizado da língua inglesa, etc. Portanto, eles podem facilitar o processo de
aprendizagem de uma maneira mais prática e até mesmo divertida.
De acordo com um teste feito por Karam, et al. (2017) em uma escola pública, foi
testada a utilização de um Serious Game para o ensino de matemática. Os alunos foram
divididos e dois grupos foram selecionados, Grupo A, que utilizou o Serious Game no
aprendizado de matemática e o grupo B que não utilizou. A média de notas no teste realizado
pode ser observada na Figura 1.
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Figura 1 - Gráfico comparativo de médias no teste
Fonte: Karam et al. (2017).

Pode-se notar uma diferença considerável na média entre os dois grupos, o que leva a
concluir que a utilização de Serious Games no aprendizado, dependendo da situação que o
mesmo for aplicado, pode trazer muitos benefícios para quem os utiliza.
Mas o aprendizado de programação não é fácil, pois sem a utilização de ferramentas e
métodos de ensinos corretos, muitos alunos demonstram várias dificuldades para aprender, e
por encontrem esta barreira ou simplesmente não encontrarem motivação, desistem.
Em cursos de graduação na área de Computação e Informática, muitos estudantes
encontram dificuldades no aprendizado de programação nas disciplinas introdutórias. Isso
pode ser constatado através do alto grau de repetência e baixo índice de assimilação dos
estudantes nas disciplinas cujos requisitos exigem tais conhecimentos (NEVES; COELLO,
2006, p. 1).
Supõe-se que com a utilização de métodos e ferramentas corretas, o aprendizado da
lógica de programação quebrará esta barreira, fazendo com o que a vontade de aprender
apenas cresça e a absorção do conteúdo seja feita de uma maneira mais eficaz.

Material e métodos
Primeiramente foi desenvolvido o anteprojeto, no qual foram constadas informações
básicas do que seriam o projeto, os objetivos, objetivos gerais, identificação do problema,
hipótese, cronograma e justificativa da importância do projeto.
Logo após o anteprojeto, foi desenvolvimento o Game Design Document (GDD), neste
documento, informações primordiais para o desenvolvimento do jogo foram listadas, como:
história, casos de uso, requisitos funcionais, controles, jogabilidade e câmera.
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Neste documento também é demonstrado um protótipo de todos os desafios do jogo,
listando os elementos gerais que terá em cada um deles, assim como uma tabela listando
todas as características que cada uma das fases terá, como: personagens, falas, comandos
de programação, funções que podem ser utilizadas (somente na dificuldade avançada) e o
desafio de lógica a ser desenvolvido de cada uma delas.
Para o desenvolvimento dos casos de uso foi utilizado o Astah Community, que é uma
ferramenta que possibilita a criação de vários tipos de diagramas. Para o desenvolvimento do
protótipo dos menus foi utilizada a ferramenta Marvel, que é uma ferramenta bem simples de
prototipação que disponibiliza recursos básicos para a criação dos componentes da tela e a
parte da interação.
Para o desenvolvimento dos protótipos do jogo foi utilizada a engine Unity, na qual
posteriormente também foi utilizada para desenvolver o jogo em si. A linguagem utilizada no
jogo para a criação dos scripts foi o C#. Para a criação do diagrama de Gantt foi utilizada a
ferramenta GanttProject, na qual demonstra o cronograma do projeto.
A seguir é mostrado um protótipo inicial de como será o jogo e as ideias básicas da
interface do mesmo (Figura 2).

Figura 2 – Demonstração do jogo inicial
Fonte: o autor.

A ideia básica do jogo é inserir os comandos corretos na ordem correta para o
personagem cumprir um determinado desafio que será proposto para o mesmo. Tem-se
como objetivos disponibilizar dicas de como melhorar, como conseguir passar uma
determinada dificuldade, proporcionando conhecimento para quem está começando a
aprender ou até mesmo já possui algum nível de conhecimento.
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Resultados e discussão
O software ainda não foi desenvolvido por completo, portanto ainda não foram feitos
testes para validação da proposta do jogo, ou resultados obtidos. Porém, através de
pesquisas feitas, pode-se observar que a utilização de jogos na educação tem-se mostrado
bastante eficaz, pois unindo a parte lúdica que um jogo proporciona com o ensino, apenas
pode-se trazer coisas boas para quem joga.
Levando em consideração testes feitos dentro do próprio jogo como parte de teste de
jogabilidade, foi possível identificar que o mesmo possui uma interface bem simples e a ideia
principal do jogo foi simples de ser implementada, porém alguns detalhes específicos não
saíram como planejado, como a parte de interação entre os personagens e animações, o que,
entretanto, não atrapalha a jogabilidade. O jogo segue em desenvolvimento.

Conclusões
Levando em consideração os assuntos abordados, conclui-se que os Serious Games
podem ser utilizados em várias áreas e com diversas finalidades, desde o ensino até a
simulação, promovendo uma maior facilidade de absorção de conhecimento por parte de
quem joga e proporcionando uma maneira mais lúdica e simples de se aprender através de
treinamentos e simulações, incentivando a vontade de aprender e desenvolvendo partes
importantes do ser-humano.

Referências
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APLICATIVO MÓVEL DE RECONHECIMENTO DE RÓTULOS DE CERVEJA PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Paulo de Freitas Neto1

Resumo
O projeto propõe o desenvolvimento de um aplicativo móvel de modo a facilitar a aquisição
de cervejas por pessoas com deficiência visual. A aplicação operará em plataforma Android,
permitindo reconhecer e sintetizar rótulos de cervejas através de uma rede neural
convolucional, previamente treinada. O aplicativo será construído utilizando softwares livres
como Android Studio e TensorFlow.
Palavras–chave: Deficiência Visual. Rede Neural Convolucional. Android.

Introdução
As Redes Neurais Convolucionais (CNN) são arquiteturas de aprendizado profundo
que fragmentam as informações para tentar remover atributos de cada conjunto. A CNN tem
como objetivo reduzir a quantidade dos parâmetros que deverão ser combinados pela rede, e
então aprimorar o processo de treinamento. Uma característica importante desta arquitetura
está relacionada com sua invariância à escala, à translação e outras transformações, ou seja,
ela consegue reconhecer padrões robustos e automáticos (SIMONOVSKY; KOMODAKIS,
2017).
TensorFlow é uma biblioteca de código aberto de alto desempenho para computação
numérica, aprendizado profundo e aprendizado de máquina, desenvolvido pela Google Brain.
Essa biblioteca fornece implementação a uma ou mais plataformas CPUs ou GPUs e é
utilizada por diversas empresas (TENSORFLOW, 2017?).
“O TalkBack é o leitor de tela do Google incluído em dispositivos Android. Ele oferece
feedback falado para que você possa usar seu dispositivo sem olhar para a tela” (ANDROID,
2017?).
Este trabalho desenvolveu um aplicativo para plataforma Android utilizando uma rede
neural convolucional, que identifica através da câmera do smartphone rótulos de cerveja em
tempo real e sintetiza a acurácia e qual rótulo resultante.

Material e métodos
O aplicativo, desenvolvido para a plataforma Android, sendo executado em dispositivos
a partir da versão 4.3, Jelly Bean, fará reconhecimento de rótulos de cerveja em tempo real
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utilizando a câmera do smartphone. A aplicação foi estruturada para interagir com o TalkBack,
descrevendo os componentes e a maneira de utilizá-lo. O resultado obtido após o
reconhecimento é sintetizado para reprodução imediata.
Para o desenvolvimento do aplicativo, módulo que será instalado no dispositivo do
usuário foi utilizado a IDE Android Studio e para treinar o classificador de imagens, Python e
o TensorFlow.
Utilizando o aprendizado de transferência (modelo previamente treinado) para efetuar o
reconhecimento dos rótulos de cerveja, a rede neural executou quatro mil interações
utilizando uma base de amostras (Figura 1) de quatro rótulos de cervejas distintos, contento
quinhentas e noventa e duas imagens retiradas da internet.

Figura 1 – Base de dados retirada da internet.

Resultados e discussão
Espera-se ao utilizar o aplicativo, auxiliar pessoas com deficiência visual no
reconhecimento de cervejas através do rótulo, a fim de diminuir o engano no momento em
que adquirir uma cerveja.
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Para chegar a esse resultado efetuou o download de um modelo pré-treinado
adicionando uma nova camada final e treinando essa camada com as fotos das amostras, a
rede foi reciclada de forma satisfatória, conseguindo reconhecer as amostras corretamente.
Na Figura 2 são exibidas telas do próprio aplicativo reconhecendo em tempo real os
rótulos, previamente treinados, com uma taxa de precisão de 70%. O resultado obtido é
reproduzido pelo microfone do smartphone.

Figura 2 – Reconhecimento em tempo real.

Conclusões
O presente trabalho teve a finalidade de desempenhar um estudo sobre aprendizado
de máquina e acessibilidade do Android. Espera-se que seu uso auxilie pessoas com
deficiência visual a não serem enganadas na hora de comprar cerveja.

ENAE / 2018

151

Alguns empecilhos dificultaram a elaboração do trabalho, como o retreinamento da
rede neural, devido aos procedimentos, que se não seguidos corretamente, podem afetar a
acurácia e o desempenho no reconhecimento dos rótulos de cerveja.
Espera-se no futuro aumentar a acurácia da rede neural, bem como a quantidade de
rótulos de cerveja reconhecidos pelo aplicativo e suporte por outros dispositivos, como
dispositivos executando o sistema iOS.
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SISTEMA DE CORREÇÃO DE CARTÃO RESPOSTA DO SIMULADO ENADE DAS
FACULDADES DE ENGENHARIA DA UNIRV.
Vinícius Carvalho Miranda1, Sandro Silva Moreira2

Resumo
As correções dos cartões respostas do Simulado ENADE (Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes) das Faculdades de Engenharia da Universidade de Rio Verde – Goiás,
atualmente são feitas manualmente. O professor precisa corrigir um a um, tornando o
processo bastante limitado. Visando melhor aproveitamento de tempo neste processo e em
apresentar resultados com exatidão, foi apresentado um projeto para desenvolvimento de
uma ferramenta automatizada para realizar esta tarefa. O software é capaz de analisar as
respostas de cada cartão a partir de uma imagem digital, feita pela captura em um scanner.
Palavras-chave: ENADE. Imagem Digital. Desenvolvimento.

