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Apresentação 

 

A construção é uma das atividades mais antigas do homem. De caráter eminentemente 

empírico, evolui para uma abordagem tecnológica, é dissecada pelas abordagens 

científicas e passa a se apresentar como um importante elo de desenvolvimento da 

humanidade. Os legados das antigas civilizações nos são mostrados pelo que eles 

construíram. 

Com diferentes funções, e com um papel importantíssimo na realidade brasileira, a 

construção deve produzir bens duráveis que ultrapassam a duração de nossas vidas. 

Trabalha com diferentes materiais, diferentes proposições, em climas e geografias dos 

mais distintos. O foco para isso é satisfazer as necessidades, quer seja de habitação, 

estradas, agricultura, e onde mais seja necessária. 

O Construção 2020 se apresenta como um fórum de discussão e divulgação do 

conhecimento da construção. Se busca aglutinar e reunir trabalhos, dos mais variados 

enfoques, de modo a consolidar e divulgar o conhecimento técnico científico nos temas a 

que se propõe. 

Os temas selecionados para essa edição do congresso são: gestão, materiais e 

componentes, desempenho e durabilidade, sustentabilidade e patologias e vida útil. Todo 

esse espectro de abordagens se insere no conjunto de atividades de pesquisa 

desenvolvidas pela Área de Sistemas Construtivos e Materiais do Departamento de 

Engenharia Civil e Ambiental (UnB) e também pela Ênfase Construção Civil do 

Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil (UnB).  

Se agradece, de forma muito carinhosa, aos mais de 300 autores que submeteram seus 

resumos e artigos que culminam hoje com esse documento. O conjunto dessas pesquisas 

enfatiza importantes contribuições na temática da construção civil do país. 

É importante mencionar a grande ajuda da comissão científica, sem a qual seria 

impossível avaliar e organizar um número tão expressivo de contribuições. Também 

digno de nota é o grande esforço da comissão organizadora, principalmente respondendo 

aos novos desafios que se apresentam. Cabe também agradecer aos colaboradores que 

sempre se fizeram presentes em todas as etapas, desde a concepção até a realização final. 

Não menos importante é a confiança atrelada ao evento pelos patrocinadores. Sem sombra 

de dúvida, essa colaboração com o setor produtivo da construção traz importantes frutos 

principalmente na divulgação do conhecimento de todos os participantes da cadeia da 

construção civil. 

Para todos se deseja um excelente evento. 

Prof. Elton Bauer 

Profa. Valdirene Maria Silva Capuzzo 

Coordenadores do CONSTRUÇÃO 2020 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um resgate da história da construção do edifício SG 12 da UnB, bem como 

a análise do projeto e do comportamento estrutural das vigas da cobertura do edifício, uma vez que o pavimento mezanino 

é atirantado a elas. O método utilizado para se obter os resultados, foi o estudo de projeto, aplicação de modelo numérico 

para análise do comportamento da estrutura utilizando o programa computacional SAP 2000 e investigação do 

funcionamento de vigas com mezanino atirantado a elas. Com os resultados obteve-se os valores dos momentos fletores 

máximos e flechas das vigas de cobertura, assim como os valores das vibrações no mezanino com base nas combinações 

últimas e de serviço. Dessa maneira, foi possível concluir que o mezanino não atende os requerimentos da norma, pois 

apresenta uma grande flexibilidade que pode afetar os usuários do edifício de diversas formas. 

Palavras-chave: Análise estrutural; Concreto armado; Concreto pré-moldado.  

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to retrieve the history of the construction of the SG 12 building at UnB, as well as an analysis of 

the design and structural behavior of the beams of the top floor of the building, since the mezzanine floor is supported by 

beams of the top floor. The method used to obtain the results was the design study, the numerical model application to 

analyze the behavior of the structure using the SAP 2000 computer program and the investigation of the operation of 

beams of the top floor which support the mezzanine floor. With the results selected, Internal forces are presented, as well 

as serviceability limit states of excessive flexural deflections and vibrations. Thus, it was possible to conclude that the 

mezzanine does not meet the requirements of the standard, as it presents big flexibility that can affect users of the building 

in different ways.  

 

Keywords: Structural Analysis, Reinforced Concrete, Precast Concrete. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Projetado em 1962 pelo arquiteto João da Gama Filgueiras Lima, o Lelé, e executado pela Construtora Rabello 

S.A, o edifício SG 12 se localiza na Universidade de Brasília e está entre as construções pioneiras no campus Darcy 

Ribeiro. O edifício tinha como objetivo abrigar funções temporárias e de apoio da Universidade de Brasília, sendo parte 

do conjunto de Galpões de Serviços Gerais com mesma concepção estrutural, formado pelos edifícios SG 9, SG 11 e SG 

12. O edifício SG 12 abrigou até a década de 1972 a Biblioteca Central, e hoje abriga o Programa de Pós-graduação em 

Geotecnia, o Programa de Pós-graduação em Transporte, o Programa de Pós-graduação em Estruturas e Construção Civil 

e o Programa de Pós-graduação em Recursos Hídricos. 

O edifício SG 12 foi construído com estrutura pré-moldada de concreto armado (Figuras 1 e 2), que é baseado 

na repetição de elementos estruturais, resultando assim, em uma maior rapidez na construção. Dessa forma, a UnB foi 

uma experiência pioneira do pré-moldado, com os arquitetos João Filgueiras Lima e Oscar Niemeyer. 

 Derntl [1] afirma que os galpões de serviços gerais foram um dos primeiros projetos do Lelé empregando o pré-

moldado de concreto entre as décadas de 1962 e 1963.  

 

Figura 1 e 2 - Construção do edifício SG-12 [2]. 

 

2. SISTEMA ESTRUTURAL 

 
O SG 12 conta com subsolo, térreo, mezanino, cobertura e uma área construída de 5.437 m². Sendo assim, o 

arranjo estrutural que Lelé propôs, aspirando uma maior flexibilidade no uso dos espaços, foi uma estrutura pendurada, 

ou seja, um mezanino atirantado nos vigamentos de cobertura, resultando assim, em um grande vão livre no térreo. Devido 

a versatilidade do edifício, havia a possibilidade de diminuir, aumentar ou até mesmo desmontar todo o mezanino, mas 

devido ao crescimento das atividades da Universidade, o mezanino cresceu e antes, onde era um pé direito duplo, deu 

lugar a expansão do mezanino. 

Schlee [3] afirma que o sistema estrutural é um conjunto de pilares de concreto localizados a cada 8 metros no 

sentido longitudinal e afastados, 11 m, 4 m e 11 m no sentido transversal. Sobre os pilares periféricos foram apoiadas 

vigas longarinas (de 35 cm x 95 cm) com 8 metros de vão e sobre os pilares centrais duplos, vigas-calhas (de 35 cm x 95 

cm). Feitas com concreto, as vigas de cobertura são biapoiadas, paralelas e com seção retangular de 15 cm x 60 cm. 

Intercaladas a cada 1 m no sentido longitudinal por folha de alumínio e manta protetora impermeável, possui 15 metros 

de comprimento e vencem vãos de 11 m, totalizando 152 vigas. Desse modo, elas estão sendo sustentadas pelas vigas 

longitudinais. Além disso, as vigas de cobertura seguram barras verticais, ou seja, tirantes de aço do tipo MR 250 que 

estão sujeitos à força solicitante de tração. E estes seguram as vigas metálicas em perfil I do mezanino (Figs. 3 e 4). Sendo 

assim, os tirantes ficam embutidos na alma dessas vigas e soldados nas laterais das mesmas e devido ao fato da estrutura 

do SG 12 ser mais flexível que as usuais, os tirantes apresentam vibrações que podem causar sensação de instabilidade e 

desconforto nos usuários. Há dois perfis de tirantes presentes no edifício SG 12, o mais recente é de chapa dobrada e o 
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mais antigo é de barra redonda rosqueada. Com o objetivo de dividir os espaços internos em sala de professores, salas de 

aula e laboratórios, os tirantes foram recobertos por chapas para o encaixe de placas de amianto e Eucatex. 

      
 

  Figuras 3 e 4 - Montagem do mezanino do edifício SG 12 [4]. 

3. MODELO NUMÉRICO 

Com o objetivo de analisar o comportamento estrutural das vigas de cobertura do edifício SG 12, foi realizado 

um modelo numérico, utilizando o programa computacional SAP2000, que consiste na modelagem estrutural por 

elementos finitos. Sendo assim, são apresentados os esforços atuantes e as verificações do estado-limite de deformações 

excessivas (ELS-DEF) e de vibrações excessivas (ELS-VE), conforme à ABNT NBR 6118:2014 [5]. Para a modelagem 

da estrutura do SG 12 no SAP2000 foram utilizadas as plantas do SG 12 assim como a planta de formas. No programa, 

foram utilizados os elementos frame e shell. O primeiro elemento utiliza-se para simular as vigas, pilares e tirantes. Já o 

elemento shell é utilizado para representar os elementos de superfície tais como as lajes. Além disso, as dimensões e 

especificações dos materiais de cada elemento também foram definidos no programa. Devido ao fato de que o valor da 

resistência à compressão do concreto do SG 12 ser desconhecida, neste trabalho o valor considerado foi fck= 30 Mpa. 

