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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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PROGRAMAÇÃO

03/10/2017 (Terça-feira)

19:00h às 20:00h: Abertura Oficial
20:00h às 22:00h: Palestra - Planejamento de Vida e Curiosidades do Espaço
Astronauta Marcos Pontes

04/10/2017 (Quarta-feira)
19:00 às 22:00: Palestra - A importância da Ergonomia no ambiente de Trabalho (NR-17)
Natália Gusatti e Telma Menezes
19:00 às 20:30: Palestra - A importância do gerenciamento de OLUCs para o setor industrial
Patrícia Pereira Dantas
19:00 às 22:00: Palestra - A importância do Planejamento estratégico na Gestão de Projetos
Paula Mariana dos Santos
19:00 às 22:00: Minicurso - Ajustagem de Motores Diesel (Parte 1)
Douglas Elias Borges Pereira
19:00 às 22:00: Minicurso - Algoritmos Genéticos e Operador Transgênico
Fabrício Alves Rodrigues
19:00 às 22:00: Palestra - Área de atuação do Engenheiro Ambiental - Licenciamento
ambiental
Caio Gleidson Ferreira Dantas
19:00 às 20:30: Palestra - BIM do Projeto à Obra: Soluções Integradas e Projetos
Inteligentes
Wandeir Tavares Ferreira Junior
19:00 às 22:00: Palestra - Compostagem de Resíduos Orgânicos Agroindustriais
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19:00 às 22:00: Oficina - Controle Tecnológico de Concreto Auto-Adensável
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19:00 às 22:00: Oficina - Design Thinking para Engenheiros
Vanessa Avelino Xavier de Camargo
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Solar Fotovoltáica: Realidade de Perspectivas
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19:00 às 22:00: Minicurso - Soluções de Fundação para Edificações
Romulo Soares
20:40 às 22:00: Palestra - Soluções para Infraestrutura com Gabiões e Geossintéticos
Silvio Lourenço
19:00 às 22:00: Oficina - Técnicas de Georreferenciamento de Imóveis Rurais (Parte 1)
Renato Costa Freitas Jr e Fernando Luiz de Souza Prado

ENAE / 2017

IX

05/10/2017 (Quinta-feira)
19:00 às 22:00: Minicurso - Ajustagem de Motores Diesel (Parte 2)
Douglas Elias Borges Pereira
19:00 às 22:00: Minicurso - Alfa X: A Evolução da Tecnologia de Lubrificação
Otacildo Sabino da Silva
19:00 às 22:00: Visita Técnica - Aplicações do Corte com Jato de Água
Helder Rodrigues Pereira
19:00 às 22:00: Palestra - Aspectos gerais do cimento e sua utilização com outras fontes
para a Construção Civil
Lorayne Alves
20:40 às 22:00: Palestra - Cenário Econômico de Rio Verde-GO
Maurício Faganelo
19:00 às 22:00: Minicurso - Conhecendo a Metodologia de Construção de Planos de
Mobilidade
Caroline Tristão de Alencar Magalhães
19:00 às 22:00: Oficina - Controle Tecnológico de Concreto Auto-Adensável
Tiago Ferreira Campos Neto e Lorena Araújo Silva
19:00 às 20:30: Palestra - Desafios do Mercado Moderno: Fazer Mais com Menos
Nivaldo Morais
19:00 às 20:30: Palestra - Empreendedorismo em Software: Tudo começa com um sonho
Carlos Antônio Barbosa
19:00 às 22:00: Minicurso - Empregabilidade
Kenia da Luz Souza
19:00 às 22:00: Minicurso - Ensaios de Campo
Victor Scartezini Terra
19:00 às 22:00: Minicurso - Gerenciamento de Obras
Livia Gabriela de Melo Sousa
19:00 às 22:00: Oficina - Hidráulica Aplicada
Danilo Guimarães Almeida
19:00 às 22:00: Palestra - Indicadores de Gestão para Eficiência Energética
Leandro Silva
19:00 às 22:00: Palestra - Logística Reversa na Agricultura: Possibilidades para outros
setores
Pedro Henrique Almeida Couto
20:40 às 22:00: Palestra - Machine Learning e a Era do Big Data
Anderson Soares
19:00 às 20:30: Palestra - Os Desafios da Impressão 3D na Construção Civil
Carlos Eduardo Silva Brito
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19:00 às 22:00: Minicurso - Passo a passo para elaborar um PGRS e MCE
Régio Patrício Couto
19:00 às 22:00: Palestra - Planejamento Estratégico da Manutenção Industrial (Parte 2)
Renato Silvério
19:00 às 22:00: Minicurso - REVIT Architecture - BIM
Wandeir Tavares Ferreira Júnior
15:00 às 18:00 (P) / 19:00 às 22:00 (T):

Minicurso - Sistemas de Produção de Energia
Solar Fotovoltáica: Realidade e Perspectivas
Gustavo Ribeiro Lacerda Santos

19:00 às 22:00: Minicurso - Software Gawacwin - Para dimensionamento de gabiões
Silvio Lourenço
19:00 às 22:00: Palestra - Sustentabilidade e o uso de instrumentos econômicos na
preservação e gestão ambiental
Carolina Merida
19:00 às 22:00: Oficina - Técnicas de Georreferenciamento de Imóveis Rurais (Parte 2)
Renato Costa Freitas Jr e Fernando Luiz de Souza Prado
19:00 às 22:00: Palestra - Termodinâmica avançada como ferramenta fundamental na
solução de problemas na indústria dos biocombustíveis
Moilton Ribeiro Franco Júnior

06/10/2017 (Sexta-feira)
19:00 às 22:00: Mostra de Trabalhos Científicos - Exposição de Banners e Apresentações
Orais
20:00 às 21:00: Talk Show Científico - Science & Beer: Vamos nos juntar para beber cerveja
e falar de ciência?
Michel de Melo

07/10/2017 (Sábado)
10:00:

Almoço de Encerramento - Atividades Artísticas Culturais
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O EFEITO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO NO CAMPUS JATOBÁ NA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ
Cecília de Castro Bolina1, Marcelus Isaac Lemos Gomes2, Marielle Vieira Félix3, Geovana dos Santos
Melo4, Gabriella Vieira de Faria4, Cristiane Caroline Silva de Paula4

Resumo
Com o aumento de edificações e asfaltamento de vias, o solo passa a perder a capacidade
de impermeabilizar, ou seja, de absorver a água. A área de estudo da presente pesquisa foi o
Campus da Universidade Federal de Goiás (UFG) localizado na Cidade Universitária
(Campus Jatobá) em Jataí. Objetiva-se estudar os impactos da perda de área permeável no
Campus. A pesquisa foi desenvolvida por meio dos estudos de imagens, dados coletados in
loco e cálculos matemáticos. Por meio da análise das imagens percebe-se que o solo do
local sempre sofreu algum tipo de interferência na sua estrutura, seja pelo pisoteio de
animais ou pela submissão à agricultura, já influenciando na sua compactação.
Posteriormente, houve o surgimento de edificações e pavimentação que impermeabilizam
parte do solo da região e aumentaram o escoamento superficial. A variação da interceptação
passou de 27 mm/m² para 31 mm/m² podendo causar enchentes, erosões e deslizamento de
terra.
Palavras–chave: Impermeabilização do solo. Drenagem urbana. Enchentes.
Introdução
O crescente desenvolvimento urbano acarreta interferência no ciclo hidrológico natural,
principalmente quando ocorre a modificação direta do solo, como por exemplo, através da
impermeabilização. Estas mudanças trazem como efeitos resultantes o aumento do
escoamento superficial e a redução da infiltração da água no solo.
O solo do campus possui ocorrência de solos minerais, profundos e muito profundos,
argilosos ou de textura média. Está numa região onde a cobertura vegetal é dominada por
diferentes formas de cerrado, o cerradão, cerrado denso, cerrado ralo e cerrado sujo. O clima
da região é tropical mesotérmico, com período de chuvas de outubro a abril, e período de
seca de maio a setembro. O volume pluviométrico da região é de 1.800 mm (PREFEITURA
DE JATAÍ, 2017).

_______________________________________
Professora Dra. da Agronomia/UFG- Jataí. E-mail: ceciliabolina@ufg.br
Professor Mestre da Escola de Engenharia PUC Goiás e Engenheiro Civil/UF. E-mail:
marcelusisaac@uol.com.br
3
Professora Especialista do IFGOIANO Rio Verde. Engenheira Civil. E-mail: marielle.felix@gmail.com
4
Acadêmicas
de
Engenharia/PUC
Goiás.
E-mail:
geovana.dieure@hotmail.com;
gabriellavieira.eng@outlook.com; crisscaroline1@gmail.com
1
2
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O solo da região a ser estudada não possui boa capacidade de infiltração da água da
chuva, histórico de que já sofreu uso para pastagem e ainda sofre uso para agricultura,
presença de um grande número de edificações e ainda da impermeabilização acometida pela
pavimentação das vias. Esses fatores influenciam no aumento do volume de escoamento
superficial do local, que por sua vez sobrecarrega corpos hídricos próximos e podem causar
inundações. O presente estudo tem por objetivo avaliar os impactos da perda de área
permeável no Campus Jatobá localizado na Regional Jataí.
Material e métodos
Para avaliar a evolução do lugar e o histórico do solo, será realizada a retrospectiva de
aproximadamente 10 anos da área em questão, por meio de imagens do Google Earth, a fim
de identificar fatores que interferem e aumentam diretamente à taxa de interceptação da
água da chuva.
A área de estudo é delimitada conforme os limites da UFG. Existem na área,
aproximadamente 27.402,35 m² de construção, considerando a piscina olímpica e a quadra
poliesportiva, vias pavimentadas, e a presença de solo usado para cultivo, que ocupa quase
toda a área restante. Fatores que serão observados durante a avaliação da evolução do
local.
A equação para o cálculo da interceptação é utilizada proporciona uma visão
generalizada sobre a situação e desprezam os efeitos de intensidade, velocidade do vento e
a umidade antecedente a precipitação utilizada (TUCCI, 2013).

Si  a  b  P n

(1)

Sendo assim, Si a interceptação em polegadas, (a, b, n) os parâmetros ajustados ao
local, juntamente com a altura média da vegetação em pés e o P simboliza a precipitação em
polegadas. Os valores das constantes (a, b, n) foram baseados em pesquisas desenvolvidas
por Horton (1919) apud Tucci (2013).
Por fim, os dados necessários para o cálculo da parcela de precipitação do local foram
obtidos por uma média aritmética das precipitações conhecidas do ano de 2016 da cidade de
Jataí – GO, retiradas do site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As referentes
alturas necessárias para o cálculo de cada tipo de vegetação foram respectivamente
retiradas: pequenas culturas - Feijão (SILVA et al., 2009), pasto – Brachiaria (COSTA et al.,
2004), pequenos grãos – Soja (G1- MT, 2013).
Para efeito de melhor comparação utilizando os parâmetros disponíveis foram
ordenadas duas fases de exemplo: (a) Antes da intervenção humana, local com aspectos de
cerrado preservado; foram utilizados parâmetros de floresta com carvalhos e arbustos; (b)
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Após a intervenção para utilização do solo com pavimentação e plantio; os parâmetros são
de pequenas culturas (feijão, batata e outros), pasto e pequenos grãos (soja).
Resultados e discussão
Em decorrência do aumento das áreas impermeáveis, pode-se alegar com verificações
analíticas que o escoamento superficial por sua vez apresenta aumento de cerca de 25%
com base nas construções de edificações e asfaltamento. A água que não infiltra escoa para
as bacias, sendo esse um ponto negativo, pois na maioria das vezes a água que escoa,
chega às bacias causando erosões.
Na Figura 1a referente a junho de 2007, observa-se que existem poucas edificações no
local, sendo a maior parte do território analisado está sendo utilizada para agricultura e
pastagem. Existem poucas estradas na área delimitada, havendo pavimentação apenas na
via de acesso ao campus e na rodovia. Cerca de três anos depois, observa-se na Figura 1b a
abertura de grandes novas estradas e a ocorrência de pavimentação dentro do campus,
referente ao estacionamento. Surgem cinco novas edificações, inclusive a instalação de uma
piscina semiolímpica. Agora, quase todo o solo restante na área delimitada é utilizado para
cultivo, inclusive áreas que anteriormente recebiam pastagem.
(a)

(b)

Figura 1 – UFG Campus Jataí: (a) Imagem em 15/06/2007; (b) Imagem em 17/06/2010.

Em 2014, conforme Figura 2a são apresentadas cerca de treze novas edificações,
assim como a pavimentação dos trechos de acesso principais. A agricultura permanece
presente no local, ocupando aproximadamente 60% da área delimitada.
Comparado a 2017, observa-se mais uma vez o acréscimo de edificações ao local,
mas sem ocorrência de novas vias pavimentadas. Assim como em 2014, a área disponível
permanece sendo utilizada para o cultivo, como é apresentado na figura 2b. Por conseguinte,
os resultados dos cálculos da interceptação utilizando a equação (1) com os parâmetros
locais de ajuste e a média da precipitação (P = 43 mm/m2) da cidade de Jataí – GO foram
antes da intervenção, respectivamente para vegetação do tipo Carvalho e arbustos, de 9 e 18
mm. Para após a intervenção tem-se pequenas culturas (7 mm), pasto (18 mm) e culturas de
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pequenos grãos (6 mm). Analisando os cálculos da interceptação, é notável a grande
influência causada pela alteração da vegetação. Antes da intervenção o local apresenta
dados nativos, onde aquela área está preparada para suportar, todo sistema que se
comunica, onde as bacias suportam o escoamento superficial original.
(a)

(b)

Figura 2 – UFG Campus Jataí: (a) Imagem em 20/04/2014; (b) Imagem em 2017.

Conclusões
Por meio da análise das imagens percebe-se que o solo do local sempre sofreu algum
tipo de interferência na sua estrutura e com o surgimento de edificações e pavimentação que
impermeabilizam parte do solo da região aumentou-se o escoamento superficial. Para a
interceptação encontrou-se uma variação de 27 mm/m² para 31 mm/m², após a intervenção
no campus. Esse valor de interceptação, juntamente com toda a água da chuva que escoa
devido à impermeabilização e compactação do solo, é drenada para os corpos hídricos
principais, que pelo seu desempenho natural, não possuem capacidade de receber esta
água, causando enchentes, erosões e deslizamento de terra.
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CAPTAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA PLUVIAL EM RESIDÊNCIA NA
CIDADE DE RIO VERDE - GOIÁS
Carlos Henrique Maia1, Fernando Cruvinel Furtado2, Diego Pires Souza3

Resumo
Atualmente a escassez de água se tornou um problema frequente nas grandes cidades, com
um crescimento desordenado da população e das edificações as áreas de
impermeabilização das águas pluviais ficaram pequenas, assim os sistemas de captação
dessas águas se tornaram uma alternativa para a escassez e uma solução para locais sem
permeabilidade do solo. Os sistemas de captação quando dimensionados de forma correta
se torna uma alternativa viável para economia de residências e se torna higienicamente para
as grandes cidades, pois pode conter mesmo que seja pouca a disseminação de doenças de
veiculação hídrica, além de ser ambientalmente correta em todos os lugares. Para esse
estudo foi dimensionado um sistema de captação para uma residência em Rio Verde – Goiás
com base nos cálculos das NBR 10.844/89 e NBR 15.527/07 e feito de canos de Policloreto
de Vinila (PVC). Após a captação o recurso hídrico foi usado na lavagem de roupa, pisos e
automóveis. A redução do consumo e dos custos foi mínima, porém o dimensionamento
conseguiu ser bem eficaz sem nenhum tipo de problema.
Palavras–chave: Reuso de Água. Redução do Consumo de Água. Alternativa Ambiental.
Introdução
A água é um elemento essencial a vida dos seres vivos tanto para sobrevivência
quanto para algumas atividades, tais como: produção de energia, produção industrial,
transporte fluvial, abastecimento de cidades, e em especial a manutenção e restauração de
vários biomas e ecossistemas para o equilíbrio ambiental do planeta (GARCIA et al., 2014).
As ações do homem promovem o declínio acelerado das condições ambientais, como
por exemplo, às mudanças climáticas, que causam impactos como a diminuição dos
recursos naturais, a poluição das águas, dos solos e do ar. Essas alterações mostram que
haverá um grande desafio para humanidade na tentativa de reversão dessas mudanças
(LEMOS et al., 2009). Os problemas ambientais se tornaram fontes pontuais da ação do
homem em relação ao meio ambiente, hoje um dos maiores problemas do Brasil, se encontra
na poluição e na falta da água para fins potáveis.
Após um período de escassez hídrica começou-se a usar as alternativas de reuso em
setores onde o recurso é essencial como, na indústria, na pecuária, setores que somados
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podem atingir 90% do consumo brasileiro de água. A indústria começou a compreender que
essa técnica de aproveitar os efluentes gerados na própria planta pode reduzir custos,
consumo de água potável e consequentemente os impactos ambientais, poupando grandes
volumes, beneficiando o meio ambiente além de ser economicamente viável (ESTENDER;
PINHEIRO, 2015).
O reuso hídrico em residência com uso de calhas para captar as águas pluviais
começou a ser usado em inúmeras partes do país como alternativa para diminuir os
problemas com as companhias de abastecimento, para reduzir o consumo e ajudar no
controle de enchentes e cheias em grandes cidades que contem pouca área de infiltração
que sofrem com esses problemas e também na escassez da região do semiárido brasileiro,
para conseguir armazenar uma grande quantidade de água, pois o clima e bem seco e com
chances de chuvas bem raras (TAJIRI et al., 2012).
A captação da água de chuva em residência ajuda diretamente no uso e na
conservação do recurso hídrico potável, pois os serviços que não necessitam de uma água
de boa qualidade como lavagem de pisos, rega de jardim, lavagem de roupas, podem ser
feitos com a água de captação passando ou não por um tratamento (INACIO, et al., 2013)
O reuso de água surge em dois aspectos, primeiro como instrumento para redução do
consumo de água e segundo como recurso hídrico complementar, principalmente dentro das
residências populares que ainda sofrem muito com a falta desse recurso, às vezes devido ao
uso não racional ou ao sistema público de abastecimento de água (RODRIGUES, 2005).
No processo de reaproveitamento de água pluvial das áreas impermeáveis os telhados
surgem como um conduto de água no sistema de captação (VASCONCELOS; FERREIRA,
2007). Os autores ressaltam ainda que as primeiras chuvas que precipitam no telhado
apresentam um alto grau de contaminação devido aos materiais particulados que se
encontram no ar e no telhado, com isso é aconselhável a não utilização imediata dessas
águas.
O dimensionamento de um sistema de captação de água pluvial para residência se
torna uma alternativa para solucionar problemas de falta hídrica, onde a água captada pode
ser empregada em atividades que não necessitam de qualidade elevada, portanto o trabalho
tem por objetivo avaliar a captação e o reaproveitamento de águas pluviais em uma
residência localizada no município de Rio Verde (GO).
Material e métodos
O estudo foi realizado no município de Rio Verde que abrange uma área de 8.388 km² é
localizado na porção sudoeste de Goiás, no Centro Oeste do Brasil, com coordenada
geográfica (17°02’19”) de latitude Sul e (50°18’33”) de longitude Oeste e está inserido na
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mesorregião Sul Goiano e na microrregião sudoeste de Goiás (CASTRO et al., 2009). Rio
Verde conta com uma população estimada em 207.296 habitantes (IBGE, 2016). O clima é
Tropical Sub-Úmido classificado pela escala de Köppen em Aw com duas estações bem
definidas, sendo a primeira entre a primavera e verão (Novembro a Abril), com precipitações
apresentando um volume considerado por se tratar da estação chuvosa; já a segunda, é a
estação seca e com poucas chuvas (Maio a Outubro) (CARNEIRO et al., 2011).
Os índices pluviométricos são definidos por dados do INMET (Instituto Nacional de
Meteorologia), que contém uma unidade medidora a menos de 2,5 km (quilômetros) da
residência estudada (Figura 1).

Figura 1 - Precipitação média de Rio Verde entre Agosto de 1996 e Março de 2016.
Fonte: INMET (2016).

No dimensionamento usou como base as equações contidas nas NBRs 10.844/1989 e
15.527/2007, fato que possibilitou a obtenção das áreas do telhado e da seção da tubulação
da calha, do volume de água capitada e das vazões máxima e de projeto. O sistema de
captação foi dimensionado considerando a área total do terreno de 293,0 m².
A área do telhado é a superfície de entrada do sistema de capitação de água pluvial,
sendo essa direcionada, devido à inclinação, para as calhas de Policloreto de Vinila (PVC) de
100 mm de diâmetro, que circundam o telhado (Equação 1).
(1)
Onde:
A = Área do telhado, em m².
a = Comprimento entre o topo e o início do telhado, em m.
h = Altura entre o topo e a parte mais baixa do telhado, em m.
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B = Comprimento do início até o final do telhado, em m.
As águas direcionadas as calhas são conduzidas por tubulações verticais de 50 mm,
que estão distribuídas em cinco pontos no telhado, e são armazenadas em cinco
reservatórios de 200 litros, totalizando 1,0 m³ de água coletada (Figura 2).

Figura 2: Reservatórios destinados a coleta da água pluvial.

O cálculo da vazão de projeto é o produto entre a área do telhado e intensidade
pluviométrica (equação 2). Conforme a NBR 10.844/89 para áreas menores ou iguais a 100
m² a intensidade sugerida é de 150 mm.h-1.
(2)
Onde:
Q = Vazão de Projeto, em L.min-1;
I = Intensidade Pluviométrica, em mm.h-1;
A = Área de Contribuição, em m².
O método Azevedo Neto consegue ser constante e com variabilidade em função da
precipitação, requisito importante em um sistema de captação de água pluvial (RUPP;
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MUNARIM, GHISI, 2011). Desse modo adotou-se o método supracitado para encontrar o
volume de água captada com base na NBR 15.527/2007 (Equação 3).

V = 0,042 . P . A . T

(3)

Onde:
V = Volume de água aproveitável, em L;
P = Precipitação Média Anual, em mm;
T = Número de meses de Pouca Chuva ou Seca;
A = Área de Coleta em Projeção, em m².
O material usado na construção das calhas e na tubulação que leva a água até o
reservatório foi o PVC, onde os próximos cálculos são feitos com os requisitos desse material
empregados pela NBR 10.844/89. Na residência temos uma cobertura de 35 m de perímetro
que contém uma calha com um diâmetro de 100 mm, com esses dados e possível calcular a
área e o perímetro molhado da calha nas equações 4 e 5 abaixo:

 d 2
A
4

(4)

P  D

(5)

Onde:
A = Área da Calha, em m²;
D = Diâmetro da Tubulação, em m;

Onde:
P = Perímetro Molhado, em m;
D = Diâmetro da tubulação, em m.
Com o perímetro molhado podemos calcular o raio hidráulico da calha, com a equação
6.

RH 

A
P

(6)

Onde:
RH = Raio Hidráulico, em m;
A = Área da Calha, em m²;
P = Perímetro Molhado da Calha, em m;
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Para determinar a vazão máxima que a calha pode suportar utilizou-se a formula de
Manning-Strickler apresentada nos requisitos de cálculos da NBR 10.844/89, aplicada na
equação 7. A rugosidade do PVC de acordo com a NBR citada acima e de 0,011.

s 2 1
Q max  K   RH3  i 2
n

(7)

Onde:
Q = Vazão de Projeto da Calha, em L.min-1;
K = 60.000
S = Área da Secção Molhada, em m²;
N =

Coeficiente de Rugosidade do Material;

R =

Raio Hidráulico, em m;

PH =

Perímetro Molhado, em m;

i = Declividade da calha, em m.m-1.
Resultados e discussão
Após os cálculos citados na metodologia obteve-se valores satisfatórios para um
sistema de captação de água pluvial. Nas Figuras 3 (vista 1) e 4 (vista 2) pode-se ver a parte
esquerda e direita da residência nesta sequência, onde foi colocado os reservatórios e as
calhas.

Figura 3 – Vista lateral esquerda.
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Figura 4 – Vista lateral direita.

Na tabela 1 encontramos os valores da vazão de projeto de acordo com a NBR
10.844/89 e o volume de água pluvial que pode ser captada de acordo com o método
Azevedo Neto da NBR 15.527/2007.
Tabela 1 – Vazão de Projeto e Volume de Água.
Vazão de Projeto (L.m-1)

249,0

Volume de Água (L)

3.144,96

Para os cálculos do dimensionamento da calha de captação usou o diâmetro interno do
tubo usado que é de 100 mm, os primeiros cálculos são da área da tubulação, perímetro
molhado e o raio hidráulico, após isso podem encontrar a vazão máxima em que a calha
deve ser dimensionada pela formula de Manning-Strickler, e de acordo com a NBR 10.844/89
mostrada pela equação (7), todos os resultados estão expostos na tabela 2.
Tabela 2 - Resultados dos Cálculos do Dimensionamento da Calha.
Área da Tubulação (m)
Perímetro Molhado (m)
Raio Hidráulico (m)
Vazão Máxima (L.m-1 )

0, 008
0,31
0, 026
270,8

Com esse valor de vazão máxima que é 8,8% superior a vazão de projeto já pode ter a
convicção que a calha pode suportar uma vazão maior do que foi projetada, podendo captar
até 16,25 m³.h-1 em um dia de chuva constante.
De acordo com a NBR 15.527/2007 utilizou-se método Azevedo Neto, para
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dimensionar os reservatórios obteve-se o resultado de 3.144,96 L de água captada, porém o
projeto apresenta reservatórios pequenos por conta do espaço ser reduzido. A água de chuva
pode ser utilizada nos processos de lavagem de pisos, roupas, e veículos automotores, pois
para atender toda a vazão de volume de água é necessário um alto custo no caso e
incompatível com a realidade financeira dos residentes com isso os reservatórios utilizados
podem captar apenas 1,0 m³. Sendo assim, a captação fica reduzida à 31,8% do volume de
uma precipitação média do município de Rio Verde.
Através das medidas propostas pelo trabalho foi avaliado e evidenciado com os
cálculos que o projeto de captação a base do Policloreto de Vinila (PVC) conseguindo
suportar a vazão máxima da área de estudo podendo captar um volume expresso de água
pluvial (1,0 m³). Os resultados e de apenas uma residência assim podendo aumentar a ideia
de captação em um bairro, uma região e até o município todo.
Por conta do volume de água captada ser 68,2% maior que do o projeto consegue
captar, nos reservatórios foram feitas adequações para que não haja o enchimento de toda a
calha, foram adicionados os extravasores também chamados de “ladrões” na linguagem
popular que são orifícios situados na parte superior e inferior do tambor com a função de
conter o armazenamento quando abertos.
Após a implementação do projeto podemos comparar o consumo de água tratada e os custos
do ano anterior e do ano presente para avaliar o reaproveitamento de água pluvial, se é uma
alternativa viável para população da área de estudo e posteriormente o município de Rio
Verde. Na Figura 5 pode-se visualizar o consumo de água tratada da residência, com o
projeto de captação a principal ideia foi diminuir o consumo de água tratada e utilizar a água
pluvial para fins não potáveis.

Figura 5 - Consumo de Água Tratada (m³) de Janeiro a Dezembro de 2015.

A Figura 6 apresenta os custos com a companhia de água.
ENAE / 2017

27

Figura 6 – Custos (R$) com Água Tratada de Janeiro a Dezembro 2015.

A Figura 7 apresenta os níveis de consumo da residência após receber o projeto de
captação, exceto os meses de janeiro e fevereiro onde o projeto estava em execução e
finalização.

Figura 7 - Consumo de Água Tratada (m³) de Janeiro à Maio 2016, sendo que Março a Maio foram os
meses após a implantação do projeto.

Na Figura 8 observa-se os custos com a companhia de água de janeiro até maio para
comparar os custos dos meses, exceto janeiro e fevereiro onde o projeto estava em
execução e finalização.
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Figura 8 – Custos (R$) com Água Tratada de Janeiro à Maio 2016, sendo que Março a Maio foram os
meses após a implantação do projeto.

Comparando os resultados do consumo de água podemos analisar em média a
residência gasta 18,2 m³ por mês, utilizando reaproveitamento proveniente da água de chuva
temos uma diminuição em torno de 5,5% do consumo para uma casa de 99,84 m², porém em
alguns meses, tivemos um aumento do consumo que pode se dá pelo aumento da oferta de
água dentro da residência.
Com o percentual de redução do consumo de água, podemos entender que o poder
legislativo pode entrar como uma solução para o aumento dessa taxa, conceituando o
município em um exemplo de sustentabilidade com o reaproveitamento de água pluvial como
ferramenta principal, porém, nem o município e nem o estado apresentam ferramentas
legislativas para isso.
O município apenas menciona as águas pluviais em seu código ambiental como
realimentação dos lençóis freáticos (RIO VERDE, 2005).
Alguns municípios de Goiás já detêm uma legislação voltada ao reaproveitamento de
águas pluviais, em Anápolis a lei 3.681/03 determina que os projetos de construção civil
tenham processos para retenção e detenção dessas águas, para que sejam usadas para fins
não potáveis (ANÁPOLIS, 2013).
Em outros centros populacionais como no Rio de Janeiro, o legislativo criou leis para o
reaproveitamento da água pluvial, o decreto municipal 23.940/04 é uma delas, ele orienta as
utilizações desse recurso nas edificações como exemplo lavagem de pisos, rega de jardins,
entre outros. Outra função é o retardamento do escoamento superficial que vai para rede de
drenagem, podendo ajudar a prevenção de inundações na região metropolitana da cidade
(RIO DE JANEIRO, 2004).
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Outro centro que ganhou essa metodologia foi Florianópolis, que em fevereiro deste
ano aprovou a Lei n° 1.231/2013 propõe a de um eco telhado proveniente do
reaproveitamento de água pluvial em residências com área construída acima de 200m²,
porém, a água precisa passar por um tratamento sanitário antes que seja usada para os fins
não potáveis (ECODESENVOLVIMENTO, 2016).
Os custos quando comparados também tem um aumento, em alguns meses o valor
aumenta em até (R$ 30,00) em relação ao mesmo mês do ano anterior, essa alta se dá aos
aumentos, um de 8% em outubro 2015 e outro de 5,4 % em dezembro do mesmo ano (G1
GO, 2016), imposto pela companhia de água do estado a Saneamento Goiás S/A
(SANEAGO). Em média os custos mensais da residência chegam aos (R$ 82,12) com o
projeto que diminui 5,5% do consumo, a economia financeira chega à (R$ 4,50) por mês,
porém nos meses de estudo a companhia de água realizou o processo de interligação da
rede de esgoto na residência aumentando os custos do valor cobrado.
Hoje no Brasil a cobrança da água e um instrumento instituído na gestão da Política
Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH) e pela lei n° 9.433/97, que tem por objetivo:
incentivar o uso racional da água, indicando o valor real do recurso e recebendo recursos
financeiros para reparação da bacia hidrográfica. (ANA, 2016). A mesma instituição definiu a
cobrança não como um imposto, e sim como uma renda pelo uso da água, um bem de
domínio público de acordo com lei citada acima.
O preço é fixado pela participação dos usuários da sociedade civil, e o poder público no
parecer do Comitê das Bacias Hidrográficas (CBHs), do qual a legislação brasileira compete
à função, de apresentar ao Conselho de Recursos Hídricos os mecanismos e os valores a
serem cobrados na sua região de atuação (ANA, 2016).
Por mais que a cobrança seja um gargalo para os cálculos de avaliação econômica de
um projeto de captação, ela se revela uma importante aliada ao controle ambiental da água e
sua qualidade nas bacias hidrográficas de todo o país, tornando-se uma ferramenta
importante para aplicação de outras medidas ambientais (DEMAJOROVIC, 2015).
Conclusões
As ações feitas com a água coletada os processos de lavagem de pisos, roupas e
veículos automotores sem qualquer intervenção da qualidade da água decorrente das
precipitações e nem dos seus locais de armazenamento e seus condutos.
Em média, utiliza-se 40 litros para lavagem dos pisos internos da residência e em torno
de 140 litros para lavagem dos pisos externos e ainda temos máquina de lavar (tanquinho)
que utiliza 80 litros por lavagem, assim com o total captado podem-se lavar os pisos internos
25 vezes ao mês, 7 vezes os pisos externos e utilizar a máquina de lavar por 12 vezes por
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mês, além da utilização para lavagem dos automóveis.
Avaliar que a viabilidade financeira do projeto depende muito da consciência e
educação dos moradores, que ainda obtiveram um aumento adicional feito pela companhia
de água do ano anterior a utilização do projeto.
Para que o projeto seja utilizado por outras residências precisa-se de dois aspectos:
primeiro, o entendimento do consumo da água pluvial na esfera populacional, o que depende
da junção de órgãos municipais para que se possam atingir as crianças e adultos com
conceitos específicos, que utilizem a educação ambiental como ferramenta de entendimento
do uso da água pluvial, e o porquê de usar essa água para os fins não potáveis. Em segundo
plano, é conseguir com os órgãos municipais, a criação de novas leis para captação de água
pluvial expondo os trabalhos já feitos e os seus resultados, principalmente a parte financeira.
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IMPACTOS AMBIENTAIS EM APP’S DECORRENTE DA EXPANSÃO URBANA NO
MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GOIÁS
Fernando Santiago do Prado1, Gilmar Oliveira Santos2, Jonathan Oliveira Arantes3

Resumo
A expansão urbana desordenada pode afetar a qualidade e quantidade dos recursos hídricos
de uma região devido ao uso em conflito ou até mesmo provocando a redução das áreas de
preservação permanente (APP’s). Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar os impactos
ambientais provocados pela expansão urbana em APP’s no município de Rio Verde - Goiás,
como ferramenta de gestão ambiental e tomada de decisão. Para a avaliação do uso em
conflito em APP’s e a expansão da área urbana utilizou-se imagens de satélite do ano de
2017 e software específico. A área urbana do município de Rio Verde é de 53 km2. Dos 2,843
km2 de APP’s que deveria possuir a área urbana, somente 45% encontra-se com vegetação
nativa, sendo que 55% possui uso em conflito, sendo ocupado por urbanização e gramíneas.
Dos 14 mananciais que compreendem a área urbana, o córrego Barrinha é o que possui
menor percentual de APP’s com vegetação nativa (12%), seguido do Córrego São Tomas
(14%) e do córrego Cruzeiro (31%), sendo essa a sequência prioritária para a tomada de
decisão por parte do setor público. Os usos em conflito em APP’s podem contribuir para a
degradação dos recursos naturais, especificamente dos recursos hídricos, reduzindo assim a
taxa de infiltração de água no solo e a qualidade da água por lançamentos clandestinos.
Palavras–chave: Manancial. Sustentabilidade. Urbanização. Degradação Ambiental.
Introdução
A expansão urbana desordenada desencadeou em impactos socioambientais em
vários municípios brasileiros. Para Vasconcelos (2003) e Rosa (2012), estes problemas
ambientais incidem de forma direta e indireta nas questões sociais, ambientais e econômicas,
resultando em uma sobreposição de problemáticas no planejamento de cidades e
descontrole por parte do poder público.
Para Jacquin et al. (2008) e Giaccom e Heinrich (2009), a expansão urbana é como
extensão das áreas metropolitanas dentro de paisagens rurais, a qual é o fator resultante do
crescimento populacional mundial, que por sua vez tem maior efeito negativo sobre o meio
ambiente, por muitas das vezes avançar em áreas de preservação ambiental de forma
desordenada.
O monitoramento da expansão urbana é um processo inicialmente complexo por se
tratar do espaço geográfico e consequentemente, grandes dimensões, sendo necessário
desenvolver técnicas e procedimentos para gerir e planejar uma cidade de forma sustentável.
Por isso o uso de imagens de satélite viabiliza o monitoramento de grandes áreas em
1
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processo de urbanização e torna-se uma ferramenta imprescindível no levantamento vegetal
e hidrográfico da bacia a estudar (ALMEIDA et al., 2006).
A expansão das áreas urbanas deve ser planejada de acordo com a bacia hidrográfica,
é objeto de estudo, e assim, é a unidade territorial para implementação da Política Nacional
de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, os quais devem ser norteadores na gerência dos recursos hídricos (BRASIL, 1997).
A bacia hidrográfica, afetada, expansão urbana acelerada, e principalmente a
ocupação desordenada do solo, forma áreas sociais carentes, de baixo valor, ou sem dono,
comprometendo à cobertura vegetal dos mananciais, reduzindo as áreas de matas e
consequentemente provocando erosão e assoreamento, o que resulta na degradação da
qualidade da água (FIGUEROLA, 2014; BILAC e ALVES, 2014; LIMONAD e ALVES, 2008).
Segundo Moraes et al. (2009), como efeito da expansão urbana, frisa a degradação de
áreas de preservação permanente (APP’s) e conflito de usos destas áreas, que resultam na
alteração do ciclo hidrológico, que por sua vez, é ocasionado por vários fatores como a
permeabilização de superfícies, retificação de cursos hídricos, e supressão de matas
(MORAES et al., 2009).
Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar os impactos ambientais provocados pela
expansão urbana em áreas de preservação permanente (APP’s) no município de Rio Verde Goiás, como ferramenta de gestão ambiental e tomada de decisão.
Material e métodos
Para a realização deste trabalho, foram utilizadas imagens de satélite, que são
imprescindíveis no monitoramento da expansão urbano e seus impactos ambientais, e
possibilitam a gestão integrada do espaço urbano, visto que, o sensoriamento remoto
permite a visão holística do espaço e a coleta de dados de forma rápida e precisa para
tomadas de decisões. A área de estudo está localizada no município Rio Verde, região
Sudoeste do Estado de Goiás, Brasil, entre as coordenadas 17º15’58,98’’S, 51º41’43,08’’O e
18º09’38,01’’S, 50º21’49,04’’O (Figura 1), com área territorial de 8.379,661 km², população
de 176.424 habitantes com densidade demográfica de 21 habitantes / km² (IBGE, 2010).
O processamento da imagem foi realizado a partir do shapefile e de imagens de satélite
de sites oficiais (Tabela 1).