Introdução
Com os avanços das tecnologias, o ser humano, cada vez mais, é induzido ao uso de
equipamentos, métodos eficazes e práticos que dinamizam o seu cotidiano, seja em sua vida
pessoal ou em seu ambiente de trabalho, deixando hábitos e processos que poderiam tomar
seu tempo. Sendo assim, a tecnologia veio para revolucionar a vida do homem em todos os
aspectos, tendo como principal foco a redução de tempo, custos e aumento da produtividade.
O processamento de imagem digital vem sendo utilizado em diversas áreas como
diagnósticos médicos, mapeamento geográfico e biomedicina, usado para facilitar a
descoberta de novas possibilidades de se ajudar o ser humano a desenvolver novas e
melhores técnicas em suas respectivas áreas, na área acadêmica vem utilizando nas
correções de provas de múltipla escolha.
Segundo Mattar (2014), um dos métodos de aplicação de provas de múltipla escolha se
baseia na utilização de uma folha de gabarito ao final do caderno de questão, para a qual o
aluno transcreve suas respostas. Os benefícios de se utilizar esse método estão na agilidade
da correção da prova pelo professor e a disponibilização do caderno de questões para os
alunos.
Os cursos de Engenharia da Universidade de Rio Verde são submetidos à realização
de simulado semelhante ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) para
analisar o desempenho de cada aluno da universidade em relação aos conteúdos propostos
pelas diretrizes de cada curso de engenharia. Este exame é composto por vinte questões
objetivas de múltipla escolha, uma questão discursiva e um questionário de percepção da
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prova, composto de nove questões objetivas. Atualmente, a correção dos cartões-respostas
para as questões objetivas é feita manualmente, o que, consequentemente, ocasiona um
atraso na apuração de resultados de desempenho dos discentes.
Diante de tal situação propôs a seguinte questão: por que não automatizar o processo
de correções para que o resultado possa ser disponibilizado com maior exatidão e menor
esforço dos professores?
Diante de tal situação propôs-se o desenvolvimento de uma ferramenta que realizasse
as correções de forma automatizada e abrangesse apenas as questões de múltiplas
escolhas e o questionário de percepção da prova. Dessa forma, serão reduzidas as
atividades dos professores, sendo utilizado apenas um scanner para digitalização dos
cartões e emissão de métricas de desempenho dos discentes.
O objetivo foi desenvolver um software para o Conselho Superior das Engenharias da
Universidade de Rio Verde (CONSUE), a capacidade de realizar a correção de gabaritos de
respostas de testes do Simulado ENADE, suprindo a necessidade de divulgação rápida dos
resultados e estatísticas de desempenho dos discentes.
O software proporciona ao Conselho Superior das Engenharias da Universidade de Rio
Verde (CONSUE) uma ferramenta que realize as correções de forma automatizada, que
abranja apenas as questões do questionário e as perguntas de múltipla escolha e, com isso,
reduzir o trabalho dos professores utilizando apenas um scanner para digitalização dos
cartões e emissão de métricas de desempenho dos discentes e o sistema tem uma acurácia
superior a 95%.

Material e métodos
Para desenvolver o projeto foi utilizada a linguagem de programação Python,
juntamente com framework Django. O Python é uma das linguagens mais utilizadas para
fazer processamento de imagem, por isso sua escolha. Também foi usado javascript CSS, a
biblioteca que ajuda no Processamento de imagem, o OPENCV e o banco de dados MySQL
para gravar os dados processado. Utilizou-se o editor de texto visual code studio para
escrever os códigos, testes e outra ferramenta denominada workbench para modelar o banco
de dados.
Para fazer análise das imagens do gabarito foram pesquisados dois algoritmos, o de
contagem de pixel e o template machine, cada um tem suas particularidades e para
implementar o projeto foi escolhido o template machine por ser mais simples e que
demandaria menos tempo para desenvolvimento.
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Resultados e discussão
Para execução do teste do projeto foram importados 29 (vinte e nove) gabaritos como
se pode ver na Figura 1, usando um scanner de uma impressora da marca EPSON modelo
L365, o tempo gasto para a correção durou 5 (cinco) minutos. É importante ressaltar que a
estimativa de tempo pode variar de acordo com a velocidade da internet e que o tempo de
espera para correções pode variar de 10 a 15 minutos. No momento da execução de testes
foi utilizada uma internet de velocidade de 10 MB.

Figura 1 - Gabarito
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Com relação à acurácia do sistema, é importante ressaltar que se trabalhou como uma
meta de 95% nesse projeto, sendo atingidos 97,93% de acerto contra apenas 2,03% de erro
dos 29 gabaritos corrigidos, como se pode ver na Figura 2. Considera-se o resultado
satisfatório e, posteriormente, deverá ser melhorada a margem de erro, para que se possa
atingir 99,99% de acurácia.
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Figura 2 – Análise das correções
Fonte: Elaborado pelos autores(2018).

Há duas possibilidades que podem ter gerado o erro, pode ser o modo como o
acadêmico marcou por exemplo não tem marcado totalmente dentro do local informado na
questão, a maneira correta seria preencher ele todo sem ultrapassar do local da opção
desejada, e também os métodos que foram utilizados para fazer digitalização do gabarito,
que utilizou a impressora de qualquer forma sem prestar atenção como fazer uma
digitalização de forma correta.
Para realizar testes no código-fonte foi utilizado o sistema web 3Codacy. A Codacy
pode ser utilizada em linguagens como Python, JavaScript, PHP, Ruby, CSS, Scala e
CoffeeScript. A sua função é realizar a inspeção de código verificando cada vez que modifica
o código, fornecer relatórios e gráficos com resultados e, caso necessário, apresentar
possíveis soluções de problemas identificados no decorrer do teste. Na Figura 3 pode-se ver
como ficou quando tudo foi finalizado.
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Figura 3 - Dashboard do Codacy com resultados
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Conclusões
Visando a necessidade das faculdades de engenharias em utilizar um sistema
específico para a correção dos gabaritos do simulado ENADE de maneira eficaz e rápida, foi
levantada a hipótese da criação do sistema descrito neste trabalho, substituindo o atual
processo que é o manual.
A maior dificuldade encontrada para desenvolver o projeto foi viabilizar um meio para
fazer a correção de maneira rápida usando o mínimo de tempo dos professores e diretores.
Foram realizadas pesquisas em literaturas que poderiam ajudar e facilitar o desenvolvimento
do sistema para que o mesmo fosse rápido e eficaz.
Após as pesquisas, concluiu-se que utilizar a biblioteca OpenCv associada ao Python,
com um sistema de correção eficaz, como mencionado no corpo do projeto, para a correção
dos gabaritos de uma turma de 29 Acadêmicos, o tempo estimado é de 20 a 25 minutos.
Verificou-se também que, tanto os professores quantos os diretores, têm menos esforço
durante a correção, e o resultado para os acadêmicos é disponibilizado de forma mais rápida
e precisa utilizando web site para verificar os acertos. Outra vantagem percebida em utilizar o
sistema é que os acadêmicos não precisam olhar no painel do curso para verificar o
resultado.
O Algoritmo utilizado foi uma das preocupações, dentre as duas opções, escolheu-se
utilizar o “template matching”, a implementação muito simples e não demandaria muito tempo
para ser desenvolvido. Ressalta-se que houve alguns problemas na codificação da contagem
de pixels, pois ele era mais complexo que o escolhido assim demandaria mais tempo para
desenvolvimento. O Template Matching supriu em tudo que era necessário para desenvolver
o software, a correção foi feita de maneira rápida e com acurácia acima do esperado,
atingindo 97,93% de acertos da simulação de uma turma de 29 acadêmicos.
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Através dos resultados, o objetivo do projeto foi alcançado e a meta de acurácia de
95% foi superada.
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PROTÓTIPO FUNCIONAL DE CARRO AUTÔNOMO UTILIZANDO REDES
NEURAIS PROFUNDAS EM AMBIENTE NÃO SUPERVISIONADO
Felipe Peretti1, Sandro Silva Moreira2

Resumo
Tendo como base o recente avanço das tecnologias relacionadas à aprendizagem de
máquina e aprendizado profundo, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de construir
um sistema de navegação autônomo capaz de atuar sobre ambientes não supervisionados.
Utilizando técnicas de aprendizagem profunda e aprendizagem de máquina, o sistema é
desenvolvido para execução em plataformas embarcadas, desta forma, conta-se com
limitações de recursos computacionais que forçam o mesmo a ser testado em ambientes
simulados, porém concretos. O protótipo utiliza como núcleo o sistema operacional
AndroidThings que contém uma excelente integração com a biblioteca TensorFlow, que
fornece suporte ao desenvolvimento de sistemas que utilizam técnicas de aprendizado
profundo. Em relação ao ambiente aonde irá se navegar, o protótipo apenas tem
conhecimento dos objetos que estão dispostos aleatoriamente durante o percurso, por
exemplo, placa de pare, placa de curva e semáforos.
Palavras–chave: Aprendizagem profunda. Aprendizado de máquina. Redes Neurais.
Convolutional Neural Networks.

Introdução
A inteligência artificial é uma área que tem se evoluído com o passar dos anos e que
impacta cada vez mais no cotidiano. Atualmente a inteligência artificial impacta em diversas
áreas de atuação, por exemplo, na medicina, onde sistemas inteligentes são desenvolvidos
para realizar diagnósticos que auxiliam o profissional da área na descoberta de doenças.
Segundo Russel e Norvig (2013), a inteligência artificial (IA) pode ser definida como a
capacidade em que uma máquina pode raciocinar, pensar e agir. Em outras palavras, uma
máquina é considerada inteligente se tem a capacidade de realizar uma tarefa que
inicialmente seria destinada a humanos e alguns animais.
Com a inteligência artificial focada em desenvolver sistemas inteligentes que possuem
a capacidade de agirem de forma autônoma, surgem os carros autônomos. Os carros
autônomos são veículos inteligentes que tem a capacidade de transitar sem controle humano
tomando decisões em tempo real sobre o caminho e ações a serem tomadas durante o
percurso.
Uma das principais dificuldades enfrentadas pelos sistemas de navegação autônoma
são os ambientes não estruturados ou dinâmicos. O sistema de navegação inteligente não
tem o conhecimento prévio do ambiente em que irá atuar.
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Entretanto, por ser um sistema baseado em inteligência artificial, o sistema de
navegação autônoma tem conhecimento dos objetos que estarão dispostos no ambiente.
Não se tem o conhecimento da localização exata do objeto, pois sua movimentação é
dinâmica, porém se tem a capacidade de predizer a qual classe o objeto pertence com base
em experiências anteriores de treinamento.
O sistema de classificação dos objetos é baseado em redes neurais artificiais (RNA’s),
uma subárea da IA que torna possível a uma máquina a capacidade de adquirir e armazenar
conhecimento através do reconhecimento de um padrão entre um determinado conjunto de
dados.
De acordo com Russel e Norvig (2013), uma rede neural artificial pode ser comparada
com uma rede neural biológica, pois ambas são constituídas por diversos neurônios que
estão carregados de conhecimento, e possuem a capacidade de liberar ou não um potencial
elétrico que será processado, da mesma forma, pelo próximo neurônio da rede.
O aprendizado profundo é uma subárea do aprendizado de máquina que fornece
técnicas avançadas para aquisição de conhecimento. O aprendizado profundo tem uma
abordagem inovadora que auxilia em problemas de visão computacional, como a
identificação dos objetos pelo sistema de navegação autônoma em ambientes não
estruturados.
Estas técnicas utilizam arquiteturas de redes neurais com camadas mais profundas e
abstratas, tendo a capacidade de extrair características automaticamente no processo de
treinamento, diferentemente do processo de treinamento clássico do aprendizado de
máquina comum em que a extração de características é feita manualmente.
Atualmente a tecnologia de navegação autônoma ainda é inacessível e onerosa para
pesquisas com fins acadêmicos, porém através deste trabalho, será proposta uma alternativa
viável para estes fins, contribuindo para o avanço da ciência nacional e para o crescimento
da área de aprendizado profundo.
O objetivo deste trabalho é desenvolver um protótipo funcional de um carro autônomo
utilizando as técnicas de aprendizado profundo, que tenha a capacidade de navegar sobre
ambientes não estruturados.