                     

Figura 5 - 3D da estrutura do SG 12. Archicad. Figura: 6 - Modelagem estrutural do SG 12. SAP 2000.         

  

         Figura 7 - Esquematização das vigas de cobertura, destacando a localização dos tirantes. 
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3.1 Casos de carregamento 

Os casos de carregamentos aplicados no mezanino para as cargas permanentes e acidentais, foram definidos de 

acordo com o histórico de uso dos espaços do edifício SG 12, e de acordo com ABNT NBR 6120:1980 [6]. Nesse sentido, 

foram considerados 11 casos de carregamento, que foram distribuídos uniformemente nas lajes. Devido ao fato de o SG 

12 já ter abrigado uma biblioteca, as cargas consideradas para o pavimento mezanino foram as seguintes: sala de leitura 

(2,5 kN/m²), estante de livros (6,0 kN/m²), depósito de livros (4,0 kN/m²) e escritório (2,0 kN/m²). 

 As cargas no pavimento mezanino foram aplicadas conforme os esquemas mostrados na Figura 10, onde, para 

o primeiro e o segundo caso, foi utilizado 100% da área do mezanino com carga acidental de escritório e leitura. Já nos 

demais casos, a área foi fatiada no sentido longitudinal com porcentagens diferentes, dessa maneira, cada fatia representa 

uma carga diferente. 

             

Figura 8 e 9 - Biblioteca no mezanino do SG 12 [7].  

   

  Figura 10 - Esquemas de casos de carregamento das cargas acidentais, por porcentagem de área. 

3.2 Combinação de ações 

Segundo a norma 8681:2003 [8], todas as combinações de ações devem ser levadas em conta em um edifício 

para que todos os efeitos que possam causar danos na estrutura sejam considerados. Nesse âmbito, as combinações podem 

ser classificadas em combinações últimas e de serviço. A primeira se refere a qualquer dano na estrutura que possa causar 

suspensão do uso dela e a segunda se refere à durabilidade da estrutura. Desse modo, as combinações de serviço utilizadas 

na análise da estrutura do SG 12 foram as quase permanentes (CQP) e frequentes (CF). A primeira é fundamental na 

análise do estado limite de deformações excessivas (ELS-DEF) e a segunda na análise do estado limite de vibrações 

excessivas (ELS-VE). Sendo assim, para cada uma dessas foram feitas 11 combinações. 
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No caso da combinação última, foi considerado o pior caso de carregamento na estrutura. O vento foi 

desconsiderado por se tratar apenas da análise das vigas pré-moldadas da cobertura. Logo, a combinação ELU foi feita 

da seguinte forma:       

                                                                 ELU: 1,4 (CP) + 1,4 (SC)                                                                 (1) 

CP = carga permanente  

 SC = sobrecarga.   

Tabela 1 - Combinações quase permanentes (CQP) e Combinações frequentes (CF) - SAP 2000 

 

4. RESULTADOS E ANÁLISES 

Mediante modelagem da estrutura do edifício no SAP 2000, obteve-se os resultados dos momentos fletores 

máximos, das flechas e vibrações das vigas de cobertura com base nas combinações últimas e de serviço. Além disso, a 

análise do sistema estrutural do edifício SG 12 foi outro fator fundamental para a obtenção dos resultados. 

4. 1 Momentos fletores 

Para apresentar os momentos máximos positivos e máximos negativos foram considerados a envoltória do 

carregamento do estado limite último (EVN. ELU). Assim, dentre todas as vigas de cobertura com tirantes, a VT1 foi a 

que apresentou os maiores momentos fletores. Além disso, é possível observar que há uma maior concentração de força 

no centro do vão da viga esquerda e no balanço da viga direita. 

 

Figura 11 - Diagrama de momentos fletores máximos (+) e mínimos (-) da viga de cobertura VT1 - SAP 2000(ENV. 

ELU). 

4.2 Flechas 

         Para apresentar as maiores flechas nas vigas de cobertura, foram consideradas 11 combinações quase permanentes 

(CQP) em cada viga. Logo, depois da análise de todas as vigas de cobertura com tirante, a que apresentou as maiores 

flechas foi a VT9 para a combinação quase permanente 9 (CQP 9). Além disso, é possível observar que elas estão 

concentradas no centro dos vãos. Desse modo, a flecha máxima para a combinação 9, na viga 9, foi 2,70 cm no vão da 

esquerda e 2,0 cm no da direita. O valor da flecha está dentro do limite para utilização estabelecido pela norma, sendo:                                              
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                                                                                                                                                                  (2) 

l= vão da viga de cobertura (cm) 

 

Figura 12 - Flechas na viga de cobertura VT9 - SAP 2000 (CQP 9). 

4.3 Vibrações 

O estudo das vibrações em pisos induzidas por atividades humanas nas estruturas civis têm sido cada vez mais 

frequente nos dias atuais, no entanto, este assunto não é um problema recente. Segundo relatos de alunos, docentes e 

pessoas que frequentam o SG 12, o mezanino apresenta vibrações excessivas. Essa percepção e tolerância à vibração 

dependem do horário. 

Segundo a ABNT NBR 6118:2014 [9], “para assegurar comportamento satisfatório das estruturas sujeitas a 

vibrações, deve-se afastar o máximo possível a frequência própria da estrutura da frequência crítica (fcrit), que depende 

da destinação da respectiva edificação”. A fcrit é obtida da Tabela 23.1 dessa norma, onde a mínima frequência é 3,5 Hz 

(salas de concerto com cadeiras fixas). 

 Para obter a frequência própria da estrutura, foi feita uma análise dinâmica modal do modelo numérico da Figs. 

13 e 14 no SAP 2000. Destaca-se que na análise não foram consideradas as paredes nem as escadas e não foi feita uma 

atualização do modelo. Assim, o valor obtido foi de 1,06 Hz.  

Ao comparar essas frequências, percebe-se que o mezanino não atende os requerimentos da norma, apresentando 

uma grande flexibilidade. Isto aqui demonstra a necessidade de estudar mais a fundo esse prédio, pois as vibrações afetam 

de diversas maneiras aos ocupantes do prédio, causando desconforto, problemas de saúde, diminuição da capacidade de 

concentração e eficiência no trabalho ou enjoo, no caso de vibrações de baixíssima frequência (ISO 2631 [10]). 

 

Figuras 13 e 14 - Vibração do mezanino. 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos foram de fundamental importância para a compreensão do projeto e do sistema estrutural do galpão 

de serviços gerais 12, pois diferentemente de estruturas usuais, a estrutura do mezanino do SG 12 é atirantada nas vigas 

da cobertura, que está sujeita constantemente a diversos tipos de ações que podem causar variação no seu comportamento. 

Além disso, a estrutura reagiu de forma diferente devido a variabilidade de cargas no mezanino. No mais, os resultados 

mostraram também que os centro dos vãos das vigas estão submetidos aos maiores momentos e flechas. Além disso, é 

possível concluir que o mezanino não atende os requerimentos da norma, pois apresenta uma grande flexibilidade que 

causa desconforto nos usuários do edifício. 

 
AGRADECIMENTOS 

 

18



 

 
 

 

 

 

Agradeço aos professores Carlos Eduardo Luna de Melo e Luis Alejandro Pérez Peña pelo apoio, paciência e dedicação 

e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo por proporcionar um ambiente adequado para o desenvolvimento deste 

trabalho.  

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

[1] DERNTL, M. F. A necessidade da racionalização in Revista AU, n 140; São Paulo: PINI, novembro de 2005. 

Disponível em: <http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/140/a-necessidade-deracionalizacao-22257-1.aspx> 

Acesso em: 07 jun. 2019. 

[2] Revista Acrópole, São Paulo, 369/370 (ano 31). Fev. 1970. 

Disponível em:< http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/369/40>. Acesso em 08 jun. 2019. 

 

[3] SCHLEE, A. R.  O Lelé na UnB (ou o Lelé da UnB). 2010. In: Seminário em celebração ao Memorial Darcy 

Ribeiro na Universidade de Brasília, 2010 - Universidade de Brasília, Brasília, 2010. 

[4] Revista Acrópole, São Paulo, 369/370 (ano 31). Fev. 1970. 

Disponível em:< http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/369/40>. Acesso em 08 jun. 2019. 

 

[5] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. 