ENAE / 2017

34

Tabela 1 - Banco de dados utilizados para criação dos mapas.
Nome Instituição

Dados

Data

Agência Espacial Europeia

Imagem/raster

20/07/2017

Digital Globe Empresa

Imagem/raster

12/05/2017

Shapefile

2017

Instituto Nacional de Pesquisas e Estatísticas

Imagem/raster

10/09/2016

Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás

Shapefile

2017

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

Os mapas foram criados em software SIG, ARCMap 10.1. Foi aplicado os algoritmos a
seguir: create new shapefile para o delineamento da malha hidrográfica, buffer para geração
das faixas de APPs, intersect para cruzamento de dados, georeferencing para o
georreferenciamento do raster (imagem de satélite), extract by mask para recortar a área de
estudo (imagem de satélite), e interaticve supervised classification para a classificação das
feições contidas na imagem.
Resultados e discussão
A área urbana do município de Rio Verde é de 53 km2. Dos 2,843 km2 de APP’s que
deveria possuir a área urbana, somente 45% encontra-se com vegetação nativa, sendo que
55% possui uso em conflito, sendo ocupado por urbanização e gramíneas. Dos 14
mananciais que compreendem a área urbana, o córrego Barrinha é o que possui menor
percentual de APP’s com vegetação nativa (12%), seguido do Córrego São Tomas (14%) e
do córrego Cruzeiro (31%), sendo essa a sequência prioritária para a tomada de decisão por
parte do setor público (Tabela 2 e Figura 1).
Resultados semelhantes foram obtidos por Nascimento et al. (2005) e Santos (2012),
que analisando a bacia hidrográfica do Rio Alegre, no município de Alegre, extremo sul do
Espírito Santo e a bacia do córrego do Ipê, região noroeste do estado de São Paulo,
obtiveram 78,5% e 62,1%, respectivamente de interferência antrópica nas áreas preservadas
por lei.
A redução das APP’s influencia na qualidade e disponibilidade hídrica através da
redução da infiltração, aumento do escoamento superficial e carreamento de material
particulado para os mananciais e até mesmo por lançamentos clandestinos. O conhecimento
do uso do solo fornece subsídios para o planejamento hidro-agrícola e ambiental da área
uma vez que se conhece todos os fatores que a envolve.

ENAE / 2017

35

Tabela 2 - Caracterização do uso do solo em área de preservação permanente no município de Rio
Verde - Goiás.
Córrego
Córrego do Trabalho
Ribeirão da Laje
Córrego Caieira
Córrego Cabeceira Vertente
Córrego A Rocha
Córrego Galinha
Córrego Cruzeiro
Córrego Buriti
Córrego Barrinha
Córrego Veredinha
Córrego Chapadinha
Córrego São Tomas de Baixo
Córrego do Sapo
Córrego São Tomas
Total

APP
potencial
8.2
3.1
8.5
8.2
11.7
18.8
4.8
18.6
13.2
21.0
26.5
37.5
61.4
42.8
284.3

APP
existente
ha
6.7
1.4
5.8
5.4
8.8
15.8
1.5
12.7
1.6
8.8
9.6
16.9
28.0
6.0
129.2

APP em conflito

Tomada de
decisão

1.4
1.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.3
6.0
11.5
12.1
16.9
20.6
33.4
36.8
155.1

13°
8°
10°
9°
12°
14°
3°
11°
1°
5°
4°
6°
7°
2°
-

Figura 1 - Espacialização da área urbana adentrando as áreas de APPs no ano 2017 para o município
de Rio Verde - Goiás.
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Conclusão
A área urbana do município de Rio Verde possui reduzidas APP’s. Os usos em conflito
em APP’s podem contribuir para a degradação dos recursos naturais, especificamente dos
recursos hídricos, reduzindo assim a taxa de infiltração de água no solo e a qualidade da
água por lançamentos clandestinos. Através da espacialização criou-se a prioridade de ação
de recuperação das APP’s dos mananciais que compreendem a área urbana.
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MODELAGEM DE MISTURAS BINÁRIAS DE ÁCIDOS GRAXOS EM EQUILIBRIO
SÓLIDO-LÍQUIDO
Michelle Garcia Gomes1, Moilton Ribeiro Franco Junior1, Nattácia R. Araújo Felipe Rocha2, Nadine
Pereira Merlo2, Warley Augusto Pereira2

Resumo
Diagramas termodinâmicos são fundamentais quando se deseja realizar projetos de
equipamentos para a indústria. Dessa forma, o conhecimento de propriedades
termodinâmicas de compostos puros e misturas, bem como de modelos de coeficientes de
atividade apropriados é de suma importância, especialmente quando se deseja projetar
equipamentos ou diligenciar rotas de processos para produção, transporte e processos de
distribuição. Os modelos triviais de coeficientes de atividade, tais como, van Laar, Margules,
Flory-Huggins, Wilson e UNIQUAC são alternativas visando estimar dados de equilíbrio
composição e temperatura de mistura binária. Atualmente, no caso de sistemas contendo
ácidos de cadeia longa ou graxos, nota-se a existência de alguns estudos para obtenção de
dados de equilíbrio sólido-liquido (ESL), entretanto muito pouco tem sido feito visando a
modelagem termodinâmica desses dados para uma posterior aplicação em processos e
projetos. Nesse trabalho foi realizada a modelagem de dados experimentais envolvendo
ácidos de cadeia longa utilizando-se as equações de coeficientes de atividade de
Flory-Huggins para obter os coeficientes de atividade, e dessa forma, realizar a modelagem
de sistemas binários com uma substancial economia de tempo e recursos laboratoriais. De
acordo com os resultados obtidos foi possível encontrar uma equação universal para se
calcular o parâmetro do modelo de Flory-Huggins o que torna o modelo mais largamente
aplicável.
Palavras-chave: biocombustíveis; ácidos graxos; equilíbrio sólido-líquido; modelagem.
Introdução
Ácidos graxos ou Fatty acids são os principais componentes de óleos e gorduras
[Karleskind, 1996] e eles tem sido objeto de grande interesse de pesquisadores desde os
anos 90. O interesse recente nesta classe de compostos resulta também em sua aplicação
para a produção dos biocombustíveis (FALK e MEYER-PITTROFF, 2004; MEHERET al.,
2006) revestimentos, plásticos, produtos de limpeza [Johnson e Fritz, 1989] e na mudança de
fase de materiais para estocagem de energia (ZHANG et al., 2001; SHILEI et al, 2006) entre
outros.
A produção e uso eficientes dos ácidos graxos, incluindo a sua remoção eficiente
durante a produção de óleo vegetal, requer um bom conhecimento de suas propriedades e
comportamento de fase, que são necessários para o desenvolvimento dos processos de
separação. Por outro lado, particularmente na indústria de alimentos, o comportamento da
1
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fase e cristalinidade do ácido graxo nas misturas influencia as características do produto ao
consumidor tais como as gorduras confeccionadas (GARTI e SATO, 1989).
O estudo do equilíbrio sólido–líquido (ESL) de triglicerídeos e ácidos graxos foi iniciado
nos anos 50s e permanece uma tarefa de mudanças (VAND et al., 1951; MORENO et al.,
2007). Observa-se que um intenso trabalho precisa ser feito no campo teórico da modelagem.
Assim, neste manuscrito uma contribuição visando à modelagem de sistemas compostos por
ácidos foi apresentada. A Equação de Flory-Huggins foi utilizada para representar a não
idealidade da fase líquida.
Material e métodos
Algumas tentativas de modelagem de dados de ESL para sistemas contendo ácidos
graxos tem sido feitas por pesquisadores no Laboratório de Engenharia Termo-Ambiental da
UFU em paraceria com a UniRV. A Figura 1 a seguir mostra as primeiras simulações
empregando-se modelos de coeficientes de atividade triviais.

Figura 1 - Resultados de modelagem do ESL para a mistura binária ácido Láurico – ácido Palmítico.

Em que, Tcal(1) foi determinado pelo modelo de Van Laar, Tcal(2) pelo modelo
Flory-Huggins e Tcal(3) pelo modelo Wilson.Nota-se que o modelo de Flory-Huggins parece ser
o mais apropriado para a modelagem deste tipo de sistema, dessa forma motivando este
estudo. O parâmetro de F-H foi obtido através de coeficientes de atividade à diluição infinita,
estimados por modelo teórico da literatura (TIEGSETAL, 1986).
Neste trabalho realizaram-se estimativas para construção de diagramas de fase
sólido-líquido de quatro misturas binárias de ácidos graxos: ácido cáprico - ácido láurico;
ácido caprílico - ácido cáprico; ácido láurico - ácido palmítico e ácido láurico - ácido mirístico.
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Um sistema composto por vários componentes apresenta as seguintes equações
quando em equilíbrio sólido-líquido:
(1)
(2)
Em que
líquida,

são fração molar e coeficiente de atividade do componente na fase
e

são entalpia e temperatura de fusão do i-ésimo componente e T é a

temperatura de equilíbrio da mistura. O modelo de Flory-Huggins foi usado neste trabalho
para representar os coeficientes de atividade dos compostos na fase líquida.
Equação de Flory-Huggins
Considerando o componente (1) de um sistema binário, pode-se escrever a equação
de Flory-Huggins,
(3)
Sendo que o parâmetro r é calculado pelo quociente entre os volumes molares de 2 e
de 1 na fase líquida

r
E

v2
v1

(4)

é calculado por

2 

x2
v 
x2   1 x1
 v2 

(5)

O parâmetro da equação é o X. A seguir serão apresentadas algumas formas de
obtê-lo. Quando se deseja obter as equações, para o componente 2 basta trocar os
sub-índices 1 com 2 e dessa forma serão obtidas as equações correspondentes.
O parâmetro X deverá ser uma função da composição do componente (1) e dotado de
dois parâmetros:
(6)
Poderá ser obtido de duas maneiras: (1) a primeira empregando-se os valores de
coeficientes de atividade a diluição infinita de um dos solutos no solvente na temperatura de
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fusão do solvente; (2) a segunda utilizando-se o valor da temperatura de fusão do composto
puro na equação do equilíbrio, bem como se satisfazendo o ponto eutético da mistura de
trabalho.
A equação do Equilíbrio Sólido-Líquido requer os parâmetros da Tabela 1 para que seja
utilizada nos cálculos desse trabalho.
Tabela 1 – Propriedades termo físicas dos ácidos graxos.
Composto

(kJmol-1)

Tf(K)

(cm3/mol)

Ácido Caprilico

21380

289,5

161,80

Ácido Cáprico

28300

304,0

192,80

Ácido Láurico

36100

318,07

227,60

Ácido Miristico

45750

327,0

264,88

Ácido Palmítico

53900

342,4

300,35

Os dados para ajuste da curva de X em função da composição de um dos
componentes, bem como as curvas ajustadas para os sistemas deste trabalho encontram-se
na Tabela 2.
Tabela 2 – Valores para ajuste da curva de X em função da composição.
Sistema

Curva ajustada

Ac. Cáprico - Ac. Láurico

0,7516; 293,4

318,02

Ac. Caprilico - Ac. Cáprico

0,75; 277,13

304,42

Ac. Láurico - Ac. Miristico

0,70; 308,0

327,0

Ac. Láurico- Ac. Palmitico

0,799; 310,4

335,44

Observa-se que os coeficientes das curvas ajustadas estão dentro de uma faixa de
valor com uma substancial semelhança, ou seja, um desvio-padrão baixo.
Resultados e Discussões
A seguir foram apresentados os resultados de predição da temperatura do sistema
calculada (Tcal), para o modelo proposto, bem como os desvios absolutos (T) encontrados
segundo a utilização do parâmetro ajustado com apenas um ponto experimental. Os
resultados estão descritos nas Tabelas 3 a 6.
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Tabela 3 - Equilíbrio sólido-líquido para o sistema Ac. Cáprico- Ac. Láurico utilizando o modelo de
Flory-Huggins.
Xexp(1)

Texp

0,0000
0,1010
0,1993
0,2999
0,4001
0,4457
0,5002
0,5530
0,5989
0,6529
0,7001
0,7516

318,07
314,85
311,94
309,12
304,82
302,80
299,06
296,77
296,31
295,33
294,75
294,35

Tcal


7,425
6,23
5,06
3,85
2,66
2,11
1,46
0,83
0,28
-0,37
-0,92
-1,54

T
13,07
24,15
1,44
20,3
3,68
0,60
2,16
3,17
4,32
3,81
2,81
0,33
6,65

317,96
339,60
310,5
329,4
308,6
302,2
296,6
293,6
291,99
291,44
291,94
293,31
Média

Fonte: Costa, et al., (2009); Gbabode, et al., (2009).

Tabela 4 - Equilíbrio sólido-líquido para o sistema Ac. Caprilico- Ac. Cáprico utilizando o modelo de
Flory-Huggins.
Xexp(1)

Texp

Tcal

0,0000
0,1010
0,1999
0,3000
0,4001
0,5000
0,5994
0,6997
0,7998
0,8998
1,0000

304,42
301,89
298,54
294,98
291,21
286,84
280,63
278,36
281,91
285,96
289,63

304,3
419,06
355,08
314,44
291,18
279,15
274,68
275,39
281,91
284,90
289,50
Média

T
0,12
117,17
56,54
19,46
0,03
7,69
5,95
2,97
2,47
1,06
0,13
19,40

Fonte: Costa, et al., (2009); Gbabode, et al., (2009)

Tabela 5 - Equilíbrio sólido-líquido para o sistema Ac. Laurico - Ac. Miristico utilizando o modelo de
Flory-Huggins.

Xexp(1)

Texp

Tcal

T

0,0000
0,1004
0,1997
0,3002
0,4001
0,5002
0,6002
0,6400
0,7001

328,88
325,72
323,24
319,08
314,79
310,96
310,42
309,7
308,66

327,16
419,06
355,08
314,44
291,18
279,15
274,68
275,39
281,91

1,72
117,17
56,54
19,46
0,03
7,69
5,95
2,97
2,47
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Xexp(1)

Texp

Tcal

T

0,7996
0,8996
1,0000

310,61
314,93
318,07

284,90
314,68
318,05
Média

1,06
0,25
0,02
12,63

Fonte: Costa, et al. (2009); Gbabode, et al. (2009).

Tabela 6 - Equilíbrio sólido-líquido para o sistema Ac. Láurico - Ac. Palmitico utilizando o modelo de
Flory-Huggins (* resultado usando a equação para o sistema Laurico-Miristico; ** resultado usando a
equação ajustado para este sistema)
Xexp(1)

Texp

Tcal*

Tcal**

0,0000
0,1001
0,2000
0,3000
0,4000
0,5000
0,5999
0,6998
0,7998
0,8481
0,8968
1,0000

335,44
333,95
331,76
329,19
326,06
321,88
314,39
313,89
310,44
310,64
313,64
318,07

327,16
419,06
355,08
314,44
291,18
279,15
274,68
275,39
281,91
284,90
314,68
318,05

335,34
414,4
376,3
346,5
326,7
314,8
309,04
308,02
310,37
312,26
314,4
318,05
Média

T*
8,84
66,02
37,84
13,21
1,96
8,58
6,19
6,29
0,33
1,53
0,81
0,98
12,05

T**
0,1
80,45
44,54
17,3
0,64
7,08
5,35
5,87
0,07
1,62
0,90
0,02
9,18

Fonte: Costa, et al. (2009); Gbabode, et al. (2009).

A média dos resíduos na temperatura calculada em relação à experimental esteve
entre 6,65 e 19,4. Notou-se, pela Tabela 6 que é possível encontrar uma equação universal
para se calcular o parâmetro do modelo de Flory-Huggins o que torna o modelo mais
largamente aplicável. Observando-se os resultados de todas as Tabelas, nota-se que existe a
necessidade de melhoria do ajuste do modelo quando o sistema está mais diluído no
componente (1). Uma opção seria dividir a modelagem por setor, o que aumentaria o número
de parâmetros.
Conclusão
Uma revisão tem mostrado que o estudo de modelagem para sistemas contendo
ácidos graxos em equilíbrio sólido-liquido é incipiente. Neste trabalho empregou-se o modelo
de Flory-Huggins para representar a não idealidade da fase líquida. A estimativa da
temperatura de equilíbrio mostrou que o modelo apresenta potencialidade, entretanto
atenção especial deve ser visando melhoria na predição na região em que o componente (1)
está diluído.
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ANÁLISE MULTITEMPORAL DA VEGETAÇÃO DA MICROBACIA DO RIBEIRÃO
DA LAJE NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GOIÁS
Cláudio de Sá Lauro1, Wanessa Rosa Sieba²

Resumo
A degradação vegetativa causa sérios problemas ambientais, com isso vem sendo utilizadas
técnicas de geoprocessamento para auxiliar no monitoramento do desmatamento. O objetivo
do presente trabalho foi analisar a vegetação nativa da microbacia do Ribeirão da Laje no
município de Rio Verde - GO através da técnica de classificação não supervisionada
realizando o processamento para interpretação das imagens de satélite Cbers-2, Cbers-4,
Landsat-5 utilizando bandas espectrais dos anos de 1996, 2006 e 2016 vetorizando-as por
meio do software ArcGis 10. Contudo realizou-se um comparativo das vegetações dos
respectivos anos e identificou-se que houve uma recuperação da vegetação nativa, porém os
dados não são confiáveis devido à classificação não supervisionada ter agrupado os dados,
diante disso, devem-se realizar outras técnicas.
Palavras–chave: Geoprocessamento. Desmatamento. Monitoramento.
Introdução
A vegetação é de extrema importância para a preservação da biodiversidade e
proteção dos solos, pois esta realiza a fotossíntese, produz oxigênio, celulose e absorvem
partículas de gases tóxicos presentes no ar, além de possuir a capacidade de intercepção
das chuvas, minimizando a incidência direta sobre os solos e interrompendo o carreamento
de sedimentos, evitando o efeito da erosão (GOMES, 2011).
As preocupações com o meio ambiente vêm crescendo constantemente, pois este é
considerado um bem de uso comum e essencial à qualidade de vida dos seres humanos, é
dever do Estado e da sociedade, preservá-lo para presentes e futuras gerações, como rege o
Artigo 225 da Constituição Federal de 1988.
De acordo com TANCREDI et al. (2012), devido as intensas preocupações ambientais
surgiu como ferramenta o geoprocessamento, possuindo um papel importante na gestão das
informações espaciais do meio ambiente, facilitando o gerenciamento por meio digital das
informações cartográficas, permitindo a elaboração de diagnósticos provenientes dos
problemas ambientais e auxiliando na tomada de decisões.
Segundo FORMIGONI (2011), o monitoramento da cobertura vegetal é realizado
através da utilização de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, baseado na
análise dos recursos vegetais, contribuindo para o acompanhamento temporal e a obtenção
claudio_lauro@hotmail.com. Engenharia Ambiental, Universidade de Rio Verde, Orientador.
² wanessasieba@gmail.com. Universidade de Rio Verde, Graduanda do curso de Engenharia
Ambiental.
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de informações para caracterizar e avaliar os parâmetros de crescimento e desenvolvimento
da vegetação, o geoprocessamento é uma ferramenta que permite verificar o estado da
vegetação identificando se a mesma está de acordo com a legislação ou não.
A legislação ambiental brasileira é composta por leis ambientais restritivas que impõem
a proteção ao meio ambiente (ANDRADE, 2005). A Lei de Preservação Ambiental n°
12.651/2012, estabelece normas sobre a proteção e preservação da cobertura vegetal, e a
Lei municipal n° 5.090/2005 responsável por administrar os recursos naturais, controlando as
fontes poluidoras e degradadoras do meio ambiente visando um desenvolvimento
sustentável e ecologicamente equilibrado.
Portanto o objetivo deste estudo é a realização de uma análise de levantamento
multitemporal da microbacia do Ribeirão da Laje no município de Rio Verde - GO, através da
técnica de classificação não supervisionada.
Material e métodos
O estudo foi realizado no município de Rio Verde situado na microrregião Sudoeste do
Estado de Goiás, a 220 km de Goiânia, capital do Estado, e a 420 km de Brasília, capital do
Brasil, seguindo as coordenadas 17º47’53”S e 50º55’41” W, a altitude no município está entre
180 a 610 m (IBGE, 2010).
Foi utilizada no estudo a carta topográfica SE-22-X-C-IV de 1974 do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), as imagens foram obtidas pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE) utilizando dados correspondentes aos períodos de 1996, 2006 e
2016 em formato digital dos satélites Cbers-2, Cbers-4, Landsat-5.
Para o processamento das imagens utilizou-se a metodologia segundo Eastman (2006),
as imagens foram preparadas através do software ArcGis 10 com o intuito de realçar sua
qualidade. Em seguida, as imagens adquiridas foram vetorizadas conforme a carta
topográfica e criou-se SHAPES com DATUM SIRGAS2000 no formato poligonal e linear para
delimitar a microbacia do Ribeirão da Laje e o perímetro do córrego.
Posteriormente foi utilizada a técnica de classificação não supervisionada visando
mapear e quantificar a área composta por vegetação, definindo-se o número de quatro
classes para identificar as áreas de urbanização, solo exposto, pastagem e vegetação, em
seguida realizou-se um comparativo multitemporal da vegetação nativa entre os anos
analisados.
Resultados e discussão
Após a elaboração dos mapas analisou-se a vegetação dos mesmos, estes
apresentaram uma recuperação ao longo dos anos de 1996, 2006 e 2016, sendo que no ano
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de 1996 a vegetação nativa possuía 65.731.368,45 ha, no ano de 2006 havia 92.207.883,39
ha e no ano de 2016 a vegetação nativa continha 168.621.707,03 ha, conforme demonstra a
Figura 1.

Figura 1 - Análise comparativa de vegetação.

Verificou-se um aumento da vegetação nativa de 40,28% entre os anos de 1996 e 2006
e a vegetação no ano de 2016 em comparativo com o ano de 2006 apresentou um acréscimo
de 82,87% e se comparar com o ano de 1996 houve um aumento de 156,53% como
demonstra a Figura 2.
De acordo com os resultados obtidos observa-se que a técnica de classificação não
supervisionada não quantificou com precisão a área composta por vegetação nativa
incorporando as subdivisões espectrais do uso do solo à vegetação, ou seja, houve um
agrupamento dos índices com a vegetação. Segundo Rodrigues 2014 a classificação
supervisionada seria a mais adequada devido sua maior capacidade de precisão.
No entanto, a vantagem da classificação não supervisionada é que não é necessário
ter conhecimento prévio da área a ser estudada, porém este método apresenta divergência
na identificação das classes espectrais principalmente a de vegetação (LOPES, 2008).
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Figura 2 - Distribuição percentual da vegetação nativa da microbacia do Ribeirão da Laje nos três anos
estudados.

Conclusões
O sensoriamento remoto permitiu analisar o aumento da vegetação durante os anos de
1996, 2006 e 2016, concluindo que a microbacia do Ribeirão da Laje apresentou uma
recuperação da vegetação nativa, porém os dados não são confiáveis devido à classificação
não supervisionada ter agrupado os dados, diante disso, devem-se realizar outras técnicas.
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APLICAÇÃO DO MODELO SERVQUAL PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE
SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL – ESTUDO DE CASO NO PÓS-OBRAS DE
UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL NO SUDOESTE GOIANO
Letícia Faria Ribeiro1

Resumo
Este trabalho tem como objetivo realizar a análise das expectativas e das percepções dos
clientes de uma construtora quanto à qualidade do serviço prestado pela mesma na compra
de um imóvel. Como ferramenta foi utilizada a Escala Servqual. A coleta de dados foi
realizada aplicando-se questionários em um condomínio vertical no sudoeste goiano. Foram
medidas cinco dimensões empatia, segurança, responsabilidade, confiabilidade e tangíveis.
Assim, com a análise dos resultados obtidos através do cálculo dos Gaps, foi possível
analisar a discordância entre as expectativas e percepções dos proprietários das unidades
adquiridas. Após análise dos resultados concluiu-se que as percepções dos clientes se
sobressaíram às expectativas, foram avaliados os itens onde houve maior discordância
através de análise de cada questão e foram propostas ações de melhorias para a construtora,
priorizando as situações mais críticas.
Palavras–chave: Qualidade. Expectativas. Percepções. Satisfação.
Introdução
Nos últimos anos, a melhoria no processo de desenvolvimento de produtos tornou se
essencial para as empresas que buscam avanços no mercado. Isso se deu devido ao
aumento das exigências de clientes (NETO; NOBRE, 2009).
Assim, para as empresas, a qualidade do serviço prestado é fundamental na busca do
crescimento de seu negócio e consequentemente os lucros. Isso ocorre, porque a qualidade
no serviço repercute na satisfação do cliente, que por sua vez, tem um impacto positivo na
propaganda “boca a boca” proporcionada pelo cliente (GREMLER; GWINNER, 2000).
Dessa forma de acordo com Souza (2008), os consumidores nos últimos anos, tem
comandado o mercado, exigindo assim, produtos de qualidade e com preços menores. Em
consequência disso, o sistema de gestão da qualidade tornou-se essencial para o sucesso e
desenvolvimento de empresas. Portanto, considera-se qualidade como um conjunto dos
melhores atributos relacionados a um determinado produto que garantem a satisfação dos
consumidores. A adequabilidade para uso deve ser avaliada pelo cliente (SOARES, 2015).
A escala SERVQUAL, de acordo com Hercos e Berezovsky (2006), é uma técnica de
pesquisa de marketing mundialmente utilizada para avaliar a qualidade do serviço através da
determinação das expectativas e percepções de consumidores.
1
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Para medir a qualidade de um serviço através da escala é necessário realizar cálculos
que mensuram a diferença entre previsão e a compreensão dos clientes em relação ao
serviço prestado – GAPs (ZEITHAML E BITNER, 2003).
De acordo com Freitas et al. (2007), o modelo dos 5 GAPS foi desenvolvido com a
finalidade de auxiliar gestores de empresas fornecedoras a compreenderem e analisarem as
fontes dos problemas relacionados a qualidade de serviços, e buscar por soluções
satisfatórias. São eles:


GAP 1 – Relação entre as verdadeiras expectativas do consumidor e a percepção das
expectativas geradas para os gerentes;



GAP 2 – Percepção dos gerentes sobre as expectativas dos usuários;



GAP 3 – Relação entre as normas e especificações e o serviço efetivamente
fornecido ao usuário;



GAP 4 – Relação entre o serviço prestado e a comunicação externa;



GAP 5 – Relação entre o serviço prestado e o serviço recebido.
Assim, a análise da qualidade percebida pelo cliente em relação aos serviços utilizados,

pode afetar positivamente ou não em uma ação de recompra, afetando os resultados futuros
da empresa (BENETTI, 2011)
Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo geral avaliar a qualidade dos serviços
prestados por uma construtora situada na cidade de Rio Verde – Goiás utilizando do modelo
SERVQUAL.
Material e métodos
A coleta de dados foi feita através de questionários contendo apresentação, questões
de expectativas/percepções e estudo sócio econômico. Na apresentação da pesquisa foi
informado o objetivo e uma breve orientação relacionada às questões, contendo informações
importantes para preenchimento.
Para realização da pesquisa, foi adotado o método do autopreenchimento por parte do
cliente, onde foram entregues 1 questionário por apartamento na portaria do prédio,
totalizando em 68 unidades.
Considerando o tamanho da população situada no residencial, e que o questionário foi
entregue a todos os moradores, estabeleceu-se com um tamanho mínimo de amostra
aceitável 20 questionários respondidos em sua integra.
Após os dados da amostra serem tabulados e analisados, foram calculados os Gaps
conforme Equações 1, 2 e 3 (BENETTI, 2011)
O período para a coleta de dados ocorreu de 14 de julho de 2017 a 31 de agosto de 2017.
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Dessa forma, foram realizados testes estatísticos para verificar se os valores dos Gaps
apresentam diferenças entre expectativas e as percepções dos clientes.

Gap i  Pi  Ei

(1)

Onde:
Gap i: Avaliação da qualidade dos serviços em relação ao item i;
Pi: Valor da medida de percepção do item i;
Ei: Valor da medida de expectativa do item i;
i: Variável de 1 a 34.
Para cada uma das dimensões estudadas, foi realizada uma média dos valores para
realização do cálculo dos Gaps através da seguinte fórmula:

 n p   nE 
Gap   i    i 
 n   n 

 

n
i

(2)

Onde:
: Valor médio da avaliação da qualidade de serviços;
: Soma dos valores valor da medida de expectativa e percepção;
: Variável entre 1 e 34.
Para o valor final é atribuída a média da soma dos Gaps através da fórmula:
n1


Gap  i

Gap i
n

(3)

Onde:
Gap: Média das médias dos valores de avaliação da qualidade de serviços em relação aos
fatores relacionados à dimensão.
Resultados e discussão
De acordo com Tabela 1, foram coletados 20 questionários totalmente preenchidos
para análise.
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Tabela 1 - Atributos do Modelo SERVQUAL aplicado no Edifício Residencial.
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Dessa forma, foram utilizados, cinco dimensões de qualidade as quais representam os
pontos decisivos na prestação do serviço que devem minimizar as divergências entre as
expectativas e as percepções alcançando assim um padrão adequado de qualidade no
serviço prestado (MIGUEL E SALOMI, 2004).
São elas (BENETTI, 2011 apud PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988):


Tangíveis: Está relacionada com as perguntas de nº 1 a 8, se trata da
representação física do serviço, tais como instalações, aparência da equipe,
ferramentas e equipamentos utilizados para a realização do serviço.