Material e métodos
A primeira etapa do projeto foi o desenvolvimento do anteprojeto, um documento que
contém o problema em questão, a hipótese do projeto e seus objetivos. Com o anteprojeto,
um cronograma foi elaborado para auxiliar no gerenciamento do tempo. Em seguida foi
realizada a classificação da pesquisa que se caracterizou como aplicada. Tempo de resposta
do sistema e acurácia serão os dados coletados e analisados.
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A próxima etapa foi realizar pesquisas relacionadas com carros autônomos e
inteligência artificial. Através do repositório Arxiv.org3, foram selecionados alguns artigos que
apresentaram uma visão geral sobre o tema em questão.
Após uma fundamentação teórica sobre o domínio do problema, fez-se necessário
definir as tecnologias que seriam utilizadas no projeto para o domínio da solução. Pensando
na mobilidade, foi decidido utilizar um dispositivo embarcado para realizar o processamento
do sistema de navegação.
O dispositivo embarcado utilizado foi o Raspberry Pi 34, que fornece uma velocidade de
processamento de 1.2 GHz, memória de 1GB e suporte à câmera, especificações razoáveis
para um protótipo. Juntamente com o dispositivo embarcado uma câmera foi instalada para
que o sistema de navegação receba os dados do ambiente.
Com o hardware pré-definido foi necessário definir as tecnologias de software para
executar o sistema de navegação. O sistema operacional Android Things5, desenvolvido pela
Google com foco em dispositivos embarcados apresentou-se com uma opção promissora. A
facilidade de integração e a boa documentação foram os principais fatores que motivaram a
escolha desta tecnologia.
Para a integração das redes neurais artificiais com o sistema operacional foi utilizado o
Tensor Flow6, uma biblioteca para aprendizado de máquina, desenvolvida pela Google. Os
critérios para escolha desta tecnologia foram a vasta e concreta documentação e a
compatibilidade com o sistema operacional predefinido.
A próxima etapa foi a criação do conjunto de dados (dataset) do projeto, que ocorreu
em duas fases. A primeira fase foi a confecção dos objetos de sinalização de trânsito que
seriam identificados pelo sistema de navegação. A segunda etapa foi um processo de
fotografia, em diferentes ângulos, destes objetos.
Estas fotografias foram utilizadas para o treinamento da rede neural artificial do sistema.
A rede neural utilizada foi a convolucional, pois trabalha diretamente com imagens e tem a
capacidade de extrair características destas imagens durante o processo de treinamento.
Para confecção dos objetos foi utilizada uma impressora 3d, que imprimiu os objetos
com algumas horas de trabalho. Após impressos os objetos foram preparados e identificados
de acordo com suas funções, como ilustra a Figura 1.
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Figura 1 – Objetos para dataset
Fonte: O autor (2018).

Resultados e discussão
Os passos seguintes foram a escolha da arquitetura da rede convolucional e o
processo de treinamento da rede neural. Utilizando as imagens do dataset produzido e uma
arquitetura de RNA’s MobileNet7, ilustrada na Figura 2, com taxa de aprendizado de 0.01 e
150 passos, foi possível se obter uma acurácia no reconhecimento dos objetos de
aproximadamente 96%.

Figura 2 – Funcionamento da Rede Neural Convolucional
Fonte: Medeiros Neto et al. (2017).

A Figura 3 apresenta o gráfico gerado pelo TensorFlow como resultado do processo de
treinamento. A linha laranja indica o processo de treinamento da rede e a linha azul indica o
processo de validação do treinamento.

7
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Figura 3 – Gráfico de acurácia
Fonte: O Autor (2018).

Considerações Finais
Os passos seguintes no desenvolvimento do projeto consistem na construção do
modelo físico do veículo em escala reduzida que responderá aos comandos de
movimentação tomados pela rede neural após o reconhecimento dos objetos em seu
caminho.
Por se tratar de um ambiente não estruturado, diversas configurações de percursos
serão apresentadas ao veículo para fins de testes de performance e acurácia.
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INFLUÊNCIA DA SEÇÃO DA PEÇA NA DUREZA DO AÇO ABNT 1045 TRATADO
TERMICAMENTE POR TÊMPERA
Warley Augusto Pereira1, Edson Roberto da Silva2, Fabíola Medeiros da Costa3, Isabela Cristina
Dutra4, Adauto Junior da Silva5.

Resumo
O tratamento térmico por têmpera consiste no processo de resfriamento do aço após ter sido
austenitizado a uma velocidade suficientemente rápida para evitar as transformações
perlíticas e bainíticas, objetivando uma microestrutura muito dura chamada de martensita.
Quanto maior a secção das peças, maiores são as dificuldades de se endurecer esse
material por têmpera. O presente estudo tem como objetivo verificar a influência da secção
da peça na dureza do aço ABNT 1045 tratado termicamente por têmpera. Para tanto, foram
temperados 4 diferentes corpos de prova com variados diâmetros do aço citado, medindo-se,
em seguida, as durezas ao longo da secção das peças. Percebeu-se que quanto maior a
seção peça tratada, menor sua dureza e que as durezas na superfície dos corpos de prova
foram maiores que no seu núcleo.
Palavras–chave: Dureza. Temperatura. Tratamento.

Introdução
Empregado em várias peças, como eixo de ventiladores, bombas de torres de
ventilação e outros, o aço ABNT 1045 é utilizado também na indústria do petróleo, sendo um
componente sujeito a desgastes e quebras frequentes, devido às condições rigorosas de
trabalho. Para que funcionem corretamente, esses aços necessitam de tratamento térmico
posterior ao processo de soldagem (AZEVEDO, 2002).
Chiaverini (1986) afirma que o aço ABNT 1045 tem temperabilidade baixa, ou seja,
uma baixa penetração de dureza na seção transversal.
O tratamento térmico por têmpera consiste no processo de resfriamento do aço, após
ter sido austenitizado, a uma velocidade suficientemente rápida para evitar as
transformações perlíticas e bainíticas da peça. Observa-se que este tipo de tratamento é
aplicado aos aços uma porcentagem igual ou maior que 0,4% de carbono, sendo que o efeito
principal causado é o aumento da dureza (PADILLHA, 1997).
O presente estudo tem como objetivo verificar a influência da secção da peça na
dureza do aço ABNT 1045 tratado termicamente por têmpera e resfriado em salmoura.
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Material e métodos
Para a realização deste trabalho, foram utilizados oito corpos de prova em aço ABNT
1045, sendo dois com diâmetros de ½”, dois com diâmetro de 1”, dois com diâmetro de 1 ½”
e dois com diâmetros de 2”, todos com comprimento de 100 mm.
Para o tratamento térmico de têmpera das peças foi utilizado um forno elétrico com
capacidade de 1200 ºC, fornecido pelo laboratório de Materiais e Processos de Fabricação
da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade de Rio Verde - UniRV, onde as
peças foram austenitizadas.
Ao término do tratamento de têmpera, as peças foram cortadas ao meio por um
policorte da marca IMPORTECNICA, e então suas durezas foram medidas pelo durômetro
ROCKWELL HARDESS TESTER, MODEL 200HR-150, SERIAL NO. 014, DATE 2008,
ambos do laboratório de Materiais e Processos de Fabricação da Faculdade de Engenharia
Mecânica da Universidade de Rio Verde – UniRV.
Para obtenção dos resultados, inicialmente foi feito o ensaio de dureza em todos os
corpos de prova sem tratamento térmico. Em seguida, foram levados ao forno a 900 ºC, por
30 min para o corpo de diâmetro de ½”, 60 min para o diâmetro de 1’’, 90 min para o diâmetro
de 1 ½’’ e 120 min para o diâmetro de 2’’. Ao serem retiradas do forno, as peças foram
resfriadas em salmoura.
Para verificar o efeito da secção das peças na dureza do aço temperado, os mesmos
foram cortados ao meio com o auxílio do poli corte e na face cortada foi realizado o ensaio de
dureza. Primeiramente, foi medida a dureza na extremidade de cada peça e então a cada 2,5
mm de distância foi realizado novo teste de dureza para cada peça até atingir o centro das
peças.

Resultados e discussão
Os resultados obtidos pelo ensaio de dureza foram tabelados e podem ser observados
na Figura 1, na qual o eixo vertical representa o valor das durezas e o eixo horizontal, os
diâmetros em que o ensaio foi realizado. A extremidade horizontal esquerda refere à periferia
da peça enquanto a extremidade horizontal direita representa o centro da peça. Como foram
utilizados dois corpos de prova para cada diâmetro a figura representa a média das durezas
entre os corpos de prova para cada diâmetro.
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Figura 1 - Comparativo dos corpos de prova
Fonte: Próprio autor, 2017.

Ao verificar o resultado dos corpos de prova de ½’’, representados pela cor azul,
nota-se que não houve mudança significativa na dureza do material partindo da periferia até
o centro da peça. Este fenômeno pode estar associado ao pequeno diâmetro da peça, e
provavelmente à velocidade de resfriamento da periferia da peça em relação ao centro não
foi significativa, justificando a baixa variação de dureza que foi de 60,5 HRC na periferia da
peça para 60,3 HRC no centro.
Em relação às durezas dos corpos de prova temperados de 1’’, representados pela cor
vermelha, nota-se que os resultados apresentam uma diminuição gradativa da dureza da
periferia para o centro, partindo de 55,5 HRC e foi caindo gradativamente até 29,5 HRC.
Neste caso, provavelmente a diferença na velocidade de resfriamento da periferia para o
centro foi considerável, justificando a expressiva queda na dureza.
A figura também indica a distribuição das durezas dos corpos de prova temperados de
1½’’, representados pela cor cinza, onde foi possível observar que os corpos de prova
apresentaram uma queda gradativa na dureza. Nota-se que a dureza na superfície foi de
45,8 HRC com queda gradativa da dureza até o centro da peça, 31 HRC. Neste caso, a
diferença da velocidade de resfriamento da periferia até o núcleo da peça pode justificar a
diferença das durezas.
Nos corpos de prova temperados de 2’’, representados pela cor amarela, observa-se
que houve uma variação na dureza, na qual, inicialmente na periferia dos corpos de prova
dureza foi de 36,3 HRC e as medidas foram diminuindo ao aproximar do centro das peças
chegando a 25,5 HRC. Novamente, a diferença das durezas de ambos os corpos de prova
pode ser explicada pela diferença na velocidade de resfriamento da periferia em comparação
com o centro da peça.
Constata-se que à medida em que as peças são maiores, a dureza média é cada vez
menor, sendo que para o diâmetro de ½’’ apresentou-se um ganho maior de dureza, que
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partiu de 21,3 HRC sem tratamento térmico para 58,6 HRC. Após o tratamento térmico, o
diâmetro de 1’’ aumentou sua dureza de 14,8 HRC sem tratamento e foi para 39,6 HRC
tratado termicamente, para o diâmetro de 1½’’ a dureza partiu de 14,3 HRC, sem tratamento
térmico, e foi para 35 HRC com o tratamento térmico e o diâmetro de 2’’ foi o que teve o
menor aumento da dureza, que foi de 20,5 HRC para 30 HRC. O que pode justificar esse
fenômeno é fato de que quanto maior for o corpo de prova, este possuirá maior massa e,
assim, menor será a eficiência na troca térmica durante a têmpera, fazendo com que os
corpos de prova de maiores volumes apresentem dureza cada vez menor.
A figura representa uma análise conjunta de todos os corpos de prova que possibilitou
comparar de maneira clara a distribuição da dureza ao longo se suas secções.
É possível perceber claramente que quanto menor o corpo de prova melhor será sua
resposta ao tratamento térmico de têmpera. Pode-se afirmar também que, de uma maneira
geral, quanto mais próximo da extremidade maiores foram as durezas medidas, e que esse
material possui baixa temperabilidade, pois as variações na velocidade de resfriamento da
periferia da peça em relação ao centro proporcionaram consideráveis quedas nas durezas.
Para as condições ensaiadas, os corpos de prova de dimensões intermediárias
apresentaram maior taxa na queda da dureza. Possivelmente, a diferença na taxa de
resfriamento entre a periferia e o centro da peça foi consideravelmente maior que as outras
peças, a de menor diâmetro com altas taxas de resfriamento tanto na periferia como no
centro, e a de maior diâmetro com baixas taxas de resfriamento tanto na periferia como no
centro.