Rio de Janeiro. ABNT, 2014.  

[6] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 6120: Cargas para o cálculo de estruturas de 

edificações - Procedimento. Rio de Janeiro. ABNT, 1980. 

[7] BCE - Semana da Biblioteca – SG 12 - Biblioteca Digital de Coleções Especiais. Disponível 

em:<http://bdce.unb.br/items/show/202>. Acesso em 08 jun. 2019. 

[8] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 8681: Ações e segurança nas estruturas - Procedimento. 

Rio de Janeiro. ABNT, 2003.  

[9] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. 

Rio de Janeiro. ABNT, 2014. 

[10] International Organization for Standardization, Mechanical vibration and shock—evaluation of human exposure 

to whole body vibration—part 1: general requirements, ISO 2631-1:1997, 1997. 

 

19

http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/369/40
http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/369/40
http://bdce.unb.br/items/show/202


 

 
 

 

 

 

ÁREA TEMÁTICA: Desempenho e Durabilidade 

 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE GUARDA-CORPO HABITACIONAL 

 

 
MARQUES, Daniella Silva1; MELO, Isack Alves2; GOMES, Kíria Nery Alves do Espírito Santo3 

 

 1 UniEVANGÉLICA - Centro Universitário de Anápolis, Anápolis, Brasil, daniellasmec@gmail.com 
2 UniEVANGÉLICA - Centro Universitário de Anápolis, Anápolis, Brasil, isack3@hotmail.com 

3 UniEVANGÉLICA - Centro Universitário de Anápolis, Anápolis, Brasil, kiriagomes@gmail.com, 0000-0003-1025-

9481 

 

 

RESUMO 

 

Com a publicação em 2013 da NBR 15575 – Edificações habitacionais - Desempenho, foi implantado uma série de 

requisitos, que se tornaram obrigatórios, para garantir ao usuário da habitação: segurança, conforto e bem-estar, dentre os 

quais encontra-se o guarda-corpo, preconizado pela NBR 14718, sendo um elemento decorativo e estrutural de vedação. 

Com isto, a fim de contribuir com a qualidade de desempenho das habitações, o foco principal desta pesquisa é analisar 

o sistema construtivo do guarda-corpo, no âmbito das normas supracitadas. Com isto, foi ensaiado um protótipo de um 

guarda-corpo submetido a três esforços: estático horizontal, estático vertical e resistência a impactos. Os resultados 

obtidos no protótipo quanto a esforço estático horizontal, foi aprovado por ter obtido deformações inferiores ao 

estabelecido por norma. Os requisitos dos esforços estático vertical também foram aprovadas, além de também resistir ao 

impacto de 600 Joules. Portanto, foi possível notar a real importância da realização dos ensaios previstos nas normas 

brasileiras, visando garantir que o guarda-corpo instalado pelo usuário cumpra com os requisitos mínimos de segurança. 

 

Palavras-chave: desempenho; NBR 15575; guarda-corpo; NBR 14718. 

 

ABSTRACT 

 

With the publication in 2013 of NBR 15575 - Residential buildings - Performance, a series of requirements was 

implemented, which became mandatory, to ensure the user of the housing: safety, comfort and well-being, among which 

isif the guard, recommended by NBR 14718, is a decorative and structural element of sealing. Thus, in order to contribute 

with the quality of performance of the dwellings, the main focus of this research is to analyze the constructive system of 

the bodyguard, within the aforementioned norms. With this, a prototype of a bodyguard submitted to three efforts was 

tested: horizontal static, vertical static and impact resistance. The results obtained in the prototype regarding the horizontal 

static force, was approved for having obtained deformations inferior to the established by standard. The requirements for 

vertical static efforts have also been approved, as well as withstanding the impact of 600 Joules. Therefore, it was possible 

to notice the real importance of carrying out the tests foreseen in the Brazilian norms, in order to ensure that the guard 

installed by the user complies with the minimum safety requirements. 

 

keywords: performance; NBR 15575; stair railing; NBR 14718 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Conforme Castro [1], o mercado da construção civil, após um período de recessão econômica no país, foi necessário 

buscar em seus serviços, algumas formas de atrair clientes e uma das formas é fornecer serviços com qualidade, 

produtividade e inovação tecnológica. 

 

Com a publicação da NBR 15575 – Edificações Habitacionais: Desempenho no ano de 2013, houve uma necessidade da 

indústria da construção habitacional, buscar atender os requisitos de desempenho. Com isto, é possível garantir que após 

a finalização da edificação o usuário possa usufruir de uma habitação com conforto, usabilidade e segurança ao usuário. 
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Diante destes benefícios, um que deve haver dedicação em atender, é a segurança estrutural da habitação, em especial do 

guarda-corpo instalado comumente em varandas. A norma de desempenho traz requisitos para este elemento em sua 

quarta parte, em que se pede que seja realizado ensaios para garantir a segurança. 

 

O guarda-corpo é executado em uma parte de convivência do usuário, que usualmente estão em lugares com níveis 

elevados. A execução deste, dentro das normativas técnicas, além de transparecer beleza no edifício, garante segurança 

ao usuário, evitando assim possíveis acidentes que possivelmente poderiam ser fatais. 

 

Perante a importância desta norma e de garantia de segurança do usuário, objetivou avaliar o desempenho de um guarda-

corpo em uma edificação habitacional localizada em Anápolis-Goiás, tendo em vista, contribuir para a qualidade e 

desempenho das edificações, prezando a segurança e bem estar dos usuários.  

 

2. BREVE HISTÓRICO DA NORMA E APLICAÇÃO NO BRASIL 

 

A visão da necessidade de garantir um desempenho nas habitações vem de um certo tempo. No ano de 1970 o Banco 

Nacional de Habitação (BNH) era o principal financiador de habitações do país, e viu a necessidade em pensar em normas 

que regimentasse melhor as construções, com isto segundo Borges [2], o BNH patrocinou o Instituto de Pesquisa 

Tecnológico (IPT) para que em 1980 iniciasse os estudos, porém em 1986 o BNH foi extinto e a pesquisa interrompida. 

  

Segundo Borges [2], somente após 10 anos, em 1997 a sucessora do BNH a Caixa Econômica Federal contratou o IPT 

para retomar as pesquisas sobre o desempenho, que resultaram na primeira publicação de uma norma voltada para o 

desempenho habitacional em 23 de maio de 2008, com o nome de NBR 15.575 – Edificações Habitacionais até cinco 

pavimentos – Desempenho. Contudo, após 2 anos de adaptação que foi aguardado para adaptação dos profissionais, foi 

iniciada a revisão desta norma e somente em 2013 foi publicada uma versão desta que abrange todas as edificações 

habitacionais. 

 

3. NORMA DE DESEMPENHO NBR 15575 

 

A norma se aplica a todas as edificações com finalidade de habitação e suas áreas comuns. Somente são isentas de 

aplicação da norma projetos protocolados e obras concluídas antes da publicação, obras em andamento na data de entrada 

em vigor, obras de reformas e restaurações e edificações provisórias [3]. 

 

3.1 Responsabilidades e obrigações dos intervenientes  

 

Os fornecedores de insumos para a construção civil são responsáveis pelo produto que é negociado, pois deve apresentar 

um produto compatível com as exigências normativas. Já os projetistas, são responsáveis por estabelecer a vida útil do 

projeto para cada sistema construtivo na edificação. Contudo, a vida útil do projeto não deve ser inferior aos valores 

apresentados na Tabela 1 - Tabela de vida útil do projeto: 

 

Tabela 1 – Tabela de vida útil do projeto [1] 
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A incorporadora deve providenciar os estudos técnicos e informar ao projetista todas as informações suficientes, dentro 

da norma, para elaboração dos projetos. As construtoras, por sua vez, devem elaborar o manual do proprietário juntamente 

com a incorporadora, para repassar ao usuário uma séria de informações pertinentes para que se atinja a vida útil do 

projeto conforme a norma. 

 

3.2 Requisitos gerais 

 

A primeira parte da NBR 15575 [3], traz os requisitos de forma genérica e abrangente. A segurança do incêndio é abordada 

de forma enfática. Quanto ao uso e operações tem uma importância exposta cujo qual, garante de o usuário utilizar a 

habitação sem ocorrer incidentes ou acidentes. Quanto a parte de estanqueidade, a norma estabelece requisitos no qual a 

habitação deve ser pré planejada para que não ocorra exposição à água de chuva ou umidade excessiva, sendo o projeto 

de impermeabilização é indispensável para que atinja este requisito. 

 

Outro ponto abordado são os desempenhos térmicos, lumínicos e acústico, nos quais as habitações devem atingir os 

requisitos que gere conforto ao usuário na utilização cotidiana da habitação. 