Confiabilidade: Abrange a de manutenção de serviços forma correta e no tempo
designado; associa-se às questões de nº 9 a 14.



Responsividade: Envolve a disposição dos funcionários para a execução do
serviço. Está diretamente ligado a pontualidade, retorno rápido e
pronto-atendimento. Trata-se das questões 15 a 21.



Segurança: Está diretamente ligado a segurança física e financeira; a capacidade
de transmitir confiança ao cliente. Relaciona as questões de 22 a 27.



Empatia: Relaciona-se com o atendimento individualizado; o cuidado com o
atendimento e a necessidade de atender os interesses dos clientes. Associa-se às
questões de 28 a 34.

Caracterização dos respondentes
Em se tratando da caracterização dos entrevistados, é importante se atentar pois é
possível conhecer a população para realizar a análise de dados.
Em relação ao gênero dos respondentes, de acordo com a Figura 1 observa-se que o
perfil predominante é do sexo masculino atingindo 75% da amostra, já o sexo feminino
compreende 25% dos entrevistados. Com relação ao estado civil, nota-se que 75% da
população são pessoas casadas, enquanto 15% possui união estável e 10% são solteiros.
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Figura 1 - Classificação dos respondentes.

Em se tratando da participação dos clientes em outros processos de compra de
imóveis, observa-se que 100% da população já participou de outras aquisições de acordo
com a Figura 01, ou seja, todos os respondentes entrevistados apresentam experiência no
mercado de compra imobiliária.
Análise dos GAPs
Realizando a análise dos resultados obtidos através do cálculo dos GAPs, observa-se
que os itens TG1, CF1, CF6, RP1, RP2, SG5, EP3, EP5 e EP6 obtiveram índices elevados
em relação aos demais. Dessa forma, as percepções se sobressaíram às expectativas; ou
seja, os clientes não se mostraram totalmente satisfeitos com o imóvel adquirido.
Assim, verificando a média das expectativas separadamente das percepções, nota-se
que a empresa possui ótimas referências no mercado de compra e venda, pois, o menor
valor obtido através da média é de 4,2, ou seja, os clientes esperavam que a construtora
fornecesse um produto de qualidade que varia de bom a ótimo.
Todavia, de acordo com a média adquirida nas percepções, observa se que houve uma
variação de 3,45 a 4,45, valores que tendem de regular a ótimo, dessa forma, os resultados
revelam que a construtora necessita de um plano de ação de melhorias, pois as percepções
menores que as expectativas podem interferir de forma negativa para a construtora em
futuros negócios.
Em análise a Figura 2, nota-se as questões onde os resultados obtiveram maior
discordância entre os itens avaliados. São eles: TG1, CF6, RP2, RP5 e SG5.
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Figura 2 - Resultados com maior discordância entre as expectativas e as percepções dos clientes.

Através da Figura 2, é possível identificar oportunidades de melhorias através das
questões que desenvolveram uma maior variação. Com isso, TG 1 representou uma variação
de 0,6 e refere-se a questão “A construtora possui excelência técnica e elevada qualidade de
construção”. Como progresso por parte da construtora, seria interessante no período de
construção do empreendimento, identificar as possíveis falhas antes da entrega da unidade,
solucionando os problemas com antecedência, evitando possíveis constrangimentos com os
clientes. O item descrito como CF 6 possui uma alternância de 0,55 e relaciona se a questão
“A construtora realiza serviços de projeto e construção bem feitos da primeira vez”. O
progresso no item em questão, está relacionado com a oportunidade de melhoria no TG 1,
em reduzir serviços de assistência técnica pós obras, prevendo possíveis danos antes da
entrega da unidade ao cliente.
Assim, RP 2 com variação de 0,6 representa a questão “A construtora atende
prontamente às solicitações do cliente, resolvendo qualquer problema”. Está relacionado
diretamente com o tempo de espera pelo cliente para o atendimento, aumentar a mão de
obra seria uma opção para melhorias no item em questão, assim como realizar um contato
direto com o cliente, mantendo-o informado sobre o desenvolvimento da solução para seu
problema.
Dessa forma o item RP5 apresentou uma alternância de 0,4 e corresponde a pergunta
“A construtora disponibiliza soluções de projeto para a aprovação do cliente com
antecedência da data de execução dos serviços”. Seria recomendado que a empresa possua
um contato direto com o cliente informando as medidas a serem tomadas dos problemas
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descritos e informando os procedimentos a serem executados como forma de solução,
solicitando a aprovação do consumidor em um período preliminar a execução dos serviços.
Assim, o item descrito como SG5 teve uma instabilidade de 0,75 e corresponde a
pergunta “A construtora possui mão de obra suficiente para atender os períodos de pico (alta
demanda) de serviços”. Como forma de equilibrar as percepções às expectativas, seria
recomendado aumentar a mão de obra de funcionários, de forma a atender todas as
unidades designadas no período de pico em tempo hábil.
1.

Inferência Estatística
Foi realizada uma análise estatística com o intuito de tornar os resultados mais

robustos, considerando que os dados são apenas uma amostra é intuitivo que se utilize
ferramentas estatísticas para avaliar os resultados. Desta forma, foi realizado um teste de
comparação para cada uma das 34 perguntas com o objetivo de verificar se existe diferença
estatística entre as mesmas e tornar os resultados mais robustos. Assim, como as perguntas
relacionadas a expectativa e as de percepções foram respondidas pelos mesmos moradores,
foi adotado o teste t para amostras simples e dependentes.
Hipóteses:
H0:

As percepções do grupo de respondentes, considerando separadamente as 34
perguntas, foram iguais às expectativas.

H1:

As percepções do grupo de respondentes, considerando separadamente as 34
perguntas, foram menores que às expectativas.
Com uma significância de 0,05 e com uma probabilidade de 95%, calculamos o p-valor

para as 34 perguntas conforme mostra a Tabela 2.
Tabela 2 – Resultados obtidos através da análise de cada pergunta.

Considerando que H0 é aceita quando P-valor é maior que 0,05, verifica-se que as
percepções foram inferiores as expectativas considerando as perguntas: TG1, TG8, CF1,
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CF3, CF5, CF6, RP1, RP2, RP3, RP5, RP7, SG2, SG3, SG5, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6 E
EP7.
Assim, comparando estatisticamente as respostas dentro de cada dimensão, temos os
seguintes resultados:
H0:

As percepções do grupo de respondentes, considerando separadamente as 5
dimensões, foi igual às expectativas.

H1:

As percepções do grupo de respondentes, considerando separadamente as 5
dimensões, foi menor que às expectativas.
Com uma significância de 0,05 e com uma probabilidade de 95%, calculou-se o p-valor

para as 5 dimensões (Tabela 3).
Tabela 3 – Resultados estatísticos para cada dimensão de qualidade analisada

Considerando que H0 é aceita quando P-valor é maior que 0,05, consequentemente
verifica-se que em todas as dimensões as percepções foram inferiores as expectativas
conforme a Tabela 3.
Considerando as cinco dimensões de qualidade conforme Tabela 3, todos os itens
apresentaram as expectativas superiores as percepções, no entanto, a Tabela 2 apresenta
resultados mais interessantes do ponto de vista do planejamento das ações de melhorias da
empresa, porque mostra ponto a ponto as diferenças da qualidade podendo identificar as
situações críticas, sendo possível priorizar as ações de melhoria.
Realizando análise dos itens descritos na Tabela 2, verifica-se que as dimensões de
qualidade referidas como empatia, responsabilidade e confiabilidade necessitam de uma
atenção especial pelo fato de grande maioria dos resultados obtidos mostrarem que as
percepções dos moradores excederam as expectativas.
Conclusões
O modelo SERVQUAL possui uma ampla aplicação na análise da qualidade de
serviços, dessa forma possui grande importância para as empresas, pois gera informações
relevantes podendo identificar situações críticas onde há necessidade de melhorias. Assim, a
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instituição poderá elaborar planos de ações caso os resultados apresentem negativos, em
busca da satisfação dos clientes e consequentemente de novos negócios.
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ESTUDO COMPARATIVO DAS METODOLOGIAS GDE/UNB PROPOSTAS POR
BOLDO (2002) E FONSECA (2007)
Ludmila Aparecida Couto Santos1, Tiago Ferreira Campos Neto2

Resumo
No envelhecimento de estruturas surgem os danos, logo se faz necessário o estudo das
causas, quantificação desses danos e como repará-los, estabelecendo a alternativa mais
adequada para as situações diversas. Com a necessidade de estabelecer uma avaliação dos
danos e minimizar a subjetividade nos dados obtidos foi proposta a metodologia GDE/UnB. O
objetivo deste trabalho é comparar as metodologias GDE/UnB proposta por Boldo (2002) e
Fonseca (2007), apresentando resultados de forma a avaliar como cada um dos autores
definiu o impacto das manifestações patológicas. Até o momento acredita-se que a
metodologia de Fonseca (2007) será a mais efetiva por estabelecer algumas reformulações
na metodologia proposta por Boldo (2002), como na determinação do grau de deterioração
da família (Gdf), valores nos fatores de ponderação (Fp), e a inserção da tabela de tipologia
de fissuras em elementos de concreto armado. Na fase preliminar de levantamentos in loco
foram obtidos resultados de Gde das manifestações patológicas existentes para alguns
elementos estruturais tais como: fissura de corrosão em pilar, umidade na laje e sinais de
esmagamento no pilar.
Palavras–chave: Manifestações patológicas. Concreto armado. Metodologia GDE/UnB.
Deterioração.
Introdução
Os problemas em função da degradação vêm desenvolvendo uma tendência mundial
nas últimas duas décadas em privilegiar aspectos de projetos relacionados à durabilidade e
vida útil das estruturas de concreto armado (MEDEIROS; ANDRADE; HELENE, 2011). A vida
útil está associada não somente às influências ambientais, mas principalmente ao tempo em
que a estrutura se comporta adequadamente em sua função, o uso e a manutenção.
A durabilidade desejada de uma estrutura deve garantir que o projeto seja elaborado de
forma eficaz contendo informações apropriadas, destacando os materiais a serem
empregados, escolhidos de forma pertinente e execução de qualidade (FONSECA, 2007).
Os mecanismos mais importantes e frequentes de envelhecimento e de deterioração
das estruturas de concreto estão descritos em algumas normas brasileiras como, por
exemplo, a ABNT NBR 6118: 2014, ditas em mecanismos preponderantes de deterioração
relativas ao concreto (lixiviação, expansão, reações deletérias), relativos à armadura
(corrosão) e mecanismos de deterioração da estrutura propriamente dita (ações mecânicas,
movimentações de origem térmica, impactos, fadiga, fluência, relaxação).
1
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No envelhecimento de estruturas surgem os danos, logo se faz necessário o estudo
das causas, quantificação desses danos e como repará-los, estabelecendo a alternativa mais
adequada para as situações diversas (CASTRO, 1994). Com a necessidade de estabelecer
uma avaliação dos danos e minimizar a subjetividade nos dados obtidos foi proposta a
metodologia GDE/UnB desenvolvida por Castro (1994). A metodologia GDE/UnB já foi
aplicada em diversas estruturas e sofreu modificações por Lopes (1998), Boldo (2002) e
Fonseca (2007).
Fonseca (2007) estabelece algumas reformulações na metodologia proposta por Boldo
(2002), como na determinação do grau de deterioração da família (Gdf), tabela de tipologia
de fissuras em elementos de concreto armado e valores nos fatores de ponderação (Fp).
Portanto, este trabalho tem o objetivo de aplicar as metodologias GDE/UnB de Boldo (2002)
e Fonseca (2007) e apresentar resultados de forma a avaliar como cada um dos autores
definiu o impacto das manifestações patológicas, realizando um estudo comparativo tendo
fundamentação voltada para os resultados coerentes e mais próximos da situação real,
utilizando como objeto de estudo o Colégio Estadual do Sol localizado em Rio Verde - Goiás.
Material e métodos
As metodologias GDE/UnB de Boldo (2002) e Fonseca (2007) serão aplicadas no
Colégio Estadual do Sol, sendo uma edificação de dois pavimentos com mais de cinquenta
anos, composta por 14 salas de aulas, sala de diretoria, sala de professores, laboratório de
informática, laboratório de ciências, cozinha, biblioteca, banheiro dentro do prédio e sala de
secretaria.
Os parâmetros para aplicação da metodologia, que visa quantificar os graus de
deterioração dos elementos e da estrutura, têm como analise os fatores de ponderação (fator
que quantifica a importância relativa de um determinado dano em relação às manifestações
patológicas no que se refere às condições gerais de estética, funcionalidade e segurança dos
elementos de uma família, e para cada manifestação patológica em função da família de
elementos que apresentam o problema, foi estabelecido um grau numa escala de 1 a 10 para
Boldo (2002) e de 1 a 5 para Fonseca (2007)), de intensidade dos danos nos elementos
(classifica a gravidade e evolução de uma manifestação de dano em um determinado
elemento, seguindo uma escala de 0 a 4), em sequência os graus dos danos existentes em
cada elemento estrutural (calculado em função do fator de ponderação (Fp) e respectivo fator
de intensidade (Fi)), os graus de deterioração dos elementos (calculado em função dos graus
dos danos existentes em cada elemento estrutural ressaltando a importância do dano de
maior grau), os graus de deterioração das famílias de elementos de mesma natureza
(calculado em função dos graus de deterioração dos elementos ressaltando a importância do
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elemento em piores condições de deterioração) e por fim, do grau de deterioração da
estrutura (calculado em função dos graus de deterioração das famílias de elementos de
mesma natureza considerando o fator de relevância seguindo uma escala de 1 a 5). A Figura
1 apresenta a estrutura da metodologia GDE/UnB.

Figura 1 – Metodologia GDE/UnB.
Fonte: FONSECA (2007).

Resultados e discussão
Os resultados dos cálculos de Gde obtidos até o momento na fase de levantamentos in
loco das manifestações patológicas existentes nos elementos estruturais são: fissura de
corrosão em pilar e corrosão das armaduras, com Gde igual a 122 na proposta de Boldo
(2002) e 129 na proposta de Fonseca (2007) considerando para ambos estado crítico com
intervenção imediata, umidade/infiltração na laje com Gde igual a 5 na proposta de Boldo
(2002) e Fonseca (2007) considerando para ambos em estado aceitável sendo necessário
manutenção preventiva e sinais de esmagamento em pilar com Gde igual a 100 na proposta
de Boldo (2002) considerando crítico com intervenção imediata e Fonseca (2007)
considerando sofrível com intervenção em curto prazo (máximo 6 meses). As Figuras 2, 3 e 4
apresentam os levantamentos para os cálculos de Gde obtidos.
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Figura 2 – Levantamentos para cálculo de Gde.
Fonte: Autora (2017).

Figura 3 – Levantamentos para cálculos de Gde.
Fonte: Autora (2017).

Figura 4 – Levantamentos para cálculos de Gde.
Fonte: Autora (2017).

Conclusões
Até o momento acredita-se que a metodologia de Fonseca (2007) será a mais efetiva
por inserir tabela de tipologia de fissuras em elementos de concreto armado determinando a
variação no fator de ponderação, relevância à corrosão foi dada maior importância, por ela se
iniciar em consequência da carbonatação ou contaminação por cloretos e utilizar de forma
adequada o parâmetro da escala de 1 a 5 no fator de ponderação, tornando os resultados
mais precisos de acordo com estudo estatístico. A análise através da escala tipo Likert que
estabelece cinco pontos de índice possui a captação do real mais significativo, destacando
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que quanto maior o número de pontos na escala, mais complexa se torna a escolha e o
discriminante entre as opções de resposta.
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ANÁLISE DA VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONCRETOS COM
AGREGADOS RECICLADOS NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS
Igor Almeida Muniz1, Tiago Ferreira Campos Neto2

Resumo
Este trabalho tem o objetivo de avaliar a viabilidade de utilização de concretos com
agregados reciclados provenientes de concretagens e blocos de concreto, para a execução
de calçadas, apresentando avaliações das propriedades mecânicas dos concretos e análises
de requisitos mínimos de construção para calçadas. A reutilização de tais resíduos colabora
com a sustentabilidade aplicada à construção civil, e provando ser viável, pode vir a contribuir
para a qualidade de vida dos cidadãos, pois a Prefeitura Municipal de Rio Verde pode inserir
esse método em seu código de obras, gerando contribuições de IPTU com descontos ou
algum outro benefício e estimulando a sociedade a pensar na devida destinação final desses
resíduos e na qualidade de vida das futuras gerações.
Palavras–chave: Concretos com agregados reciclados. Calçadas. Propriedades mecânicas.
Sustentabilidade.
Introdução
A construção civil é um dos setores econômicos mais responsáveis pelo consumo de
recursos naturais e geração de resíduos. As atividades que são relacionadas ao uso do
concreto, desde a produção até a sua demolição, desempenham um papel primordial no
setor. Segundo Diniz (2009), o concreto é um dos materiais da construção civil mais
consumido no mundo. Para garantir esses níveis de consumo de concreto são necessárias
quantidades equivalentes de materiais que, nos processos tradicionais, são recursos naturais
limitados e não renováveis, como cascalho, areia e outros tipos de agregados,
principalmente de pedreiras. O destino desses resíduos é atualmente uma das maiores
dificuldades e preocupações dos setores de construção, dados os altos custos de despejo,
transporte e a escassez de locais apropriados para receber esses materiais (BRITO;
ROBLES, 2010).
O estudo de implantação de novas tecnologias ou da utilização de alternativas
construtivas já existentes que presam pela sustentabilidade na construção de edificações,
questões ambientais e a diminuição do consumo dos recursos terrestres têm permeado
discussões no meio técnico nas últimas décadas. Uma das alternativas tecnológicas é o uso
de agregados reciclados obtidos pela reciclagem dos resíduos de construção e demolição ou
de algum outro resíduo que tenha condições de ser utilizado no concreto. O RCD é
1
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constituído por fragmentos de concretos, argamassas, cerâmicas e outros materiais
secundários, obtidos pela britagem e outras operações de descontaminação (ÂNGULO;
FIGUEIREDO, 2011).
O RCD foi utilizado pela primeira vez na Alemanha considerando a necessidade de
reconstruírem-se as cidades completamente destruídas pela 2ª Guerra Mundial (LEVY, 2001).
Diversos métodos de utilização do RCD já foram realizados em âmbito internacional e
nacional. Na Alemanha existem milhares de unidades móveis e usinas fixas de reciclagem, já
no Brasil o número é inferior. O tipo de aplicação do agregado reciclado em ambos os países
não é diferente. Buscam a utilização dos resíduos de construção e demolição em diversos
materiais de construção, como o concreto. Zordan (1997), após realizar ensaios de
resistência à compressão, abrasão e permeabilidade em concretos produzidos com
agregados reciclados, considerou que estes podem ser utilizados na fabricação de blocos
para calçamento e blocos para alvenaria sem função estrutural.
De forma a contribuir com estudos nessa área, este trabalho tem o objetivo de analisar
a viabilidade de utilização de concreto com agregado reciclado na execução de calçadas, por
meio da avaliação de propriedades mecânicas (compressão, tração, tração na flexão, módulo
de elasticidade), atendendo aos requisitos mínimos indicados para calçadas e propondo
técnica para gerenciamento de resíduos.
Material e métodos
a) Material
O cimento utilizado nos ensaios de caracterização foi o CP-II-F-40, cujas
especificações são dadas pela NBR 11578 (ABNT, 1997). Foram realizados os ensaios de
determinação da finura da superfície especifica regulamentados pela ABNT NBR 11579:2012,
ABNT NBR Mb 3432:2002, e ABNT NBR 76:1998.
Para a substituição do agregado miúdo foi utilizado areia artificial por meio de
processos de britagem que atende os requisitos especificados pela ABNT NBR 7211:2009.
Foram realizados os ensaios de Massa unitária e específica de acordo com a ABNT NBR
11579:2012 e NM 45:2006, o ensaio de massa especifica cuja especificação é dada pela
ABNT NBR NM 52:2009, a composição granulométrica que determinou os grãos do
agregado miúdo através dos ensaios realizados de acordo com a ABNT NBR NM 248:2003,
com peneiras definidas pela ABNT NBR ISSO 3310-1:2010. No ensaio de absorção foi
avaliado o teor de umidade e absorção do agregado artificial de acordo com a ABNT NBR NM
30:2000. Foi estabelecido o método de determinação colorimétrico de impurezas orgânicas
presentes no agregado artificial destinado ao preparo do concreto através da norma ABNT
NBR NM 49:2001.
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Para a substituição da brita como agregado graúdo serão utilizados RCD’s
provenientes de concretagens e alvenarias. A massa unitária desses agregados será obtida
através do ensaio regulamentado pela ABNT NBR NM 45:2006. A massa especifica do
agregado reciclado graúdo será obtida através do ensaio regulamentado pela ABNT NBR NM
53:2009. A composição granulométrica que determinou os grãos de um dos agregados
graúdos através dos ensaios realizados de acordo com a ABNT NBR NM 248:2003, com
peneiras definidas pela ABNT NBR ISSO 3310-1:2010. Será analisado a capacidade de
absorção dos agregados graúdos reciclados através do ensaio regulamentado pela ABNT
NBR NM 53:2009.
b) Métodos
Com o objetivo de estudar a possibilidade de substituição do RCD como agregado para
execução de calçadas sustentável serão realizados ensaios para comparar as resistências à
compressão, à tração por compressão diametral, à tração na flexão e módulo de elasticidade
do concreto com agregado reciclado. Serão dosados e ensaiados três concretos que serão
diferenciados apenas pelo tipo de agregado reciclado adicionado:
•

C.R.: concreto referência produzido com agregados naturais dosado de acordo
com o Guia Prático para a Construção de Calçadas (ZANONI, 2014);

•

C.RCD I: concreto com agregados de resíduos de concreto usinado com fck de 25
Mpa dosado com o mesmo traço do C.R;

•

C.RCD II: concreto com agregados de resíduos de blocos de concreto utilizados
apenas para vedação que será dosado de acordo com o concreto referência.

Será utilizado o traço como referência especificada no Guia Prático para a construção
de calçada (ZANONI, 2014), isto é, 1:3:5. Após a caracterização dos materiais, será
produzido o Concreto Referencia (C.R.) e logo após será feito o abatimento para serem
moldados os corpos de prova cilíndricos para a realização dos ensaios; os corpos de prova
prismáticos serão confeccionados para o ensaio de resistência à tração na flexão. Quando os
corpos de prova atingirem período de 24 horas após a moldagem, serão levados para um
tanque e será feito o processo de cura submersa até as datas dos ensaios. Os outros dois
concretos com agregado reciclado serão produzidos seguindo o mesmo procedimento do
C.R. Todos os concretos serão produzidos em uma betoneira de 70L, sendo que os
concretos com RCD passarão pelo mesmo procedimento experimental do C.R. Serão feitos
os ensaios de abatimento de acordo com a ABNT NBR NM 67:1998, resistência à
compressão com os corpos de provas ensaiados com concreto de agregado reciclado
conforme a ABNT NBR 5739:2007, resistência à tração por compressão diametral conforme
ENAE / 2017

69

a ABNT NBR 7222:1994, módulo de elasticidade serão ensaiados três corpos de prova de
cada tipo de concreto de acordo com a ABNT NBR 8522:2008, resistência à tração na flexão
serão ensaiados dois corpos de prova prismáticos conforme a ABNT NBR 12142:2010.
Resultados e discussão
A pesquisa ainda está em desenvolvimento e como resultados preliminares podem ser
apresentados os dados referentes às caracterizações dos materiais realizadas no
Laboratório de Materiais de Construção da Universidade de Rio Verde. O cimento apresentou
massa específica igual a 3,03 g/cm³ e área específica igual a 448,82 m²/kg, sendo maior do
que 280,0 m²/kg estabelecidos na ABNT NBR 11578:1997.
Tabela 3 - Caracterização dos materiais do concreto C.R.
Areia natural

Brita

Pó de brita

Massa específica (g/cm³)

2,71

2,88

2,91

Massa unitária (g/cm³)

1,61

1,62

1,63

Absorção (%)

0,10

15,96

1,61

Módulo de finura

2,16

-

2,58

Impurezas orgânicas (ppm)

300

-

< 100

-

9,5

-

Dimensão máxima característica (mm)

Fonte: Próprio autor, 2017.

Tendo que a areia natural e a brita serão utilizadas na produção do C.R. e o pó de brita
será utilizado nos outros concretos, os dados obtidos na caracterização desses materiais
estão apresentados na Tabela 3. A areia natural apresentou módulo de finura dentro dos
parâmetros da zona utilizável inferior e impurezas orgânicas dentro dos limites estabelecidos
na ABNT NBR 7211:2009, bem como o pó de brita que apresentou valor dentro dos
parâmetros da zona ótima e baixo teor de impurezas orgânicas.
Conclusões
A destinação dos resíduos produzidos pela construção civil, quando descartados de
forma inadequada, podem gerar vários prejuízos ambientais. A reutilização de tais resíduos,
contribui para aplicação da sustentabilidade na construção civil e a busca por um produto que
pudesse utilizar esses materiais, poucas vezes aproveitados, fazem a sociedade repensar
valores socioambientais. Dessa forma, o material agregado originado da moagem, utilizado
para a produção do concreto na execução de calçadas, seria uma opção possível e com
favorável relação custo-benefício.
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Assim, pode-se ainda indicar que a Prefeitura Municipal avalie a possibilidade de inserir
este projeto como um complemento ao seu Código de Obras (Lei 3.636/98), propondo como
parte obrigatória do sistema de gerenciamento de resíduos da construção no município, o
aproveitamento de resíduos de construção e demolição na execução de calçadas por
construtoras e indivíduos quaisquer, gerando descontos em contribuições públicas ou algum
outro benefício e estimulando a sociedade a pensar na qualidade de vida das futuras
gerações.
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ESTUDO COMPARATIVO DE DIFERENTES TIPOS DE ESTACAS NO CÁLCULO
DA CAPACIDADE DE CARGA UTILIZANDO O MÉTODO EMPÍRICO DE
DÉCOURT-QUARESMA
Camila Rodrigues Bernardes Frazão1, Victor Scartezini Terra2

Resumo
A previsão da capacidade de carga na geotecnia recebe um destaque de necessidade na
área de projetos de fundação. O estudo do solo do local, realizado por meio de sondagens de
reconhecimento, é fundamental para verificação da estratigrafia do terreno e de sua
resistência. Neste artigo estuda -se a escolha do tipo de estaca a ser utilizada relacionada
com o tipo de solo de acordo com o método empírico de Décourt-Quaresma (1996),
analisando e avaliando parâmetros que influenciam na diferença da capacidade de carga. Os
resultados obtidos mostram que as estacas injetadas apresentam maior capacidade de carga
quando comparadas com outros tipos de estacas. Também se observou que solos arenosos
propiciam uma maior capacidade de carga para a fundação.
Palavras–chave: Fundações e Estacas. Capacidade de Carga. Décourt-Quaresma.
1 Introdução
Tendo em vista os diversos tipos de estacas existentes no mercado, e os diferentes
tipos de solo que podem receber essas fundações, existe a necessidade de se elaborar um
estudo que avalie a capacidade de carga das estacas, juntamente com o desempenho das
mesmas para determinados perfis de solo afim de aprimorar os conhecimentos referentes a
este tipo de fundação.
Com o ensaio de SPT é possível obter o parâmetro Nspt, retirar amostras deformadas
a cada metro de profundidade e obter a posição do lençol freático no período de realização
do ensaio.
As informações obtidas são utilizadas no dimensionamento de fundações por meio de
equações empíricas, e os laudos de sondagem são de grande importância no momento de
escolha do tipo de fundação apropriado para cada obra.
“O princípio é intuitivo, o solo irá atuar na lateral e na ponta da estaca para impedir que
ela “afunde”. Esse limite entre a força máxima aplicada na estaca e o início do deslocamento
do solo (ruptura) define a capacidade de carga da estaca” (TOGNETTI, 2015).
Levando em consideração que um fator que permanece em destaque é a necessidade
de uma previsão da capacidade de carga de cada solo, o objetivo desta pesquisa é avaliar a
1
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influência do tipo de solo na capacidade de carga de diferentes tipos de estacas utilizando o
método de Décourt-Quaresma para obtenção das cargas de projeto.
2 Material e métodos
A fase inicial envolveu a coleta de material, como laudo de sondagem de uma obra de
um edifício comercial em Goiânia-Goiás, juntamente com a escolha da fundação para obra
citada. As análises foram realizadas com auxílio do programa computacional Excel (Microsoft,
2013).
Baseando-se na teoria de Luciano Décourt e de Arthur Quaresma, proposta em 1996,
foi desenvolvida uma planilha de dados relacionando o NSPT com a profundidade que
resulta no valor da carga de projeto de acordo com cada diâmetro. Incluindo valores das
parcelas da carga de ponta e das parcelas lateral da estaca.
Estudo de caso
O estudo de caso escolhido foi um edifício comercial localizado em Goiânia (GO), no
qual foi executada a fundação do tipo estaca hélice contínua. A escolha de pelo tipo de
fundação foi feita de acordo com o lado de sondagem SPT e pela necessidade de uma maior
produtividade durante a execução. Além disso, outras vantagens da hélice contínua que
podem ser citadas são o controle e monitoramento eletrônico, este responsável por
verificações durante a concretagem de possíveis patologias na estaca, além de ausência de
vibrações no solo, o que não causa descompressão do terreno, conforme Rocha e Abreu
(2013).
Apesar deste estudo ser a inspiração para o conjunto de análises, serão estudadas
algumas variações de sondagem, permitindo assim uma avaliação aprofundada da
capacidade de carga de diversos tipos de estacas em diferentes tipos de solo.
3 Resultados e discussão
a) Capacidade de carga das estacas
A princípio foi escolhido um tipo de sondagem e um diâmetro definido para avaliação do
comportamento de sete tipos de estacas: escavada a seco, escavada com lama, franki,
hélice contínua, injetada, pré-moldada de concreto e raiz. A partir destes dados decidiu-se
qual estaca tem um satisfatório desempenho, conforme a Figura 1.
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Figura 1 – Capacidade de Carga das Estacas.

Observa-se um melhor desempenho das estacas em relação aos maiores valores de α
e β para majoração ou minoração para a resistência de ponta e para a resistência lateral,
respectivamente (Décourt-Quaresma apud

3

MARANGON, 2009).

Devido a isso nota-se que a estaca injetada possui uma maior capacidade de carga,
enquanto a estaca escavada a seco a menor capacidade. A estaca hélice contínua, escolhida
para o estudo de caso, está com desempenho depois da injetada, raiz, franki e pré-moldada
de concreto.
b) Influência do tipo de solo
Adotou-se o mesmo estudo de sondagem para estaca hélice contínua, com diâmetro
de 30 centímetros, para os quatro tipos de solo em toda a profundidade afim de verificar a
influência da estaca escolhida para estudo de caso, conforme a Figura 2.

Figura 2 – Variação da carga de projeto para os tipos de solo.

3

MARANGON, 2009 – Sem referência na obra consultada.
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Observa-se um melhor comportamento do tipo de solo areia, devido ao coeficiente K de
cada tipo de solo. Este valor de K é um coeficiente do método Décourt e Quaresma apud4
PINI 1998 dependente do tipo de solo, de acordo com a Tabela 2.
Tabela 2 – Coeficientes K.

c) Influência do diâmetro da estaca
Foram estudados os diâmetros de 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 centímetros para
uma análise mais detalhada. Observa-se uma taxa de aumento da capacidade de carga de
acordo com o aumento do diâmetro, a cada 10 centímetros adicionado a taxa de capacidade
sobe entre 64% a 81% em KN.
d) Influência das parcelas de ponta e lateral
Levando em consideração que a fórmula das parcelas de ponta (Pp) e das parcelas
lateral (Pl) levam em consideração o Nspt e o valor do diâmetro escolhido para estaca,
quanto maior a resistência do solo, maior será esse valor de parcela. Devido a necessidade
de uma força lateral ou na ponta maior para resistir ao solo.
No caso da estaca hélice continua, apesar de sua resistência lateral ser alta
consequência do valor de β (1,0), seu valor da resistência de ponta, α, é relativamente baixo
(0,3).
Nas Figuras 3 e 4 pode-se observar a atuação da variação das parcelas de ponta e
lateral, respectivamente, na estaca hélice, com diâmetro de 30 (trinta) centímetros nos quatro
tipos de solo em todo a sua profundidade.
Nota-se que a parcela de ponta é influenciada pelo tipo de solo enquanto a parcela
lateral não. Isto ocorre devido a parcela lateral estar diretamente ligada com a profundidade e
os valores de Nspt, enquanto a parcela de ponta está ligada diretamente ao coeficiente K de
cada tipo de solo.

4

PINI, 1998 – Sem referência na obra consultada.
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Figura 3 – Variação da parcela de ponta para os
4 tipos de solo.

Figura 4 – Variação da parcela lateral para os 4
tipos de solo.