Conclusões
Em respostas aos objetivos propostos e com base nos ensaios realizados é possível
chegar às seguintes conclusões:
a)

Quanto menor for o diâmetro, maior será sua dureza após o tratamento térmico de
têmpera;

b)

A dureza na periferia da peça tende a ser maior que a dureza no núcleo e que esse
efeito é mais perceptível em peças de maior volume;

c)

Para as condições ensaiadas, os corpos de prova de dimensões intermediárias
apresentaram maior taxa na queda da dureza;

d)

As diferentes taxas de resfriamento foram as grandes responsáveis pelas
diferenças de dureza.
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EFEITO DO REVESTIMENTO DE CONCRETO COMO UM ISOLANTE TÉRMICO
SOBRE O AÇO CA-50
Edson Roberto da Silva1, Igor Soares dos Santos2, Lucas Dionísio Barros3, Matheus Vieira da Silva4,
Fabiola Medeiros da Costa5.

Resumo
O incêndio é um grande problema para as construções civis, pois os danos causados às
estruturas de concreto armado são muitas das vezes irreversíveis. Assim, este estudo teve o
intuito de verificar a influência na resistência à tração do aço em estruturas de concreto
armado após serem submetidas a situações de incêndio. Para a dosagem do concreto foi
utilizado o cimento CP II F 40 e o método proposto pela Associação Brasileira de Cimento
Portland (ABCP). Ambiente da simulação de incêndio ocorreu em um forno elétrico na
Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade de Rio Verde. Foram moldados corpos
de prova cilíndricos de concreto com 50 mm de diâmetro e 220 mm de comprimento e
inseridos os vergalhões de 8 mm de diâmetro e 200 mm de comprimento no cento do corpo
de prova, afim de simular o cobrimento utilizado em vigas e pilares de concreto armado. As
temperaturas de incêndio simuladas foram de 700 e 900 °C por 1 hora, sendo que após este
período os corpos de prova foram resfriados em temperatura ambiente, para então serem
ensaiados à tração. Os resultados indicaram queda da resistência do aço quando comparado
com vergalhões que não foram submetidos à carga de incêndio simulada de 20% e 68% para
as temperaturas de 700 °C e 900 °C, respectivamente. Observou-se também que corpos de
prova com cobrimento de concreto possuíam resistência inferior se comparados a vergalhões
sem o revestimento, indicando a tensão interna gerada pela maior dilatação do aço em altas
temperaturas.
Palavras–chave: Incêndio. Resistência. Vergalhão. Altas temperaturas.

Introdução
O incêndio é um grande problema para as construções civis, deteriorando as
propriedades dos elementos que compõem o concreto, interferindo negativamente na
resistência do aço, afetando assim, a estabilidade da edificação (Fernandes et al, 2017).
Os estudos e pesquisas nesta área de influência do incêndio no concreto apresentam
diversos resultados, porque assim como o concreto com seus variados elementos em sua
composição, o CA-50 também contém uma variedade de elementos em sua composição e,
de acordo com Arcelormittal (2018), é de suma importância conhecer esses elementos, pois
assim dá para descobrir o quanto será prejudicial para o vergalhão sofrer uma determinada
situação crítica, como por exemplo exposto a altas temperaturas em um incêndio.
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Altas temperaturas afetam o concreto reduzindo sua capacidade de proteger o
vergalhão termicamente. De acordo com Morales et al. (2011), acima de 300 ºC é que se
acentua a queda de resistência no concreto, e que o processo de resfriamento pode agravar
ainda mais essa queda na resistência, principalmente se for executada de maneira brusca.
No momento em que a resistência do concreto é abalada o vergalhão fica praticamente
exposto às altas temperaturas. Lima (2004) analisou a resistência do concreto em diferentes
temperaturas sem a adição de aço e com a adição de aço e concluiu que a 400 ºC o concreto
com fibra de aço manteve 65% da resistência original do concreto enquanto que os corpos de
prova sem adição da fibra metálica estavam totalmente comprometidos com sua resistência
90% inferior à original. Entretanto, a 800 ºC o aço não contribuiu com a resistência do
concreto ficando aproximadamente igual ao concreto sem fibra. O que pode explicar esse
comportamento é fato de as variações dimensionais sofridas pela fibra de aço expostas a
elevadas temperaturas comprometem a ligação da mesma com a matriz de concreto gerando
o aparecimento de tensões adicionais ao material.
De uma maneira geral o aço acima de 727 ºC começa o processo de mudança de fase
de sua microestrutura, passando de ferrita α para ferro . Dependendo da velocidade de
resfriamento o ferro  pode se transformar em outras microestruturas diferentes da
encontrada antes da exposição a elevadas temperaturas, essa nova microestrutura pode
comprometer a resistência mecânica do material (CHIAVERINI, 1986).
Sugimoto (2008) apresenta uma matéria no jornal da UNICAMP sobre a construção do
primeiro forno que simula condições reais de incêndio em estruturas, e destaca a importância
do equipamento na contribuição às pesquisas realizadas nessa área. Um dado curioso
apresentado em um trecho da reportagem, é que no World Trade Center a temperatura nos
pontos atingidos pelas aeronaves chegou a 1800 ºC, temperatura que excede o ponto de
fusão do ferro puro. Esse dado chama a atenção, pois dependendo do combustível que está
queimando, as temperaturas do incêndio podem ser extremamente altas, levando ao colapso
estrutural em pouco tempo.
Este trabalho tem como objetivo verificar a influência da temperatura e do revestimento
de concreto sobre a resistência mecânica do aço CA-50, exposto a situações simuladas de
incêndio.

Material e métodos
Para a realização deste estudo foi empregado na dosagem do concreto o cimento CP II
- F 40 de massa específica de 3,08 g/cm³; areia quartzosa (agregado miúdo) com modulo de
finura igual a 1,81, massa unitária no estado solto de 1,45 g/cm³ e específica de 2,63 g/cm³;
brita de origem basáltica (agregado graúdo) com dimensão máxima característica igual a 9,5
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mm, massa especifica de 2,80 g/cm³, massa unitária no estado compactado de 1,69 g/cm³ e
no estado solto de 1,55 g/cm³; e água.
A definição do traço empregado procedeu-se pelo método proposto pela Associação
Brasileira de Cimento Portland (ABCP) adaptado do American Concrete Institute (ACI) para
os agregados brasileiros. A resistência característica à compressão (fCK) foi de 40 MPa e a
consistência adotada de 90 ± 10 mm.
Com o objetivo de determinar o efeito da resistência à tração do aço CA-50 em
edificações de concreto armado que passaram por situações de incêndio, foram analisados
no total 10 corpos de prova, sendo que 4 possuíram revestimento de concreto simulando o
cobrimento em estruturas de concreto armado e 6 não foram revestidos com concreto. Os
corpos de provas que obtiveram o cobrimento de concreto foram divididos em dois grupos:
sendo que o primeiro foi exposto à temperatura de 700 ºC e o outro à temperatura de 900 ºC,
já os não revestidos foram divididos em três grupos: o primeiro foi submetido apenas à
temperatura ambiente, o segundo grupo à temperatura de 700 °C e o terceiro à 900 °C. Os
corpos de prova moldados de concreto foram fabricados em tubos de PVC com 50 mm de
diâmetro e 220 mm de altura. A Figura 1-a e a Figura 1-b ilustram a moldagem dos corpos de
prova revestidos de concreto e o resultado após a terem sido desmoldados, respectivamente.

Figura 1 - (a) Corpos de provas em processo de fabricação; (b) Corpos de prova após o desmolde
Fonte: Próprios autores (2018).

Para a simulação do incêndio foi utilizado um forno elétrico com capacidade máxima de
temperatura de até 1200ºC do laboratório de Processos de Fabricação da Faculdade de
Engenharia Mecânica da Universidade de Rio Verde e para os ensaios de tração dos aços foi
utilizada máquina de Instron Emic 23-300 do laboratório de estruturas e materiais da
Faculdade de Engenharia Civil. A Figura 2 apresenta como foi montado o ensaio de tração do
aço.
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Figura 2 - Vergalhão preso na máquina Instron Emic 23-300
Fonte: Próprios autores (2018).

Os vergalhões de aço CA-50 foram cortados com o comprimento de 200 mm para que
suas pontas não fossem expostas e pudessem ser posicionados ao centro dos corpos de
prova, obtendo assim o cobrimento mínimo necessário. Os corpos de prova foram
desenformados com 24 horas e submetidos a cura úmida por 21 dias. O tempo de cura foi
determinado com base na NBR 6118 (ABNT, 2014), em que afirmam que estruturas de
concreto já atingem cerca de 96,2 % da sua resistência a compressão.
Após o período de cura os corpos de prova que continham revestimento de concreto
foram expostos ao ambiente que simulou a situação de incêndio com a temperatura e o
tempo exposição de acordo com cada grupo.

Resultados e discussão
Os resultados do ensaio de tração dos vergalhões de aço CA-50 podem ser
observados no Quadro 1. Neste quadro também pode ser observada a média aritmética de
cada ensaio e as condições a que foram expostas cada corpo de prova. A coluna que
representa a condição de cada corpo de prova exibe a nomenclatura de cada amostra, onde:
S/T significa sem tratamento térmico e cobrimento; S/R representa sem revestimento de
concreto e C/R indica corpo de prova com revestimento.
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Quadro 1 - Resultados do Ensaio de Tração
TENSÃO MÁXIMA [MPa]
TEMPERATURA
25 °C
700 °C
900 °C

CONDIÇÃO

Corpo de prova

Média

1

2

S/T

787,47

897,22

842,345

S/R

760,77

743,85

752,31

C/R

641,25

737,41

689,33

S/R

588,96

589,72

589,34

C/R

494,74

505,19

499,965

Fonte: Próprios autores (2018).