 

3.3 Requisitos para sistemas estruturais 

 

A fim de garantir a segurança estrutural, a norma traz referências para que a estrutura, garanta uma maior durabilidade do 

sistema. Sendo que o sistema estrutural deverá atender, durante toda a vida útil do projeto, as ações de peso próprio, 

sobrecargas, ações do vento sob quaisquer condições de exposição [4]. 

 

3.4 Requisitos para sistemas de pisos 

 

Este sistema é composto por uma série de camadas, podendo ser parcial ou total, são elas: camada estrutural, 

impermeabilização, isolamento térmico e/ou acústico, camada de contrapiso, camada de fixação e a camada de 

acabamento, no qual é destinado a estruturar, vedar e de trafegar [5]. 

 

Além de apresentar a regularidade e homogeneidade das superfícies de acabamento do sistema de piso, a norma estabelece 

que, a estabilidade e resistência estrutural do sistema, tem como requisito não apresentar ruína ou colocar em risco em 

risco a integridade física do usuário [5]. 

 

3.5 Requisitos para sistemas de cobertura 

 

A norma estabelece que, para o sistema de coberturas, o requisito estrutural não deve apresentar insegurança ao usuário, 

tais como apresentar ruínas, desenvolvimento de deformações e deslocamentos que prejudique a funcionalidade deste [6]. 

 

Outro requisito importante abordado, é a segurança contra o incêndio, no qual remete a primeira parte da norma que 

considera os diversos componentes elétricos, hidrossanitários e gás que podem estar alojados nos entreforros. O sistema 

deverá ser estanque quanto a formação de umidade, a água pluvial bem como evitar proliferação de micro-organismos e 

insetos [6]. 

 

3.6 Requisitos para sistemas hidrossanitário 

 

A norma estabelece para este sistema que, requisitos que garante a resistência mecânica a solicitações de usos durante a 

vida útil de projeto deste que abrange tubulações embutidas em outros sistemas ou suspensas. Estabelece também que 

deverá haver um reservatório de água fria inferior ou superior voltado para o combate ao incêndio, além do volume 

destinado para o consumo dos usuários [7]. 

 

3.7 Requisitos para sistemas de vedação vertical interno e externo (SVVIE) 

 

O desempenho estrutural do SVVIE consiste em apresentar um nível de segurança, sendo ponderadas ações que 

possivelmente venha a ocorrer durante a vida útil do projeto. A limitação dos deslocamentos, fissuras e falhas, 

considerando valores aceitáveis, também são requisitos de segurança, com o objetivo de assegurar o livre funcionamento 

do sistema [8]. 
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A norma requere, como critério obrigatório, que o SVVIE, resistir aos impactos de corpo mole, ou seja, verificar se o 

sistema resiste os impactos dos choques acidentais provocados pelo ensaio de impacto no sistema, como exemplifica a 

Figura 01 [8]. 

 

 

 
Figura 01 – Exemplo ilustrativo do dispositivo de 

ensaio de corpo mole [6]. 

 

4. GUARDA-CORPO 

 

Conforme a norma 14718 [9], o guarda-corpo é um elemento cujo finalidade é proteger as pessoas que circulam ou 

permaneçam em locais próximos com risco de queda eminente, sem que impeça o trânsito de pessoas forçado ou 

voluntário. 

 

Além de proteger, o guarda corpo é um elemento decorativo, conforme comenta Beltrame e Gadioli [12], e cada vez mais 

segue a tendência de diversificação de materiais diversificados, leves e maleáveis, tais como o alumínio, vidro e aço. 

A NBR 15575-4 [8] faz referência a norma de guarda-corpos para edificações: a NBR 14718 [9], norma para o qual deve 

ser seguido os requisitos. Além de especificar os requisitos de outra norma, a NBR15575, evidencia que o guarda-corpo 

deve resistir a cargas de ocupação que atuam sobre o elemento, sem que ocorra risco a integridade física do usuário.  

 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A norma de desempenho, na sua quarta parte, impõe os requisitos para avaliação do desempenho do guarda-corpo sob o 

esforço estático horizontal, estático vertical e resistência a impactos. A sequência dos ensaios deve seguir o grau de 

destrutividade, iniciando pelo ensaio de esforço estático horizontal, seguido pelo esforço estático vertical e finalizando o 

ciclo pelo ensaio de resistência ao impacto.  

 

5.1 Esforço estático horizontal  

 

Para realizar o ensaio, deve-se utilizar um conjunto de massas com roldanas e cabos de aço para permitir um deslocamento 

de massas, proporcionando a força horizontal. O corpo de prova deverá estar montado nas condições normais de uso e de 

acordo com o projeto, a fim de garantir condições normais de uso. O ponto em que se deve ser aplicado a carga deve ser 

a quarta parte do comprimento total do módulo, como pode ser verificado na Figura 02 [9]. 
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Figura 02 – Aplicação de esforços em protótipos constituídos 

de dois módulos [9]. 

 

Inicialmente, deve ser instalado os medidores de deslocamentos lineares, com anotação da leitura inicial, com posterior 

aplicação de uma carga de aproximadamente 20 quilogramas (200N/m), para efeito de acomodação e permanecer por 15 

minutos, após registrar a deformação instantânea em milímetros. 

 

As cargas de uso nos protótipos serão definidas pelo seu uso. Caso este seja de uso residencial, deverá utilizar carga de 

400N, multiplicado pelo comprimento dos dois maiores módulos do protótipo. Esta carga deverá ser aplicada conforme 

indicado na Figura 02 [9] e permanecer durante 15 minutos, após deve retirar e anotar a deformação. Após 3 minutos da 

retirada da carga, anotar a reformação residual, ambos em milímetros. 

 

Para aceitação do ensaio, o guarda-corpo não deverá apresentar rupturas, tão pouco apresentar destacamentos dos 

componentes. A deformação horizontal não deve ultrapassar os 20 milímetros. Já a deformação residual, não deverá 

superar os 3 milímetros. 

 

5.2 Esforço estático vertical 

 

Caso o comprimento do guarda-corpo for superior a 3 metros, deve ser utilizado um protótipo igual ou inferior a três 

metros. Caso o guarda-corpo for menor ou igual a 3 metros, o ensaio deve ser realizado no tamanho original. Quanto ao 

local de aplicação do esforço, deverá considerar o maior vão do protótipo e seguir conforme demonstrado na Figura 3 [9]. 

 

 
 

Figura 03 – Aplicação de esforços em protótipos construídos de dois módulos [9]. 

 

Inicialmente, deve ser instalado um medidor de deslocamento linear, inserir uma carga de 680, por metro linear do maior 

vão do protótipo, mante esta carga durante 15 minutos e após a retirada desta registrar a deformação residual em 

milímetros [9]. 
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Caso o ensaio apresentar rupturas, nem ocorrer afrouxamentos de componentes, e não ultrapassar 20 milímetros de 

deformação vertical e 8 milímetros de deformação horizontal residual o ensaio será aceito [9].  

 

5.3 Determinação da resistência a impactos  

 

Para realização deste, é necessário um saco de couro em formato de gota, com diâmetro de 30 centímetros, contendo no 

interior esferas de vidro, com uma massa de 40 quilogramas, além de um equipamento que possibilite a movimentação 

pendular. 

 

O impacto que atingir o guarda-corpo deverá possuir 600 Joules e ser aplicado no centro geométrico. Para tal, a esfera de 

couro deverá ser solta em uma altura de 150 centímetros, conforme observado no esquema da Figura 04. 

 

 

 

 
Figura 04– Esquema de aplicação do impacto sobre elementos de fechamento de guarda-copos [9]. 

 

Após o impacto, o protótipo deve ser vistoriado e qualquer ponto danificado deverá ser registrada. Para ser aprovada, a 

fixação não deve haver destacamentos ou ruptura e não deve haver queda dos elementos de fechamento. Contudo, poderá 

ser tolerado um afrouxamento dos pontos de fixação desde que não haja possibilidade de passagem de um corpo 

prismático nos elementos de fechamento, conforme a figura 05. 

 

  

Figura 05 – Passagem do gabarito prismático de (25 x 11 x 11) cm em folgas entre os perfis [9]. 
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O local escolhido para o estudo das avaliações está localizado na Avenida Universitária, setor Santa Isabel, no município 

de Anápolis, Goiás, com o nome de Residencial Avenida Parque. A Figura 06, apresenta a macrolocalização do 

empreendimento e enquanto a Figura 07 a sua fachada. 

 

 

Figura 06 – Macrolocalização do empreendimento [10] 

 

Figura 07 – Fachada do empreendimento. 