4 Conclusões
O valor da capacidade de carga é influenciado:


Pelo coeficiente K do método de Décourt e Quaresma (1996) de cada tipo de solo
utilizado para majoração;



Conforme o aumento do diâmetro da estaca, o valor da capacidade de carga
aumenta de 64% a 81% em KN;



Pelo valor de α e β, na majoração ou minoração da resistência de ponta (Pp) e da
resistência lateral (Pl), respectivamente, de acordo com o tipo de estaca e tipo de
solo.
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ANÁLISE COMPARATIVA DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS PARA MORADIA
POPULAR
Lucas Capanema Andrade1, Tiago Ferreira Campos Neto2

Resumo
A falta de conhecimento e a tradição de se construir da mesma maneira durante décadas são
fatores que impedem o trunfo de sistemas construtivos industrializados que podem propiciar
maior organização na obra, aumentando a produtividade e reduzindo os desperdícios.
Partindo deste contexto, este artigo tem o objetivo de avaliar a viabilidade produtiva e
econômica de sistemas construtivos para a execução de moradias populares, com foco nos
sistemas convencional, paredes de concreto e Light Steel Framing, por meio de
levantamento do projeto de uma moradia popular considerando a utilização desses sistemas
e análise dos mesmos sob o viés da produtividade e economia. Por a pesquisa ainda estar
em andamento, serão apresentados os dados referentes ao sistema convencional,
esperando-se obter resultados positivos com a implementação dos sistemas Light Steel
Framing e paredes de concreto.
Palavras–chave: Sistema convencional. Paredes de concreto. Light Steel Framing. Moradia
popular.
Introdução
Na última década, a construção civil se manteve aquecida no Brasil através de
programas do Governo Federal, como o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no
âmbito de Habitação de Interesse Social (HIS), que tinham como objetivo reduzir o déficit
habitacional brasileiro e incentivar o crescimento econômico. Diante da crescente demanda e
do impulso dos avanços tecnológicos, a indústria da construção se viu em necessidade de
evolução, a qual tem acontecido em etapas distintas marcadas pelo surgimento de diversos
métodos e novas tecnologias (POSTAY et al., 2015).
Investimentos em sistemas mais eficientes de construção têm sido considerados a fim
de reduzir os desperdícios gerados e atender a demanda existente, aumentando a
produtividade. Resultando, então, em produtos de melhor qualidade sem aumentar os custos,
garantindo maior competitividade no mercado (SILVA, 2003).
Din (CBCA, 2015) afirma, em entrevista, que a construção industrializada tem sido
utilizada principalmente nas obras de grandes dimensões no Brasil, em especial naquelas
que exigem rápida execução, garantindo a entrega em curtos prazos, podendo ser em até
1/5 do tempo quando comparado ao sistema construtivo convencional (SCC). Esta agilidade
1
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se dá pelo fato da produção utilizar elementos industrializados, transformando o canteiro de
obras em uma linha de montagem, o que evita desperdício de materiais e garante maior
desempenho sustentável. Como exemplo de sistemas construtivos industrializados, têm-se o
paredes de concreto (PC) e o Light Steel Framing (LSF). Ambos permitem a racionalização
na produção, minimizando atividades no canteiro de obras de forma significativa.
O sistema PC consiste na utilização de um único elemento com função de vedação e
estrutural, o qual é feito in loco se utilizando de fôrmas, armaduras e concreto. Na produção
de obras em larga escala com mesma tipologia, o sistema promove a otimização das etapas,
oferecendo maior produtividade, qualidade e economia, diminuindo perdas de materiais e
evitando possíveis erros e retrabalhos (MISURELLI; MASSUDA, 2009). Já o LSF é um
sistema construtivo a seco de rápida execução, que utiliza de estruturas leves e econômicas
que promovem maior eficiência durante a construção. Utiliza-se montantes com perfis de aço
galvanizado formados a frio que funcionam como um ‘esqueleto’ com função estrutural,
resistindo aos esforços solicitantes. A vedação da estrutura geralmente é realizada com
placas cimentícias na área externa e de gesso acartonado na área interna, se assemelhando
ao Drywall (CRASTO, 2005).
A

possibilidade

de

construção

de

moradias

populares

utilizando

métodos

industrializados pode trazer mudanças significativas na forma de se conceber uma HIS,
popularizando o uso de novos sistemas construtivos no Brasil frente ao convencional.
Torna-se, então, relevante avaliar a viabilidade produtiva e econômica destes novos sistemas
(LSF e PC) a fim de obter maior produtividade nos canteiros de obra, com foco em obras de
larga escala como as de cunho popular que se beneficiam da racionalização na execução.
Material e métodos
Após a fundamentação e melhor entendimento dos sistemas construtivos considerados
– LSF, PC e SCC – e dos parâmetros de HIS, definiu-se um projeto que se enquadra na
categoria de habitação popular, do padrão CREA-GO como objeto de estudo de caso. Com
área total de 69,51m2, o projeto considera 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço
e varanda. Desta maneira, buscar-se-á analisar a viabilidade sob o viés do custo e
produtividade para a concepção do mesmo através dos três tipos construtivos considerados
em pesquisa.
Buscar-se-á realizar uma avaliação de custos de cada sistema construtivo através da
elaboração de um orçamento analítico que consiste na composição de custos através de
pesquisa de preços e insumos, visando chegar a um valor bem próximo do custo “real”,
reduzindo a margem de erros. Serão utilizados como fontes de base elementos como
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projetos arquitetônicos, projeto 3D, projetos complementares, memorial descritivo e planilha
orçamentária, auxiliando na melhor determinação dos valores.
O orçamento será desenvolvido utilizando as últimas tabelas do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) de agosto de 2017 e da Agência
Goiana de Transportes e Obras (AGETOP) de outubro de 2016, assim como pesquisas de
mercado diretamente com empresas e com profissionais da área. A produtividade será
analisada partindo do princípio de que os sistemas construtivos em questão serão compostos
pelos fatores de mão de obra, materiais e equipamentos. A interação entre estes fatores é o
que propiciará a materialização do produto, obtendo então o processo de execução que
originará o resultado final. O tipo de processo executivo será determinante para esta
avaliação, assim como seu planejamento e gerenciamento. Será realizada uma metodologia
de trabalho, a fim de propiciar uma maior padronização para fins comparativos, avaliando a
produtividade da mão de obra com cada sistema construtivo em estudo. Considerando que a
mão de obra é o fator mais relevante dentro do sistema produtivo, se definirá a produtividade
como a razão entre a quantidade de mão de obra em homem-hora e a quantidade de serviço
produzido em m2 (Hh/m²).
Para melhor avaliação, se utilizará também de Cronogramas Físico-Financeiro, os
quais constituem uma forma prática de se obter o controle do andamento da obra, como os
prazos e os valores gastos no tempo, propiciando um maior nível de organização, evitando
custos extras e planejando com detalhes os serviços que serão executados em cada fase,
sendo consideradas, neste caso, as fases de superestruturas e de vedação.
Resultados e discussão
Com o desenvolver da pesquisa sobre o SCC, já foi possível realizar o orçamento para
execução dos elementos de vedação e de acabamento. Considerou-se a utilização de
alvenaria de tijolo de 9x19x19 de meia vez, chapisco comum e massa única. O custo total
estimado para a construção do sistema de vedação convencional foi de R$ 12.856,75 pela
AGETOP e de R$18.833,15 pela SINAPI. A diferença entre os orçamentos tem sido discutida
e uma das hipóteses é que pode ser decorrente da diferença de períodos em que cada tabela
foi desenvolvida.
A Editora PINI traz em seu livro TCPO (2010) – Tabelas de Composições de Preços
para Orçamentos – faixas de produtividade mínima, média e máxima de diversos serviços da
construção, destacando ainda fatores que interferem na execução de uma parede de
alvenaria, como espessura das paredes e rotatividade de mão de obra. Para tal, adotou-se a
produtividade média de 0,64 Hh/m², o que significa que 1 pedreiro precisa de 38,4 minutos
para construir um metro quadrado de alvenaria. O projeto em estudo possui 157,48 m² de
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alvenaria, o que resultaria em 2,52 semanas para ser construído, considerando uma semana
com 5 dias úteis e 8 horas de trabalho diário.
Considerou-se uma camada de chapisco e massa única para se obter uma superfície
final no SCC equivalente aos demais sistemas (LSF e PC), que já proporcionam uma
camada lisa, ideal para o acabamento final. Os dados para esta etapa foram obtidos em
campo, considerando por hora a execução de 18m² de chapisco e de 3,75 m² de massa
única. Obtendo-se o valor de produtividade de 0,055 Hh/m² e de 0,267 Hh/m², para chapisco
e massa única respectivamente. A área da superfície de acabamento é de 314,96 m²,
necessitando de pouco mais de 2 dias para a execução do chapisco e de 10 dias e 4 horas
para a execução da massa única.
Para a execução do complexo residencial com 40 unidades, considerando 5 equipes
composta por um pedreiro e um servente, serão necessários aproximadamente 126 dias
úteis (6 meses, 1 semana e 2 dias) para o término da etapa de alvenaria, acrescidos de 18
dias para a execução do chapisco e 84 dias para a massa única. Requerendo um prazo total
de 228 dias úteis (11 meses, 1 semana e 5 dias) para o término da etapa de vedação com o
SCC e um custo final de R$ 514.270,00 (AGETOP); R$753.326,00 (SINAPI).
Os demais sistemas LSF e PC ainda estão em fase de levantamento de dados,
entretanto, acredita-se que, sob o aspecto econômico, o sistema convencional seja o mais
viável, pois a dificuldade de fabricação, instalação e aproveitamento das fôrmas do PC e a
possível escassez na disponibilidade de materiais do LSF podem elevar seus custos de
execução; já sob o aspecto da produtividade, espera-se que o LSF se destaque pela sua
facilidade e rapidez de execução que proporciona no canteiro de obras.
Conclusões
O SCC apresentou resultados dentro do esperado quanto aos custos, entretanto sua
produtividade foi constatada como baixa, reflexo da não racionalização durante o processo
construtivo. Apesar da possível vantagem do SCC aos demais sistemas quanto ao preço,
espera-se obter um nível significativamente maior de produtividade no LSF e PC, diminuindo
o prazo final para a finalização da obra em questão.
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LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO PARA REALIZAÇÃO DE
NIVELAMENTO
Cláudio de Sá Lauro², Augusto Ferreira Naves Faria¹, Nikole Alves de Melo Ribeiro¹, Thaynara Alves
Pedro¹

Resumo
A planialtimetria é a união da altimetria e a planimetria, a mesma possui o objetivo de
determinar a diferença dos níveis e as distâncias horizontais em uma superfície. No trabalho
realizado utilizou-se o método da quadriculação, a cada 10 metros estaqueando um piquete
onde realizou a leitura da mira falante determinando, assim, o desnível do terreno através da
subtração da altura do aparelho pelos fios médios encontrados, com intuito de executar o
corte ou aterro, concluindo assim o nivelamento do terreno para realização da
terraplanagem.
Palavras-chave: Altimetria. Quadriculação. Distâncias. Superfície. Terraplanagem.
Introdução
A topografia é a representação da superfície terrestre, onde a mensuração e a
topografia facilita o entendimento do espaço a sua volta (MIRANDA, 2005). A superfície
topográfica pode ser representada através do levantamento planialtimétrico, que possui
como meta a identificação dos níveis entre diferentes pontos no terreno, além de determinar
as grandezas verticais e horizontais (MARTINS, 2012).
Para Veiga et al. (2007), a poligonação é o método mais utilizado para a especificação
de coordenadas terrestres, essencialmente para a definição da planialtimetria, a
determinação da poligonal é realizada pelo método de caminhamento perimétrico e/ou
irradiação, seja poligonal fechada ou aberta.
Corrêa (2012) salienta que a metodologia mais usual para o levantamento altimétrico
do terreno é o de nivelamento por quadriculação, a área estudada que será terraplanada
deve ser locada e quadriculada, os lados dos quadrados terão seu comprimento determinado
em função da extensão da área e da sinuosidade do terreno, estimando-se que as cotas
obtidas serão as do vértice dos quadrados.
As condições exigidas pela NBR 13.133 para realizar um levantamento topográfico
deve ocorrer a compatibilização dos ângulos, medidas de desníveis, medidas lineares e das
devidas tolerâncias em relação aos erros, certificando que a propagação dos erros não
extrapole os limites de segurança à esta destinação.
O intuito deste trabalho foi realizar o nivelamento do terreno à cada 10 metros pelo
método da quadriculação, verificando os cortes ou aterro no terreno.
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Material e métodos
A execução do levantamento altimétrico foi realizado no mês de setembro de 2017, em
um terreno no bairro São Tomaz do município de Rio Verde - GO, localizada a 213 km da
capital Goiânia
Inicialmente caminhou-se na área para conhecer o terreno, em seguida, os quatro
vértices do terreno foram estaqueados com auxílio de uma marreta e um piquete de madeira
em torno de 50 cm de comprimento. A partir destes aplicou-se o procedimento da
quadriculação a cada 10 metros para obter as diferenças de níveis (DN).
Em seguida, estacionou-se o equipamento no meio fio ao centro da borda do terreno
próximo a um poste de energia utilizado como referência nível (RN), onde o nível ótico da
marca KOLIDA com respectivo tripé foi centrado com o auxílio de um prumo de fio e calado
através dos parafusos calantes. Na sequência, foi anotada a altura do aparelho com auxílio
de uma trena, girando-se em sentido horário o equipamento até o RN para zerar o ângulo,
encontrando-se 50 cm de desnível em relação ao ponto estacionado para realização do
nivelamento.
Após o nível estacionado, um integrante do grupo posicionou-se atrás de cada estaca
para a leitura da mira, determinando a diferença de nível através da altura do instrumento e
do fio médio de cada ponto, anotou-se em todos os piquetes a DN.
Resultados e discussão
O presente trabalho apresentou a importância do método da quadriculação para
obtenção das diferenças de níveis de cada ponto estudado, realizando assim, o corte ou
aterro no terreno para realização da terraplanagem.
A partir da média entre as DN, verificou-se que o terreno possui uma diferença total de
0,345 m. A Figura 1 identifica as diferenças de níveis em cada ponto da quadriculação do
terreno.
Nos pontos onde as cotas são positivas foi necessário realizar o aterro para atingir o
nível do terreno, pois se encontram abaixo do nível desejado e será acrescido material para
nivelar. Este acréscimo de material pode ser por empréstimo ou pelo próprio material dos
cortes. Nos locais que apresentam valor negativo, efetuou-se o corte, pois estavam acima do
nível.

ENAE / 2017

83

Figura 1: Representação da quadriculação e desníveis
Fonte: Autor (2017).

Nos pontos A1, E1, D1 e E8 foram os locais com maiores valores de desníveis,
necessitando aterrar 0,827 metros de solo nos pontos A1 e E1, nos pontos D1 e E8 efetuou o
corte de 1,205 e 0,688 metros respectivamente (Quadro 1).
Quadro 1 - Valores de desnível em cada ponto analisado.
Aterros

Corte

Corte

Corte

A1

0,827

A8

0,095

C4

0,284

D6

0,421

A2

0,692

B3

0,028

C5

0,317

D7

0,385

A3

0,638

B4

0,105

C6

0,287

D8

0,39

A4

0,500

B5

0,171

C7

0,203

E2

0,475

A5

0,326

B6

O,172

C8

0,159

E3

0,500

A6

0,166

B7

0,089

D1

1,205

E4

0,536

A7

0,215

B8

0,022

D2

0,313

E5

0,606

B1

0,331

C1

0,531

D3

0,295

E6

0,661

B2

0,069

C2

0,122

D4

0,362

E7

0,645

E1

0,827

C3

0,162

D5

0,428

E8

0,688

Fonte: Autor (2017).

Neste terreno não houve a necessidade de empréstimo de material, o próprio solo
retirado dos pontos de corte foi o suficiente para o aterro pelo fato da diferença de nível não
ser muito discrepante.

ENAE / 2017

84

No trabalho realizado por Costa (2015), ele ressalta a definição de corte como
segmentos de escavação que almeja o nível desejado e aterro a deposição de materiais.
Constatou-se que a área trabalhada obteve maiores índices de corte, pois grande parte do
terreno se encontrava acima do nível desejado.
Conclusão
No trabalho realizado, utilizou-se o método da quadriculação através do levantamento
planialtimétrico. Concluiu-se que a técnica empregada definiu a diferença do nível obtido a
cada ponto determinado no terreno, permitindo assim, executar os cortes e/ou aterros para
execução da terraplanagem.
Referências
BRASIL, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 13133: Execução de
levantamento topográfico - Procedimento. Rio de Janeiro, ABNT, 1994.
CORRÊA, I. C. S. Topografia aplicada à Engenharia Civil. 13º Edição. Rio Grande do Sul.
2012. 140p.
COSTA R. Introdução à Terraplanagem. Universidade Federal do Paraná: Paraná. 2015. p.
11~17.
MIRANDA, J. I. Fundamentos de Sistemas de Informações Geográficas 2005. Brasília, DF:
Embrapa Informação Tecnológica, 425p.
MARTINS j. Planialtimétrico. Revista Pini Ed.52. 2012
VEIGA, L. A. K; ZANETTI, M. A. Z; FAGGION, P. L. Fundamentos de Topografia: técnicas de
levantamento planimétrico. In: VEIGA, L. A. K. Paraná: 2012. p.132~133.

ENAE / 2017

85

GESSO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Bacus de Oliveira Nahime1, Juliana Nobre Ribeiro Pontes2, Rebeca Moreira Lima Freitas3

Resumo
O gesso é um aglomerante de extrema importância para diversas áreas da construção civil,
sendo utilizado desde a antiguidade. O gesso é um derivado do mineral composto por sulfato
de cálcio di-hidratado, chamado gipsita. Esse composto, ao passar pelo processo de
calcinação, é desidratado em diversos níveis, e dependendo da temperatura do processo,
são gerados gessos de diferentes tipos, como o alfa e o beta que, por sua vez, originam
subtipos para finalidades específicas, como por exemplo, gesso para fundição e revestimento.
Deste modo, o presente trabalho, apresenta todas essas características principais do gesso,
suas principais vantagens e desvantagens na construção civil, e estudos realizados para
minimização de absorção de água do gesso e reaproveitamento de resíduos na construção.
Também são apresentadas as principais aplicações do gesso na construção civil, de acordo
com as propriedades de cada tipo existente. Ainda foi abordado o papel do gesso na
fabricação do cimento Portland, deixando claro seus benefícios e malefícios de acordo com a
quantidade utilizada.
Palavras–chave: Aglomerante. Gesso. Propriedades. Construção Civil.
Introdução
O gesso, composto basicamente de sulfato de cálcio hidratado, é uma substância
normalmente encontrada na forma de pó, produzida a partir do composto mineral
denominado gipsita. Quando a gipsita é esmagada e calcinada, ela perde água, formando o
gesso” fato relatado pela empresa Gesso Mórea.
A classificação do gesso é feita a partir das características dos derivados da gipsita que
são produzidos no processo de calcinação. De acordo com Baltar et al. (2012), o produto da
calcinação, o hemi-hidratado, pode ser alfa ou beta de acordo com o forno utilizado.
O gesso denominado hemi-hidratado alfa, quanto a sua composição química (CaSO4 +
1/2H2O), caracterizado como sulfato de cálcio, tem uma modificação em sua estrutura
cristalina, tendo cristais mais compactos, regulares e resistentes, e homogêneos, esse tipo é
utilizado para fabricação de materiais odontológicos, ortopédicos ou cerâmicos.
Por outro lado, o hemi-hidratado beta, com mesma composição do alfa, entretanto com
processo de fabricação diferente, tem cristais malformados e porosos, gerando um gesso
caracterizado pela forma irregular e esponjosa de sua estrutura cristalina, sendo utilizado
para fabricação de revestimentos ou fundição de peças pré-fabricadas.
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O objetivo deste trabalho é apresentar, através de uma pesquisa de revisão
bibliográfica e de forma objetiva, as principais temáticas acerca do aglomerante gesso no
âmbito da construção civil, abordando sua composição, classificação, propriedades e
aplicação.
Material e métodos
Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura especializada, realizada entre
abril de 2017 e setembro de 2017, no qual realizou-se uma consulta a livros e periódicos
presentes na Biblioteca do Instituto Federal Goiano – Campus de Rio Verde e por artigos
científicos, dissertações ou resumos expandidos.
Resultados e discussão
Através da pesquisa de revisão bibliográfica pode-se dizer que, devido às
características físicas do gesso, entre suas propriedades, pode-se destacar as seguintes:


Porosidade: A porosidade tem influência no isolamento térmico e acústico, e
permite retirar ou devolver a umidade ao ambiente atuando como regulador
higrométrico.



Isolamento: De acordo com Bauer (2011), possuem ótimas propriedades de
isolamento térmico, acústico e impermeabilidade ao ar. Possui condutibilidade
térmica baixa entre 0,25 e 0,50 W/m. ºC, sendo essa, 1/3 do valor encontrado para
o tijolo comum.



Resistência ao fogo: Segundo Ambrozewicz (2012), o gesso também é muito
resistente ao fogo, pois pode eliminar a água de cristalização com o calor,
transformando a superfície do revestimento em sulfato de anidro em forma de pó,
que protege a camada interior do gesso (uma espessura de 3 cm é capaz de

proteger a estrutura durante 5 minutos quando submetida a 1000 °C).
No âmbito da construção civil, o gesso pode ser aplicado em diversas finalidades.
Entretanto, para isso, deve-se atentar aos tipos existentes, De acordo com Baltar e Freitas
(2012), os tipos variam por conta de aditivos como agregados e produtos químicos, para
aplicações específicas, sendo eles: Gesso Cola, Gesso de Revestimento Projetado, Gesso
com pega retardada, Gesso Contra Piso Autonivelante e Gesso Cerâmico.
Deste modo, todas essas variações de gessos, sejam elas primárias ou derivadas são
aplicadas da seguinte forma:


Fundição: Fabricação de elementos pré-moldados.
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Gesso para revestimento manual: Com um tempo de pega maior, pela
necessidade mais tempo para manusear.



Gesso para revestimento projetado: Com pega rápida, onde a pasta de gesso é
lançada mecanicamente sobre a alvenaria. O revestimento é feito em camada
simples de até 2 cm com camada única, ou com camadas sucessivas, desde que a
camada anterior esteja curada.



Gesso cola: Isso se deve, pois, o gesso tem propriedades aglomerantes.

O gesso também pode ser classificado devido às suas aplicações como:


Divisórias em blocos ou painéis de gesso: as divisórias de gesso são versáteis,
removíveis, proporcionam conforto acústico, pela capacidade de isolar os sons, e
térmico.



Forros: o forro de gesso, pode ser usado para melhor conforto térmico, condições
sanitárias, e também conforto visual (estética), evitando que tenha vigas aparentes,
ressaltos e rebaixamentos.



Blocos: os blocos pré-moldados de gesso são fabricados por processo de
moldagem, para o sistema construtivo apresentam duas faces planas e lisas, e
podem ser vazados ou compactos. Os blocos vazados são utilizados quando se
deseja diminuir o peso das paredes, ou melhorar o isolamento acústico e térmico,
enquanto os blocos compactos permitem construir paredes com maior altura, com
menor custo na regularização das superfícies.



Drywall: Estrutura de perfis de aço galvanizado na qual são parafusadas, em
ambos os lados, chapas de gesso para drywall (Figura 1). Tem como vantagens,
sua versatilidade, bom desempenho de custo e benefício, pode substituir materiais
mais caros e de difícil manutenção como a alvenaria tradicional. Além de ter um
papel importante para o meio ambiente, pois são recicláveis (COSTA; SILVA, 2014)

Além dos usos em diversas partes da construção, o gesso está presente em um dos
materiais mais usados na construção: o cimento. Durante o processo de fabricação do
cimento, o gesso é adicionado na moagem final do cimento, dessa forma, sua função básica
é controlar o tempo de pega. Caso não fosse adicionado o gesso na moagem do clínquer, o
cimento ao entrar em contato com a água, endureceria quase que instantaneamente, dessa
forma, não seria viável sua utilização nas obras. A quantidade de gesso é pequena, entre 3 e
5% de gesso para 95 e 97% de clínquer respectivamente, em massa. Mas, se houver sulfato
mais do que o necessário para reagir com os aluminatos, antes da pasta estar
completamente rígida, em torno de 24 h, pode ocorrer uma excessiva expansão da pasta,
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formando etringitas, favorecendo a falsa pega. Isto se deve à formação contínua de
sulfo-aluminato de cálcio depois do enrijecimento da pasta.

Figura 1 - Drywall.

Fonte: http://www.alfadiv.com.br/divisoriadegesso/

Vantagens e desvantagens do gesso (ROCHA, 2007):


Como citado anteriormente, o gesso tem boas propriedades térmicas, acústicas e
de isolamento contra fogo, é fácil de moldar, boa aparência, eliminam a
necessidade de massa corrida na pintura, boa aderência à alvenaria e concreto, a
aplicação dos revestimentos em gesso é mais rápida e fácil do que a das
argamassas convencionais e seu tempo de cura é menor, fazendo com que se
possa iniciar a pintura, dando agilidade a execução de obras.



Economia de combustível: o gesso é um aglomerante de baixo consumo de
energia. Não ultrapassa a energia de 300 ºC, comparado ao clínquer Portland de
1450 ºC.

Para Rocha (2007), utilizando gesso como alvenarias, tem-se na fundação redução
média de 24,41% de volume de concreto. Comparando-se divisórias em blocos de gesso
com alvenaria convencional, os custos unitários de mão-de-obra por metro quadrado em
gesso são de 42,99% mais baixo comparado à alvenaria de blocos cerâmicos. O tempo de
execução por metro quadrado/dia/homem, em divisórias de gesso tem uma redução entorno
de 80%, fazendo uma composição de mão-de-obra e materiais.
O gesso não tem boa atuação em ambientes expostos a ação de água, de modo que é
importante a presença do ar no ambiente.
Apesar dessas desvantagens, há estudos para que diminua a absorção de água e
consequentemente a durabilidade do gesso, como por exemplo, Silva (2010) pesquisou a
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imersão do gesso em resina de silicone, com três camadas da pintura os fatores de absorção
de água chegaram a ser aproximadamente nulos.
Nascimento e Pimentel (2010) concluíram que, ao passar o gesso no processo de
calcinação, nas temperaturas de 160, 180 e 200 °C, por período de 6 horas, as propriedades
mecânicas apresentaram características próximas às do gesso utilizado como referência.
Considerando-se somente as características físicas e mecânicas, o gesso reciclado pode ser
considerado viável, entretanto ainda é necessária uma realização de experimentos mais
abrangentes, para chegar a ponto de atendimento das demais especificações para
viabilidade da utilização do gesso reciclado.
Conclusões
Por meio desse trabalho, é possível conhecer mais sobre o uso do gesso como
material na construção civil, o qual, por conta de suas propriedades, pode ser usado em
diversas áreas, reduzindo custos conforme apresentado e pode, além disso, ser reciclado e
reutilizado, promovendo a sustentabilidade ambiental. Entretanto, a falta de normatização
dos produtos derivados de gesso, por consequência de sua fabricação quase artesanal,
também a falta de mão-de-obra especializada, e a cultura do uso de alvenaria com blocos
cerâmicos são algumas dificuldades enfrentadas para o desenvolvimento da indústria
gesseira nacional.
Esses problemas suprimem o potencial de consumo dos produtos à base de gesso
pelo mercado da construção civil do Brasil. Por conta disso, ainda é necessário aprofundar e
expandir estudos técnicos sobre o uso do gesso quando comparado com os materiais
convencionais, como o tradicional aglomerante cimento. Sabendo que o gesso tem alto
potencial de exploração e produção no Brasil, e que demanda pouca energia na produção, as
expectativas entorno desse material, abre possibilidades para novos estudos, no intuito da
amplificação da sua utilização.
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RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO: ESTUDO DE CASO DE UM
EDIFÍCIO PÚBLICO NA CIDADE DE RIO VERDE
Jordana de Oliveira Leão1, Tiago Ferreira Campos Neto2

Resumo
O presente trabalho apresenta os danos causados por manifestações patológicas
evidenciadas na edificação avaliada, bem como seus mecanismos de deterioração e
sintomas. O grau de deterioração da estrutura (GDE) será calculado por meio da metodologia
GDE/UnB proposta por Fonseca (2007). O objetivo deste trabalho se fundamenta na
indicação das técnicas de tratamento mais adequadas para cada manifestação patológica,
visando buscar uma maior durabilidade das edificações e, consequentemente uma extensão
de sua vida útil, evitando que as manifestações patológicas venham a deteriorar mais ainda o
patrimônio como, por exemplo, umidade excessiva, corrosão e fissuras.
Palavras–chave: Recuperação de estruturas. Manifestações patológicas. Concreto armado.
Edifício Público.
Introdução
Para a consumação das estruturas e dos elementos construtivos os materiais de
construção são essenciais, porém, na maioria das vezes, seu papel é restrito à definição de
poucos parâmetros ligados principalmente às propriedades mecânicas. De fato, o estudo do
comportamento dos materiais quando em uso é relevante em diversas fases que levam à
construção de uma estrutura, à sua gestão, manutenção e até mesmo à sua demolição
(BERTOLINI, 2010).
Como caracteriza a ISO 13823 (2008 apud POSSAN, 2010), durabilidade é a
propensão de uma estrutura ou de seus componentes de atender – com manutenção
programada – às condições de desempenho do projeto, por um período de tempo distinto
perante a influência das ações ambientais, ou como decorrência do processo de
envelhecimento natural.
Já tomando como referência a NBR 6118 (ABNT, 2014), denomina-se vida útil como o
período de tempo durante o qual se mantém as características das estruturas de concreto,
desde que atendidos os requisitos de uso e manutenção prescritos pelo projetista e pelo
construtor, bem como de execução dos reparos necessários decorrentes de danos
acidentais.
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O número de estruturas de concreto armado com manifestações patológicas tem-se
estendido ao longo dos últimos anos, como resultado do envelhecimento precoce das
construções existentes (HELENE, 2001). Os processos de deterioração modificam a
capacidade de o material exercer suas funções, e nem sempre se manifestam visualmente. A
fissuração, o destacamento e a desagregação são os três principais indícios que podem
surgir isoladamente ou simultaneamente em uma estrutura (LAPA, 2008).
De acordo com Marinho (2010), a recuperação deve ser considerada não apenas os
edifícios com valor patrimonial, mas todos aqueles que sejam capazes de ser úteis tendo em
conta as exigências da população atual.
Como objeto de estudo será utilizado o Colégio Estadual do Sol, localizado na cidade
de Rio Verde. Devido à falta de manutenção do colégio, desencadearam-se diversas
manifestações patológicas em toda a estrutura. Dessa forma, é de fundamental importância
que seja realizada uma intervenção na edificação buscando a conservação de sua
materialidade.
Portanto, busca-se avaliar as técnicas de intervenção mais adequadas favoráveis à
recuperação de edifícios para intervir e criar uma cultura de manutenção no Colégio do Sol
de forma a prolongar sua vida útil, tendo como objetivo propor metodologias de intervenção
para recuperação de um edifício público com mais de cinquenta anos por meio de inspeção e
diagnóstico do estado de conservação da estrutura, decisão sobre a estratégia baseada na
causa da degradação, extensão da degradação, agressividade do ambiente, consequências
da degradação, disponibilidade local das técnicas de recuperação requeridas e, por fim,
definição das propostas de intervenção.
Material e métodos
Frente às manifestações patológicas evidenciadas ao longo do tempo e à falta de
manutenção voltada para o Colégio Estadual do Sol, busca-se fundamentar um estudo de
avaliação do grau de degradação desta estrutura (GDE). O GDE será calculado por meio da
metodologia GDE/UnB atualizada por Fonseca (2007). Os dados obtidos serão provenientes
do estudo de caso realizado em paralelo por outro aluno da universidade.
Por meio de uma pesquisa de campo preliminar e tomando como referência os
princípios citados anteriormente, foram identificadas as manifestações patológicas mais
recorrentes listadas na Tabela 1. A tabela apresenta as origens, mecanismos de deterioração
e sintomas.
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Tabela 1 – Origens, mecanismos de deterioração e sintomas das manifestações patológicas.
Origem

Mecanismos de deterioração

Sintoma

Concreto

Infiltração

Manchas nos cantos, “bolhas” na
pintura e mofo.

Armadura

Corrosão de armaduras

Estrutura

Dilatação térmica

Expansão, fissuração e lascamentos.
Fissuras verticais em contato com o
elemento que restringe a contratação.

Fonte: adaptado de Azevedo (2011); Medeiros; Andrade; Helene (2011).

Cada uma das manifestações patológicas será analisada separadamente e
exclusivamente de forma a ter uma técnica definida com o intuito de corrigi-la
permanentemente. O impacto de cada uma das técnicas utilizadas também será estudado,
tendo atenção voltada à compatibilidade com o edifício e à intervenção planejada. Há três
tipos de reparo do concreto: superficial, semi-profundo e profundo e em cada um, há diversas
técnicas de tratamento. A princípio serão corrigidos os danos profundos do concreto
(corrosão, carbonatação, fissuração) e, posteriormente, os danos da superfície do mesmo
(infiltração, lixiviação etc.).
Resultados e discussão
O estudo de caso ainda está em andamento e, até o momento foi observado uma
grande quantidade de fissuras incidentes no colégio. Sendo assim, foi calculado o GDE para
a fissura mais evidente localizada em um dos pilares do prédio, como ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Fissura por corrosão.
Fonte: Autor (2017)

No mesmo pilar também foi constatado indícios de corrosão, infiltração e dilatação
térmica. Como o edifício foi construído há mais de 50 anos e pelo fato de os métodos e
materiais construtivos usados naquela época serem ultrapassados para os dias de hoje,
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acredita-se que tal fissura foi ocasionada pela degradação da tubulação utilizada, ou seja, a
tubulação se oxidou dentro do pilar e, consequentemente, acarretou também em uma
infiltração e dilatação térmica. Os resultados dos cálculos de GDE até o momento são:
fissura de corrosão em pilar, com GDE igual a 129 na proposta de Fonseca (2007)
considerando estado crítico com intervenção imediata.
Antes da definição concreta da proposta de intervenção, será realizado um pequeno
teste com gesso para saber se a fissura ainda apresenta movimentação.
A princípio, a proposta de intervenção mais adequada será:


Escoramento de toda área que circunda o pilar;



Escarificação e demolição mecânica de todo o concreto deteriorado, que envolvam
regiões de armadura com indício de corrosão, rupturas e fissuras;



Retirada da tubulação oxidada e substituição por tubulação em PVC;



Eliminação do acesso da umidade da parede e secagem da superfície;



Uso da tela metálica, para auxiliar a argamassa;



Aplicação de argamassa flexível.