Como pode ser observado no Quadro 1, para os corpos de prova sem tratamento (S/T)
foi obtida uma tensão máxima média de 842,35 Mpa, e esse será o valor de referência para a
comparação dos efeitos da temperatura e do revestimento sobre a resistência do aço CA-50
submetido a ambientes de altas temperaturas.
Na temperatura de 700 ºC houve uma queda nas tensões, mostrando que as
temperaturas, mesmo abaixo da zona crítica do aço, podem influenciar em sua resistência
mecânica. Para as condições testadas os corpos de prova sem revestimento (S/R) tiveram
sua resistência mecânica reduzida para 752,31 MPa, enquanto que os corpos de prova com
revestimento (C/R) obtiveram uma queda de resistência maior ainda, sendo de 689,33 MPa
para a tensão máxima. Para as condições testadas, é possível justificar a maior queda da
resistência à tração dos corpos de prova revestidos, que o aço atingiu a temperatura de 700
ºC, e ao retirar as peças do forno os corpos de prova revestidos demoraram mais tempo para
resfriar influenciando na sua microestrutura reduzindo sua resistência mecânica em
comparação com os corpos de prova sem revestimento.
Para a temperatura de 700 ºC o aço não atinge a temperatura de recristalização
necessária para a mudança de fase do material, mas nessa temperatura é possível fazer um
tratamento térmico chamado de recozimento subcrítico e que, de acordo com Chiaverini
(1986), esse tipo de tratamento é utilizado para alívio de tensões, que geralmente são
acompanhados de queda na resistência mecânica dos aços, esse fato pode explicar a queda
na resistência à tração dos aços submetidos a essas temperaturas.
Na temperatura de 900 ºC a redução na resistência mecânica foi ainda mais
significativa. Para as condições testadas os corpos de prova sem revestimento (S/R) tiveram
sua resistência mecânica restringido os resultados obtidos em 598,34 MPa, enquanto que os
corpos de prova com revestimento (C/R) baixaram ainda mais sua resistência, sendo que o
resultado foi de 499,97 MPa. Para as condições testadas é possível justificar a maior queda
de dureza dos corpos de prova revestidos no fato em que, provavelmente, ambos os corpos
de prova atingiram a temperatura de 900 ºC, no entanto, ao retirar as peças do forno os
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corpos de prova revestidos demoraram mais tempo para resfriar influenciando na sua
microestrutura baixando sua resistência mecânica em relação aos corpos de prova sem
revestimento.
Como a temperatura de 900 ºC é superior a temperatura de austenitização de 727 ºC,
os aços mudaram de fase e podem ter passado por dois possíveis tratamentos térmicos um
de normalização e outro de recozimento e que, segundo Chiaverini (1986), estes tratamentos
térmicos são indicados para a diminuição da resistência mecânica dos aços para que os
mesmos possam ser conformados e usinados. Essas baixas na resistência mecânica dos
aços podem ser totalmente comprometedoras para as estruturas de concreto, pois são os
aços os principais responsáveis para manter a resistência à flexão, à flambagem e à tração
desse tipo de estrutura.
Essa pesquisa mostrou que para as condições de incêndio testadas uma estrutura de
concreto pode chegar ao colapso uma vez que a resistência mecânica reduziu em
aproximadamente 20% para as temperaturas de 700 ºC e reduziu aproximadamente em 68%
para as temperaturas de 900 ºC.

Conclusões
Mediante os resultados discutidos e com base nos objetivos apresentados, o presente
estudo chegou às seguintes conclusões: a resistência mecânica do Aço CA-50 caiu quando
exposto por uma hora nas temperaturas de 700 ºC e 900 ºC; as temperaturas de 900 ºC
proporcionaram maior queda na resistência mecânica dos corpos de prova em relação às
temperaturas de 700 ºC; os corpos de prova que não foram revestidos com concreto
mantiveram resistência mecânica superior aos revestidos; e os corpos de prova revestidos
submetidos a uma temperatura de 700 ºC e 900 ºC tiveram suas resistências mecânicas
reduzidas em aproximadamente 20% e 68% respectivamente.
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE PASTILHAS INTERCANBIÁVEIS NA
USINAGEM DE AÇO E FERRO FUNDIDO
Warley Augusto Pereira1; Edson Roberto da Silva2; Rodrigo Francisco Borges Lourenço3; Cristian
Paiva Braganholo4; Calos Roberto Martins da Costa5; Cleonis Batista Santos6

Resumo
Desgaste de ferramentas de usinagem é algo impossível de se deter. Porém, é possível que
a escolha correta de vários parâmetros de usinagem possa minimizar esses efeitos
aumentando a vida útil da ferramenta, melhorando a qualidade final do produto, diminuindo o
tempo gasto para realizar determinada operação. Escolher corretamente os parâmetros de
usinagem melhora o custo/benefício dos processos de usinagem. As ferramentas de metal
duro são divididas em classes, cada classe de ferramenta é indicada para usinagem de um
grupo específico de materiais. Com isso, o objetivo deste trabalho foi verificar o tempo de
vida útil de duas diferentes classes de incertos de metal duro na usinagem de dois tipos
diferentes de materiais. São eles o aço carbono e o ferro fundido cinzento. O aço e o ferro
fundido apresentam características mecânicas diferentes, a característica mais visível é o
formato do cavaco produzido por cada material durante o torneamento, onde o aço forma
cavacos de tipo fita e o ferro fundido cinzento forma cavacos pequenos conhecidos como
cavacos de ruptura. Os testes foram realizados em um torno CNC garantindo a repetibilidade
dos experimentos, por não ter o fator humano inerente ao teste, com isso foi possível
comparar a evolução dos desgastes para cada tipo de pastilha utilizada em cada material. O
mesmo processo foi utilizado para ambos os materiais, através do torneamento externo da
peça com velocidade de corte constante. Dessa forma foram apresentados os níveis de
desgaste das pastilhas respectivas de cada material e de cada classe.
Palavras–chave: Ferramenta de torneamento. Análise de desgaste. Metal duro.
Usinabilidade.

Introdução
Existem vários estudos sobre usinagem de materiais metálicos que apontam condições
ideais do uso de ferramentas, mas dependendo da situação, é necessário sair fora dos
padrões e adequar às necessidades reais de trabalho, como saber quais parâmetros alterar?
Qual será o resultado final? Qual comportamento real das ferramentas de usinagem em
condições diversas? Os desgastes das ferramentas ficaram dentro de um custo aceitável?
Essas questões devem estar presentes em cada projeto desenvolvido, por ter
particularidades e exigências diferentes e, dependendo do material e do suporte da
ferramenta do dispositivo de fixação, aparecem dificuldades que compromete a qualidade do
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acabamento e a vida útil da ferramenta são tantos fatores a serem analisados, mas esse
trabalho tem ênfase no desgaste dos elementos cortantes.
Dentre os fatores de maior influência na vida útil da ferramenta, o desgaste frontal é o
que mais se destaca, esse tipo de defeito aumenta progressivamente até a quebra da cunha
cortante, que deve ser evitado por suas consequências catastróficas durante o torneamento,
causando danos graves ao suporte da ferramenta e à peça. No torneamento de materiais
comuns, esta quebra se dá no valor de desgastes de 0,8 a 1,5 mm. Em operação de
acabamento, a ferramenta deve ser substituída muito antes de o defeito atingir valores que
ponham em risco a aresta de corte, nesse caso deve-se levar em consideração a precisão da
peça e o acabamento superficial, nessas operações os valores não devem exceder 0,2 mm.
Porém, em operações de desbaste o operador, por temer a quebra da ferramenta com seus
defeitos danosos, costuma trocar a ferramenta muito antes, com valores muito inferiores
àqueles que poderia provocar graves prejuízos (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2013).
Das mais diversas variáveis que tem influência na qualidade e no desempenho da
usinagem, as ferramentas de corte, apesar de terem valores relativamente pequenos em
comparação com o maquinário e o material, podem gerar um aumento de custo ou até
mesmo prejuízo se utilizado de modo errôneo. Desse modo, é necessário fazer uma
pesquisa sobre quais ferramentas devem ser utilizadas para cada material, e fazer
comparação do comportamento de cada classe de ferramenta.
O desgaste de uma ferramenta de metal duro é o resultado da ação de vários
fenômenos diferentes, chamado de componentes de desgaste. Dependendo da natureza do
material a ser usinado e das condições de usinagem, predominara um ou outro tipo de
componente do desgaste sobre os demais. O conhecimento de cada tipo de mecanismo do
desgaste é de grande interesse para os operadores de máquinas de usinagem, pois permite
uma seleção criteriosa da ferramenta mais indicada e das condições de usinagem. O fator
que tem maior influência na maioria dos mecanismos é a velocidade de corte (FERRARESI,
1970).
O presente trabalho tem por objetivo comparar o desempenho entre as ferramentas de
classe P e classe K na usinagem de aço e ferro fundido. Para tanto, dois diferentes materiais,
um em aço ABNT 1045 e outro em Ferro Fundido, foram usinados por ambas as ferramentas
e seu desgaste foi registrado como variável de comparação para o desempenho das
ferramentas.

Material e métodos
Para o estudo realizado foi utilizado o aço carbono 1045 que possui 0,45% de carbono
em sua microestrutura o que o classifica como material de médio teor de carbono, sua dureza
ENAE / 2018