6.1 Montagem do guarda-corpo 

 

A responsável técnica e jurídica pelo empreendimento, contratou uma outra empresa para confeccionar os guarda-corpos 

e a mão de obra própria a fixasse. O modelo escolhido para o estudo foi o da unidade de 3 quartos, devido possuir o maior 

do comprimento de guarda-corpo dentro as tipologias, conforme Figura 8. 
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Figura 8 – Planta baixa do pavimento tipo da torre A e B [11]. 

 

O modelo de guarda-corpo estudado possui comprimento de 3705 milímetros conforme figura 9 e 10, dividido em quatro 

módulos. O primeiro e o ultimo módulo possuem 824 milímetros e os segundo e o terceiro possuem 952 milímetros. 

 

 

Figura 9 – Guarda-corpo modelo dos apartamentos de três quartos com um suíte [11]. 
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Figura 10 – Modelo do guarda-corpo utilizado no apartamento de três quartos com um suíte. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a entrega do guarda-corpo pela empresa contratada, a mão de obra própria da contratante iniciou o processo de 

fixação por meio de chumbadores, conhecidos popularmente como “buchas”. Como o local de fixação foi em alvenaria 

de bloco cerâmico e concreto armado, estes chumbadores seguiram as devidas recomendações. 

 

Iniciou-se pela perfuração da cavidade na qual será fixada o guarda-corpo. Após a perfuração, foi realizado a limpeza 

com posterior inserção do chumbador completamente no furo. Em seguida, posicionou-se o guarda-corpo nos devidos 

locais e prosseguiu com a fixação, como pode ser verificado na Figura 11. Após a conclusão, o serviço deverá ser 

inspecionado. 

 

 

 
Figura 11 – Fixação do guarda-corpo; 
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i. Esforço estático horizontal 

 

Inicialmente foi aplicado uma carga de 400N, valor obtido por interpretação do item 4.4 do anexo A da NBR 14718 [9],   

representado por dois pacotes de argamassa de 20 quilogramas. Após 15 minutos de atuação desta, foi registrada através 

do medidor de deslocamento linear instalado, uma deformação horizontal de 2,4 milímetros, sendo o admissível conforme 

a norma, para pré-carga, 7 milímetros, logo aprovado. 

 

Para aplicação da carga principal em guarda-corpo privativo deve-se calcular 400N por metro. Por orientação normativa 

deve utilizar o comprimento dos dois maiores módulos, a carga do ensaio será de 74 quilogramas, arredondando este valor 

será considerado um valor de 100 quilogramas, representado por dois sacos de cimento de 50 quilogramas cada, conforme 

observado na Figura 12. 

 

 
Figura 12 – Carga de uso no ensaio do esforço estático horizontal. 

 

Após 15 minutos do início do ensaio, foi registrado o valor de 18 milímetros de deformação horizontal, observado na 

Figura 13. O valor máximo aceitável é de 20 milímetros, sendo assim aprovado. Conforme orienta a norma, após 3 

minutos da retirada da carga, foi feito a medição da deformação horizontal residual, no qual deu igual a zero. 
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Figura 13 – Deformação horizontal visual do protótipo. 

 

Na Tabela 2, encontra-se os valores obtidos no ensaio de esforço estático horizontal e os critérios normativos de 

aprovações, indicados pela NBR 14718 [9]. Com isto, é possível observar que nos três critérios indicados pela norma 

houve aprovação.  

 

Tabela 2 – Valores das deformações horizontais 

 

Esforço estático horizontal 

 Valor encontrado Critério normativos Resultado 

Pré carga                             

(mm) 
2,4 < 7 Aprovado 

Deformação horizontal                      

(mm) 
18 < 20 Aprovado 

Deformação horizontal 

residual                           

(mm) 

0 < 3 Aprovado 

 

 

ii. Esforço estático vertical 

 

Inicialmente foi instalado instrumento medidor de deslocamento linear, em seguida foi aplicado uma carga inicial de 

1000N. Passados 15 minutos, após a aplicação da carga, foi registrado uma deformação de 1,5 milímetros, sendo que o 

permitido é de 20 milímetros no máximo (Figura 15), sendo assim aprovado pelo ensaio. Após 3 minutos da retirada da 

carga de 1000N, foi registrado uma deformação residual nula, sendo que o permitido seria de 8 milímetros. 

 

Em justificativa da carga aplicada, o item B.4.7 da ABNT NBR 14718, informa que deverá ser distribuído no ponto 

indicado uma carga de 680N por metro em relação ao maior vão do protótipo. O maior vão existente foi de 96,2 

centímetros, que multiplicado com a carga solicitada resultou em 654N. Sendo como forma de majoração e 

arredondamento, foi considerada 1000N, representada por dois sacos de cimentos de 50 quilogramas (Figura 14).  

 

 

 
Figura 14 – Aplicação da carga vertical no protótipo. 
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Figura 15 – Deformação vertical visual do protótipo. 

 

Na Tabela 3 consta as deformações encontradas no ensaio de esforço estático vertical e os critérios normativos para 

aprovação indicado pela NBR 14718 [9]. Com isto, pode-se observar que o protótipo foi aprovado com uma margem 

considerável em relação aos critérios normativos. 

 

 

Tabela 3 – Valores das deformações verticais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Resistência a impactos 

 

Inicialmente foi fixado uma base para suspensão de um saco de couro de 40 quilograma a 1, 5 metros, conforme Figura 

16, de modo que o centro geométrico do guarda-corpo seja atingido. Posteriormente a montagem, foi elevado o saco de 

couro e liberado, seguindo o movimento pendular e atingindo o centro geométrico do protótipo conforme figura 17.  

 

 

Esforço estático vertical 

 Valor encontrado Critério normativo Resultado 

Deformação vertical                   

(mm) 
1,5 < 20 Aprovado 

Deformação horizontal residual                          

(mm) 
0,00 < 8 Aprovado 
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Figura 16 – Montagem do elemento de sustentação do corpo mole. 

 

 

 
Figura 17 – Impacto do corpo mole no protótipo 

 

Após o impacto de 600 Joules, o protótipo se comportou de forma positiva, não ocorrendo rupturas e nem destacamentos. 

Contudo, houve alguns pontos de fixação que sofreram afrouxamentos, conforme Figura 18, que estão dentro das previstas 

de norma pela NBR 14718 [9], sendo assim, houve aprovação deste ensaio. 
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Figura 18 – Afrouxamento dos pontos de fixação do protótipo. 

 

 

7. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho apresentou os procedimentos de instalação e de realização de ensaios para averiguar execução do guarda-

corpo, por ser um elemento de extrema necessidade de segurança para a edificação, é notável a importância da norma 

NBR 15575, pois através dos cumprimentos dos seus requisitos a edificação se torna uma construção mais confiável, 

confortável e segura. 

 

Por meio dos resultados obtidos no presente trabalho, é possível perceber que o guarda-corpo instalado no Residencial 

Avenida Parque é seguro, uma vez que foram submetidos aos ensaios mecânicos preconizados em normas técnicas que 

garantem que este elemento cumpre com o seu objetivo.  
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RESUMO 

 

Os empreendimentos do Programa “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV) têm sido alvo de reclamações por parte dos 

usuários, onde o desempenho acústico inadequado é recorrentemente identificado como motivo de insatisfação. Neste 

âmbito, esta pesquisa tem como objetivo avaliar, com base nas exigências da NBR 15575/2013, o desempenho acústico 

em relação aos ruídos aéreos e de impacto de empreendimentos do PMCMV. Para consecução deste objetivo, a 

metodologia contemplou as etapas de revisão da literatura; seleção das empresas participantes; Elaboração de formulário 

de coleta de dados e da solicitação de disponibilização de documentos; realização de entrevistas para aplicação do 

formulário e coleta de documentos, e; compilação e análise crítica dos dados coletados. Os resultados obtidos mostraram 

que as Obras 1, 2 e 3 apresentaram adequado isolamento ao ruído aéreo e ao ruído de impacto, de acordo com os critérios 

determinados pela norma de desempenho. Por fim, destaca-se o potencial da presente pesquisa no estabelecimento de 

parâmetros comparativos ao desempenho acústico de obras de caráter similar bem como instrumento de reflexão acerca 

das atuais práticas da indústria da construção no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade dos empreendimentos 

e, consequentemente da satisfação dos usuários. 

. 

 

Palavras-chave: desempenho acústico; MCMV; parede de concreto; bloco cerâmico. 

. 

 

ABSTRACT 

 

The “Minha Casa, Minha Vida” Program (PMCMV) buildings have been subject of complaints from users, where 

inadequate acoustic performance is recurrently identified as a dissatisfaction. In this context, this research aims to 

evaluate, based on the requirements of NBR 15575/2013, the acoustic performance of PMCMV buildings. To achieve 

this objective, the methodology included the steps of literature review; selection of companies; elaboration of data 

collection form and a request for documents; interviews and compilation and critical analysis of data. The results showed 

the Buildings 1, 2 and 3 presented adequate isolation to air noise and the Buildings 1, 2 and 3 presented adequate isolation 

to impact noise, according to the NBR 15575/2013 criteria. Finally, the potential of the present research in the 

establishment of comparative parameters to the acoustic performance of works of similar characteristics is highlighted as 

well as it is understood that this research is an instrument of reflection about the current practices of the construction 

industry in order to contribute to the improvement of the quality of the projects and, consequently, the satisfaction of the 

users. 