Conclusões
Muitos dos problemas que se sucedem nas estruturas de concreto armado poderiam
ser evitados caso houvesse maior atenção voltada para a elaboração dos projetos,
classificação e utilização dos materiais, uso adequado da estrutura e manutenção preventiva,
podendo também até retardar a necessidade de trabalhos de recuperação das estruturas. A
determinação de um diagnóstico que favoreça a identificação e classificação de
manifestações patológicas é uma condição fundamental para a correção adequada dos
danos estudados. Portanto, a escolha correta da técnica a ser utilizada em uma recuperação
estrutural, é que vai assegurar o êxito do trabalho realizado, pois a escolha errada pode
trazer mais consequências para a estrutura.
Desta forma, acredita-se que com a aplicação das técnicas e seguindo o planejamento
de intervenções, o Colégio Estadual do Sol possa ter sua vida útil de serviço prolongada em
função de sua vida útil residual. Essa pesquisa é muito importante para o colégio, pois este é
um patrimônio de grande relevância para a sociedade, e sem a manutenção do mesmo,
muitos alunos serão prejudicados podendo ficar sem laboratórios e salas de aula.
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ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE GRAU DE DETERIORAÇÃO E INCIDÊNCIA DE
ESFORÇOS INTERNOS EM PONTES DE CONCRETO
Renato Peres Machado1, Tiago Ferreira Campos Neto2

Resumo
Este artigo propõe estudar duas pontes de concreto armado de mesma tipologia e idades
diferentes, com o objetivo de comparar as incidências de manifestações patológicas nas
estruturas de concreto armado e a distribuição de esforços internos das duas obras.
Buscando avaliar o grau de deterioração considerando detalhes construtivos, esforços
internos, projetos e históricos de intervenções. Contudo, relacionar os estados de
conservação de forma a avaliar as frentes de deterioração das estruturas em função do
tempo de vida. O concreto armado está sujeito a ataques químicos e biológicos que são
alguns dos principais causadores de manifestações patológicas quando a estrutura não é
executada conforme parâmetros de projetos e normas de execução. Considerando os
possíveis danos encontrados, o IPR 709 será utilizado como método de inspeção das pontes
por meio de formulários e inspeções, onde serão apresentados dados, registros e
intervenções. E que, por meio do manual de recuperação IPR 744 será definido o grau de
deterioração da estrutura de concreto armado de acordo com parâmetros contidos pelo
próprio instituto.
Palavras–chave: Manifestações patológicas. Pontes em concreto armado. Inspeção de
estrutura.
Introdução
A Engenharia Civil tem como uma das áreas de atuação o dimensionamento estrutural
pela qual busca a estabilidade das estruturas, que tradicionalmente engloba um conjunto de
conceitos que, associados aos seus elementos, tornam-se estruturas estáveis, ou seja,
tornam-se apropriadas para serem utilizadas pela forma que lhe foi originada. Este conceito
de estabilidade, no entanto, vem sendo reconsiderado de forma a falar o que seu nome
implica, pois não é suficiente que a estrutura tenha apenas estabilidade, inserido também o
conceito de durabilidade nos elementos projetados (SOUZA; RIPPER, 1998).
Embora engenheiros se preocupem com a resistência e durabilidade das estruturas, as
manifestações patológicas estão cada vez mais evidentes de forma precoce e constante nos
elementos construídos. Devido à necessidade de anteparos que frequentemente são
desprezados, que por sua vez tem como um dos protagonistas a permeabilidade da água,
uma manifestação que ocorre inclusive em pontes. Outro fator que persiste em evidência é a
importância de proteger o sistema construído das agressões (HELENE, 1992).
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Segundo Poggiali (2009), a água está sempre envolvida no processo de deterioração
do concreto por meio da permeabilidade do material. Quanto maior a capacidade de permear
do concreto, mais sujeito às ações da água e de meios agressivos estará e mais rápido se
deteriorará.
O objetivo de diagnosticar o grau de deterioração do concreto é avaliar o estado de
conservação da estrutura de forma a alcançar uma maior durabilidade dos elementos
estruturais. À medida que os anos passam, as estruturas tendem a perder o seu tempo de
vida, e uma das estratégias para atribuir essa identificação aos graus de deterioração está
voltada aos estudos, análises e diagnósticos das manifestações patológicas na família
estrutural da construção como proposto pela metodologia GDE/UnB proposta por Fonseca
(2007).
Elementos estruturais têm a função de sustentar uma edificação, porém estão a mercê
da deterioração. O estudo da deterioração das estruturas tem como objetivo apresentar
análise e compreensão acadêmica de um assunto de suma importância no meio da
construção civil, a estabilidade associada com a durabilidade (SOUZA; RIPPER, 1998). O
material deve exercer suas funções para as quais foi projetado e garantir as condições
plenas de utilização durante todo seu período de vida útil.
Portanto, buscou-se reunir dados e informações com o propósito de responder ao
problema de pesquisa de como identificar e medir o grau de deterioração de duas pontes de
concreto armado de mesma tipologia e idades diferentes. O objetivo de diagnosticar o grau
de deterioração do concreto é avaliar o estado de conservação e desempenho da estrutura
de forma a alcançar uma maior durabilidade e estabilidade dos elementos estruturais
constituintes de uma ponte.
Portanto, este trabalho tem o objetivo de contribuir com a análise das diferenças de
grau de deterioração encontradas em duas obras de mesma tipologia, com o intuito de
avaliar o desempenho a e possíveis intervenções das mesmas. O trabalho se fundamentará
na comparação desses graus de deteriorações avaliados conforme os manuais de inspeção
e reparação de pontes rodoviárias do instituto de pesquisas rodoviárias IPR 709 e 744,
levando em consideração a diferença das idades das obras, pretendendo buscar maior
segurança para a sociedade que as usam.
Material e métodos
Serão inspecionadas duas pontes de concreto de tipologia semelhante que cruzam o
Córrego do Sapo em locais diferentes da cidade de Rio Verde – Go, porém com idades
diferentes. Uma se encontra no interior da cidade e outra na rodovia BR-060 no entorno da
periferia.
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O IPR 709 (2004) propõe um planejamento para inspeção em pontes que funciona com
o auxílio de vários formulários propostos pela própria regulamentação, onde são coletados
desde os registros e intervenções à dados geotécnicos. Serão apresentados diagramas
estruturais sintéticos com auxílio de software de análise estrutural, onde serão apresentadas
as maiores incidências de esforços internos dentre os elementos constituintes de uma ponte,
com o intuito de facilitar a pesquisa de campo.
Resultados e discussão
Um dimensionamento insuficiente pode causar patologias oriundas dos esforços não
supridos por área de aço, apresentando, assim, trincas e fissuras que podem levar à ruína.
Uma má execução também é um fator em potencial para aparições de manifestações, pois
se o detalhamento do projeto não for respeitado, o desempenho da armadura e do concreto
pode ser comprometido. A armação não sendo realizada conforme projetada pode acarretar
em esforços internos não calculados. Em se tratando do concreto, podem ocorrer falhas na
moldagem da mistura, deixando-o com resistência inferior à solicitada pelo projeto. Sendo
assim, um projeto feito nos parâmetros das normas regidas e com execução adequada, as
manifestações em função dos esforços internos tendem a ser minimizadas.
O concreto armado está sujeito a ataques químicos e biológicos que são alguns dos
principais causadores de manifestações, isso quando, a estrutura não é executada conforme
parâmetros de projetos e normas. As armaduras, quando desprotegidas e expostas
continuamente às intempéries, sofrem corrosão alterando características, como por exemplo,
aumento de volume que causa tensões internas no concreto provocando fissuras,
desplacamento e perda de seção transversal, consequentemente diminuindo a resistência
mecânica da estrutura.
Como esperado, a ponde de maior idade encontra-se com um maior grau de
deterioração como demonstra a Figura 1, onde há ocorrência de manifestações como
lixiviação, eflorescência, fissuras e recalque da laje por ausência de pilar que se colapsou em
período de enchentes. Por outro lado, a ponte de menor idade também apresenta sérias
manifestações como mostra a Figura 2, onde apresenta perda do cobrimento nominal das
estacas de fundação em concreto devido ao nível de arrasamento das estacas ficarem acima
do nível da água, que causa esforços não previstos na fundação.
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Figura 1 – Manifestações patológicas na ponte de maior idade.
Fonte: Autoria própria.

Figura 2 – Estacas de fundação exposta.
Fonte: Autoria própria.

Conclusões
As frentes de deterioração são os passos iniciais para a averiguação do desempenho
de uma ponte, onde a partir delas que se levantam os dados para estudo. Contudo, os
estudos das manifestações em pontes apontam uma grande falha nas avaliações periódicas,
onde a não realização de reparos tem uma grande contribuição para o baixo desempenho de
pontes de concreto armado. Outra contribuição para as manifestações patológicas é a baixa
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qualidade de execução, tanto em mão de obra desqualificada, e o baixo investimento em
tecnologias, projetos inadequados e fora de parâmetros normativos.
Uma ponte de concreto, sendo executada de forma a respeitar todas a vigências
previstas em normas, estará mais protegida dos agentes deletérios como os químicos e
biológicos e também contra as manifestações físicas como desgastes superficiais.
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DIMENSIONAMENTO DE UM PAVIMENTO TIPO ESTRUTURADO EM VIGA MISTA
DE AÇO E CONCRETO
Jhonatan Naves Rodrigues1, Michael Dowglas Gois Silva2

Resumo
As vigas mistas têm sido bastante empregadas em edifícios de múltiplos pavimentos, o que
acarreta na procura de profissionais qualificados para atuação no mercado, para efetuar o
dimensionamento destas estruturas. O sistema misto aço-concreto classifica-se como sendo
aquele no qual um perfil de aço trabalha em conjunto com o concreto, formando uma laje
mista, viga mista e pilar misto. A interação entre os elementos da seção da viga mista é
permitida pelo uso de conectores de cisalhamento, onde estes conectores são responsáveis
por impedir que a laje de concreto e o perfil metálico trabalhem separados, evitando total ou
parcial deslizamento entre os elementos. Esta associação representa várias vantagens se
comparadas às de concreto armado, desde a redução do peso total da estrutura, ao aumento
da rigidez da estrutura. De acordo com as considerações feitas, este trabalho tem como
objetivo a disponibilização de uma revisão bibliográfica sobre os assuntos acima
relacionados e apresentar um projeto estrutural de uma viga biapoiada de um pavimento tipo,
estruturada em concreto armado e em viga mista de aço e concreto, permitindo ver a
comparação das vantagens e desvantagens entre elas.
Palavras-chave: Estruturas mistas. Vigas mistas. Conectores de cisalhamento.
Introdução
O interesse pelo estudo de estruturas mistas com perfis de aço veio como
consequência natural da linha de pesquisa então iniciada, já que a busca por profissionais
capacitados para a elaboração e execução desse tipo de estruturas tende a crescer, com o
objetivo de investigar o comportamento estrutural de vigas mistas compostas por perfis de
aço e conectores de cisalhamento. Com base nestes quesitos, torna-se de grande valia o
conhecimento da teoria das estruturas mistas com foco em vigas mistas, conectores de
cisalhamento, bem como seu dimensionamento.
Classifica-se as lajes, vigas e pilares, sendo elementos estruturais, e a junção entre os
elementos estruturais como sendo um sistema estrutural. Os sistemas estruturais mistos
podem ser divididos em: lajes mistas, vigas mistas e pilares mistos.
Segundo Pfeil (2009), viga mista pode ser classificada como sendo a viga formada pela
associação de um perfil metálico com uma laje de concreto, sendo os dois ligados por
conectores mecânicos.
O desenvolvimento histórico das construções mistas está diretamente ligado à busca
pela evolução de estruturas de concreto armado e estruturas de aço. Em construções mistas,
eng.jhonatannaves@gmail.com. Graduando em Engenharia Civil, Universidade de Rio Verde.
eng.michaeldowglas@gmail.com. Professor Mestre, Faculdade de Engenharia Civil, Universidade
de Rio Verde.
1
2

ENAE / 2017

102

primeiramente o concreto foi utilizado como material de revestimento, no intuito de proteger
os perfis de aço contra o fogo e corrosão. Entre os anos de 1940 e 1950, as lajes maciças
com vigas de aço revestidas foram bastante utilizadas (QUEIROZ et al., 2010).
Segundo Silva e Pannoni (2010), as vigas mistas quase sempre são mais econômicas
comparadas às de concreto armado, se aplicadas a edifícios de médio e grande porte. A
estrutura se compõe de uma laje de concreto, podendo ser armado ou com sistema de forma
corrugada, sendo que a mesma se apoia sobre um perfil de aço, e que garanta a
homogeneidade entre a laje e o perfil, são utilizados conectores de cisalhamento.
Atualmente, as vigas mistas com conectores de cisalhamento e lajes com fôrma de aço
integrada são utilizadas em edifícios de múltiplos pavimentos (ALVA, 2000). Como as lajes se
apoiam sobre as vigas, sendo elas em perfil de aço, gerando assim esforços de flexão,
conectores de cisalhamento são utilizados para resistir aos esforços de cisalhamento,
gerados durante a flexão, permitindo o trabalho entre o concreto e o aço, formando um
sistema misto (BELLEI, 2008).
Os conectores de cisalhamento são dispositivos mecânicos que garantem a
homogeneização entre o perfil metálico e a laje de concreto, sendo a interação entre os
elementos total ou parcial. Para a absorção dos esforços de cisalhamento horizontal que
partem da direção longitudinal na conexão entre a parte inferior da laje e a parte superior do
perfil metálico, são utilizados estes dispositivos, evitando a separação física entre os dois
elementos (PFEIL, 2009).
As vigas mistas podem ser executadas de duas formas diferentes, sendo com a
construção escorada ou não escorada durante a concretagem da laje (BELLEI, 2008). Nas
construções não escoradas, é necessária considerar que o concreto tem apenas 75% de sua
resistência nos cálculos (PFEIL, 2009). A laje maciça tem a necessidade de ter fôrmas e
escoras para sua concretagem, já na laje tipo Steel Deck, utiliza-se fôrmas de aço com
nervuras, fazendo com que essas nervuras garantam a estabilidade entre os elementos
concreto e aço. A laje tipo steel deck possui este diferencial, pois suas chapas servem como
escoras devido sua resistência à flexão, trazendo uma grande economia no que se refere ao
uso de fôrmas, escoras e mão de obra para manusear estas escoras na sua execução.
Este trabalho tem o intuito de elaborar o projeto estrutural de um pavimento do tipo
estruturado em viga mista, com vigas de aço e laje maciça de concreto armado e outro com a
viga em concreto armado. As lajes do pavimento já foram calculadas como no exemplo 1 (p.
354) do livro de Carvalho (2014), só que estruturado em concreto armado, mostrando as
cargas que foram distribuídas nas vigas do pavimento. O que vai possibilitar uma
comparação em relação às vantagens e desvantagens entre elas, além de servir como
referência bibliográfica em relação à estrutura de concreto armado.
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Materiais e métodos
Para desenvolver o estudo sobre as vigas mistas, foi necessário o desenvolvimento de
uma revisão bibliográfica, por meio de uma pesquisa em fontes disponíveis, especificamente
em normas brasileiras voltadas para a área de interesse, livros de estruturas metálicas,
trabalhos acadêmicos focados em estruturas mistas, artigos e web sites na área de
estruturas.
Possuindo todos os dados e embasamentos teóricos sobre o dimensionamento de
vigas mistas, deu-se início ao dimensionamento e detalhamento do pavimento do tipo
estruturado em viga mista. Em seguida, foram obtidas as solicitações de cálculo de cada
elemento da estrutura, e com o auxílio do programa FTOOL foram obtidos os diagramas dos
esforços solicitantes. E utilizando o exemplo 1 da página 354 do livro de Carvalho (2014), foi
possível a comparação entre estrutura mista e estrutura em concreto armado.
Resultados e discussão
Utilizando a revisão de Carvalho (2014), o dimensionamento da viga em concreto
armado foi obtido, com fck= 20 MPa, e aço CA-50, resultando em uma viga com bw = 12 cm e
hw = 125 cm, com um peso próprio de 3,75 kN/m, o que equivale à 375 kg/m (Figuras 1 e 2).

Figura 1 - Detalhamento da viga dimensionada em concreto armado na vista longitudinal (figura sem
escala).
Fonte: Próprio autor.
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Figura 2 - Seção transversal da viga dimensionada em concreto armado (corte AA’), medidas em cm
(figura sem escala).
Fonte: Próprio autor.

Utilizando a revisão bibliográfica do Pfeil (2009), o dimensionamento da viga mista
(Figura 3) resultou na utilização de um perfil metálico W360x39, com peso próprio de 0,39
kN/m, o equivalente à 39 kg/m, com conectores de cisalhamento do tipo pino com cabeça
(Studs).

Figura 3 - Detalhamento da viga mista longitudinalmente com conectores de cisalhamento
incorporados, medidas em cm (figura sem escala).
Fonte: Próprio autor.

Figura 4 - Diferença de altura entre a viga mista (a) e a viga de concreto (b); Figura sem escala
Fonte: Próprio autor.
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Como se pode analisar na Figura 4, a diferença de altura entre a viga estruturada em
concreto armado e a viga mista foi de 77,66 cm em sua totalidade, tornando a viga mista
mais vantajosa em relação à altura e peso próprio do elemento estrutural, além das
vantagens na execução.
Conclusão
Com base nos dados obtidos, o dimensionamento da viga em concreto armado e viga
mista de aço e concreto, pode-se concluir que a viga mista é mais vantajosa.
Portando, pode-se concluir que as estruturas mistas possuem várias vantagens
relacionadas às estruturas metálicas e de concreto, sendo elas:
Relacionadas às estruturas de concreto: Possibilidade de dispensa de fôrmas e
escoramentos; Redução do prazo de execução da obra; Redução do peso próprio; Redução
do peso próprio e do volume da estrutura; Melhor precisão de dimensionamento da estrutura;
Aumento do pé direito dos pavimentos.
Relacionadas às estruturas metálicas: Redução de consumo de aço estrutural;
Redução das proteções contra incêndio e corrosão; Aumento da rigidez da estrutura.
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LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM ESTAÇÃO TOTAL E NIVEL ÓPTICO
NO NIVELAMENTO DE UM TERRENO
Álvaro Guimarães Sampaio1, Guilherme Reis Teodoro2, Heloísa Almeida Brandão3, Cláudio de
Sá Lauro4

Resumo
A realização do levantamento planialtimétrico é fundamental na elaboração de uma planta
topográfica do terreno facilitando a visualização de acidentes geográficos, portanto este
trabalho teve como objetivo a mensuração de um terreno por meio do levantamento
planialtimétrico, realizando assim o nivelamento e a terraplanagem. Na realização do
levantamento planimétrico utilizou-se a estação total, e com o auxílio do prisma em cada
vértice, realizou-se a mensuração, permitindo obter os ângulos internos e as distâncias
horizontais da poligonal fechada. Já o levantamento altimétrico foi através da determinação
das altitudes e cotas do terreno pelo processo da quadriculação, utilizando o nível óptico para
obtenção dos desníveis. No nivelamento, a locação e o controle posicional e dimensional são
etapas de grande importância durante a execução da obra, contudo, pode-se concluir que,
por falta de experiências, levou a atrasos na execução do projeto, mesmo com um bom
conhecimento teórico conseguiu-se executar.
Palavras–chave: Mensuração. Perfil Altimétrico. Terraplanagem.
Introdução
O levantamento topográfico reside na elaboração de uma planta da área a partir de
informações medidas no terreno, como divisas, distâncias e diferenças de nível. O mesmo é
um processo executado por um topógrafo antes de dar início a qualquer tipo de construção
(Nakamura, 2013).
Segundo Comastri (1977), a planimetria tem por finalidade a determinação, no terreno,
dos dados necessários à representação em plano horizontal, da forma e da posição relativas
de todos os acidentes que nele se encontram, comportando, assim, a medida de ângulos e
de distâncias referidas aquele plano.
A altimetria é a parte da topografia que trata de métodos para o estudo e representação
do relevo do solo. Definido com a arte e a ciência da medição de alturas ou elevações, e a
interpretação de seus resultados. Tem o objetivo de determinar as diferentes alturas relativas
em diferentes pontos do terreno, é a diferença de nível entre dois ou mais pontos do terreno
(McCORMAC, 2007).
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Os levantamentos planialtimétricos são essenciais para a visualização de acidentes
geográficos, e outras características sobre a superfície do relevo, evidenciando superfícies
íngremes e planas, tais características fundamentais nas atividades de planejamento do uso
desta superfície nos mapeamentos (CONTE, 2015 apud BORGES, 1992).
Segundo a NBR 13133/1994, o levantamento planimétrico consiste na determinação do
seu perímetro, incluindo, quando houver, o alinhamento da via ou logradouro, bem como a
sua orientação a pontos materializados no terreno. Já a altimetria determina a altura relativa
a uma superfície de referência, pressupondo-se o conhecimento de suas posições
planimétricas.
Ainda de acordo com a NBR 13133/1994, o nivelamento geométrico (ou nivelamento
direto) é aquele que realiza a medida da diferença de nível entre pontos do terreno por
intermédio de leituras correspondentes a visadas horizontais, obtidas com um nível, em
miras colocadas verticalmente nos referidos pontos.
O presente trabalho tem por objetivo a mensuração de um terreno por meio do
levantamento planialtimétrico, realizando a terraplanagem.
Material e métodos
O levantamento de campo para a obtenção dos dados foi realizado em uma área
situada no Município de Rio Verde - GO, sendo de pouca inclinação e sem vegetação a 220
km da capital Goiânia.
Para realizar o levantamento planimétrico, utilizou-se piquetes delimitando os vértices
do terreno, onde foram levantados com o auxílio de uma Estação Total da marca FOIF
através de visadas diretas e invertidas com o auxílio do prisma em cada vértice. A
mensuração permitiu ainda obter os ângulos internos e as distâncias horizontais dos pontos
das curvas do terreno pelo método de irradiação. Os ângulos foram calculados e corrigidos
através de uma planilha no Excel onde foram feitos os cálculos e as correções das
coordenadas definitivas.
O levantamento altimétrico se deu através da determinação das altitudes e cotas do
terreno pelo processo da quadriculação para obtenção das curvas de nível e, por ser uma
área que não possui desníveis acentuados, estaqueou-se piquetes de dez em dez metros
com uma fita métrica e, logo após estaqueados, foi efetuada a correção das distâncias com o
auxílio de uma Estação Total.
O equipamento Nível Óptico da marca KOLIDA foi estacionado com seu respectivo
tripé no centro da aresta no meio fio do terreno, sendo o poste o ponto de referência.
Zerou-se o equipamento em relação ao poste e girou-o no sentido horário a 180 graus,
verificando, assim, o desnível de 30 centímetros para a realização do nivelamento, conforme
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especificado em projeto. Logo em seguida, com o aparelho estacionado no ponto de
nivelamento, um integrante do grupo com o auxílio de uma régua, posicionou-se atrás de
cada piquete para realizar a leitura da mira falante, onde foi verificado o fio médio de cada
ponto da quadrícula, determinando a diferença de nível com relação à altura do aparelho
para assim dar início à execução da terraplanagem do terreno locado.
Para a realização da terraplanagem foi contratada uma empresa especializada,
realizado no mês de setembro, após todas as cotas de cortes e aterros serem previamente
escritas em cada piquete, para o melhor entendimento do operador.
Por ser um terreno aparentemente plano, porém muito compactado e devido a época
do ano não estar propício a chuvas, primeiro foi necessário um caminhão pipa para
umedecer a superfície e facilitar o próximo processo da terraplanagem. Depois de umedecido,
a motoniveladora com o escarificador deu início à descompactação do solo, passando várias
vezes em todo o terreno juntamente com o auxílio do caminhão pipa. Após a escarificação,
iniciou-se o processo com a lâmina, levando o material de onde haveria corte para onde era
necessário aterro, sem a necessidade de descartar ou repor material de outro terreno e
obedecendo aos níveis especificados em cada ponto. Por fim, o rolo compactador pé de
carneiro passou por todo o terreno fazendo a compactação do mesmo.
Resultados e discussão
Conforme os dados obtidos no presente trabalho, observou-se que realizou a
mensuração da planialtimetria e a terraplanagem do terreno, onde o erro encontrado no
levantamento foi de 360° 02’ 25” e, segundo a NBR 13.133, é permitido apenas 1’ por vértice.
Como ficou de acordo com a legislação, realizou-se a compensação angular, calculando os
demais erros e desenhando a planta topográfica do terreno.
Em relação à altimetria, verificou-se que o terreno possuía uma média de 30 cm de
desnível em relação ao marco zero, onde se iniciou a terraplanagem com a motoniveladora
com escarificador verificando que iria ter excesso de material (solo) deixando o “bota fora”
com volume significativo. Portanto, foi realizada uma nova mensuração do desnível em 40
cm de aterro, deixando o material distribuído no terreno, não sendo necessário locomover
para outro local.
Segundo Santos (2012), o descarte de terra e entulho é cada vez mais oneroso nas
regiões brasileiras devido à carência de bota-fora legalizado próximo das grandes cidades. A
grande maioria dos bota-foras é privada, e o alto custo para se iniciar as atividades devido à
enorme burocracia e custos de taxas, torna cada vez menor a oferta de locais para descarga
de rejeitos da construção civil.
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Conclusões
Apesar de um bom conhecimento teórico, a realização da prática influencia diretamente
no processo de formação acadêmica e profissional de um engenheiro. Portanto, conclui-se
que a mensuração planialtimétrica permitiu executar a terraplanagem, com a modificação do
desnível ocasionou uma redução de custos para o proprietário devido à movimentação de
material ser apenas na área em estudo.
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ANÁLISE COMPARATIVA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE CONCRETOS
INCORPORADOS COM SÍLICA ATIVA E NANOSÍLICA
Andressa Souza Sena1, Bárbara Gomes Martins2

Resumo
O concreto convencional em elementos estruturais, quando solicitados a esforços mecânicos
não promove de forma satisfatória, os parâmetros de boa resistência mecânica. Desta forma,
as micropartículas e nanopartículas fornecem melhoramento nas suas propriedades
mecânicas. O objetivo deste trabalho é comparar a resistência à compressão axial usando o
concreto convencional como referência e acrescentando as adições minerais. Para isso,
foram dosados três traços, primeiro o convencional sem adição mineral, o segundo com
adição de sílica ativa e o terceiro com adição de sílica ativa e nanosílica. As idades avaliadas
foram 7 dias e 14 dias, utilizando como parâmetro de consistência o concreto bombeado. Os
resultados obtidos demonstraram que o efeito da sílica ativa nos primeiros dias teve um
ganho maior na resistência à compressão axial do que o traço contendo sílica ativa e
nanosílica, sendo que a resistência ainda será avaliada quando chegar aos 28 dias.
Palavras–chave: Concreto. Sílica ativa. Nanosílica. Compressão Axial.
Introdução
As micropartículas e as nanopartículas fornecem ao concreto resultados satisfatórios
em suas resistências mecânicas e outras vantagens como durabilidade e porosidade.
A porosidade no concreto é prejudicial à sua resistência e, por isso, a sílica ativa e a
nanosílica quando adicionadas ao concreto ajudam a eliminar essa porosidade, facilitando a
obtenção de uma maior durabilidade e resistência para obras de barragens, pontes, portos,
estruturas hidráulicas e outras que necessitam de uma melhor qualidade. Os nomes usuais
desses tipos de concreto são: Concreto de Alto Desempenho (CAD) e Concreto de Alta
Resistência (CAR).
A sílica ativa é produzida através do silício metálico, das ligas de ferrosilício e de outras
ligas de silício, que são produzidos em fornos de fusão do tipo arco elétrico.
Por ser um mineral resultante da indústria metalúrgica possui maior uniformidade
quanto à sua composição química e física. Ao adicionar partículas nanométricas e micro,
faz-se que o consumo de água no cimento seja maior, pois aumentam a área superficial
específica das partículas (TECNOSIL, 2017a e 2017b).
De acordo com Said et al. (2012) apud Campos Neto (2015), a nanosílica pode se
apresentar de duas formas: grãos secos compactados e em suspensão coloidal. Em grãos
andressa_sena94@hotmail.com. Universidade de Rio Verde (UNIRV), Faculdade de Engenharia Civil.
Endereço: Fazenda Fontes do Saber, caixa postal 104, Rio Verde – Goiás.
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secos passa por procedimento de preparação especial antes de ser inserida no concreto
para garantir completa dispersão na água de amassamento ou qualquer outro aditivo. Já em
suspensão coloidal, produzida como uma suspensão estabilizada por um agente dispersor é
uma forma já pronta para uso. Os estudos apontam que o melhor resultado obtido é na forma
de suspensão coloidal.
Os efeitos positivos da adição de nanosílica no concreto é a sua participação na reação
pozolânica, a qual consome o hidróxido de cálcio fazendo com que produza um silicato de
cálcio hidratado - C-S-H adicional, preenchimento dos vazios entre os grãos de cimento,
trabalhabilidade, aceleração na hidratação do cimento, aumento da tenacidade e resistência
à compressão, cisalhamento, tração e flexão (GLEIZE, 2011).
O objetivo deste trabalho é avaliar comparativamente a resistência mecânica do
concreto através de ensaios experimentais de compressão axial para verificação da
resistência em concreto convencional e em concreto com adição de minerais.
Material e métodos
Material
Os materiais constituintes na pesquisa foram: agregados miúdos (areia fina e areia
grossa), graúdos (diâmetro máximo característico de 12,50 mm e 25,00 mm), sendo que
foram usadas duas granulometrias diferentes, cimento CP-II-F40, sílica ativa, aditivo
superplastificante (tipo II Plastol 6040), nanosílica em suspenção coloidal (Silicon NS AD
400).
As caracterizações dos materiais utilizados foram feitas em laboratório segundo as
indicações das NBR NM 248 (2003), NBR NM 53 (2003), NBR NM 52 (2003), NBR NM 45
(2006), NBR NM 23 (2001).
O traço utilizado na dosagem foi baseado no trabalho de Campos Neto (2015), onde o
traço final unitário para cada concreto dosado, está especificado na Tabela 1.
Tabela 1 - Traço unitário das misturas de concreto
Cimento

Sílica
ativa

Areia
fina

Areia
grossa

Brita 12,5
mm

Brita
25 mm

Plastol
6040

Silicon NS
AD 400

a/c

Traço 1

1

-

0,56

1,29

0,67

1,92

0,009

-

0,5

Traço 2

1

0,08

0,56

1,29

0,67

1,92

0,009

-

0,5

Traço 3

1

0,08

0,56

1,29

0,67

1,92

-

0,009

0,5

Fonte: Pr óprio autor.

Foram dosados três traços conforme especificado na Tabela 1, sendo o traço 1 o
concreto convencional com aditivo superplastificante, usado como referência na análise dos
resultados. O traço 2 é o concreto convencional com adição de sílica ativa, juntamente com
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aditivo superplastificante. O traço 3 é o concreto convencional com adição de sílica ativa e
nanosílica em suspenção coloidal, a qual já vem adicionada ao aditivo superplastificante.
Métodos
Para a verificação da consistência dos traços foram feitos ensaio de abatimento do
tronco de cone (slump) segundo a NBR NM 67 (1998), onde o parâmetro adotado foi para
concreto bombeado, no qual o slump pode variar de 160 mm a 220 mm. Ao atingir esse
parâmetro, o ensaio foi encerado e, em seguida, foram moldados os corpos de provas
conforme NBR 5738 (2015), onde para cada traço foram moldados 10 corpos de prova
cilíndricos 100 mm x 200 mm, totalizando 30 corpos de provas.
Os ensaios de resistência à compressão axial, realizados de acordo com a NBR 5739
(2007), foram feitos nas idades 7 dias e 14 dias, onde foram rompidos 3 corpos de provas
para cada uma das idades nos três traços. A idade de 28 dias também será analisada, mas
como este trabalho ainda está em curso esta idade não foi avaliada. Estas datas foram
estabelecidas para obtenção de dados como: seguimento no processo de concretagem em
edifício de múltiplos pavimentos, para a idade de 7 dias; retirada das escoras, para a idade
de 14 dias; e a resistência final, para a idade de 28 dias.
Resultados e discussão
O primeiro resultado obtido foi da consistência pelo abatimento do tronco de cone, em
que o traço 1 atingiu um slump de 215 mm, o traço 2 também obteve a consistência de
215 mm e o traço 3 obteve menor consistência, atingindo 205 mm. Estas variações são
devido às adições minerais (sílica ativa e nanosílica) e temperatura no momento da
concretagem.
A resistência à compressão dos três corpos de provas do traço 1 na idade de 7 dias
foram de 25,62 MPa, 23,35 MPa e 28,46 MPa. Na idade de 14 dias a resistência à
compressão dos três corpos de provas foram de 27,42 MPa, 25,02 MPa e 31,79 MPa. A
resistência à compressão dos três corpos de provas do traço 2 na idade de 7 dias foram de
27,28 MPa, 34,94 MPa e 36,47 MPa. Na idade de 14 dias a resistência à compressão de dois
corpos de provas foram de 33,40 MPa e 34,34 MPa. A resistência à compressão dos três
corpos de provas do traço 3 na idade de 7 dias foram de 25,67 MPa, 28,13 MPa e 29,13 MPa.
Na idade de 14 dias a resistência à compressão de três corpos de provas foram de 33,14
MPa, 34,69 MPa e 37,81 MPa. A Figura 1 mostra o resultado dos corpos de prova de maior
resistência, dos corpos de provas rompidos nas idades 7 dias e 14 dias.
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Figura 1 - Desenvolvimento da Resistência à compressão axial
Fonte: Pr óprio autor.