178

está entre 180 e 300 HB. Portanto, as suas propriedades o tornam um material com boa
usinabilidade. O outro material utilizado foi o ferro fundido cinzento que possui teor de
carbono superior a 2,2%, dureza entre 150 e 220 HB. Seus principais elementos de liga são o
carbono e silício, esse material tem uma particularidade que é a formação da grafita em sua
composição. Suas propriedades também o tornam de boa usinabilidade, conforme descrito
em GGD METAIS (2017). Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizados quatro corpos
de prova de cada material com 100 mm de diâmetro e 300 mm de comprimento.
As pastilhas de metal duro utilizadas foram escolhidas com base nos materiais
utilizados para os ensaios de usinagem, foram selecionados 2 insertos TNMG160408, um de
Classe P e outro de Classe K.
Para a usinagem dos corpos de prova foi utilizado um torno CNC Index 170-M
comando FANUC. Por ter comando computadorizado o torno CNC é um equipamento mais
ágil e preciso.
Foram retirados vários passes de 3 mm cada até que o diâmetro da peça ficasse com
30 mm. O comprimento usinado foi de 260 mm. Essa medida foi escolhida como forma de
manter o material em condições de usinagem sem vibrações.
A usinagem do Aço ABNT 1045 foi realizada na seguinte sequência:
1ª usinagem: foi utilizada ferramenta da classe P, fazendo desbaste do material segundo um
ciclo de programação da máquina. Esse desbaste iniciou se com diâmetro de 100 mm
fazendo retirada de material de 3 em 3 mm, e teve fim ao alcançar 30 mm de diâmetro.
2ª usinagem: utilizou-se ferramenta da classe K (indicada para o ferro fundido). Seguindo os
mesmos passos anteriores.
A usinagem do Ferro Fundido foi realizada na seguinte sequência:
1ª usinagem: utilizou-se ferramenta da classe K, fazendo desbaste do material segundo um
ciclo de programação da máquina. Esse desbaste iniciou-se com diâmetro de 100 mm
fazendo retirada de material de 3 em 3 mm, e teve fim ao alcançar 30 mm de diâmetro.
2ª usinagem: utilizou-se ferramenta da classe P (indicada para o aço). Seguindo os mesmos
passos anteriores.
Foi estabelecido um avanço de 0,20 mm/volta e velocidade de corte indicada para cada
classe dos insertos. Ao término de cada ciclo de usinagem, houve averiguação dos
desgastes ocorridos na aresta de corte, com auxílio de um estereomicroscópio, onde foram
feitas imagens possibilitando fazer a medição do desgaste de flanco das ferramentas. Esse
desgaste é convencionalmente limitado em 0,3 mm de comprimento na usinagem de
produção em série. Foi definido assim o fim do teste ao usinar 1806 cm³ em cada uma das
pastilhas.
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Resultados e discussão
Ao utilizar a ferramenta de classe P na usinagem de aço após 44 minutos de trabalho
com um volume total de 1848 cm³ de material usinado, obteve-se um desgaste de flanco de
0,09 mm. Para a mesma ferramenta utilizada na usinagem de aço após 88 minutos de
trabalho com volume total de 3696 cm³ de material o desgaste de flanco foi de 0,13 mm. Ao
utilizar a ferramenta na usinagem de ferro fundido após 44 minutos de trabalho com volume
total de 1848 cm³ de material usinado, obteve-se um desgaste de flanco de 0,17 mm. O
desgaste de flanco de tal ferramenta na usinagem de ferro fundido após 92 minutos de
trabalho com um volume total de 3696 cm³ de material foi de 0,22 mm.
Verificou-se que a ferramenta de classe P obteve melhor desempenho na usinagem do
aço, o que era esperado, uma vez que a mesma é indicada para esse tipo de material. Ao
atingir 1848 cm³ de material cortado, a ferramenta de classe P apresentava um desgaste de
flanco Vb = 0,09 mm para usinagem do aço contra Vb = 0,17 mm para usinagem do ferro
fundido e, ao atingir 3696 cm³ de material cortado, o desgaste aumentou para Vb = 0,13 mm
no aço e Vb = 0,22 no ferro fundido.
O desgaste da pastilha de classe K foi verificado através do estereomicroscópio. O
desgaste de flanco da ferramenta na usinagem de ferro fundido após 38,5 minutos de
trabalho com um volume total de 1848 cm³ de material usinado foi de 0,25 mm. O segundo
procedimento foi realizado com 77 minutos de trabalho com um volume total de 3696 cm³ de
material usinado, obtendo desgaste de flanco de 0,50 mm. Com um tempo de 38,5 minutos
de trabalho e volume total de 1848 cm³ de material usinado, obteve-se um desgaste de flanco
de 0,08 mm. Por fim, ao usinar o aço com 77 minutos de trabalho e volume total de 3696 cm³
de material usinado, obteve-se desgaste de flanco de 0,11mm.
Para essas condições de usinagem, a ferramenta de classe K obteve melhor
desempenho na usinagem do aço, o que não era esperado, uma vez que a mesma não é
indicada para esse tipo de material. Ao atingir 1848 cm³ de material cortado, a ferramenta de
classe K apresentava um desgaste de flanco Vb = 0,08 mm para usinagem do aço contra Vb
= 0,25 mm para usinagem do ferro fundido e ao atingir 3696 cm³ de material cortado, o
desgaste aumentou para Vb = 0,11 mm no aço e Vb = 0,50 no ferro fundido.
A ferramenta de classe P recomendada para usinagem de metais e ligas ferrosas que
apresenta cavacos longos (principalmente o aço), possui em sua composição maior teor de
TiC+TaC (carboneto de titânio + carboneto de tântalo) que as ferramentas de classe K que
têm em sua composição basicamente WC (carboneto de tungstênio), conferindo maior
dureza e resistência ao desgaste abrasivo (principal mecanismo causador do desgaste de
flanco) dessa ferramenta (CHIAVERINI 1986). Esse motivo pode explicar o fato de a vida da
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ferramenta de classe P ter sido maior em relação a ferramenta de classe K mesmo na
usinagem de ferro fundido, de acordo com as condições testadas.
Fazendo uma comparação entre a ferramenta de classe P com a ferramenta de classe
K, onde ambas usinaram aço, pode ser observado que a evolução do desgaste pelo volume
de material cortado foi bem semelhante, o que pode explicar isso é o fato de o aço ABNT
1045 possuir médio teor de carbono tornando-o um aço de boa usinabilidade (MACHADO,
2015), de tal modo que a diferença na composição química entre as ferramentas testadas
não tivesse influência considerável sobre o desgaste por abrasão nas condições testadas.
Ao fazer uma comparação entre a ferramenta de classe P com a ferramenta de classe
K na usinagem do ferro fundido, conseguiu-se identificar o alto nível de desgaste da
ferramenta de classe K, mesmo sendo indicada para esse material. O que pode explicar isso
é o fato da ferramenta de classe K possuir menor resistência ao desgaste abrasivo (como
mencionado em parágrafo anterior) devido à microestrutura do ferro fundido ser afetada
durante sua fabricação, com as altas taxa de resfriamento durante a fundição não há tempo
suficiente para o Si (silício) decompor a cementita em ferrita e grafita, que podem levar o
ferro fundido cinzento a um baixo rendimento em usinagem, uma vez que a cementita é muito
abrasiva durante os processos de corte (MACHADO 2015).

Conclusões
Com base nos objetivos apresentados e de acordo com os resultados obtidos
chegou-se as seguintes conclusões:
•

a ferramenta de classe P obteve menor desgaste durante a usinagem de aço em relação à
usinagem de ferro fundido;

•

a ferramenta de classe K obteve maior desgaste durante a usinagem de ferro fundido em
comparação com a usinagem de aço;

•

a ferramenta de classe P e de classe K obtiveram desgaste semelhante quando ambas
usinaram aço;

•

a ferramenta de classe P obteve melhor desempenho na usinagem de ferro fundido que a
ferramenta de classe K.
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SISTEMA DE IRRIGAÇÃO FOTOVOLTAICO, ANÁLISE DE DESEMPENHO NA
CULTURA DE HORTALIÇAS NO CENTRO-OESTE GOIANO
Wemelly Caroline da Silva Oliveira1, Kamilla Alves Carvalho2

Resumo
A utilização de fontes de energia renováveis na agricultura familiar vem se destacado como
uma forma de reduzir custos e impactos ambientais. Dentre as fontes de energia mais
utilizadas destacam-se as energias eólica e solar. A produção de hortaliças, neste contexto, é
um segmento típico da agricultura familiar diretamente afetado pela demanda de consumo
energético, associado a sistemas de bombeamento de água. Este trabalho tem como
objetivo comparar sistema de irrigação com bombas fotovoltaicas e bombas convencionais.
Por meio da consulta em trabalhos disponíveis na literatura foi possível selecionar um
sistema eficiente de irrigação para uma cultura de alface, sendo escolhido o método por
gotejamento, com gotejadores trabalhando a uma vazão média de 1,6 litros.hora‾¹. Por meio
de cálculos de capacidade foi possível determinar o modelo de bomba mais adequado para o
sistema simulado, para atender uma demanda de irrigação de 1 hectare, bem como a
quantidade e tipo de placas solares adequadas para o fornecimento de energia. Espera-se
com este estudo comprovar a viabilidade de implantação do sistema fotovoltaico de irrigação
para a cultura de alface, com vistas a incentivar a adoção desta técnica em regiões
favorecidas pela incidência regular de radiação solar.
Palavras–chave: Sistema de Bombeamento. Energia Fotovoltaica. Sistema de Irrigação.

Introdução
O uso de recursos energéticos na agricultura familiar nos dias atuais vem se
destacando pelo uso de sistemas fotovoltaicos e eólicos, que minimizam os custos e
diminuem os impactos ambientais, sendo sustentável e eficaz em pequenas lavouras.
O setor produtivo de hortaliças é uma atividade que vem crescendo grandemente nos
últimos anos, movimenta cerca de R$ 55 bilhões ao ano no país, e aproximadamente cerca
de 60% dessa produção é adotada pelos pequenos produtores da agricultura familiar (MELO;
VILELA, 2006; ORGANICSNET, 2016).
Nos dias de hoje, o uso de energia é bem elevado, independendo da forma ou fonte
energética. Na agricultura em questão, o uso energético se dá pela radiação solar que, por
sua vez, alimenta a fotossíntese, pelo trabalho humano (mão de obra), animais, máquinas,
entre outros (SOUZA et al. 2008). Segundo Albiero (2010), o uso de energia elétrica do setor
agropecuário no Brasil é de 4,6% e consome aproximadamente 9.500.000 toneladas de
petróleo, que equivale a 118 milhões de MWh (Mega Watts Hora).
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As fontes de energia são divididas em dois grupos, as não renováveis e as renováveis
ou alternativas. As energias não renováveis são aquelas que procedem de fontes limitadas,
consideravelmente as vindas de combustíveis fósseis. Já as alternativas são fontes tidas
como inesgotáveis, ou seja, são capazes de se repor naturalmente, são encontradas de
forma espontânea na natureza (COELHO; RIBEIRO; FREITAS, 2017-2018).
Dentre as fontes alternativas, as que mais se destacam são a fotovoltaica, eólica e
hidráulica. A fotovoltaica (FV) é a conversão da luz solar em energia, é uma das tecnologias
mais relevantes no campo da energia. A eólica é a extração de energia do vento, é a forma
que mais cresce no setor de eletricidade. A hidráulica converte energia potencial em cinética,
ou seja, pela força da água que é passada para várias máquinas de movimentos rotatórios
(HINRICHS; KLEINBACH; REIS, 2014).
Atualmente, a energia fotovoltaica vem crescendo significativamente, as indústrias de
energia solar buscam constantemente melhorias nos materiais e nas tecnologias, para maior
eficiência e menor custo dos módulos solares, que são as placas solares agrupadas com um
controlador de carga, baterias e inversor (SANTOS; JABBOUR, 2013). O objetivo da redução
de custos é possibilitar à grande maioria da população acesso a painéis fotovoltaicos para
geração de energia.
Os produtores rurais estão investindo na energia solar, por ser algo que está
acarretando baixos custos e benefícios ao meio ambiente. Por ser rico em recursos naturais
e ter clima tropical, para o Brasil é vantajoso utilizar energias renováveis, como a fotovoltaica,
já que o sol é uma fonte de energia inesgotável (SILVA, 2017).
Para uma boa aplicação da energia solar fotovoltaica na alimentação de sistemas de
bombeamento de água é preciso saber os parâmetros de potencial do local em kWh/m2/dia,
os equipamentos que serão alimentados, as características físicas da instalação, tais como,
demanda diária de água e a altura manométrica total (VICENTIN, et al. 2016).
Segundo Vicentin et al. (2016) a radiação solar que é exposta sobre o módulo
fotovoltaico gera energia elétrica para o bombeamento de água, sendo que a vazão
bombeada tende a manter uma relação com a altura manométrica e a sua capacidade de
geração dos módulos.
Objetivos
-

Geral: Comparar sistema de irrigação com bombas fotovoltaicas e bombas
convencionais.