 

Keywords: acoustic performance; MCMV; concrete wall; ceramic block. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O programa “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMA) tem apresentado crescimento significativo. De acordo com 

Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias – ABRAINC [1], de 2008 a 2017, estima-se que aproximadamente 

78% das 6,3 milhões de unidades habitacionais lançadas pertenciam ao programa. 
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Atualmente, as construtoras, sobretudo as que atuam no setor de edificações populares, têm procurado formas de 

construção rápida, que permitam a entrega do empreendimento com menor prazo. No que tange aos sistemas de vedação, 

uma das opções é a redução da espessura das paredes, lajes e pisos [2]. Neste sentido, o sistema parede de concreto se 

apresenta como solução e permite a utilização de paredes internas e externas com a mesma espessura média de 

aproximadamente dez centímetros. Por outro lado, os empreendimentos que tem adotado elementos estruturais e 

arquitetônicos mais leves e esbeltos têm sido alvo de reclamações por parte dos usuários [3][4]. 

 

Dentre as reclamações citadas, o desempenho acústico é recorrentemente identificado. Os usuários verificam ruídos de 

diversas fontes, dentre as quais citam-se: instalações hidrossanitárias; movimentação de mobiliários e equipamentos; 

conversas e músicas; entre outros [3][5]. Tais ruídos geram desconforto e insatisfação [6]. Em face às falhas citadas, a 

NBR 15575/2013 [7], conhecida como norma de desempenho, estabelece parâmetros a serem adotados de forma a garantir 

aos usuários um nível mínimo de desempenho. 

 

Diante do exposto, esta pesquisa objetiva avaliar, com base na NBR 15575/2013 [7], o desempenho acústico em relação 

aos ruídos aéreos e de impacto de empreendimentos do PMCMV. 

 

2. PARÂMETROS COMPARATIVOS DE DESEMPENHO ACÚSTICO 

 

Penedo e Oiticica [8], analisaram o isolamento sonoro aéreo de uma sala de estar de um apartamento através dos 

parâmetros da NBR 15575/2013 [7]. O sistema construtivo investigado era constituído de blocos de alvenaria. Os 

resultados obtidos ficaram abaixo do mínimo que a normativa solicita, demonstrando insuficiência do isolamento 

acústico. 

 
Kuhn [9] fez a análise do desempenho acústico de uma edificação do PMCMV com vedação em bloco cerâmico de 14 

cm. Os resultados obtidos foram positivos quanto ao isolamento das paredes internas obtendo valores dentro do mínimo 

esperado pela NBR 15575/2013 [7], já a fachada apresentou desempenho inferior ao solicitado pela norma no que se 

refere a classe 2 de ruído.  

 
Santana [10] realizou em seis edificações ensaios de isolamento acústico aéreo das paredes internas e externas e das lajes, 

tanto para ruído aéreo como de impacto. A comparação com a NBR 15575/2013 [7] apresentou resultados positivos.  

 

Moreno; Souza e Penteado [11], fizeram a análise do ruído de impacto em diferentes tipologias de sistema de piso. Os 

autores analisaram 28 ambientes sendo as lajes do tipo alveolar, pré-moldada, nervurada e maciça. Os resultados obtidos 

foram comparados com os requisitos da norma de desempenho e, mesmo sendo avaliados diferentes sistemas construtivos, 

todos atenderam aos requisitos estabelecidos pela normativa. 

 
Martins et al [12] fizeram a análise do nível de pressão sonora de impacto de oito sistemas de pisos. Além de comparar 

os valores obtidos com os requisitos da NBR 15575/2013 [7], os autores fizeram um comparativo com os custos dos 

materiais utilizados no sistema de isolamento e verificaram que, à medida que aumenta o desempenho dos pisos, o custo 

com materiais aumenta.  

 

3. METODOLOGIA 

 
Este trabalho constitui-se de uma pesquisa de caráter quali-quantitativo, onde o delineamento seguiu as características de 

um estudo de múltiplos casos. A Figura 1 apresenta as principais etapas da elaboração da pesquisa. 

 
A seleção das empresas foi realizada através no contato direto às principais empresas construtoras que atuam na 

elaboração de empreendimentos de padrão popular e estão localizadas no Recife/PE. Foram selecionadas empresas que 

demonstraram interesse em fornecer dados acerca do desempenho acústico de seus empreendimentos. No total, foram 

selecionadas 02 empresas, aqui nomeadas de empresas A e B. Já os empreendimentos foram selecionados considerado os 

seguintes aspectos:  

▪ Ser um empreendimento residencial do PMCMV; 

▪ Apresentar sistema de vedação em parede de concreto ou utilizar alvenaria em bloco cerâmico e estrutura em 

concreto armado;  

▪ Possuir ensaios de campo de verificação dos ruídos aéreo e de impacto realizados. 
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Figura 1 - Etapas da metodologia da pesquisa 

 
Diante do exposto, foram selecionados 03 empreendimentos. Na empresa A, foram investigados os empreendimentos 1 e 

2. Na empresa B foi investigado o empreendimento 3.  

 

Para coleta de dados junto às construtoras foram desenvolvidos um formulário para caracterização destas e das respectivas 

soluções de desempenho acústico, além de uma solicitação de disponibilização de documentos. A coleta de dados e 

documentos foi desenvolvida com base em visitas in loco para aplicação do formulário. As entrevistas foram realizadas 

entre outubro e novembro de 2019. 

 
As principais características das empresas são apresentadas no Quadro 1. O Quadro 2, apresenta a caracterização dos 

empreendimentos.  

 
Quadro 1 - Caracterização das empresas  

Empresa Possui certificações? Possui sistema de gestão integrado? Sistema construtivo adotado 

A Sim Sim Parede de Concreto 

B Sim Sim 
Vedação em bloco cerâmico e 

estrutura em concreto armado   

 
Quadro 2 - Caracterização dos empreendimentos analisados 

Empresa  Obra 

Data de 

provação do 

projeto 

Data de 

entrega 

da obra 

Localização 
Nº de 

Torres 

Nº de 

pavimentos 

tipo 

Unidades 

por 

pavimento 

Área 

privativa 

(m²) 

 A 

1 Abr./2017 Fev./2019 Camaragibe/PE 35 3 4 41 

2 Set./2017 Set./2018 Paulista/PE 20 3 4 38 

B 3 Dez./2017 
2020 

(Previsão) 
Paulista/PE 2 3 8 51 e 61 

 
As Obras 1 e 2 utilizaram o sistema parede de concreto com 10cm de espessura para as vedações internas e externas. Os 

revestimentos adotados nas Obras 1 e 2 são os mesmos, para as vedações externas foi utilizada uma camada de argamassa 

de regularização, selador e textura de base cimentícia com 4 mm de espessura. A vedação interna, por sua vez, apresenta 

uma camada de regularização com argamassa cimentícia, uma camada com argamassa branca e é finalizada com uma 

camada de massa projetada. A espessura média dos revestimentos externo e interno é de 11,4 cm. O sistema de piso das 

Obras 1 e 2 segue o mesmo padrão, sendo composto de laje maciça com espessura de 10 cm. Os revestimentos são 

distintos para os diferentes ambientes da edificação. Para as áreas molhadas é aplicada uma camada de regularização, 

com uma demão de impermeabilizante e acabamento com revestimento cerâmico de aproximadamente 1 cm de espessura. 

Para as áreas comuns é aplicada apenas uma camada de regularização com argamassa cimentícia. Para os dormitórios o 

Revisão da literatura

Seleção das empresas participantes

Elaboração de formulário de coleta de dados e da solicitação de 
disponibilização de documentos

Realização de entrevistas para aplicação do formulário e coleta de 
documentos

Compilação e análise crítica dos dados coletados
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revestimento é feito através de uma camada de 3mm de manta asfáltica com acabamento em resina acrílica, finalizada 

com uma proteção mecânica de AC-II com espessura de 2 mm.  

 

Já a Obra 3 utilizou para as vedações internas e externas, blocos cerâmicos com espessuras de 9 e 14cm, respectivamente. 