Conclusões
Os resultados do ensaio de resistência à compressão axial mostraram que tanto a
adição de sílica ativa quanto a adição de sílica ativa e nanosílica no concreto convencional
conseguiram adquirir um ganho considerável de resistência, ao se comparar esses dois
traços com o concreto convencional. Ao comparar os resultados de resistência, obtidos nas
idades de 7 e 14 dias, dos três traços foi possível observar que o traço 2 nas idades iniciais
obteve um maior ganho de resistência, demonstrando que o traço 3 não ultrapassou a
resistência do traço 2, como era o esperado. Umas das possíveis justificativas do traço 3 não
ter obtido uma resistência maior que o traço 2, pode ser a quantidade de nanosílica
acrescentada, a qual foi pequena. Esses resultados ainda serão analisados na idade de 28
dias.
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UTILIZANDO BIM 5D PARA QUANTIFICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Wandeir Tavares Ferreira Júnior1

Resumo
A quantificação de insumos não acompanhou os avanços tecnológicos dos demais setores
da construção civil, e esta área possui poucos avanços em inovações de estimativas de
custo de obras. O BIM (Building Information Modelling), ou em português, Modelagem da
Informação da Construção, é um processo capaz de gerenciar todas as informações
empregadas nas diversas fases do ciclo de vida de um empreendimento, garantindo ganhos
em todas as etapas, por meio da modelagem dessas informações. Os programas BIM podem
armazenar em seu banco de dados informações inerentes a um projeto integrado, tais como
características dos materiais, dimensões, especificações, entre outras que podem estar
contidas no modelo virtual. Por esta razão, é uma plataforma consistente, capaz de melhorar
o gerenciamento de custos e prazos em todas as etapas da construção. Este estudo tem
como principal foco explorar as informações desta tecnologia referentes à quantificação e
estimativa de custo para arquitetura e engenharia. Para que se consiga bons resultados
através de processos automatizados, é necessário que o projetista apresente detalhamento e
especificações suficientes no modelo utilizado para quantificação e orçamentação. Por esta
razão, as etapas de modelagem e escolha de família de objetos apropriadas durante todo o
processo são de suma importância. Utilizado da maneira correta, o BIM representa para as
construtoras e profissionais da construção civil: redução de custos, transparência, mais
precisão nos custos e cronogramas, gerando desta forma, maior eficiência e confiabilidade.
Palavras–chave: Modelagem da Informação da Construção. Quantitativo de materiais.
Estimativa de Custos. 5D. BIM.
Introdução
A quantificação automática e precisa são alguns dos principais benefícios trazidos
pelos programas BIM na fase de orçamentação, pois através destes softwares é possível
efetuar cálculos de forma instantânea de todos os quantitativos necessários para a obra.
Porém, no Brasil, as empresas de construção civil que buscam desbravar as ferramentas
BIM na parte de orçamentação, têm que lidar com a quebra de paradigmas, disseminação de
informação relacionada ao tema, profissionais não acostumados a ligar com os conceitos e,
principalmente, falta de bibliotecas adequadas (BRADA; 2012).
A problemática abordada neste trabalho, mostra-se explícita em relação à extração de
quantidades dos insumos necessários para construção, através de modelos 3D gerados por
softwares BIM, principalmente nas situações nas quais os orçamentistas são eximidos das
etapas de elaboração dos projetos.
Em primeiro momento, este trabalho registra a definição de estimativas de custos e
quantificação, e o benefício trazido quando feito em um software BIM, na sequência
apresenta o conceito de BIM e o programa escolhido para desenvolvimento. Torna-se de
1
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suma importância para a diminuição de tempo e redução de gastos, na quantificação de
insumos na construção civil, utilizar programas BIM capazes de trazer estas informações em
seu banco de dados.
Este trabalho tem o objetivo de comparar a quantificação por meio de dois softwares
CAD (Computer Aided Design, ou no português, Desenho Assistido por Computador) e BIM,
utilizando-se do programa Autodesk Revit©, focando na parte de extração de informações
referentes à quantificação e demonstrar os benefícios alcançados nesta área, quando
utilizadas as ferramentas BIM de forma adequada para obtenção de resultados provenientes
do custo da obra nas diversas etapas da construção.
Material e métodos
A geração atual de ferramentas BIM, inclui o Autodesk Revit©, o Bentley Architecture®,
o ArchiCAD® da Graphisoft®, o Digital Project® da Gehry Technology©. O software BIM
escolhido elaboração do projeto foi o Autodesk Revit©, versão estudante 2015 em português.
O Revit© é um software paramétrico, orientado a famílias, tornando sua forma de
trabalho completamente diferente de softwares CAD que trabalham com Layers. Estas
famílias trazem diversas propriedades de parametrização e configuração, o que torna muito
mais fácil o processo de projetar com os elementos construtivos, ou seja, fundações, paredes,
telhados, que poderão ser visualizados tanto em planta baixa como em perspectiva
tridimensional. O Revit© possui um banco de dados único que consiste de elementos
construtivos necessários para o empreendimento, contendo todas as informações relativas à
construção, desde dados geométricos a dados de construção. Estas informações são
extraídas dos componentes utilizados durante a execução do modelo 3D criado para gerar as
vistas do projeto (BRAGA et al.; 2013).
Em Braga et al. (2013), definiu-se o conceito de orçamento para obra de construção
civil como o levantamento das quantidades dos serviços e os respectivos preços unitários
que estão ligados às unidades de medidas (áreas, volumes, perímetros, unidades, etc.)
geralmente apresentados na forma de planilha.
O método de pesquisa escolhido foi um estudo de campo, com propósito de fazer um
comparativo entre a orçamentação com o método de quantificação manual, através de uma
planta no AutoCAD e o método automático, utilizando-se de uma ferramenta BIM para
extração das informações referentes ao quantitativo de insumos. Para esta comparação foi
utilizado o mesmo projeto arquitetônico.
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Resultados e discussão
Neste item são apresentados e discutidos os resultados das análises do estudo de
caso, e todo o procedimento adotado para a execução deste projeto.
Ao importar o arquivo DWG desenvolvido em algum programa CAD para dentro do
programa Revit©, para facilitar no processo de redesenho da planta baixa, a primeira família
necessária para criação do projeto arquitetônico e, provavelmente, a que mais será utilizada
no decorrer de todo o projeto, é a parede.
Seguindo a metodologia utilizada por Badra (2012) para quantificação das paredes
utilizando plantas 2D através do arquivo CAD, é fundamental a tabulação de forma
sequencial, e identificação dos elementos que envolvem o projeto. Por esta razão, foi
identificada na planta a nomenclatura PAR, divididas da PAR 01 à PAR 30. Estas
informações foram lançadas na planilha encontrada no material extra do livro de Badra
(2012), e possui fórmulas que fazem o cálculo automático de áreas, descontando vãos de
janelas e portas.
A ferramenta do BIM, essencial neste trabalho para parte de quantificação, é a
categoria Schedules (tabelas), uma ferramenta do Revit© muito poderosa para efetuar
cálculos e quantificação dentro do programa, e permite criar a exibição tabular das
informações que são extraídas de forma automática do modelo. Na versão em português do
programa, pode ser encontrada na aba Vista e em seguida Tabelas. A primeira opção, Tabela/
Quantidades, é uma tabela na qual pode ser programada e adaptada pelo usuário, sendo
possível extrair as quantidades de componentes presentes na modelagem 3D. Com a opção
de Levantamento de material, é possível extrair informações dos componentes por tipo de
material, obtendo informações como quantidade de blocos, volume de argamassa para
revestimento.
Uma planilha semelhante à Figura 1 foi quantificada automaticamente no programa
Revit© em poucos segundos, através das opções vista> Tabelas > Tabelas de Quantidades.
Selecionando o campo da Categoria como Paredes, em seguida os campos tabelas de:
Família e Tipo, Comprimento, Largura, Altura desconectada, Área e Volume. É possível fazer
um comparativo entre as duas planilhas, observando claramente que a planilha gerada no
Revit©, é bem mais clara e resumida. A parede pode ser identificada no programa apenas
clicando sobre a planilha, e a vista 3D destaca em azul. Observa-se que a parede em
questão já desconta o vão da janela, conforme mostrado na Figura 2. Este método permite
pular toda a etapa de medição das informações e registro manual em planilha. Porém, não
permite quantificar os insumos de cada serviço, sendo necessário software, como Autodesk
Quantify Takeoff (QTO), para extrair elementos construtivos e cadastrar as composições
unitárias para cada serviço.
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Figura 1 - Planilha em Excel© para medição de alvenaria
Fonte: Acervo do autor

Figura 2 - Planilha gerada no Revit© para medição de alvenaria
Fonte: Acervo do autor

Sendo assim, esta pesquisa permitiu concluir, que o levantamento das quantidades de
uma edificação, é um processo demorado, que exige um esforço considerável e, caso seja
necessária alguma alteração no projeto, o levantamento deverá ser refeito. Com o uso dos
recursos de auxílio para quantificação disponíveis nas ferramentas BIM, torna-se possível
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uma redução considerável de tempo gasto, comparado à medição de informações no CAD.
Todas as quantidades podem ser extraídas do modelo 3D gerado no Revit© ou em qualquer
outro programa BIM.
Conclusões
A estimativa de custos quando integrada com alguma ferramenta de projeto BIM,
possibilita que projetistas executem engenharia de valor ao mesmo tempo em que estão
projetando, permitindo no período de desenvolvimento do projeto diversas avaliações
práticas nas mais variadas fases da edificação.
Diante disso, verificou-se que a utilização dos modelos tridimensionais na elaboração
do projeto, aprimora a compreensão e facilita visualizar o empreendimento nas suas diversas
fases de construção, proporcionando identificar erros de projeto ainda na fase de elaboração.
Com o modelo 3D da edificação, é possível, extrair as informações de quantidades de
materiais do banco de dados de forma automática, permitindo facilidade na elaboração da
orçamentação e precisão nas tomadas de decisões referentes ao custo da edificação.
Desta forma, pode-se verificar que as ferramentas BIM otimizam o processo de
documentação e também nas etapas de desenvolvimento do projeto executivo, facilitando
principalmente a extração de quantidades para orçamentação e proporcionando ao mesmo
tempo um trabalho colaborativo.
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ANÁLISE APLICADA À MOBILIDADE E FUNCIONALIDADE DAS VIAS EM RIO
VERDE – GO
Gustavo Gonçalves Honorato1, Bacus de Oliveira Nahime2

Resumo
Visando analisar a importância da Mobilidade urbana, assim como a engenharia de tráfego, o
presente trabalho faz uma análise crítica e exploratória de Rio Verde, município brasileiro
situado no interior do estado de Goiás, Região Centro-Oeste do país. Segundo o (IBGE), o
quarto mais populoso do estado. Incluso na problemática urbana de mobilidade a cidade já
vivencia a dificuldade em locomoção de veículos e de pedestres. Essas informações
coletadas do município, foram comparadas com cidades vizinhas dos quais possuem grande
importância em seu plano diretor e sistema de transporte público. Recém-inaugurada a
Avenida Paulo Roberto Cunha facilita o deslocamento entre bairros que antes eram de difícil
acesso, onde foi realizada a contagem de quantidade de carros que circulavam em parte dela
nos horários de 17 h ás 18:30 h, mostrando a quantidade de veículos que usufruem dela. A
falta de qualidade na infraestrutura asfáltica e do planejamento, implica diretamente no fluxo
de locomoção. O plano de mobilidade urbana é uma ferramenta utilizada pelo município para
evitar problemas no contexto urbano social, com ênfase na mobilidade e qualidade da cidade.
Sua execução deve atender ao crescimento populacional. De acordo com Villaça (2005),
desde 1930 a ideia de Plano Diretor alastrou-se, passando a ser adotada, definida e
prestigiada pela Industrialização dos centros urbanos e, particularmente, do crescimento da
indústria automobilística, fomentando assim a problemática a ser analisada.
Palavras–chave: Mobilidade. Transporte público municipal. Crescimento populacional.
Introdução
Esta problemática presenciada nas últimas décadas é caracterizada pela falta de
estudo de mobilidade. O estudo e análise adequados para engenharia de tráfego, assim
como a falta de qualidade dos transportes fornecidos, tanto pela prefeitura quanto empresas
privadas, afeta diretamente o cotidiano das pessoas, impactando em setores que vão desde
a economia da cidade até a qualidade de vida e sua expectativa.
Segundo Magagnin e Silva (2008), o crescimento urbano desordenado em
consequência da falta de planejamento e regras do uso e ocupação do solo, o aumento
excessivo no uso de automóveis, a falta de infraestrutura urbana e de transporte público, a
poluição do meio ambiente, entre outras, são questões que interferem na qualidade de vida
da população. Estes fatores têm contribuído para que pesquisadores e tomadores de
decisões busquem novas formas de minimizar, discutir e desenvolver soluções para estas
questões urbanas.
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Rio Verde é um município brasileiro do interior do estado de Goiás, Região
Centro-Oeste do país. Sendo, segundo o IBGE (2016), o quarto mais populoso de Goiás,
ficando atrás apenas da capital Goiânia e das cidades; Aparecida de Goiânia e Anápolis. Este
município já presencia a dificuldade em locomoção de veículos e pedestres em virtude da
falta de um plano de mobilidade urbana adequado.
O levantamento de dados realizado neste trabalho é feito nas ruas do município de Rio
Verde, com base no cotidiano da população que reside do município e convive diariamente
com essas problemáticas. O presente trabalho demonstra como o estudo da mobilidade e a
prática racional para construções de grande impacto urbano pode melhorar o fluxo de carros
e acelerar o movimento das pessoas influenciando na qualidade de vida e atividades
econômicas.
Material e métodos
O local de estudo escolhido foi um trecho da Avenida Paulo Roberto Cunha,
compreendido entre a Avenida Presidente Vargas e R. Cel. Vaiano. Esta avenida,
recentemente inaugurada na cidade de Rio Verde - GO, dá acesso a importantes bairros da
cidade que antes eram de difícil acesso, exercendo uma função arterial no tráfego de
veículos urbanos.
Foi realizado o levantamento da quantidade de veículos que trafegavam neste mesmo
trecho, em ambos os sentidos, no dia 25 de junho de 2017, nos horários das 17 h às 18:30 h,
anotados em intervalos de tempo de 30 minutos.
Com análises e dados com fontes do IBGE, baseados no levantamento demográfico
dos últimos censos, tais informações do município serão comparadas com cidades vizinhas e
grandes centros urbanos como por exemplo Curitiba - PR, da qual possui grande importância
tanto em seu plano diretor, como seu sistema de transporte público. Já as cidades como
Goiânia, Jatai e Mineiros, foram com base no acesso aos dados e a relação tanto econômica
como social entre elas e Rio Verde. Tais comparações foram feitas de forma construtiva, sem
a intenção de prejudicar a política pública do município, mas de acrescentar e melhorar a
qualidade da realidade dos municípios.
Foi feita uma consulta no site do IBGE e sites das prefeituras das cidades citadas, onde
foi encontrado o valor do crescimento populacional de cada cidade, comparando essas taxas
e definindo qual cidade da região obteve maior crescimento populacional, relacionando com
quais medidas o município está tomando para minimizar problemas na mobilidade da cidade.
Foi feita uma exploração em documentação obtida junto à prefeitura municipal, que
demonstram informações como gastos, extensão das vias pavimentadas na cidade,
quantidade de reformas e operação tapa buracos. Com os dados será realizada uma análise
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da qualidade do serviço e material fornecido à população, por meio do estudo dos materiais
utilizados, sua forma de aplicação e durabilidade. Feita esta investigação, será apurado se
houve melhoramento para a cidade e população, relacionando fatores econômicos como,
valorização de espaço público, gastos públicos racionais e investimentos com a qualidade de
vida.
Resultados e discussão
Para afirmar o crescimento populacional na cidade de Rio Verde foram levantados os
seguintes dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Tabela 1 - Crescimento populacional 2010-2016.

Fonte: (IBGE) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Dentre as cidades da região o último censo demonstra que o maior crescimento
populacional foi em Rio Verde, logo torna-se necessário um estudo de planejamento.
Para realizar esse estudo, foi realizada a contagem de quantidade de carros que
circulavam em parte da Avenida Paulo Roberto Cunha nos horários entre 17 h e 18:30 h,
escolhidos por ser um dos horários com mais fluxo de carros que a avenida possui, na
finalidade de demonstrar a quantidade de veículos que usufruem da via. No período entre 17
h e 17:30 h foram contabilizados 791 veículos (carros, motocicletas, caminhões, ciclistas e
ônibus), das 17:30 h às 18 h, 823 e das 18 h às 18:30 h 795 veículos, encontrando assim
uma quantidade de 2409 automóveis nessas vias e ainda sem calçada, foram identificados
39 pedestres que se arriscavam para utilizar a via.
Os dados coletados revelam o quanto essa avenida que foi inaugurada parcialmente,
influencia no trânsito da cidade, facilitando o acesso a bairros dos quais não possuíam fácil
acesso a outra avenida principal da cidade (Av. Presidente Vargas). Isto demonstra o quanto
se pode alterar o espaço proporcionando menor distância entre pontos que antes dela eram
de difícil acesso. A quantidade de veículos descrita acima, refere-se à circulação nos
seguintes sentidos: seta laranja para os veículos que vão da Avenida Presidente Vargas em
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direção à Rua Coronel Vaiano; e seta azul para os veículos que vão da Rua Coronel Vaiano
para a Avenida Presidente Vargas, considerando a vazão das ruas laterais (Figura 1).

Figura 1 - Parte analisada da Avenida Paulo Roberto Cunha
Fonte: (Google Imagens, adaptada pelo autor)

Com velocidade média constante de 50 km/h, máximo permitido nas vias,
considerando variações de velocidade, semáforos e fluxo de carros, nos percursos indicados
por setas laranjas e verdes até um ponto indicado na Figura 1, o tempo médio encontrado
para a realização deste percurso de 1,17 km foi de 2 minutos e 37 segundos (seta laranja), já
a percurso indicado pela seta verde, da qual é um percurso alternativo antes da inauguração
da obra foi realizado em 5 minutos e 23 segundos e se estende por 1,58 km. O percurso da
Avenida Paulo Roberto Cunha reduziu o tempo em 2 minutos e 46 segundos mais de 50% a
menos do tempo gasto pelo caminho alternativo e proporcionou menor distância, reduzindo
410 m percorridos.
Cabe lembrar que este trabalho se encontra em desenvolvimento, cujos resultados
parciais já servem para o atendimento dos objetivos propostos, e já demonstra como uma
obra e o crescimento populacional pode influenciar diretamente na mobilidade de toda uma
cidade.
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Conclusões
Na finalidade de evitar futuros problemas que afetariam a vida de todos os cidadãos
instigando a população, sindicatos e políticos, a investirem em medidas públicas em prol da
qualidade na mobilidade da cidade, pode-se concluir com o presente estudo:


Esta obra propõe destravar e auxiliar o fluxo de carros em Rio Verde – GO.



A avenida está em constante desenvolvimento e já demonstra grande capacidade de
fluidez do tráfego urbano. Quando concluída planeja-se transformar o fácil acesso a
bairros distantes do centro da cidade.



Sua construção contribuiu para a utilização racional do espaço “vazio” que a cidade
possuía na região central, em ambas as margens do córrego do sapo.



O plano de mobilidade quando executado minimiza o tempo no trânsito, tornando-o mais
rápido e acessível para as diversas categorias sem dispensar a segurança.



Cabe a um bom planejamento, proporcionar ao cidadão boa qualidade das vias urbanas,
para a locomoção segura e rápida, assim como a passagem de pedestres sem excluir
portadores de necessidades especiais.



Com meios de transportes públicos adequados, fiscalização qualificada da execução do
plano diretor e com planejamento de acessibilidade, pode-se minimizar a quantidade de
carros nas vias, além de diminuir o risco de acidentes.

Referências
BRASIL, IBGE. Censo Demográfico, 2016. Disponível em <www.ibge.gov.br> Acesso em: 15
nov. 2017.
MAGAGNIN, R. C.; SILVA, A. N. R. Da. A percepção do especialista sobre o tema mobilidade
urbana. Transportes, [S.L.], v. 16, n. 1, p. 25, jun. 2008.
VILLAÇA, F. Efeitos do espaço sobre o social na metrópole brasileira. In: Souza, M. A. A. de,
e outros. Metrópole e globalização. São Paulo: Cedesp, 1999.

ENAE / 2017

125

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE
TRABALHO NO CANTEIRO DE OBRAS DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
Estelly Kristhy Pereira Peres1, Bacus de Oliveira Nahime2

Resumo
Sabe-se que são muitos os riscos oferecidos pelo canteiro de obra, deixando o operário
vulnerável aos mesmos. Portanto, o presente trabalho visa abordar a implantação de
programas de segurança baseados no PCMAT, abordando os riscos vigentes ao trabalhador
e propondo métodos para minimizá-los. Através das considerações objetiva-se conscientizar
sobre a importância do uso de EPIs, garantindo a saúde e integridade física dos
trabalhadores, além de evitar danos ou situações perigosas por falta de prevenção, e
espera-se ainda determinar as medidas de proteção e prevenção.
Palavras–chave: PCMAT. NR-18. Construção civil. Avaliações de risco.
Introdução
A indústria da construção civil brasileira é classificada por alguns como a indústria que
mais ocorre acidentes do trabalho, apresentando um lento desenvolvimento quanto às
tecnologias que favorecem a saúde e segurança no trabalho (PEREIRA; FILHO, 2006).
Segundo Quiesi (2014), existem inúmeros fatores que colocam em risco a segurança e
a saúde dos trabalhadores no canteiro de obra, tais como a falta de controle do ambiente de
trabalho e do processo produtivo e a precária orientação e preparação dos operários. Em
decorrência dos altos índices de acidentes, observou-se a necessidade de implementar
medidas que visam prevenir e minimizar os riscos inerentes à essas atividades, destacando o
uso dos Equipamentos de Proteção Individual ou EPI’s (MORAIS, 2007).
A Norma Regulamentadora (NR) 18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de
planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e
sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de
trabalho na Indústria da Construção.
O Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção PCMAT é definido, segundo Piza (1997) apud Araújo e Melo (1998), como sendo um conjunto
de ações relativas à segurança e saúde do trabalho e ordenadamente dispostas, visando a
preservação da saúde e da integridade física de todos os trabalhadores de um canteiro de
obras, incluindo terceiros e o meio ambiente.
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Para Bonfante (2013), o PCMAT passou a ser obrigatório em todo canteiro de obras
com o objetivo de diminuir os altos índices de acidentes, porém, por falta de fiscalização e
conscientização dos operários, o seu cumprimento não é eficiente apesar de sua importância
para a segurança e integridade do trabalhador.
De acordo com Skonieski Junior (2011), o PCMAT estabelece condições e diretrizes de
Segurança do Trabalho para obras e atividades relativas à construção civil com objetivo de
garantir a integridade física e a saúde dos funcionários. A NR 18 (2015) obriga sua
elaboração, que deve ser feita por um profissional habilitado na área de segurança do
trabalho, e implementado pelo empregador, em canteiros de obras que contenham 20 ou
mais trabalhadores.
Este trabalho se propõe a implementar o PCMAT no canteiro de obras da Universidade
de Rio Verde - UniRV, localizada na Fazenda Fontes do Saber, em Rio Verde – Go, com o
intuito de prevenir a segurança e a saúde dos funcionários da instituição.
Material e métodos
A primeira fase do processo produtivo que será considerada é o processo de execução
de elementos estruturais, a qual se encontra em andamento no ponto de ônibus que está
sendo construído na Universidade de Rio Verde. De acordo com o plano de segurança de
Maia (2014), nesta fase leva-se em consideração algumas etapas e seus respectivos riscos,
como:
- Montagem de armadura de aço
Os riscos comuns sujeitos a ocorrência são de cortes e perfurações; quedas em altura;
quedas de objetos de pavimentos superiores, dores nas costas e nos membros. As possíveis
causas se dão pelo manuseio incorreto dos equipamentos, sendo ele: falta de treinamentos e
falta da utilização e manutenção correta quando ao uso dos EPI’s.
As medidas protetivas para essa etapa são: utilização de EPI adequado, realização de
treinamentos e medidas adequadas para trabalhos em altura, adoção de intervalos de
descanso e ginástica laboral com os operários.
- Montagem de Fôrmas
Os riscos que podem ocorrer na montagem de fôrmas são: corte, perfuração,
esmagamento de dedos; queda em altura; intoxicações e irritações na pele; dores nas costas
e membros.
As suas causas são decorrentes pela falta do uso de EPI’s específicos, manuseio
incorreto de equipamentos, não utilização do cinturão de segurança, ausência de intervalos
de descanso e movimentos repetitivos, manuseio incorreto de produtos químicos na retirada
das fôrmas, falta de atenção e de treinamento adequado.
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Como medidas preventivas, tem-se: uso de proteções individuais - cinto de segurança
tipo paraquedista - bem como a máxima atenção na execução das atividades, para evitar
eventual queda de materiais, usar luva de P.V.C./látex flexível para evitar contato com
cimento, argamassa e desmoldante, adotar intervalos de descanso compatíveis com as
tarefas realizadas.
- Concretagem da Peça Estrutural
Os riscos comuns que ocorrem nesta etapa, são as vibrações excessivas, queda em
altura, queda de objetos de pavimentos superiores.
Suas causas se dão pelo manuseio incorreto do vibrador para adensar o concreto,
desatenção nos serviços, falta de treinamento adequando, queda de materiais devido à má
arrumação no local, não utilização ou falta de manutenção dos EPI’s.
As medidas preventivas adotadas nesta etapa, são: realização de treinamento
adequado para o trabalhador, manutenção e utilização de EPI, uso de telas nas fachadas e
uso de bandejas de proteção.
Resultados e discussão
Realizou-se um levantamento dos atuais funcionários, possibilitando uma relação com
os EPI’s necessários para compra. Devido à recente implementação, os funcionários ainda
não possuem os equipamentos completos, estando equipados apenas com calçado de
segurança. A chegada do restante está sujeita a licitação e estimada para entrega na
segunda semana de outubro.
Com todos os equipamentos adequados, espera-se elevar o nível de segurança dos
operários e, consequentemente, da obra, propiciando maior produtividade no canteiro, obtida
pela maior confiança para execução dos serviços.
Conclusões
A utilização dos equipamentos de segurança é fundamental para o bom andamento da
obra e para melhor prestação de serviço do operário, demonstrando a responsabilidade da
empresa, garantindo-a maior credibilidade e minimizando possíveis riscos no canteiro de
obra.
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MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO DA
CANA-DE-AÇÚCAR CRUA: UM ESTUDO DE CASO EM UMA USINA DO
SUDOESTE GOIANO
Darlan Marques da Silva1, Jader Adriano da Silva2, Mariana da Silva Moraes3, Ana Luiza Soares
Nascimento4, Loysleny Branco dos Santos5

Resumo
Um processo produtivo íntegro é de suma importância para o desempenho das indústrias. O
monitoramento de parâmetros da qualidade é um dos fatores que garantem ao processo uma
assertividade industrial de produzir dentro do desejado. No setor sucroalcooleiro não é
diferente, visto isto, o presente trabalho teve como objetivo verificar a qualidade da
matéria-prima (cana-de-açúcar crua) recebida por uma usina situada no Estado de Goiás de
acordo com os parâmetros de qualidades (POL (%), Pureza (%) e ATR (Kg/Tc)) estabelecidos
pelo Conselho de Produtores de Cana-de-açúcar. Avaliando a qualidade no Laboratório de
Pagamento de Cana por Teor de Sacarose, da safra de 2016, no período dos meses de
agosto a dezembro. Os resultados encontrados apresentaram índices dentro das
especificações adotadas. O comportamento das variáveis nos gráficos apresenta uma
ascendência inicial até atingir seu pico de produção, seguindo de uma queda e fomentando
discussões dos fatores edafoclimáticos.
Palavras–chave: Monitoramento de qualidade. Sucroalcooleira. Edafoclimáticos.
Introdução
Atualmente, as indústrias estão passando por um cenário de dinamismo e uma
competitividade cada vez maior, principalmente frente à crise econômica do Brasil. A busca
por produção em quantidade deixa de ser foco, agregando-se a questão da qualidade dos
produtos finais. Frente a isso, a matéria-prima a ser utilizada no processamento da cadeia de
produção de um determinado produto torna-se primordial no alcance dos objetivos e metas
de uma instituição.
Desde 2009, o sistema agroindustrial sucroalcooleiro representa circulação de quase
US$ 87 bilhões, já em 2008, sua contribuição no Produto Interno Bruto (PIB) foi estimada em
cerca de 28 bilhões de dólares, sendo 1,5% do PIB do Brasil. Isso pode ser explicado, por um
exemplo que revelou ao mundo um potencial de sustentabilidade, em 2015, 80% dos
automóveis leves em circulação no Brasil já utilizavam etanol como combustível, e a
exportação mundial de açúcar atingiria 60% no país (GONÇALVES et al., 2015).
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Rodrigues e Seratto (2012) afirmam que a produção de etanol é concentrada nas
regiões do centro sul e nordeste do Brasil, sendo que mais de 80% está no centro sul. A
cadeia produtiva da cana-de-açúcar totalizando mais de 350 unidades industriais, abrange
cerca de 11000 produtores independentes, caracterizando a importância na geração de
empregos diretos no meio agrícola, além de movimentar os setores de insumos, indústria de
máquinas e equipamentos, subprodutos e derivados (RODRIGUES; SERATTO, 2012).
Mesmo se tratando de uma cultura rústica, a qualidade da cana-de-açúcar deve chegar
à indústria de processamento com teores e níveis adequados para que se possa ter êxito em
relação à qualidade e quantidade do etanol.
A qualidade da cana-de-açúcar como matéria-prima para a produção dos derivados da
cultura é uma das premissas consideradas para se obter o melhor desempenho da
fermentação alcoólica (FIGUEIREDO; MACIEL; MARQUES, 2008).
Diante dessa premissa, o presente trabalho buscou verificar a qualidade da
matéria-prima (cana-de-açúcar crua) recebida por uma usina situada no Estado de Goiás em
consonância com os parâmetros de qualidades estabelecidos pelo CONSECANA, sendo as
variáveis analisadas: teor de sacarose aparente na cana - POL (%,), Pureza (%) dada pela
relação da pol e do grau Brix, e Açucares redutores totais - ATR (Kg/Tc).
Material e métodos
O estudo foi realizado no município de Quirinópolis – GO, no Laboratório de
Pagamento de Cana por Teor de Sacarose – LPCTS do setor sucroalcooeiro de uma
organização ligada a um grupo paulista, seguindo os procedimentos do manual da empresa,
em relação às análises. Este foi elaborado pela CONSECANA, e segue as recomendações
das normativas referente a cadeia de produção da cultura e seus produtos, formulada pela
ABNT.
As variáveis analisadas: POL (%), Pureza e ATR (Kg/Tc) iniciou-se quando a
cana-de-açúcar chega à usina, durante a pesagem na balança é retirada uma amostra para
análise, a qual pelo teor de sacarose apresentado a matéria-prima é realizada o pagamento.
Para tanto, a amostragem para análise foi realizada por sonda oblíqua (retirada pela
parte de cima do vagão), em que a quantidade total de 10 a 15 kg, em que é retirado segundo
o regimento seguido pela empresa o Manual CONSECANA (CONSECANA, 2015).
As análises de Polarização (Pol), Pureza e ATR (Açucares Total Recuperável) foram
avaliadas de acordo com o manual da empresa que se baseiam nas ABNT NBR 16271
(determinação da qualidade).
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Os dados utilizados foram obtidos nas análises laboratoriais do PCTS, coletados
utilizando os laudos expedidos pelo próprio, em um período de cinco meses
(agosto-dezembro de 2016).
As análises dos dados obtidos foram realizadas utilizando um sistema comparativo
entre as recomendações dos órgãos fiscalizadores e das características desejáveis acerca
da matéria-prima, os resultados dos boletins no período analisado, utilizando medidas
estatística descritivas. Também foi realizada a análise de variância dos dados, tomando como
base um delineamento ao acaso e que cada mês (período) foi considerado como um
tratamento, e os dias como repetição. O intuito foi avaliar se existe diferença estatística entre
os meses na qualidade de matéria-prima.
Resultados e discussão
De acordo com os dados coletados, foram analisadas inicialmente medidas estatísticas
descritivas como média, desvio padrão, variância, coeficiente de variação e valores máximo
e mínimo observados, utilizando como suporte o suplemento Análise de Dados do software
@Excel. Os resultados encontrados estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 – Medidas descritivas (tendência central e dispersão) dos dados analisados.
Parâmetros

Média (

)

Desvio Padrão
(σ)

Variância
(σ²)

Coeficiente de
variação
(CV%)

Valor
Máximo

Valor
Mínimo

Pol %

16,89

1,36

1,86

11,01

18,60

13,32

Pureza (%)

85,72

2,03

4,11

4,79

88,60

80,00

ATR (Kg/Tc)

137,69

11,23

126,08

91,57

152,21

108,30

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2017).