-

Específico: Através da análise de cálculos de capacidade e potência, será possível
verificar qual sistema de fornecimento de energia mais adequado para atender as
necessidades do pequeno produtor rural, de forma que não se observe desperdício
de recursos energéticos e hídricos.
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Material e métodos
Será realizada a simulação da implantação de um sistema de irrigação sugerido para
cultura de alface crespa. Com base na literatura encontrada, foi possível verificar que o
melhor sistema de irrigação para esta cultura seria a irrigação por gotejamento, pois possui
um custo baixo e exige pouca mão-de-obra (MAROUELLI; SILVA, 1998). Segundo Grah et al.,
(2012), os gotejadores possuem uma vazão média de 1,6 litros.hora‾ ¹, sendo esta uma das
variáveis determinantes na escolha do bomba mais adequada a distribuição de água.
A área de cultivo simulada neste projeto consiste em 1 hectare, caracterizando uma
área de cultivo da agricultura familiar. Segundo o PRONAF (Programa Nacional de
Agricultura Familiar), pode ser definida como propriedade familiar aquela que não ultrapasse
a área de quatro módulos rurais.
A determinação da vazão requerida pelo sistema de irrigação será possível através da
análise da área de irrigação, quantidade de hortaliças e disposição espacial adotada no
cultivo. Os autores Morais et al. (2018) demonstra em seu trabalho que a melhor
configuração espacial para cultivo da alface crespa, em termos de desempenho agronômico,
é o espaçamento de 0,30 m entre linhas e 0,30 m entre plantas. O diâmetro médio da planta
conforme Lima et al. (2016) é de 31,65 cm, evidenciando que para cada hectare de cultivo
haveriam aproximadamente 163 linhas laterais de hortaliças, sendo que cada linha lateral
tem comprimento de 100 m. O fabricante determina que o espaçamento entre os gotejadores
seja de 0,30 m, logo serão necessários 333 gotejadores por linha lateral em cada hectare. O
cálculo da vazão se deu conforme equação abaixo:

Q = Ng x Qg

(1)

Onde Q = Vazão total requerida
Ng = Número de gotejadores
Qg = Vazão do gotejador
O cálculo da vazão total requerida permitiu a escolha do modelo de bomba mais
adequado para atender a necessidade de abastecimento mencionada e que apresentasse
melhor desempenho. Por meio do cálculo da vazão total requerida, foi possível obter 532,8
l/h (litros por hora), assim foi escolhida a bomba centrífuga monoestágio BC – 98 1 de 3 cv
(cavalos), 220 volts da fabricante Schneider, que possui uma vazão mínima de 1.200 l/h e
máxima de 4.500 l/h.
Após a escolha da bomba, será feita a verificação da quantidade de placas
fotovoltaicas necessárias para atender a demanda energética deste sistema de
bombeamento. O sistema de fornecimento elétrico fotovoltaico constitui-se de placas de
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silício monocristalino com baterias acopladas para atender a demanda de irrigação na área
estipulada. Segundo Machado e Miranda (2015), as placas de silício monocristalino possuem
uma maior eficiência, podendo chegar até 25% em testes de laboratório. A incidência de
radiação solar do estado de Goiás será levada em consideração na decisão do modelo mais
adequado de placa solar.
Assim, serão projetados dois sistemas para fornecimento de energia, sendo um
sistema fotovoltaico, e outro, um sistema elétrico, onde a energia requerida pela bomba será
suprida pelo sistema de distribuição convencional. Com isso, será feita a análise de aspectos
como custo de implantação e viabilidade técnica. A comparação entre os dois sistemas
determinará aquele que se mostra mais viável para atender a demanda de um pequeno
produtor rural.

Resultados esperados
Espera-se, por meio da comparação de dois sistemas de fornecimento de energia
elétrica para bombeamento de água em uma cultura de hortaliças, comprovar que a energia
solar fotovoltaica é uma fonte alternativa eficiente capaz de suprir o sistema de
abastecimento elétrico em pequenas propriedades rurais, incentivando a diversificação da
matriz energética promovendo a adoção desta fonte de energia na agricultura familiar.

Referências
ALBIERO, D. Utilização de energia na agricultura. Parte I. Ceará. 28 dezembro. 2010.
Disponível em:
<Http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=23369&secao=Colunas
%20e%20Artigos> Acesso em: 11 março. 2018.
COELHO, J. M. S.; RIBEIRO, C. J. O.; FREITAS, C. A. A. A utilização de energias renováveis
nas forças armadas. Uma visão prospetiva. Trabalho de Investigação de Grupo do CPOG.
Pedrouços. f.77. 2017-2018. Disponível em:
<https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/21927>. Acesso em: 13 março. 2018.
GRAH, V. F.; BOTREL, T. A.; PONCIANO, I. M.; DAMASCENO, A. P. A. B.; SALVADOR, C. A.;
ALVES, D. G. Solução Alternativa para Bombeamento de água e automação da irrigação sem
o uso de energia elétrica. Irriga, 2012, p.309-323. Disponível em:
<https://www.researchgate.net/publication/287689684_solucao_alternativa_para_bombeame
nto_de_agua_e_automacao_da_irrigacao_sem_o_uso_de_energia_eletrica>. Acesso em: 13
agosto. 2018.
HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M.; REIS, L. B. Energia e Meio Ambiente. Tradução Lineu
Bélico dos Reis, Flávio Maron Vichi, Leonardo Freire de Mello. 5. Ed. São Paulo: Cengage
Learning, 2014. p.477-514.
LIMA J. C. S.; SOUZA, L. M; MOTA, J. H.; RESENDE, G. M.; YURI, J. E. Desempenho de
cultivares de alface do grupo crespa em Jataí-Go. XX Encontro Latino Americano de
Iniciação Científica, XVI Encontro Latino Americano de Pós-Graduação e VI Encontro de
ENAE / 2018

186

Iniciação à Docência – Universidade do Vale do Paraíba. Outubro de 2016. Disponível em:
<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1069390/1/Milanez2016.pdf>.
Acesso em: 13 agosto. 2018.
MACHADO, C. T.; MIRANDA, F. S. Energia Solar Fotovoltaica: Uma breve revisão. Revista
Virtual da Química. 2015. v.7. n.1. p. 126-143. Jan-Fev. 2015. Disponível em:
<http://rvq-sub.sbq.org.br/index.php/rvq/article/view/664/508>. Acesso em: 22 maio. 2018.
MAROUELLI, W. A.; SILVA, W. L. C. Seleção de sistemas de irrigação para hortaliças.
Circular Técnica da Embrapa Hortaliças. n.11. 15 p. Brasília. Embrapa-CNPH. 1998.
Disponível em:
<https://www.embrapa.br/hortalicas/busca-de-publicacoes/-/publicacao/761651/selecao-de-si
stemas-de-irrigacao-para-hortalicas>. Acesso em: 12 março. 2018.
MELO, P. C. T.; VILELA, N. J. Importância da cadeia produtiva brasileira de hortaliças. São
Paulo, p.11, 2006. Disponível em:
<Http://www.abhorticultura.com.br/downloads/cadeia_produtiva.pdf>. Acesso em: 08 março.
2018.
MORAIS, A. M.; KOGA, P. S.; NOETZOLD, R.; SILVA, J. D.; COSTA, R. P. Cultivo de alface
crespa em diferentes arranjos espaciais de plantas. Revista Cultivando o Saber. Volume 11 n˚2, p. 129 a 139. Abril a junho de 2018. Disponível em:
<https://www.fag.edu.br/upload/revista/cultivando_o_saber/5b0d87ec02f14.pdf>. Acesso em:
13 agosto. 2018.
ORGANICSNET. Brasil: Cadeia produtiva de hortaliças gira, por ano, R$55 bilhões. Rio de
Janeiro, 18 outubro de 2016. Disponível em:
<http://www.organicsnet.com.br/2016/10/brasil-cadeia-produtiva-de-hortalicas-gira-por-ano-r55-bilhoes>. Acesso em: 11 março. 2018.
PRONAF. Requisitos para enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf). Disponível em:
<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf>. Acesso em:
21 agosto. 2018.
SANTOS, J. B.; JABBOUR, C. J. C. Adoção da energia solar fotovoltaica em hospitais:
revisando a literatura e algumas experiências internacionais. Saúde e Sociedade. Faculdade
de Saúde Pública, Universidade de São Paulo. Associação Paulista de Saúde Pública. v.22.
n.3. p.972-977. 2013. Disponível em:
<http://hdl.handle.net/11449/110255>. Acesso em: 13 março. 2018.
SILVA, A. A. L. Sustentabilidade energética: um estudo da viabilidade econômica e financeira
do uso de energia solar na avicultura. 2017. 94 f. Dissertação (Administração - Mestrado
Profissional) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2017. Disponível em:
<Http://tede.unioeste.br/bitstream/tede/3347/5/ALEXANDRE_SILVA%202017.pdf>. Acesso
em: 13 março. 2018.
SOUZA J. L; CASALI V. W. D; SANTOS R. H. S; CECON P. R. 2008. Balanço e análise da
sustentabilidade energética na produção orgânica de hortaliças. Horticultura Brasileira v.26 p.
433-440. n. 4, out. dez. 2008. Disponível em:
<Http://www.scielo.br/pdf/hb/v26n4/v26n4a03.pdf> Acesso em: 11 março. 2018.
VICENTIN, T. A.; SERAPHIM, O. J.; PRESENÇO, J. F.; HALMEMAN, R. J.; OLIVEIRA
JUNIOR A. J. Análise do acionamento de motobombas através de sistemas fotovoltaicos.
ENAE / 2018

187

Energia na Agricultura. Botucatu. V.31. n.1. p.72-79. Jan. março. 2016. Disponível em:
< Http://dx.doi.org/10.17224/EnergAgric.2016v31n1p72-79 >. Acesso em: 13 março. 2018.

ENAE / 2018

188

DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO CRÍTICO DA FIBRA DE BURITI EM
COMPÓSITO COM MATRIZ DE POLIESTER
Warley Augusto Pereira1, Marcos Paulo Chaves de Freitas2, Luiggi Henrique Soares Martins3,
Igor Ceron4, Edson Roberto da Silva5

Resumo
Materiais compostos vêm aos poucos substituindo ligas metálicas, principalmente na
fabricação de produtos e componentes onde se exige uma alta relação resistência/peso,
como na fabricação de veículos em geral. Uma das alternativas na fabricação de compósitos
é o uso de fibras vegetais como reforço em matriz polimérica, devido à sua baixa densidade,
boa resistência mecânica, além de ser biodegradáveis e renováveis. Um dos grandes
problemas nos compósitos reforçados por fibras é a ligação matriz-fibra, pois as cargas
aplicadas no compósito são transmitidas para as fibras pela matriz. Assim, neste trabalho é
estudada a adesão das fibras da folha de buriti em matriz de poliéster. Foram feitos ensaios
de arrancamento da fibra da matriz para profundidades de embutimento de 5, 10, 20, 30 e 40
mm. Os ensaios mostraram que para embutimento abaixo de 20 mm apenas em um dos
casos houve ruptura total da fibra antes de seu arrancamento, em todos os demais casos as
fibras escorregaram da matriz polimérica antes de sua ruptura completa. Para embutimento
igual ou acima de 30 mm, houve ruptura em todos os casos, parcial ou total, mostrando que o
comprimento crítico ficou próximo dos 30 mm. O valor médio da tensão de ruptura nos
ensaios de pullout ficaram abaixo da tensão média de ruptura das fibras sem a presença da
resina.
Palavras–chave: Ensaio Pullout. Compósito de fibra vegetal. Adesão fibra-matriz.