O revestimento externo da Obra 3 é constituído de uma camada de chapisco, uma camada de emboço e finalizada com 

cerâmica esmaltada 10x10cm, a parte interna da mesma é revestida em pasta de gesso com espessura de 5mm por face e 

acabamento com pintura em PVA látex. Para as vedações internas foram adotados dois sistema de revestimento, para  as 

vedações entre apartamentos foi adotado o revestimento com argamassa cimentícia de 25 mm de espessura, para as 

paredes internas entre áreas de circulação utilizou-se o revestimento com pasta de gesso com espessura de 15 mm, para 

os demais ambientes foram utilizado revestimento com pasta de gesso com 10 mm de espessura. O sistema de piso da 

Obras 3 é composto de laje pré-moldada treliçada armada em duas direções, preenchimento em EPS, contrapiso e 

revestimento em placas cerâmicas esmaltadas. Destaca-se que a Obra 3 apresenta projeto de isolamento acústico, onde a 

execução da manta acústica seguiu as recomendações de projeto e as especificações dos fabricantes. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A análise dos dados foi feita com base nos relatórios de ensaios de ruído aéreo e de impacto, sendo considerado 

incialmente os dados dos relatórios de classificação de ruído do entorno dos empreendimentos. O Quadro 3, traz os 

resultados do mapeamento acústico.  

 

Quadro 3 - Classe de ruído e desempenho mínimo para cada empreendimento 
Empresa Obra Classificação D2m,nT,W (dB) 

A 
1 Classe 1 20 

2 Classe 1 20 

B 3 Classe 1 20 

 
4.1 Vedações verticais internas e externas  

 
Os ensaios das fachadas foram realizados com a fonte posicionada no lado externo dos empreendimentos, cerca de 2,0 m 

de distância da parede de fachada, sendo detectado os níveis de ruído em um dos quartos do pavimento térreo. O Quadro 

4 apresenta os resultados da Diferença Padronizada de Nível Ponderada a 2 metros da fachada (D2m,nT,w) obtidos nos 

ensaios realizados em cada empreendimento. Destaca-se que os resultados da Obra 3 foram obtidos através de modelagem 

computacionais comparando o Rw de cada material que compõem o sistema de vedação, dentre a compilação dos 

resultados foi adotado o valor mínimo. 

 
Quadro 4 - Resultados da Diferença Padronizada de Nível Ponderada a 2 metros da fachada (D2m,nT,w) 

Empresa Obra Vedação ensaiada 
Ambiente 

Avaliado 

Resultado 

(dB) 

Critérios da NBR 

15575/2013 (dB) 

A 

1 

A11 Dormitório 26 

Classe I                                  

Mínimo: 20 a 24      

Intermediário: 25 a 29        

Superior: ≥ 30 

A12 Dormitório 26 

A13 Dormitório 30 

A14 Dormitório 27 

2 

A21 Dormitório 31 

A22 Dormitório 27 

A23 Dormitório 30 

B 3 
B31 Dormitório 23 

B32 Parede cega 40 

 
Comparando os resultados obtidos com os critérios da NBR 15575/2013 [7], considerando a Classe de Ruído 1, observa-

se que todos as obras apresentaram nível de isolamento acústica acima do mínimo, onde as Obras 1 e 2 chegaram a 

apresentar valores compatíveis com os níveis de desempenho intermediário e superior. A Figura 2 apresenta a compilação 

dos resultados considerando a média dos valores e não levando em consideração o valor obtido na vedação B32, visto 

que a mesma é uma parede cega.  
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Figura 2 - Diferença padronizada de nível ponderada a 2 metros de distância (D2m,nT,w) 

 

Os resultados da Diferença Padronizada de Nível Ponderada (DnT,w), das vedações internas estão descritos no Quadro 

5, os valores apresentados estão relacionados ao tipo de ambiente. A norma de desempenho estabelece parâmetros 

mínimos distintos para ambientes sem dormitório e com dormitório.  

 
Quadro 5: Resultados da Diferença Padronizada de Nível Ponderada (DnT,w) das vedações verticais internas 

Empresa Obra 
Vedação 

ensaiada 
Ambiente Avaliado 

Resultado Critérios da NBR 

15575/2013 (dB) (dB) 

A 

1 

A11 
Conjunto de paredes e portas de unidades 

distintas separadas pelo hall (Sala/sala) 
45 

Ambiente sem dormitório 

 

Mínimo: 40 a 44 

Intermediário: 45 a 49                  

Superior: ≥ 50 

A12 
Conjunto de paredes e portas de unidades 

distintas separadas pelo hall (Sala/sala) 
45 

A13 Parede de geminação (Sala/sala) 42 

A14 Parede de geminação (Sala/sala) 41 

2 

A21 Parede de geminação (Sala/sala) 42 

A22 Parede de geminação (Sala/sala) 43 

Ambiente com dormitório 

 

Mínimo: 45 a 49 

Intermediário: 50 a 54                  

Superior: ≥ 55 

A23 
Conjunto de paredes e portas de unidades 

distintas separadas pelo hall (Sala/sala) 
46 

A24 
Parede de geminação nas situações que 

há dormitório 
51 

A25 
Parede de geminação nas situações que 

há dormitório 
48 

B 3 

B31 Parede de geminação (Sala/sala) 41 

B32 
Parede de geminação nas situações que 

há dormitório 
47 

B33 Área de circulação (hall/sala) 40 

 
Observa-se do Quadro 5 que os resultados obtidos em ambas situações atenderam aos requisitos mínimos estabelecidos 

pela norma de desempenho e que as vedações A12, A23 e A24 atenderam ao nível intermediário. As Figuras 3 e 4 

apresentam a compilação dos resultados por ambiente, considerando a média das medições. Observando que para a Obra 

3 foi considerado os valores mínimos no intervalo determinado.  

 

 
Figura 3 - Diferença Padronizada de Nível Ponderada (DnT,w) das vedações verticais em ambiente sem dormitório 
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Figura 4 - Diferença Padronizada de Nível Ponderada (DnT,w) das vedações verticais em ambiente com dormitório 

 

4.2 Vedações horizontais (piso e coberturas)  

 

As vedações horizontais também foram ensaiadas quanto à isolação ao ruído aéreo. As medições foram feitas 

simultaneamente entre dois apartamentos localizados no pavimento térreo e no primeiro pavimento, para tal foram 

analisados 5 pontos de medição para os diferentes ambientes. O Quadro 6 apresenta os valores médios de cada ensaio.  

 

Quadro 6 - Resultados da Diferença Padronizada de Nível Ponderada (DnT,w) para as vedações horizontais 

Empresa Obra Vedação ensaiada Ambiente Avaliado 
Resultado 

(dB) 

Critérios da NBR 15575/2013 

(dB) 

A 

1 

A11 Cozinha/cozinha 47 

Ambiente sem dormitório 

 

Mínimo: 40 a 44  

Intermediário: 45 a 49                  

Superior: ≥ 50 

A12 Cozinha/cozinha 44 

A13 Sala/sala 45 

A14 Sala/sala 44 

A15 Dormitório/Dormitório 46 

A16 Dormitório/Dormitório 48 

2 

A21 Dormitório/Dormitório 45 

A22 Dormitório/Dormitório 48 

A23 Dormitório/Dormitório 45 

Ambiente com dormitório 

Mínimo: 45 a 49 

 Intermediário: 50 a 54                  

Superior: ≥ 55 

A24 Dormitório/Dormitório 48 

A25 Sala/sala 45 

A26 Sala/sala 46 

A27 Cozinha/cozinha 46 

B 3 
B31 Sala/cozinha 47 

B32 Dormitório/Dormitório 45 

 

Observa-se do Quadro 6 que os valores obtidos se apresentaram, em 90% das vedações ensaiadas, de acordo com o 

mínimo estabelecido pela NBR 15575/2013 [7]. No entanto, apenas as vedações A11 e B31 apresentaram isolamento 

compatível ao nível intermediário. As Figuras 5 e 6 apresentam a compilação dos resultados. 

 

 
Figura 5 - Diferença Padronizada de Nível Ponderada (DnT,w) para as vedações horizontais com dormitórios 
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Figura 6 - Diferença Padronizada de Nível Ponderada (DnT,w) para as vedações horizontais sem dormitório 

 

O Nível de Pressão Sonora de Impacto Padronizado Ponderado (LnT,w) é determinado a partir do nível de pressão sonora 

no recinto de recepção. As aferições foram realizadas em quatro posições diferentes no ambiente emissor. Para cada 

posição da fonte, foram determinadas cinco posições do microfone no ambiente receptor, para os ensaios feitos em campo. 

Para o ensaio feito em laboratório, primeiro se comparou os resultados sem a presença da manta acústica e depois com a 

aplicação da mesma, os resultados apresentados no Quadro 7 consideram o efeito da manta acústica. 