Analisando a Tabela 1, percebe-se que as médias, apresentaram-se dentro do
condizente ao intervalo de dados obtidos em relação as recomendações dos valores de
referência da Empresa e da EMBRAPA (ver Tabela 2).
Tabela 2 – Padrões de qualidade da cana segundo as recomendações da Empresa e EMBRAPA.

Variável
Pol (%)
Pureza (%)
ATR (Kg/Tc)

Parâmetros de qualidade da
Empresa
> 7,5
> 75,0
> 80,0

Parâmetros de qualidade da
EMBRAPA
> 14,0
> 85,0
> 92,0

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2017).

Em relação às medidas de dispersão, nota-se o maior desvio padrão amostral
apresentado foi relativo a ATR (11,23%). O maior coeficiente de variação observado foi em
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relação ao ATR (91,57%). Isso pode ser explicado pois o ATR é determinado pela relação do
AR (%) e o Pol, estas duas variáveis estão correlacionadas com os açúcares produzidos pela
planta, que podem ser influenciados desde a questão de adubação, tratos culturais e
incidência de pragas ou doenças (VIAN, 2017).
As variáveis analisadas Pol (%) e Pureza (%) apresentaram um coeficiente de variação
de média com valores consideráveis, sendo respectivamente 11,01% e 4,79 %. Entretanto,
como os coeficientes apresentaram valores menores que 30%, sugere que as amostras
utilizadas podem ser consideradas homogêneas (COSTA, 2011). O ATR não apresentou o
mesmo comportamento devido a questões inerente a própria variável que leva em
consideração diversos fatores, que tendem a variar muito de local para local, como discutido
acima por (VIAN, 2017).

Figura 1 – Comportamento das variáveis: (A) Pol%; (B) Pureza% e (C) ART Kg/Tc
Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

O gráfico da Figura 1A apresenta uma comparação entre a POL% calculada (Pol), o
crítico recomendado pela empresa (mínimo de 7,5%) e pela EMBRAPA (>14%). Pode-se
observar que as recomendações da EMBRAPA tendem a serem mais rígidas (valores
maiores que o estabelecido pela empresa). Entretanto, com relação ao POL%, observa-se
que a qualidade da cana crua analisada apresenta índices acima do exigido pela empresa e
em grande parte do período contempla também o ditado pela EMBRAPA.
ENAE / 2017

134

A variação ocorrida no período avaliado, apresenta um acréscimo e posteriormente um
declínio na percentagem da polarização, pode ser explicada tomando como referência a
questão da ecofisiologia (adaptação da fisiologia dos organismos vivos às condições do meio
ambiente) da cultura. Que no período de secagem tende a manter a produção de
fotoassimilados (compostos derivados da fotossíntese), e no período chuvoso retorna a seu
desenvolvimento vegetativo, característica típica das gramíneas (OLIVEIRA et al, 2011). O
mesmo cenário é observado para a variável pureza (%), que mesmo apresentando médias
que se enquadrem no padrão dos critérios de qualidade da empresa (mínimo 75%), com
relação ao recomendado pela EMBRAPA (>85%), não apresenta o mesmo padrão (ver
Figura 1B).
Dado que a pureza é estimada pela razão de %Pol pela ºBrix, quando em período
vegetativo, fatores extrínsecos (orgânico ou inorgânico) que interfere na leitura da variável
(VIAN, 2017). O mesmo autor ressalta que quaisquer conteúdos que expõem uma
sensibilidade óptica tende a intervir na POL, como alguns açúcares redutores.
Em relação a ATR, mesmo que as outras variáveis interferiram em seus resultados
observa-se que a média observada atende os dois critérios de comparação (empresa e
EMBRAPA), mesmo apresentando o mesmo comportamento dos gráficos da Pol e pureza,
com queda no período chuvoso (ver Figura 1C). Vian (2017, p.1) ressalta que, em relação a
ATR, deve-se considerar a questão do tempo de colheita e entrega a indústria, devido a
deterioração da cana, em que afirma, 93% das perdas de sacarose podem referir a ação de
“microrganismos, 5,7% por reações enzimáticas e 1,3% por reações químicas, resultantes da
acidez”.
Ressalta-se ainda que, o comportamento da linha nos gráficos referente a análise feita,
apresenta certa irregularidade, próprio da cultura que inicialmente possui uma produção
menor de fotoassimilados, tendo seu pique entre os meses de final de agosto até novembro,
em que há uma queda nestes, Oliveira et al (2011) demonstram resultados similares,
realizando seus estudos no mesmo período estudado (agosto a dezembro).
Conclusões
De acordo com os resultados analisados neste trabalho pode-se dizer que, para as
variáveis analisadas, existe uma tendência dos índices estarem dentro dos padrões da
empresa e das recomendações baseadas na legislação comparada.
Observou-se também que o período de colheita tende a influenciar os níveis das
variáveis, porém há uma tendência de manter os critérios de índice de qualidades, tendo
ciência da ecofisiologia da cultura e seu manejo em campo.
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Existe uma diferença entre o mês de colheita e a qualidade da cana crua
(matéria-prima) como pode-se observar na análise de variância. Informação essa que condiz
com os relatos dos autores referenciados em relação ao comportamento ecofisiológico da
cultura, influenciado por fatores edafoclimáticos (a relação planta-solo-clima para plantio).
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ESTUDO DO PROCESSO DE CONCENTRADORES DE SÓLIDOS (BRIX): UM
ESTUDO DE CASO NO CENTRO-OESTE GOIANO
Darlan Marques da Silva1, Murilo Borges Martins2, Ana Luiza Soares Nascimento3, Mariana da Silva
Moraes4, Loysleny Branco dos Santos5

Resumo
O setor sucroalcooleiro brasileiro é de destaca internacional, sendo o Brasil um dos maiores
produtores de etanol à base de cana-de-açúcar. A qualidade dos parâmetros deve ser
constantemente verificada, para a produção uniforme dos produtos finais. Sendo assim, a
perspectiva desta pesquisa visa analisar a qualidade do produto vinhaça concentrada pelo
Brix (%), mediante ser um dos fatores cruciais na produção do subproduto do álcool,
segundo a empresa investigada. Assim, foi realizado uma comparação dos dados coletados
e aplicado a ferramenta estatística ANOVA com um fator único, para verificar se havia
diferença do Brix em relação aos meses. Utilizou-se dados coletados da produção durante 6
meses (maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, do ano de 2016), chegando à
conclusão que existe diferença da produção em relação aos meses em estudo.
Palavras–chave: Vinhaça. Sucroalcooleiro. Produção. Processo.
Introdução
A cana-de-açúcar originária principalmente das espécies Saccharum officinarum e
Saccahrum, é uma gramínea do setor asiático (REIN, 2013). Foi trazida para o Brasil no
período colonial, sendo implantados engenhos por todo território. Mas foi no Nordeste do
país que começou a deslanchar a produção e só após 50 anos de dificuldades o Brasil
conseguiu enfim monopolizar a produção de cana, fazendo com que assim Portugal e
Holanda, para onde era exportado o produto lucrasse com sua comercialização (UDOP,
2012).
A plantação de cana-de-açúcar está se destacando entre as mais cultivadas no ramo
de alimentação energético humano (açúcar, garapa, etc.) e animal (volumoso para ração,
etc.). Ela destaca-se também por gerar um subsídio que favoreça o mercado econômico, em
tempos de crise havendo a alternância do petróleo pelo álcool (GARCIA, 2005).
O álcool tem trazido grandes benefícios por ser um produto de baixa emissão de gás
carbônico, ajudando a ter uma menor poluição e consequentemente deterioração da
atmosfera (BERMANN, 2008). No setor suco energético sempre houve uma grande atividade
geradora de subprodutos, como por exemplo, bagaço, fuligem, vinhaça, entre outros. Porém
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tudo era utilizado de forma não satisfatória e por vezes agredindo o próprio meio onde se
cultiva a cana. Com a passagem dos anos foi preciso uma adaptação e reciclagem dos meios
de utilização destes subprodutos (CRUZ, 2011).
Uma aplicação destes produtos é a utilização da vinhaça na área agrícola, que por
vezes era descartada de forma errada e contaminava todo o local, agora pode e é utilizada
de forma benéfica, bio-irrigando o próprio solo onde está sendo cultivado a cana-de-açúcar
(SILVA; GRIEBELER; BORGES 2007).
A vinhaça é um subproduto resultante do final da produção do etanol. Tem uma
coloração escura e é proveniente da destilação do caldo fermentado da cana, no qual é
apresentado uma grande porção de oxigênio (LELIS NETO, 2008).
Este subproduto é altamente poluente e precisa ser tratado, sua jogada em meio
hídrico é proibida. Nos dias de hoje a vinhaça é utilizada para bio-irrigação ou fertirrigação do
próprio solo onde é cultivado a cana de açúcar, apesar disso também estar em constante
debate por haver controvérsias sobre a possível contaminação de aquíferos subterrâneos
(SALOMON, 2007). Existem outros grupos de opções no qual a vinhaça pode ser destinada,
como por exemplo: fermentação, evaporação, entre outros (fertirrigação e reciclagem)
(CARVALHO; SILVA, 2010).
Diante do exposto sobre a produção de vinhaça e sobre ser considerado um processo
crítico e de alto custo para a empresa, este trabalho tem por objetivo o monitoramento da
qualidade do Brix (concentrador de sólidos) através de um estudo de caso, haja visto que a
empresa relaciona este fator como um dos que mais impactam na produção e concentração
da vinhaça.
Material e métodos
Este trabalho, trata-se de um estudo de caso, do tipo quantitativo, pois segundo Gil
(2008), este tipo de abordagem busca aprofundar sobre o assunto em um local específico e
individual. O objetivo deste estudo foi o monitoramento da qualidade do Brix % (concentrador
de sólidos), haja visto que a empresa relaciona este fator como um dos que mais impactam
na produção e concentração da vinhaça.
Foi realizado um levantamento bibliográfico por meio da internet, em bancos de dados
como: Scientific Electronic Library Online ( SciELO) e foram selecionados livros e artigos de
cunho científico.
Após o levantamento bibliográfico foi realizado um monitoramento dos concentradores
de sólidos (teor do Brix), em uma usina localizada no município de Quirinópolis-Goiás. Foram
coletados dados sobre a concentração e números correspondendo ao desempenho do
equipamento relacionado ao sólido (teor de Brix) durante um período de 6 meses (184 dias).
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A partir deste monitoramento foi realizado um estudo e a comparação dos valores dos Brix
durante os meses em questão, para identificar se o equipamento há ou não diferença
significativa entre os grupos provocados pelo mês em relação ao Brix.
Os dados foram coletados durante todos os dias usando o mesmo método, com
valores médios dos dias trabalhados para haver mais significância dos valores coletados.
Após a coleta dos dados foi encaminhado para uma comparação entre eles, que contou com
o auxílio do suprimento Análise estatística do software @Excel2010.
Resultados e discussão
Nesta seção será retratado as análises dos dados fornecidos pela empresa.
Sabendo-se que uma alternativa para isto é a Análise de Variância (ANOVA), que pode ser
usada para testar a igualdade dos efeitos de tratamentos (MONTGOMERY; RUNGER, 2009),
para o caso do estudo, será realizado uma verificação se há diferença significativa entre os
grupos provocada pelos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, em
relação ao Brix (%).
Logo, foi necessário fazer um levantamento das hipóteses:
H0: não há diferença significativa entre os grupos, ou seja, não há efeito de mês em
relação ao Brix (%).
H1: há diferença significativa entre os grupos provocada pelo mês em relação
a %Brix.
A Tabela 1 fornece o resultado da análise realizada referente a comparação das
variáveis, sendo que esta é de um único fator. Na Tabela 1, tem-se a primeira saída do
software @Excel, viabilizando fazer uma leitura das médias e a variância apresentada em
cada mês.
Perante os resultados obtidos, referente aos dados fornecidos do equipamento de
monitoramento da empresa, pode-se identificar uma grande variação no mês de agosto (>26),
mediante as paradas do equipamento que tem período de manutenção preventiva que é
preestabelecida diante da necessidade de limpeza. Apresentou ainda impacto direto no
resultado final do produto com uma média bem inferior (14,02%) do Brix em relação aos
demais meses. Pode ser observado o fator, da variação da vazão, causada por
descontinuidade de produção, durante o mês de agosto.
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Tabela 1 - Verificação da Média e Variância de cada mês em estudo
Grupo

Contagem

Soma

Média

Variância

Brix maio

31

517

16,67741935

2,225806452

Brix junho
Brix julho

30
31

469
466

15,63333333
15,03225806

4,033333333
1,898924731

Brix agosto

31

434,7

14,02258065

26,00247312

Brix setembro

30

451,9

15,06333333

7,416195402

Brix outubro

31

516,65

16,66612903

9,720897849

Fonte: Saída @Excel (2017).

Mediante as comparações, pode-se considerar que a descontinuidade da produção
leva a ocasionar uma qualidade inferior do produto final, trazendo um desconforto, com
parâmetros de produção inadequados e perdas relativamente importantes na produção. Visto
que o ideal é maximizar o Brix. Entretanto, manutenções do sistema não podem ser
negligenciadas e essenciais em uma usina sucroalcooleira.
O destaque em relação a maior rentabilidade do Brix se encontra nos meses de maio e
outubro (valores superiores a 16,5%). O mês de maio se teve a maior eficiência do
equipamento e continuidade na produção.
A Tabela 2, demonstra o tratamento dos dados, onde foi considerado para a criação da
ANOVA um índice de confiança de 95%, com um erro de 5% (α = 0,05).
Tabela 2 - ANOVA
Fonte da variação

SQ

Gl

MQ

F

valor-P

F crítico

Entre grupos

165,776

5

33,1551

3,86363

0,00239

2,26488

Dentro dos grupos

1527,48

178

8,58134

Total

1693,26

183
Fonte: Saída do @Excel (2017).

Mediante F-crítico tabelado (2,26488) com um α = 0,05, grau de liberdade do
numerador de 5 e do denominador de 178, pode-se concluir que o F calculado está maior
(3,86363). Logo, rejeita-se a hipótese nula, assim, há diferença significativa entre os grupos
provocada pelo mês em relação ao Brix.
Conclusões
Os dados coletados em uma empresa produtora de etanol, visa uma possível melhoria
em seu processo, de acordo com os resultados aqui obtidos, mediante a produção de
vinhaça concentrada através a % de Brix. Essa por sua vez é um dos fatores mais
impactante na produção do álcool. Sendo constatado através da ANOVA que realmente
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apresenta diferença significativa entre os meses estudados, mostrando ainda os valores
médios e as variâncias, que quanto maior a média maior a qualidade do produto final,
enquanto que variância é dada de forma contrária, obtendo-se um destaque para os meses
de maio e outubro.
Como trabalhos futuros, sugere-se que calcule as estimativas de variação, para
verificar o quanto de variabilidade é explicada entre os meses e dentro dos meses, para
auxiliar na atuação diária do seu controle, para manter uma maior uniformidade na sua
produção mensal, correlacionando com os fatores que podem afetar nas paradas do
processo produtivo, levando a empresa obter vantagens frente aos seus concorrentes.
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ANÁLISE DO ALINHAMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA E DEMANDA EM
UMA FÁBRICA DE RAÇÕES - CONTROLE E PREVENÇÃO DE PERDAS
Andreza Eustáquio Malta1, Giancarllo Ribeiro Vasconcelos2

Resumo
Com consumidores cada vez mais exigentes em relação aos produtos que adquirem as
empresas se veem na obrigação de manter uma busca contínua pela otimização dos seus
processos produtivos. Planejamento de capacidade, previsão de demanda e monitoramento
das perdas de produção são atividades indispensáveis a qualquer empresa que objetive se
manter ativa no mercado. A pesquisa que se apresenta neste trabalho objetiva analisar o
alinhamento entre a capacidade produtiva de uma fábrica de rações bovinas do sudoeste
goiano com a previsão de demanda para períodos futuros afim de obter um equilíbrio entre
produção e demanda, além de tentar identificar possíveis falhas e perdas no processo
produtivo e sugerir medidas para tentar solucioná-las. Os métodos utilizados para a
realização da pesquisa são coleta de dados e pesquisa de campo através de visitas in loco a
fábrica e pesquisas bibliográficas.
Palavras-chave: Capacidade. Perdas. Demanda.
Introdução
No cenário atual a qualidade dos produtos e serviços oferecidos ao consumidor
estabelece a competitividade das empresas. A imagem da organização é estabelecida pela
maneira como seus clientes a veem e a partir da satisfação de suas necessidades. Em um
mercado competitivo é imprescindível que as empresas busquem aperfeiçoar seus
processos com o intuito de garantir alta produtividade e lucratividade gastando o mínimo
possível e ainda assim garantindo um produto ou serviço de qualidade.
De acordo com Mantovani (2009), o sucesso de um sistema produtivo depende da sua
capacidade de equilibrar demanda e produção, portanto, atuar sobre os preços e sobre os
itens da produção como horas extras e turnos de trabalho são pontos chaves de um plano de
produção eficaz. Mantovani (2009, p.21) ressalta que “um bom planejamento estratégico da
produção deve preocupar-se em balancear os recursos produtivos de forma a atender a
demanda, baseados nos recursos disponíveis na organização”.
Segundo Slack, Brandon-Jones e Johnston (2013, p.162) “Gestão da capacidade é a
tarefa de definir a capacidade efetiva da operação, de modo que possa responder ás
demanda”.
Peinaldo e Graeml (2007) em seu livro classificam a capacidade de uma instalação em
quatro tipos, sendo a primeira delas capacidade instalada que representa o quanto a unidade
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produtiva pode produzir trabalhando com a sua capacidade máxima durante 24 horas por dia
sem interrupções e perdas. Capacidade disponível é a capacidade máxima de produção que
uma unidade produtiva pode atingir obedecendo a jornada de trabalho disponível e ainda não
considerando nenhum tipo de perda. Capacidade efetiva é a capacidade disponível menos
as perdas planejadas do processo como por exemplo trocas de turnos, manutenções
preventivas e setups. E por último a capacidade realizada que é determinada através da
subtração das perdas não planejadas da capacidade efetiva.
As previsões de vendas ou demandas são utilizadas para guiar o gerenciamento
estratégico de uma empresa, são elas que fornecem um direcionamento para equipe de
produção ditando quais produtos e em que quantidade eles devem ser produzidos em
resposta a demanda esperada. Para Chiavenato (2008, p.54) “a previsão de vendas
representa a quantidade de produtos/serviços que a empresa pretende ou espera vender e
colocar no mercado durante um determinado exercício de tempo”.
Moreira (1996, p.317) corrobora que “é necessário saber quanto a empresa planeja
vender de seus produtos ou serviços no futuro, pois essa expectativa é o ponto de partida,
direto ou indireto, para praticamente todas as decisões”.
A contribuição deste estudo de caso é mensurar a capacidade produtiva de uma fábrica
de rações do sudoeste goiano através de sua capacidade instalada, disponível, efetiva e
realizada, para analisar o alinhamento da mesma com a previsão de demanda do mercado
para o ano de 2017. Além de tentar identificar possíveis medidas de prevenção e controle de
perdas para melhorar os resultados da produção.
Material e métodos
A presente pesquisa está sendo realizada em uma Cooperativa do ramo agroindustrial
localizada na cidade de Rio Verde no interior do sudoeste Goiano e que está inserida no
mercado de produção de ração animal desde de 1992. A empresa possui duas fábricas
dentro do complexo industrial e na pesquisa está sendo abordado o processo de produção
da fábrica I que produz unicamente ração para bovinos.
A pesquisa é classificada considerando um conjunto de tipos que juntos englobam
todas as ações realizadas neste trabalho. Pesquisa bibliográfica, porque estão sendo
buscadas na literatura informações para apoiar o trabalho e relaciona-los.
Pesquisa de levantamento de dados, através de documentos fornecidos pela empresa
e por entrevistas com gerentes e colaboradores, está sendo realizado um levantamento de
dados que permitem que as capacidades instalada, disponível, efetiva e realizada sejam
calculadas e que as previsões de demandas sejam feitas, para a realização dos cálculos e

ENAE / 2017

144

produção dos gráficos está sendo utilizado o Software Microsoft Excel 2016, do pacote
Office.
Pesquisa de campo, devido à realização de visitas in loco para acompanhamento do
processo produtivo desde a entrada da matéria-prima ao produto final. Nestas visitas estão
sendo feitas medições e observações necessárias para a identificação das perdas durante o
processo produtivo.
Estudo de caso, pois uma análise profunda está sendo realizada de todo o processo da
fábrica com o objetivo de conhece-lo detalhadamente e verificar o alinhamento de produção e
demanda com o objetivo de identificar problemas e pontos a serem melhorados.
A pesquisa está sendo realizada em 8 etapas que garantem um desenvolvimento
dinâmico em busca de resultados satisfatórios.
Etapa 1: Definição do tema, escopo do trabalho, delimitação dos objetivos e redação da
introdução do artigo.
Etapa 2: Realização de pesquisa bibliográfica em bases de dados como artigos, livros, teses
e dispositivos eletrônicos utilizando das palavras chaves a fim de obter conhecimento técnico
sobre planejamento de capacidades, previsões de demanda e perdas no processo produtivo.
Etapa 3: Realização de entrevistas na empresa com pessoas que atuam diretamente no
processo de produção da ração, pesquisa em documentos e no sistema de planejamento da
produção da empresa para obtenção de dados necessários para a realização do trabalho
como: capacidade de produção por hora, quantidade de funcionários, horas trabalhadas por
turno e quantidade de turnos. Estes dados possibilitarão o cálculo da capacidade instalada,
disponível, efetiva e realizada.
Etapa 4: Realização da previsão da demanda futura a partir do método de análise de séries
temporais, utilizando dados de demandas passadas que serão obtidas na empresa.
Etapa 5: Identificação das perdas do processo produtivo através de medições da quantidade
de matéria-prima que entram no processo e na quantidade de produtos acabados obtidos ao
fim dele e também a partir da observação visual do processo.
Etapa 6: Realização da análise dos resultados, verificando o alinhamento da produção e da
demanda, e a quantidade e gravidade das perdas do processo. A partir da análise serão
propostas estratégias para solucionar os possíveis problemas tanto de alinhamento quanto
de perdas.
Etapa 7: Redação do artigo científico utilizando os resultados encontrados.
Etapa 8: Defesa do Trabalho de Conclusão de curso à Faculdade de Engenharia de
Produção da Universidade de Rio Verde.
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Resultados esperados
Pretende-se apresentar no dia 06/10/2017 a capacidade produtiva da fábrica de rações
em estudo com base no cálculo das capacidades instalada, disponível, efetiva e realizada,
espera-se apresentar também a previsão de demanda para o ano de 2017 baseada em uma
série de dados passados que permitirão um alinhamento entre produção e demanda.
Além do alinhamento da produção objetiva-se apresentar as falhas e perdas
identificadas no processo e sugerir ações para corrigi-las.
Conclusões
Conclui-se que o equilíbrio entre a capacidade produtiva e a demanda é um dos
maiores desafios enfrentados, pois afetam diretamente os custos e as receitas das
organizações. No cenário atual é fundamental que as empresas conheçam a sua capacidade
e seus processos pois só assim poderão melhora-los em busca de maior qualidade e
rendimento.
A pesquisa contribuirá mostrando numericamente o quanto a empresa está ganhando e
o quanto poderia ganhar se melhorasse os seus processos ou a sua carteira de clientes.
Ao final da pesquisa a análise do alinhamento irá mostrar se a fábrica está produzindo
mais do que a procura pede e com isso gerando estoques anteriores a demanda que
diminuem o capital de giro da empresa e gerando custos por utilização de recursos
desnecessários, neste caso possíveis soluções serão sugeridas como ampliação da
instalação física, contratação de mão de obra e realização de horas extras.
Os resultados também poderão apresentar que a demanda é maior que a capacidade e
isso implica que a empresa está deixando de faturar e gerando insatisfação com os clientes,
neste caso sugere-se que a empresa trabalhe a fim de aumentar a sua carteira de clientes
através de marketing.
Em relação a perda a empresa deverá organizar melhor as paradas planejadas e não
planejadas e ter um melhor controle nas etapas da produção para diminuir os desperdícios
de tempo e melhoras a capacidade.
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FERRAMENTA PARA AUXÍLIO E ORGANIZAÇÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE
COM BASE EM ANÁLISES DE VIABILIDADE
Lucas Barbosa de Freitas Silva1, Matheus Henrique Ferreira Gomes2, Sandro Silva Moreira3

Resumo
Os Softwares são essenciais para a automatização e melhoria de processos em empresas,
visando maior agilidade e otimização de tempo. Quando é identificada a necessidade de se
automatizar um processo, é realizada uma solicitação de projeto, tendo como propósito a
resolução do problema. Essa solicitação é atribuída à equipe de desenvolvimento, onde o
analista responsável documenta a solicitação e dá início à realização das análises de
viabilidade do projeto. A grande dificuldade encontrada é que as etapas de análises vêm
sendo realizadas de maneira manual, aumentando o tempo e esforço gasto, acarretando
assim possíveis falhas, mau investimento de recursos organizacionais e desmotivação da
elaboração das análises por parte do analista e da equipe de desenvolvimento. O objetivo da
ferramenta de software é auxiliar na otimização do processo para a equipe de
desenvolvimento, diminuindo o tempo para a realização das análises e proporcionando apoio
aos analistas.
Palavras–chave: Análise. Viabilidade. Desenvolvimento.
Introdução
Os softwares são essenciais para a automatização e melhoria de processos em
empresas, visando maior agilidade e otimização de tempo, consequentemente mais lucro
e/ou mais economia.
Dennis, Wixon e Roth (2014) colocam que um projeto é identificado quando alguém
assume a existência da necessidade de se elaborar um sistema. Quando é identificada a
necessidade de se automatizar um processo, o primeiro passo a ser dado é a solicitação de
um projeto. Essa solicitação é atribuída à equipe de desenvolvimento, onde o analista
responsável a documenta e realiza uma análise. A partir desta análise é possível se obter
uma melhor visão sobre a continuidade ou não da execução do projeto.
Segundo Pressman (1995), todo projeto se torna viável, se a organização ou equipe
responsável dispor de tempo infinito e recursos ilimitados, porém sabemos que isto é utópico,
já que na prática, os departamentos pertencentes às empresas solicitam diversos projetos,
sem formalização e frequentemente tratados em regime de urgência.
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Para Dennis, Wixon e Roth (2014) a análise de viabilidade orienta a empresa a
determinar se o projeto deve prosseguir. Devido a sua importância, o entendimento e a boa
execução da fase de análise é vital para o bom andamento de qualquer projeto solicitado.
Pressman (1995), afirma que a análise de viabilidade é constituída basicamente por
quatro itens que são divididos em: viabilidade técnica, viabilidade econômica, viabilidade
organizacional e viabilidade legal ou jurídica.
De acordo com Dennis, Wixon e Roth (2014), a primeira etapa que compõe a análise
de viabilidade, a viabilidade técnica, visa responder se a equipe poderá ou não conceber o
sistema desejado. A partir disto, começa a se pensar em quais benefícios o desenvolvimento
e a continuidade deste projeto poderão trazer ao solicitante.
O retorno e os benefícios esperados são estudados pela viabilidade econômica.
Partindo deste pressuposto, Pressman (1995) diz que os estudos realizados pela viabilidade
econômica estão relacionados com a avaliação de custos de produção contra a renda ou
benefícios advindos do sistema desenvolvido.
Os diversos fatores de uma organização podem fazer a diferença no caminhar de um
projeto, assim como citado por Dennis, Wixon e Roth (2014) a viabilidade organizacional é a
análise que se preocupa com a questão do estudo da utilização do sistema almejado dentro
do âmbito organizacional.
A análise de influências e empecilhos externos também devem ser estudados a fundo.
Se trata de obter conhecimento sobre leis e regras impostas por entidades regulamentadoras,
que cuidam do ramo do negócio sob o qual o projeto de software pretende agir este estudo.
O estudo e a obtenção de conhecimento sobre as leis compõem o que temos como
viabilidade legal ou jurídica do projeto
No cenário atual, as análises são controladas de formas manuais, utilizando-se de
métodos como, entrevistas, documentação em arquivos de texto, custos e benefícios
lançados em planilhas, o que acaba tornando muito complicada a centralização destes itens
e a realização de boas análises.
Dadas as metodologias atualmente empregadas para controle das mesmas,
objetiva-se o desenvolvimento de uma ferramenta que auxilie a equipe de desenvolvimento e
seus analistas na elaboração e produção dessas análises de viabilidade, a fim de que a
equipe de desenvolvimento consiga controlar mais facilmente as solicitações feitas, assim
como direcionar melhor seu tempo e recursos.
Material e métodos
Ao início foram realizadas reuniões entre os envolvidos no projeto a fim da exposição
das ideias. Para o desenvolvimento do projeto proposto foi elaborado primeiramente um
ENAE / 2017

150

Anteprojeto consistindo na identificação do problema abordado, objetivo geral, objetivo
específico, justificativa e hipótese.
Vista a necessidade de se controlar as atividades após a fase do anteprojeto, foi
elaborado um cronograma que contempla todas as etapas para a realização do projeto.
A fim de ilustrar a situação atual dos processos realizados pelo analista e pela equipe
de desenvolvimento foi então construído um diagrama de negócios como resultado deste
estudo. Para a elaboração do diagrama foi utilizado a ferramenta BIZAGI Process Modeler
que auxilia na documentação e na modelagem de processos de negócios (Figura 1).

Figura 1 – Diagrama de negócios.
Fonte: Do autor.

Após elaboração do diagrama de negócios e estudo dos processos, deu-se início à
realização do levantamento das regras de negócios e requisitos necessários para o
andamento do desenvolvimento e elaboração da solução para a dificuldade encontrada.
O levantamento das regras e requisitos permitiu o início da elaboração do Documento
de Especificação de Requisitos (DER), que mostra de forma clara e minuciosa o propósito do
projeto e demais aspectos técnicos necessários para o desenvolvimento do mesmo.
Um dos primeiros diagramas foi o diagrama de Modelo de Entidade e Relacionamento
(MER), esse modelo apresenta o banco de dados de modo geral, mostrando as entidades,
seus atributos e seus diferentes relacionamentos. Para a elaboração do MER utilizou-se a
ferramenta MySQL Workbench.
Com o término da modelagem do banco de dados elaborou-se o dicionário de dados,
que demonstra detalhadamente as características do banco de dados.
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Foram elaborados respectivamente os diagramas de casos de uso, diagramas de
classes e diagramas de sequência, que foram construídos utilizando-se a ferramenta Astah
Community.
Em seguida foi construída a modelagem do diagrama de classes do sistema que
representam as respectivas classes, seus atributos e relacionamentos. Também houve a
elaboração do diagrama de pacotes baseado na estrutura do framework utilizado para
desenvolvimento, o Ruby on Rails.
Para o desenvolvimento do sistema foram escolhidos e estão sendo utilizados a
linguagem de programação Ruby em conjunto com o seu framework Rails.
Nos últimos anos a linguagem progrediu assustadoramente. A comunidade cresceu
bastante, possui o Rubygems, onde se encontram um grande número de projetos que
auxiliam o dia a dia do desenvolvedor Ruby. (SOUZA,2012). Já o framework Ruby on Rails,
permite a criação de aplicações web com extrema rapidez.
Com o intuito de ilustrar o produto almejado ao final do projeto e utilizando-se de todos
os recursos apresentados pela linguagem de programação Ruby e seu framework Ruby on
Rails, na Figura 2 apresenta-se um protótipo de interface para o cadastro de análises.

Figura 2 – Interface de cadastro para nova análise.
Fonte: Do autor.