Introdução
De acordo com Monteiro e d’Almeida (2006), os materiais compósitos mais importantes
do ponto de vista tecnológico são aqueles compostos por matriz contínua reforçada por fibras.
Este tipo de compósito normalmente possui maiores resistência mecânica e módulo de
elasticidade, comparados a outros materiais com densidade similar.
Segundo Graupner et al. (2014), a composição química da fibra e a constituição da
superfície da fibra desempenham um papel importante. Além das propriedades da fibra de
reforço e da matriz polimérica, a interação fibra/matriz tem uma influência decisiva sobre as
propriedades de um composto. Para Revol et al. (2017), a interface entre matriz e fibra
desempenha um papel importante na transferência de estresse mecânico da matriz para a
fibra mais resistente. Uma parte importante dos estudos dos materiais compostos está
relacionada com a caracterização mecânica da interface.
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Para Graupner et al. (2014), a falha de um composto depende de diferentes
mecanismos de falha. Se a força aplicada no compósito exceder a força da interface, ocorre
a descolagem e o arrancamento da fibra. Uma interação matriz-fibra fraca, na qual a
transferência de força da matriz para a fibra não é possível, leva a uma redução nas
propriedades de tração e também pode resultar em uma diminuição na resistência ao
impacto devido à ausência de atrito durante o arrancamento das fibras.
Segundo Callister (2007), a fibra necessita de certo comprimento crítico (lc) para que
um material compósito tenha um aumento efetivo em sua resistência e rigidez. Quando o
comprimento da fibra usada como reforço for menor que o comprimento crítico, haverá o
arrancamento da fibra da matriz, ocorrendo a falha do compósito em baixas tensões. Porém,
quando as fibras forem maiores que o comprimento crítico, haverá uma melhor transferência
de esforços da matriz para as fibras, ocorrendo o rompimento das fibras e esses compósitos
apresentarão elevada resistência mecânica (JOSEPH; MEDEIROS; CARVALHO, 1999 apud
POLETTO et al., 2009).
Barbosa (2011) afirma que a interação entre as fibras e a matriz de um compósito na
região de interface depende da molhabilidade (nível de contato) das superfícies na interface,
e da adesão nesta região.
Muitos métodos de caracterização permitem determinar as propriedades interfaciais,
sendo que um dos mais comuns é o método de arrancamento da fibra, mais conhecido como
pullout. Para os testes de pullout, a fibra é encaixada apenas parcialmente, até um certo
comprimento na matriz, e é então retirada axialmente da matriz. A partir das forças medidas e
se a resistência à tensão da fibra é conhecida, o comprimento crítico da fibra pode ser
calculado.
O objetivo deste trabalho é avaliar a profundidade de embutimento da fibra da folha de
Buriti em resina de poliéster, verificando a adesão entre a fibra e a matriz polimérica e
determinar o comprimento crítico da fibra através do ensaio de Pullout.

Material e métodos
Os materiais usados neste trabalho foram:
-

fibras retiradas da folha do buriti com 300 mm de comprimento e diâmetros
variados;

-

resina de poliéster cristal Arazyn com catalisador de butadieno;

-

molde de gesso.

Os equipamentos utilizados nos ensaios foram:
-

microscópio Estereoscópio Trinocular com Zoom - Nova XTD 30;

-

câmera digital colorida 1.3 MP com software - Modelo – TA-0124-A – OPTON;
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-

máquina universal de ensaios, modelo BME-20KN da Oswaldo Filizola com
software DynaView.

A princípio foram feitas as medições dos diâmetros médios das fibras a partir das
medidas em três pontos ao longo do comprimento de cada uma. Para maior precisão das
medidas, estas foram feitas com o estereomicroscópio com o auxílio da câmera digital e do
software de tratamento de imagens que acompanha a câmera. A Figura 1 mostra uma das
imagens obtidas pelo conjunto na medida do diâmetro das fibras.

Figura 1 - Método de medida do diâmetro das fibras pelo conjunto de microscopia e câmera com
software de tratamento de imagens
Fonte: Próprio autor (2018).

Após as medidas dos diâmetros das fibras, a etapa seguinte foi o embutimento das
fibras em molde de gesso. Nesta etapa foi preparada uma mistura de gesso e água dentro de
uma forma de silicone. Após a secagem do gesso, foram feitos furos com uma furadeira
elétrica com diâmetro de 6 mm. Nestes furos foi despejada a resina de poliéster para que
fosse possível embutir as fibras, criando uma cápsula de resina com a fibra parcialmente
embutida, conforme esquema apresentado na Figura 2 e foto da Figura 3.

(a)

(b)

Figura 2 - Esquemas (a) do corpo de prova utilizado no ensaio de pullout e (b) do ensaio
Fonte: Kelly e Tyson (1965) apud Monteiro e d’Almeida (2006).

Figura 3 - Corpos de prova utilizados no ensaio de pullout
Fonte: Próprio autor (2018).
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Foram feitos embutimentos (L) com 5 mm, 10 mm, 20 mm, 30 mm e 40 mm.
A seguir foi feito o ensaio de arrancamento da fibra da matriz (ensaio de pullout). O
ensaio de pullout foi realizado na máquina universal de ensaios, onde em uma das garras foi
fixada a cápsula de poliéster com a fibra embutida e na outra garra a ponta livre da fibra. A
velocidade do ensaio utilizada foi de 2,5 mm/min.
Foram feitos ensaios com quatro repetições para cada profundidade de embutimento (5
mm, 10 mm e 20 mm, 30 mm e 40 mm). Em cada ensaio verificou-se se havia
escorregamento da fibra ou ruptura da mesma, onde foi determinada a tensão máxima de
escorregamento ou de ruptura dos corpos de prova, conforme o caso. Com esses valores foi
calculado o comprimento crítico da fibra
As fibras usadas não sofreram qualquer tratamento físico ou químico, apenas secagem
natural.

Resultados e discussão
A Tabela 1 mostra os resultados obtidos na medição dos diâmetros por microscopia e
os resultados dos ensaios de pullout de acordo com a ordem dos ensaios.
Tabela 1 - Diâmetros médio das fibras e resultados dos ensaios de pullout
Corpo de prova

Embutimento
(mm)

Diâmetro médio
(mm)

Tensão máxima
(MPa)

Resultado*

PG08-5

5

0,52

4,71

E

PG06-5

5

0,63

9,62

E

PG04-5

5

0,74

32,55

E

PG02-5

5

0,78

25,11

E

PG08-10

10

0,50

96,77

E

PG07-10

10

0,53

90,60

RPE

PG06-10

10

0,68

79,85

R

PG01-10

10

0,65

33,15

E

PG02-20

20

0,49

21,21

E

PG02-20

20

0,55

25,25

E

PG07-20

20

0,79

55,08

RPE

PG08-20

20

0,68

33,04

E

PG05-30

30

0,70

38,98

RPE

PG04-30

30

0,69

101,62

R

PG03-30

30

0,51

73,43

R

PG08-30

30

0,75

40,74

RPE

PG01-40

40

0,65

114,52

R

PG02-40

40

0,74

46,50

R

PG03-40

40

0,51

132,17

R

PG06-40

40

0,62

89,43

R

* (E), escorregou; (R) rompeu; (RPE) rompeu parcialmente e escorregou.
Fonte: Próprio autor (2018).
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A Tabela 2 mostra os resultados das tensões médias e seus respectivos desvios
padrão para os diversos comprimentos de embutimento na matriz de poliéster.
Tabela 2 – Tensão média e desvio padrão para fibras da folha de buriti em matriz de poliéster
Profundidade de
embutimento
(mm)
5
10
20
30
40

Tensão Média e Desvio
Padrão
(MPa)
18,00 ± 13,03
75,09 ± 28,82
33,65 ± 15,11
63,69 ± 31,12
95,66 ± 37,17

Fonte: Próprio autor (2018).

A variação apresentada da tensão em função das profundidades de embutimento tem
relação com o escorregamento da interface entre a fibra e a matriz. Os embutimentos de 10
mm e acima de 30 mm que apresentaram as maiores tensões médias foram também os que
houveram ruptura na maior parte dos testes, sendo que em alguns dos testes houve ruptura
parcial das fibras antes de seu escorregamento e em outros houve a ruptura total da fibra
sem escorregamento na matriz.
O comprimento crítico encontrado para desacoplamento livre entre fibra e matriz foi de
lc = 28,59 mm corresponde à interseção dos melhores ajustes lineares para L = 5, 10, 20, 30
e 40 mm, conforme pode ser visto na intersecção das curvas da Figura 4.

Figura 4 - Tensão de tração e profundidade de embutimento para curvas de pullout em fibras da folha
de buriti em matriz de poliéster
Fonte: Próprio autor (2018).

Testes realizados em uma etapa anterior (Freitas; Silva; Pereira, 2018) mostraram que
a resistência das fibras sem a matriz de poliéster, na mesma faixa de espessura, variou entre
92,39 MPa e 206,58 MPa, enquanto variou de 4,71 MPa a 132,17 MPa para as fibras
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embutidas em poliéster. Estes valores menores das fibras embutidas são devido ao processo
de escorregamento da interface buriti-poliéster.
Observou-se, nos casos onde houve ruptura parcial e escorregamento das fibras, que
as partes da fibra em contato com a matriz se romperam, ocorrendo desfibramento desta e
as fibras mais internas, que não tocaram a matriz, escorregaram entre si.
Monteiro e d’Almeida (2006), explicam que é possível calcular a tensão cisalhante
interfacial () fibra/matriz a partir do comprimento crítico da fibra, através da Equação 1.
Esse valor da tensão interfacial está relacionado com a eficiência da ligação atômica,
molecular ou polar, existente entre a superfície da fibra e a matriz. Como esta ligação
caracteriza o grau de aderência entre as fases no compósito, a determinação do valor de  é
essencial quando se deseja projetar um compósito a partir de uma dada fibra.

lc =

r  f
2

(1)

Onde r é o raio médio das fibras e f é a resistência média à tração. Assim, para o caso da
adesão entre as fibras de buriti e a matriz de poliéster, onde r = 0,32 mm, f = 57,22 MPa e lc
= 28,59 mm, a tensão cisalhante interfacial  = 0,32 MPa.

Conclusões
A partir dos testes analisados foi possível concluir que o teste de pullout é válido na
determinação do comprimento crítico das fibras do buriti com relação à matriz de poliéster.
Também é possível determinar a tensão cisalhante interfacial, fator muito importante na
determinação nas forças de ligação entre a matriz e a fibra.
Pôde-se concluir também que, dentro das profundidades de embutimento da fibra na
matriz, a profundidade de 40 mm foi a que apresentou as maiores tensões médias de
acoplamento.
Outra conclusão que pode ser tirada é que, mesmo nos casos onde houveram ruptura
da fibra, o valor médio da tensão de ruptura ficou abaixo da tensão média de ruptura da fibra
sem a presença da resina.
Nas profundidades de embutimento testadas só houve ruptura em todos os testes sem
arrancamento da fibra nas profundidades de embutimento de 30 e 40 mm.
Em alguns casos, houve desfibramento das fibras durante o ensaio, ocorrendo a
ruptura das fibras externas em contato com a matriz polimérica e escorregamento da fibras
internas que não tinham contato com a matriz.
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