Resultados esperados
Objetiva-se desenvolver uma ferramenta capaz de auxiliar o analista e a equipe de
desenvolvimento no processo de análise de viabilidade, substituindo o processo antes
realizado manualmente.
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Os processos a serem implementados na ferramenta irão conseguir agilizar o tempo e
reduzir a inconsistência de informações da etapa de análise, auxiliando na redução de
projetos não entregues, já que os processos realizados e as informações levantadas durante
a etapa de análise são de suma importância para uma projeção sobre o ciclo de vida e o
retorno do projeto aos interessados.
A não realização de uma boa etapa de análise pode ocasionar prejuízos aos envolvidos
no projeto. A ideia é tornar os processos da etapa de análise mais ágil, assim como auxiliar
na obtenção de informações mais concisas e torná-las melhor gerenciadas a partir de uma
ferramenta de software onde os analistas poderão avaliar os projetos de maneira mais rápida
e prática, sendo capazes de tomar melhores decisões.
Considerações Finais
Parte

dos

requisitos

necessários

já

se

fazem

presentes

no

produto

em

desenvolvimento, porém ainda restam alguns detalhes a serem terminados. A maioria das
informações já estão sendo trabalhadas e armazenadas no banco de dados projetado para
persistir todas as informações relacionadas as entidades utilizadas no projeto.
Obteve-se êxito quanto a integração da interface dashboard adquirida para a aplicação,
através disto se torno possível formatar os formulários necessários utilizando-se do padrão
estipulado pela interface. O projeto ainda está em andamento e a ferramenta de software
ainda se encontra em desenvolvimento. Finalizando as etapas citadas a ferramenta será
encaminhada para as etapas relacionadas aos testes e validações. e seus resultados serão
apresentados juntamente a conclusão do trabalho.
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INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E TEMPO DE SOLUBILIZAÇÃO NA DUREZA
DO BRONZE TM23
Lucídio Sebastião Lourenco Júnior1, Edson Roberto da Silva2, Warley Augusto Pereira3, Cristian
Paiva Braganholo4

Resumo
O aquecimento de um metal a uma temperatura pré-determinada, juntamente com o
resfriamento do mesmo, permite alterar algumas propriedades mecânicas importantes, entre
elas a dureza do material. Buscou-se neste artigo investigar, através de uma análise de
variância, a influência da temperatura e do tempo de solubilização de uma liga de bronze
TM23, de modo a verificar a mudança da resistência mecânica da liga por meio de ensaio de
dureza. As amostras da liga foram submetidas aleatoriamente a diferentes temperaturas, 450,
650 e 850ºC, juntamente com diferentes tempos de aquecimento, de 1,5 e 3 horas. A partir
dos testes realizados, notou-se que a dureza “aumenta ou diminui” com o aumento da
temperatura, devido a “algum fator”. Já para o tempo de aquecimento, quanto maior o tempo
notou-se uma diminuição da resistência mecânica analisada. Corroborando com os
resultados de dureza, através da análise de variância, pôde-se concluir que a influência da
temperatura e do tempo de aquecimento é significante na dureza da liga de bronze TM23).
Palavras–chave: Bronze. Resistência Mecânica. Ligas Metálicas. Bronze TM23. Tratamento
Térmico.
Introdução
Com avanço da tecnologia estão sendo desenvolvidos equipamentos e dispositivos
eletrônicos variados, dentre os quais se destaca o bronze. Referido metal se apresenta como
o primeiro usado pela civilização, sendo identificado como não-ferroso e não magnético.
Trata-se de um ótimo condutor de eletricidade e calor, razão pela qual começou a ser
utilizado em grande escala em indústrias de cabos, fios elétricos e equipamentos eletrônicos
(SIMÕES; NAKASATO, 2013). Ligas de bronze são submetidas à diversos tratamentos
térmicos e outras tecnologias na busca de melhorar suas resistências mecânicas.
Observa-se que o bronze, juntamente com suas ligas, forma um dos mais expressivos
grupos de metais comerciais. Isso se deve a sua função e seu alto potencial de condução
elétrica e térmica, além da sua alta resistência mecânica, corrosão e fadiga. Todas estas
propriedades favoreceram este metal e suas ligas, os quais são utilizados em várias
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aplicações, notadamente naquelas em que a condução elétrica ou térmica, ou as duas, são
de suma importância (BARBOSA, 2015).
Tem-se como tratamento térmico o processo de aquecimento e resfriamento, sob
condições controladas de ligas metálicas, ferrosas e não ferrosas, em cujo procedimento
objetiva-se alterar suas propriedades. Assim, é possível obter-se diversas propriedades, as
quais possibilitam que as ligas sejam adequadas a várias aplicações, alcançando-se estes
efeitos sem altos gastos financeiros (VALE, 2011).
No que diz respeito ao tratamento solubilização e o endurecimento por precipitação,
tem-se que as ligas que normalmente são submetidas a tal tipo de tratamento são: bronze,
alumínio e Cu-Be, sendo que nesta última consiste, de início, em se solubilizar por
aquecimento, durante 1 a 3 horas, de 775 e 1035ºC, de acordo com a modalidade da liga e,
após, faz-se a precipitação, a temperaturas que vão de 300 a 510ºC, no prazo de 2 a 5 horas
(VALE, 2011).
Segundo a empresa Dubronze (2015) dentre as ligas de cobre é escolhido para este
trabalho o bronze TM 23. O bronze TM 23 possui 75 HB de dureza, 28 kg/mm² de limite de
resistência, 23 % de alongamento, 16 kg/mm² de limite de escoamento, geralmente é
utilizado para diversos fins, os quais apresentam propriedades antifricção e resistência média.
Eles são utilizados, mais comumente, para pequenas peças submetidas a velocidade e
pressões superficiais baixas. Utilizado para fabricação de peças deslizantes submetidas a
choques e cargas altas como engrenagem, pinhões e sede de válvulas. Possui boa
resistência a corrosão e desgaste e exige boa lubrificação durante o uso, conforme a Tabela
1.
Tabela 1 – Composição química do Bronze TM 23.
Liga
TM 23

Composição química
Cu

Sn

Pb

Zn

Fe

Sb

Ni

P

Al

70%

4,00%

14,00%

7,0%

-

-

-

-

-

74%

6,00%

16,00%

9,00%

0,30%

0,30%

0,50%

0,02%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonte: Dubronze (2015).

De acordo com a problemática explanada no capítulo anterior, este trabalho buscou-se
determinar a influência dos tratamentos térmicos na resistência do bronze. Este trabalho tem
como objetivo geral submeter o Bronze TM 23 ao tratamento térmico de solubilização
verificando a influência deste tratamento na dureza dos corpos de prova. Como objetivo
específico visa submeter uma série de corpos de prova ao tratamento térmico de
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solubilização no qual ainda vai ser verificado a influência de diferentes temperaturas e
tempos durante este tratamento.
Material e métodos
A liga de cobre escolhida é o TM 23. Foi usado neste trabalho duas barras com ½”
(12,7 mm) de diâmetro com 1 metro de comprimento de uma liga de bronze TM 23, em
condições ambientes.
Foram cortados 48 corpos de prova com 1cm de comprimento. Para o corte foi utilizado
a máquina policorte do laboratório de Ensaios de Materiais da Faculdade de Engenharia
Mecânica da Universidade de Rio Verde – UniRV.
Para a execução do tratamento de solubilização, os 48 corpos de prova foram divididos
em três partes com 16 peças cada. Os primeiros 16 corpos de prova foram colocados no
forno elétrico do laboratório de Materiais e processos de fabricação da Faculdade de
Engenharia Mecânica da Universidade de Rio Verde – UniRV, a uma temperatura de 450 °C,
das 16 amostras 8 permaneceram no forno por 1,5 horas e as outras 8 permaneceram por 3
horas baseado no diagrama de fases do bronze TM23.
Após este tempo as peças foram resfriadas em água e suas durezas foram medidas no
durômetro Rockwell modelo HR 150C, do laboratório de Ensaios de Materiais da Faculdade
de Engenharia Mecânica da Universidade de Rio Verde – UniRV. Outro grupo de 16 corpos
de prova foram aquecidas a uma temperatura de 650 °C, das 16 amostras 8 permaneceram
no forno por 1,5 horas e as outras 8 permaneceram por 3 horas. Após este tempo as peças
foram resfriadas em água e suas durezas foram medidas no durômetro.
O último grupo de 16 corpos de prova foram aquecidos a uma temperatura de 850ºC,
das 16 amostras 8 permaneceram no forno por 1,5 horas e as outras 8 permaneceram por 3
horas. Após este tempo as peças foram resfriadas em água e suas durezas foram medidas
no durômetro.
Antes dos tratamentos térmicos um dos corpos de prova foi tomado como padrão para
que um ensaio de dureza fosse realizado afim de comparações com as durezas pós
tratamento térmico, foi realizado um cálculo estatístico, onde determinou o valor médio da
dureza obtido no corpo de prova das duas barras, antes do tratamento, que foi de 31,4 HRB.
Todas as amostras passaram por um resfriamento em água e tiveram suas medidas de
durezas no durômetro.
Uma ferramenta estatística de análise de variância foi utilizada para a apresentação
dos resultados obtidos.
Para a análise de variância, foi determinado efeito da dureza no tempo/temperatura de
solubilização adotando α 1% (nível de significância igual a 1%).
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Resultados e discussão
A análise estatística foi feita dividindo-se cada variável de estudo em fatores,
estudando-se dois parâmetros, o tempo de solubilização em horas, chamado de fator A, e a
temperatura de solubilização em ºC, denominado de fator B.
Após definido os fatores em estudo, levantou-se as seguintes hipóteses:
-

H0A: o tempo de solubilização não influência na dureza dos corpos de prova;

-

H1A: o tempo de solubilização influência na dureza dos corpos de prova;

-

H0B: a temperatura de solubilização não influência na dureza dos corpos de provas;

-

H1B: a temperatura de solubilização influência na dureza dos corpos de provas;

-

H0AB: a interação entre a temperatura/tempo de solubilização não influência na
dureza dos corpos de prova.

-

H1AB: a interação entre a temperatura/tempo de solubilização influência na dureza
dos corpos de prova.

A Tabela 2 expressa dureza em HRB do tratamento de solubilização, para cada
combinação de parâmetros, na qual as linhas (fator A) referem-se ao tempo de solubilização
e as colunas (fator B), a temperatura de solubilização.
TABELA 2 – Valores de dureza (Planejamento Fatorial).
Solubilização
Temperatura [ºC]
1,5
Tempo [h]
3
Soma

Soma

450

650

850

41

42

56

54

89

89

93

96

94

79

79

84

38

31

34

35

91

89

97

84

40

81

81

63

49

26

21

17

54

62

50

57

47

57

54

63

37

35

17

19

58

63

57

53

64

61

59

61

552

1182

1067

1660

1141
2801

Fonte: próprio autor.

O procedimento completo da análise de variância para um planejamento fatorial de dois
fatores é mostrado na Tabela 5.
Caso F0 calculado obtiver resultado menor que F0tab tabelado, não se rejeita a hipótese
H0. Desta forma, de acordo com os dados da Tabela 3, elaborou-se a Tabela 3, com a análise
de variância dos testes feitos. Os valores de F0tab são retirados de Fonseca e Martins (1989),
com nível de significância α 1%.
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Tabela 3 - Valores calculados da análise de variância para o efeito da dureza no tempo/temperatura de
solubilização.
Variável
SQ
Fi
MQ
F0cal
F0tab
α
Resultado
A

5611,68

1

5611,68

11,04

7,15

1%

Influencia

B

14069,79

2

7034,895

13,84

5,16

1%

Influencia

AB

975,87

2

487,935

0,96

5,16

1%

Não influencia

Erro

21344,16

42

508,19

-

-

-

Total

42001,525

47

-

-

-

-

Fonte: Próprio autor.

Procedendo a comparação dos resultados entre F0cal e F0tab expostos na Tabela 5, foi
possível observar que, para o fator A (tempo de solubilização), o valor de F0calc é maior que o
valor de F0tab; de forma que, para um nível de significância α = 1%, rejeita-se a hipótese H0A e
conclui-se que o tempo de solubilização influencia na dureza do corpo de prova.
Com relação ao fator B (temperatura de solubilização), o valor de F0calc é maior que F0tab;
de forma que para um nível de significância α = 1%, rejeita-se a hipótese H0B onde à
temperatura também influencia na dureza do material.
Para a interação A  B (temperatura/tempo de solubilização), o valor de F0calc é menor
que F0tab; para um nível de significância de α = 1%, não se rejeita a hipótese H0AB e conclui
que a interação entre A e B não influencia na dureza dos corpos de prova solubilizados.
Foi usado 2 barras, a Tabela 3 nas mesmas condições de tempo e temperatura de
solubilização, apresenta valores diferentes de dureza, principalmente em baixa temperatura
de solubilização há 450 °C.
Isso provavelmente foi devido a ter usado 2 barras do bronze, e mesmo sendo da
mesma composição, as condições iniciais das barras podem ter sido diferentes.
Quanto a variação do tempo, observou-se que a dureza diminuiu com o aumento do
tempo. Provavelmente isso pode ter ocorrido devido ao maior tempo de solubilização dos
elementos de liga e do provável crescimento de grãos que diminuíram a dureza.
Quanto ao efeito da temperatura observou-se que há um aumento da dureza entre as
temperaturas de 450 °C e 650 °C, seguida por uma redução de dureza entre as temperaturas
de tratamento entre 650 °C e 850 °C.
Aparentemente o aumento da dureza entre 450 °C e 650 °C, pode ser um início de um
processo de envelhecimento da liga ocasionando a formação de novos precipitados e,
consequentemente, elevação da dureza do bronze.
A redução de dureza entre 650 °C e 850 °C pode ser devido ao início de solubilização
da liga ou ao crescimento do grão em altas temperaturas.
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É difícil dizer os motivos desse efeito em cada faixa de temperatura, visto que não foi
possível obter o diagrama de fases da liga do bronze TM23.
Conclusões
Em resposta ao objetivo do trabalho e de acordo com as condições testadas, pode-se
concluir que:
1)

A temperatura influencia na dureza do tratamento térmico de solubilização;

2)

O tempo influencia na dureza do tratamento térmico de solubilização;

3)

A interação entre temperatura e o tempo não influencia na dureza do tratamento
térmico de solubilização;

4)

Para os valores de dureza, as temperaturas de 650 °C e 850 °C tiveram resultados
mais significativos para a resistência da liga para um tempo de 1,5 horas.
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GESTÃO DE MATERIAL RODANTE EM COLHEDORA
Rodrigo Dias da Silva1, Daniel Fernando da Silva²

Resumo
Este estudo teve como objetivo implantar a gestão da manutenção preventiva em material
rodante de colhedoras de esteiras utilizadas no setor sucroalcooleiro, bem como reduzir os
custos gerados, aumentar a disponibilidade do equipamento e a sua confiabilidade. O texto
foi elaborado com base nos métodos teórico e empírico. A argumentação teórica é explicada
pelo referencial bibliográfico, adotado para fortalecer o conteúdo exploratório, tendo como
base artigos e livros referentes ao tema proposto. O método empírico é definido como o
argumento guiado pela evidência obtida na pesquisa de campo. Primeiramente, foi feito um
estudo da demanda de materiais sobressalentes utilizados no decorrer da safra nas
colhedoras, depois criou-se um estoque para que se pudesse controlar a quantidade
específica de material rodante. Diante disso, criou-se a rotina de inspeção para uma
manutenção preventiva mais eficiente. Os resultados demonstraram redução dos custos com
manutenção e o aumento da disponibilidade das colhedoras. O estudo demonstrou que a
aplicação de uma gestão correta da manutenção preventiva em máquinas e equipamentos
agrícolas podem gerar os resultados esperados pelas grandes empresas do mercado atual
do segmento sucroalcooleiro.
Palavras–chave: Manutenção preventiva. Sucroalcooleiro. Custos. Disponibilidade.
Introdução
As empresas, de modo geral, buscam a cada dia minimizar os custos com manutenção
através de gestão e planos de manutenção eficientes. No caso das empresas voltadas para o
setor sucroalcooleiro, essa preocupação é ainda maior, pois trabalham com máquinas e
equipamentos que exigem um monitoramento diário de seus componentes.
Entre os componentes analisados estão os materiais rodantes das colhedoras, que,
quando não têm uma manutenção preventiva eficiente e um controle de estoque das peças
de reposição, sofrem um desgaste acentuado, o que pode causar falhas específicas
decorrentes da gestão de manutenção ineficiente, diminuindo a disponibilidade do
equipamento e causando prejuízos por falta ou ineficiência dos planos de manutenção.
Pensando em otimizar a problemática apresentada, o presente trabalho busca analisar
as condições em que se encontrava todo o processo de reposição de estoque e manutenção
existentes de uma determinada empresa localizada na região de Rio Verde-GO e propor um
método de gestão com ação imediata para diminuir os custos de manutenção, bem como
aumentar a disponibilidade do equipamento.
Dessa forma, é apresentado neste estudo um referencial teórico contendo os tipos de
manutenção existentes e as definições dos custos, métodos de controle e organização de
1
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estoque e as principais características dos materiais rodantes utilizados em colhedoras de
cana-de-açúcar. É apresentado também, um estudo sobre a gestão da manutenção
preventiva, bem como suas características quando empregadas na manutenção de
máquinas e equipamentos agrícolas.
Para a definição dos tipos de manutenção existentes é importante conhecer o tipo de
intervenção que se deve fazer no equipamento para solucionar a falha existente. Os
principais tipos de manutenção utilizados são: manutenção corretiva planejada e não
planejada, manutenção preventiva e manutenção preditiva. Contudo, este estudo
fundamentou-se na manutenção preventiva e gestão dos materiais rodantes de colhedoras
de esteira.
A manutenção preventiva visa, por meio de tempo pré-planejado, reduzir ou eliminar a
probabilidade de falhas decorrente de alguma deficiência de manutenção (SLACK et al. 2002,
p.645).
Pode ocorrer um aumento dos custos no início da implementação desse tipo de
manutenção, devido à necessidade de ajustes na gestão, compras de novos equipamentos e
orientação adequada aos funcionários responsáveis por ela. No entanto, em longo prazo,
além dos benefícios com a redução dos imprevistos, haverá o aumento do tempo médio
entre as revisões, reduzindo significativamente os custos e aumentando a produtividade
(COIMBRA, 2015, p.19).
A gestão de estoques é uma das grandes preocupações dos gestores das empresas,
atualmente, além de todas as pessoas envolvidas de qualquer forma, seja direta ou
indiretamente (MARTINS; ALT, 2009). Por meio de uma gestão de qualidade de estoque há
importantes ganhos, como a redução de custos
O material rodante, como o próprio nome indica, são todos os componentes que
englobam a locomoção das colhedoras, ou seja, todas as peças das esteiras das colhedoras.
As esteiras foram aprimoradas com o passar do tempo e, atualmente, possuem grande
aderência ao terreno em que se apoiam, exercendo consideráveis esforços de tração. Foram
adaptadas nas colhedoras por ser o melhor sistema de tração para máquinas sujeitas a
esforços horizontais (FRAENKEL, 1980). A Figura 1 apresenta os componentes que
compõem o material rodante de uma colhedora de cana-de-açúcar:
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Figura 1 – Componentes do material rodante.
Fonte: Freitas (2016, p.8).

Material e métodos
Este estudo foi realizado em uma empresa do setor sucroalcooleiro localizada na
região de Rio Verde-GO, e foi divido em duas etapas: primeiramente, foi feita uma análise
dos prejuízos existentes por falta de um plano de manutenção preventiva dos materiais
rodantes das colhedoras; segundo, foi feito um plano de manutenção para a gestão do
material rodante para otimizar o custo e a disponibilidade do equipamento.
Primeira etapa: Foram analisados os prejuízos existentes por falta do plano de manutenção
preventiva, foi feito um levantamento dos problemas no período de abril de 2014 a abril de
2015, onde se identificou que não havia controle de aquisição do material rodante, controle
de vida útil e programação das paradas para manutenção, que eram feitas de forma corretiva
emergencial. Os serviços eram realizados por terceiros que não passavam os diagnósticos
adequados para o setor responsável, gerando custo elevado na manutenção do material
rodante para empresa.
Segunda etapa: criou-se uma ficha de inspeção de medição do desgaste do material
rodante no campo (detalhada na Figura 2). Para tomar conhecimento da real situação do
material rodante e auxiliar na tomada de decisão para planejar a substituição dos
componentes com desgaste acentuado, neste modelo de ficha podem-se obter as medições
dos principais componentes do material rodante: passo entre os elos, diâmetro externo da
bucha, altura do elo, roda guia, rolete superior, roda motriz e roletes inferiores.
Foi criada uma planilha digital utilizando-se um software para o lançamento das
medições obtidas em campo, criando um histórico do material rodante de cada equipamento
(Figura 3).
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Figura 2 - Modelo de ficha de inspeção.
Fonte: Rodrigo Dias da Silva, 2017.
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Figura 3 – Planilha digital para lançamento das inspeções realizadas.
Fonte: Rodrigo Dias da Silva, 2017.

Para melhor entendimento do processo pode observar no fluxograma da Figura 4.

Figura 4 – Fluxograma do processo.
Fonte: Rodrigo Dias da Silva, 2017.
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5):

Os equipamentos utilizados para realizar as inspeções do material rodante foram Figura

1.

Bolsa

6.

Compasso 12”

2.

Espátula

7.

Trena de 5 metros

3.

Régua de aço

8.

Medidor de profundidade

4.

Compasso 4”

9.

Gabarito de roda motriz

5.

Compasso 6”

Figura 5 – Equipamentos de inspeção.
Fonte: Freitas (2016, p.8).

Resultados e discussão
Em termos de valores, houve uma economia absoluta proporcional de R$ 760 mil com
peças e serviços, o que significa uma economia de R$ 31.708,64 por colhedora. Esses
valores são referentes às safras 14/15 e 15/16, podendo ser conferidos pela análise
apresentada no Quadro 1.
Quadro 1 - Custos safras 14/15 e 15/16.
Empresa

Valor (R$)

Valor

Valor

Irmãos Panegossi Ltda

818.078,02

-

818.078,02

Alta Paulista Equipamentos Agricolas Ltda
Me

47.880,00

354.685,31

402.565,31

Maktractor Distribuidora de Pecas p/
Tratores e Servicos Ltda

208.027,00

291.901,75

499.928,75

Link Parts Industria Comercio e Servico de
Peças Ltda

42.052,00

61.667,34

103.719,34

Total

1.116.037,02

708.254,40

1.824.291,42

Total por Colhedora (40)

27.900,93

17.706,36

45.607,29
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Empresa

Valor (R$)

Valor

Valor

Alta Paulista Equipamentos Agricolas Ltda
Me

48.588,80

179.288,53

227.877,33

Maktractor Distribuidora de Pecas p/
Tratores e Servicos Ltda

60.130,40

45.559,70

105.690,10

Total

108.719,20

224.848,23

333.567,43

Total por Colhedora (24)

4.529,97

9.368,68

13.898,64

Fonte: Rodrigo Dias da Silva (2017).

Na safra 14/15 não havia gestão do material rodante e mão de obra própria para
realizar manutenção nas colhedoras deste componente. Por isso todas as manutenções
nestes componentes eram realizadas por terceiros, logo, o custo de peças e serviços por
máquinas foram elevados, conforme é verificado no Quadro 1.
Na safra 15/16, observando a necessidade de reduzir os custos de peças e serviços
realizados por terceiros, criou-se uma equipe interna capacitada que passou a realizar o
acompanhamento, diagnósticos e manutenções do material rodante. Assim, criou-se um
plano de manutenção preventiva durante este período, pois safra 14/15 aplicava a
manutenção corretiva o que gerou altos custos.
Outro fator a ser destacado foi o aumento da disponibilidade dos equipamentos no
período observado. Observou-se que na Safra 15/16 a média de disponibilidade dos
equipamentos era de 80%, sendo esse período o início da implantação da gestão dos
materiais rodantes (Figura 6).

Figura 6 – Disponibilidade das colhedoras CCT safra 15/16.
Fonte: Rodrigo Dias da Silva, 2017.

Porém, na safra seguinte (16/17), representada pela Figura 7, observa-se a
confirmação de um aumento médio de 5% da disponibilidade das colhedoras após a
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implantação da gestão de materiais rodantes. Esse aumento da disponibilidade ocorreu
devido ao aumento dos materiais no estoque, o que promoveu a agilidade do processo de
manutenção e, devido ao monitoramento adequado, as intervenções na produção com as
quebras inesperadas diminuíram.

Figura 7 - Disponibilidade das colhedoras CCT safra 16/17.
Fonte: Rodrigo Dias da Silva, 2017.

Conclusões
Analisando os resultados gerados neste trabalho, pode-se concluir que a gestão de
materiais rodantes feita de forma adequada contribuiu diretamente no aumento da
disponibilidade das colhedoras, da produção e, consequentemente, na redução dos custos
com manutenção.
Em relação à disponibilidade, houve um aumento médio de 5% de horas disponíveis
para a operação da Safra 15/16 para a Safra 16/17. Isso demonstra uma melhoria
considerável em relação à produtividade total.
Com relação aos custos, a economia ocorrida superou as projeções vislumbradas. A
princípio, espera-se que os valores economizados sejam aplicados em melhorias para a
gestão do estoque e suas instalações.
Espera-se, também, que o projeto tenha continuidade e que o monitoramento seja
aperfeiçoado até que se obtenha uma gestão total em relação ao material rodante de
colhedora. Busca-se, por meio da divulgação dos resultados da pesquisa, despertar o
interesse sobre a importância que esse tipo de gestão engloba no processo de colheita da
cana-de-açúcar e, assim, alcançar novos adeptos em sua implantação.
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DIFERENÇA DE TEMPERABILIDADE ENTRE AÇO LIGA E AÇO CARBONO
ATRAVÉS DO ENSAIO DE JOMINY
Rodrigo Francisco Borges Lourenço1, Edson Roberto da Silva2, Warley Augusto Pereira3, Ariel
dos Santos4

Resumo
O tratamento térmico consiste em um grupo de operações que inclui a manipulação de
aquecimento e, por conseguinte resfriamento com determinados requisitos para o material,
pretendendo assim, modificar sua estrutura mecânica. São três as etapas para um
tratamento térmico: austenitização, têmpera e revenimento. Inicialmente o foco principal foi a
têmpera, que é definida como a capacidade de certo aço conseguir martensita. Neste sentido
o objetivo deste estudo foi submeter o aço liga SAE 4340 e o aço carbono SAE 1045 em um
ensaio para determinar suas temperabilidades através do método de Jominy. Desse modo foi
possível definir a temperabilidade de dois diferentes modelos de aços, e posteriormente foi
realizado o ensaio de dureza ao longo dos corpos de provas para verificar se haverá
mudanças em suas características mecânicas. Notou-se que, simplesmente por terem
elementos de liga, o SAE 4340 tem uma temperabilidade superior a aços carbonos, elevando
consideravelmente sua dureza após o tratamento térmico. O aço carbono apresentou boa
temperabilidade, porém somente na área de contato com o jato d’água houve aumento
considerável de sua dureza.
Palavras–chave: Resistência Mecânica. Tratamento Térmico. Ligas metálicas.
Introdução
Não se sabe exatamente quando e onde o tratamento térmico surgiu, mas em
aproximadamente 1000 anos antes de Cristo os ancestrais do homem já aqueciam e
resfriavam metais para torná-los melhores. Eles não sabiam o que mudava estruturalmente
no metal, mas comprovaram que este procedimento o tornava superior (VALE, 2011).
Um tratamento base para a grande maioria dos materiais é a têmpera (chamada
também de end-quench test) (SMITH, 1991), em que o aço é aquecido até a fase de
austenitização e depois resfriado rapidamente, fazendo com que a dureza do material
aumente e que a microestrutura desejada nesse processo seja a martensita. Como
geralmente a têmpera é um processo severo, é realizado posteriormente outro tratamento
térmico, para alivio de tensões do material, minimizando os efeitos de trincas e/ou
empenamento (CHIAVERINI, 1985).
1
2
3
4

rodrigoborges@unirv.edu.br. UniRV, Prof. Me Faculdade de
Universitário, Fazenda Fontes do Saber.
edsonroberto@unirv.edu.br. UniRV, Prof. Me Faculdade de
Universitário, Fazenda Fontes do Saber.
warley@unirv.edu.br. UniRV, Prof. Dr Faculdade de Engenharia
Fazenda Fontes do Saber.
ariel.dossantos@hotmail.com. UniRV, Faculdade de Engenharia
Fazenda Fontes do Saber.
ENAE / 2017

Engenharia Mecânica. Campus
Engenharia Mecânica. Campus
Mecânica. Campus Universitário,
Mecânica. Campus Universitário,
170

Com uma demanda crescente por metais com propriedades melhores e diferenciadas,
adiciona-se elementos de liga ao aço, averiguando seus efeitos sob as propriedades
mecânicas, foi então que surgiram os aços liga, que levam o nome da liga com maior
quantidade em sua composição. Com a crescente variedade de materiais, tornou-se
necessário o desenvolvimento de métodos economicamente viável de testes e ensaios, afim
de determinar algumas propriedades mecânicas dos materiais, como por exemplo, a
temperabilidade (SOUZA, 2008), foi então que surgiu o Ensaio de Jominy.
O Ensaio de Jominy é prático e tem um custo relativamente baixo, atualmente é o
método mais popular, utilizado para determinar a temperabilidade de determinado aço, ele é
padronizado internacionalmente pelas normas da ASMT, e no Brasil pela ABNT (NUNURA,
2009; XAVIER, 2009).
Diante do exposto acima, o objetivo desse trabalho foi submeter o aço liga SAE 4340 e
o aço carbono SAE 1045 em um ensaio para determinar suas temperabilidades através do
ensaio de Jominy, para que seja possível ver se há mudanças na dureza mecânica dos
modelos e demonstrar o gráfico de dureza através da distância Jominy, e comparar a
temperabilidade dos aços testados.
Material e Métodos
Os materiais utilizados para realização deste trabalho foram quatro corpos de prova,
dois de aço SAE 4340 e dois do aço SAE 1045, todos normalizados, com 25 mm de diâmetro
e 100 mm de comprimento.
Afim de tratar termicamente os corpos de prova, com base no diagrama de fases do
aço, utilizou-se um forno elétrico com temperatura de 900 ºC, temperatura de austenitização
do aço com 0,4 % de carbono. Nas análises de dureza, recorreu-se a um durômetro Rockwell
modelo HR 150C, outro equipamento utilizado na pesquisa foi uma máquina de ensaio
Jominy. Todos os equipamentos descritos anteriormente são do laboratório de Materiais e
Processos de Fabricação da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade de Rio
Verde – UniRV.
Antes do tratamento térmico, foram realizados ensaios de dureza em todos os corpos
de prova, com o propósito de comparar com a dureza pós-tratamento térmico.
Na realização do tratamento térmico, foram inseridos um corpo de prova de cada vez, a
cada 10 minutos, em que permaneceram no forno durante uma hora, que é o tempo de
austenitização para cada 25 mm de seção. A defasagem de 10 minutos na introdução dos
corpos de prova, foi o tempo necessário para o ensaio Jominy (Figura 1).
O resfriamento se deu com jato d’água, a uma distância de aproximadamente 12,7 mm
abaixo do corpo de provas, por um período de 10 minutos. O jato d’água entrou em contato
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apenas na parte inferior da peça, o restante do corpo da peça resfriou ao ar (procedimento
padrão utilizado no ensaio Jominy).
Os corpos de provas foram escovados no motor elétrico esmeril de bancada, no
laboratório de Processos de Fabricação da Faculdade de Engenharia Mecânica da
Universidade de Rio Verde – UniRV, para retirar a oxidação dos corpos de prova após o
ensaio.
Posteriormente os corpos de provas foram marcados ao longo de todo o comprimento
com uma distância de 1,5mm entre cada ponto, estas marcações serviram de referência para
as medidas do ensaio de dureza.
Com os dados retirados, construiu-se o gráfico representado na Figura 2, para
demonstrar-se a diferença de dureza ao longo do corpo de prova.

Figura 1 – Bancada de ensaio Jominy.
Fonte: Próprio autor.

Afim de comparar a temperabilidade dos dois materiais, construiu-se um gráfico (Figura
2), e nele pode ser observado a dureza com relação ao tempo de resfriamento de cada
material.
Resultados e discussão
Neste tópico será apresentado os resultados e discussões do ensaio Jominy. Os
valores de dureza obtidos antes do tratamento térmico podem ser observados na Tabela 1.
Os valores obtidos após o ensaio Jominy foram expostos na Figura 2, em que a coluna
vertical significa a dureza, em RockWell C (HRC), e a coluna horizontal o comprimento do
corpo de prova em milímetros (mm).
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Tabela 1 – Medições de Dureza Sem Tratamento Térmico
Material
Aço SAE 4340 - 1
Aço SAE 4340 - 2
Média SAE 4240
Aço SAE 1045 - 1
Aço SAE 1045 - 2
Media SAE 1045

Dureza 1 (HRC)
28,5
29,5
13,5
15,5
-

Dureza 2 (HRC)
29,5
31
13,5
16,5
-

Média de Dureza (HRC)
29
30,25
29,63
13,5
16
14,75

Fonte: Próprio autor.

Figura 2 – Curva de Temperabilidade Jominy.
Fonte: Próprio autor.

De acordo com o exposto da Tabela 1, os corpos de prova de aços liga SAE 4340,
antes do ensaio de temperabilidade, possuíam uma média de dureza de 29,63 HRC. Após o
tratamento térmico, de acordo com o gráfico da Figura 2, constatou-se uma dureza inicial em
torno de 54 HRC. Notou-se então, um considerável aumento de dureza, e que a variação da
curva de dureza com relação à distância de contato da água é pouco acentuada, indicando
um material com boa temperabilidade.
Ainda pelo exposto da Tabela 1, os corpos de prova de aços SAE 1045, sem têmpera,
apresentavam dureza média de 14,75 HRC. Após o tratamento térmico, de acordo com o
gráfico da Figura 2, constatou-se uma dureza inicial em torno de 43 HRC. Com isso,
conclui-se que há um considerável aumento de dureza no contato da peça com o jato d’água,
porém a variação da curva de dureza com relação à distância de contato da água é drástica,
e a partir de 7,5 mm o efeito de temperabilidade é baixo ou nulo.
Diante dos fatos acima descritos, observa-se que aços ligados, simplesmente por
terem elementos de liga formam carbonetos e compostos complexos, o que retarda os
tempos de transformação da austenita, tornando-os mais susceptíveis à tempera quando
comparados aos aços carbonos, ou seja, conseguem com maior facilidade, e de forma mais
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homogênea a formação de martensita, influenciando diretamente no aumento da dureza do
material.
Conclusões
O aço liga SAE 4340 apesar te ter 0,05 de carbono a menos que o aço SAE 1045,
possui uma temperabilidade superior, perdendo pouca dureza ao longo do corpo de prova,
mesmo nas partes resfriadas ao ar. O aço SAE 1045 possui baixa temperabilidade, pois
apenas a parte do corpo de prova que foi resfriada na água possui apreciável dureza, a
distribuição da dureza ao longo do corpo de prova caiu bruscamente nas partes logo
adjacentes as resfriadas em água.
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