 

Quadro 7 - Resultados do nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado (L’nT,w) 

Empresa Obra Vedação ensaiada Ambiente avaliado 
Resultado 

(dB) 

Critérios da NBR 15575/2013 

(dB) 

A 

1 

A11 Cozinha/cozinha 78 

Mínimo: 66 a 80 

Intermediário: 56 a 65 

Superior: ≤ 55 

A12 Cozinha/cozinha 79 

A13 Sala/sala 77 

A14 Sala/sala 79 

A15 Dormitório/Dormitório 74 

A16 Dormitório/Dormitório 76 

A17 Dormitório/Dormitório 74 

A18 Dormitório/Dormitório 75 

2 

A21 Dormitório/Dormitório 78 

A22 Dormitório/Dormitório 80 

A23 Dormitório/Dormitório 77 

B 3 
B31 Sala/cozinha 63 

B32 Dormitório/Dormitório 67 

 

Percebe-se do Quadro 7, que o piso das Obras 1 e 2 se enquadram dentro dos critérios de desempenho mínimo. A Obra 3 

por sua vez, apresentou melhor de desempenho, onde o piso B31 obteve resultado de desempenho intermediário, devido 

ao projeto de isolamento acústico realizado através da manta. A Figura 7 apresenta a compilação dos resultados. 

 

 
Figura 7 - Nível de pressão sonora de impacto-padrão ponderado (L’nT,w) 
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4.3. Análise crítica  

 
A Figura 8 apresenta a comparação dos dados desta pesquisa com os da literatura. Percebe-se que os dados obtidos em 

campo (Obras 1 e 2) se mostram inferiores aos valores apresentados por [12] [10] e [11], porém muito próximos dos 

critérios mínimos estabelecidos pela NBR 15575/2013 [7].] 

 

 
Figura 8 - Analise comparativa do Nível de pressão sonora de impacto-padrão ponderado (L’nT,w) obtido em campo com os valores 

da literatura 

 

A Figura 9 apresenta a comparação dos resultados obtidos em campo com os resultados obtidos pela literatura em relação 

à Diferença padronizada de nível ponderada a 2 metros de distância (D2m,nT,w) para as vedações externas. Percebe-se 

que os dados obtidos em campo se mostram superiores aos apresentados por [10] [9] e [8]. Apenas a Obra 3 apresentou 

parâmetros semelhantes aos encontrados por [9], sendo considerado a de pior desempenho.  

 

 

 
Figura 9 - Analise comparativa da Diferença padronizada de nível ponderada a 2 metros de distância (D2m,nT,w) obtida em campo 

com os valores da literatura 
 

A Figura 10 apresenta a comparação dos resultados obtidos em campo com os resultados obtidos pela literatura em relação 

à Diferença Padronizada de Nível Ponderada (DnT,w) para as vedações internas em parede de geminação sem dormitório. 

Os dados obtidos em campo se mostram superiores aos apresentados por [10] [9] e [8]. Destaca-se, no entanto, que os 

valores apresentados por [10] e [8] são inferiores ao mínimo solicitado pela norma de desempenho [7]. 
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Figura 10 - Analise comparativa da Diferença Padronizada de Nível Ponderada (DnT,w) obtida em campo com os valores da 

literatura 

 

Por fim, o Quadro 8 compila os resultados de cada obra a fim de identificar a adequação à NBR 15575/2013. Assim, 

observa-se todas as obras estão adequadas à norma de desempenho. Eentende-se que as Obras 1, 2 e 3 apresentam 

desempenho acústico adequado, e que o sistema de parede de concreto além de apresentar um processo construtivo mais 

rápido, desempenha as condições mínimas de desempenho acústico. As Obras 1 e 2 apresentaram desempenho acústico 

muito próximo, com diferença de 1 a 2 dB (decibéis), confirmando o que já era esperado, por se tratar de um sistema 

construtivo padronizado de parede de concreto, com espessuras de paredes e lajes de 10 cm. A Obra 3mapresentou os 

melhores resultados de isolamento acústico quanto ao ruído de impacto, devido ao piso armado feito com a manta acústica, 

atingindo desempenho intermediário. 

 

Quadro 8 - Verificação do atendimento à NBR 15575/2013 

Requisito 
Obra 

1 2 3 

Isolamento ao ruído aéreo 
Vedações externas Atende Atende Atende 

Vedações internas Atende Atende Atende 

Isolamento ao ruído de impacto Atende Atende Atende 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos demostraram que os empreendimentos investigados apresentam desempenho acústico adequado de 

acordo com o estabelecido pela NBR 15575/2013. Cabe comentar as diferentes tipologias construtivas investigadas, onde 

observou-se que o sistema em alvenaria com estrutura em concreto armado da Obra 3 apresentou resultados de isolamento 

mais satisfatórios em relação aos obtidos no sistema parede de concreto. Os valores do sistema de parede de concreto, por 

sua vez, se apresentaram muito próximos ao limite de desempenho mínimo estabelecido pela norma de desempenho. 

 

Por fim, destaca-se o potencial da presente pesquisa no estabelecimento de parâmetros comparativos ao desempenho 

acústico de obras de caráter similar bem como instrumento de reflexão acerca das atuais práticas da indústria da construção 

no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade dos empreendimentos. Como sugestão de trabalhos futuros, cita-se 

ampliar o número de empresas na amostra investigada bem como ampliar o número de tecnologias construtivas, com 

diferentes configurações de revestimento e proteção acústica. 
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RESUMO 

 

A implantação da NBR 15575 fez com que as exigências por edificações com adequado desempenho se tornassem cada 

vez maiores, gerando uma necessidade de mudanças nas práticas de projeto e construção. As empresas que buscam 

manter sua competitividade precisam procurar por soluções tecnológicas e econômicas capazes de auxiliar em tais 

questões. O objetivo do artigo é investigar, por meio do Mapeamento Sistemático da Literatura, o cenário atual da 

construção civil no que diz respeito à análise de desempenho térmico e acústico de uma edificação dentro do contexto 

do Building Information Modeling (BIM). Com relação ao desempenho acústico apenas 2 artigos foram encontrados 

nos últimos 6 anos, mostrando a falta de estudos nesta área. Quanto ao desempenho térmico, foi observada a existência 

de um vínculo entre desempenho e eficiência energética, já que algumas análises foram realizadas de modo a buscar um 

menor consumo de energia na edificação. Considerando as etapas do ciclo de vida de um edifício, foi verificado que o 

principal foco no uso do BIM para a análise do desempenho era avaliar alternativas de design da edificação nas etapas 

iniciais de projeto. Por fim, foi possível concluir que a incorporação da modelagem da informação tende a facilitar a 

definição de projetos que apresentem melhor desempenho, auxiliando, assim, no processo de tomada de decisão. 

 

Palavras-chave: building information modeling; desempenho térmico; desempenho acústico; mapeamento sistemático 

da literatura. 

 

ABSTRACT 

 

The implementation of NBR 15575 caused the requirements for buildings with adequate performance to become 

increasingly greater, generating a need for changes in design and construction practices. Companies that seek to 

maintain their competitiveness need to look for technological and economic solutions capable of assisting in such 

matters. The main goal of the article is to investigate, by means of Systematic Mapping Study, the current scenario of 

civil construction with respect to the analysis of thermal and acoustic performance of a building within the context of 

Building Information Modeling (BIM). Regarding acoustic performance, only 2 articles were found in the last 6 years, 

showing the lack of studies in this area. As for thermal performance, a link between performance and energy efficiency 

was observed, since some analyzes were carried out in order to seek less energy consumption in the building. 

Considering the stages of a building's life cycle, it was found that the main focus on the use of BIM for performance 

analysis was to evaluate building design alternatives in the initial design stages. Finally, it was possible to conclude that 

inclusion of information modeling makes easier the definition of projects that perform better, thus helping in the 

decision-making process.  

 

Keywords: building information modeling; thermal performance; acoustic performance; Systematic Mapping Study. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O tema desenvolvimento sustentável está cada vez mais em pauta na atualidade e neste sentido a eficiência energética 

tem sido cada vez mais discutida. No que se refere a edificações, a energia consumida para se manter o mínimo de 
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conforto ambiental é um dos pontos de focais sobre a temática, estando este conforto relacionado às condições térmicas, 

acústicas e lumínicas oferecidas pela edificação. 

 

O desempenho dos edifícios é fortemente influenciado pelos componentes construtivos, como, por exemplo, densidades 

dos materiais, dimensão das aberturas nas fachadas, número de janelas, homogeneidade dos elementos, entre outros. 

Portanto, prever qual a melhor forma de funcionamento da estrutura e demais elementos que irão influenciar no 

desempenho dos edifícios envolve a manipulação de um grande número de requisitos inter-relacionados.  

 

No que diz respeito ao desempenho térmico um planejamento apropriado da edificação pode garantir que não ocorram 

ganhos indesejáveis de calor no verão ou perdas no inverno. Na perspectiva de desempenho acústico, é necessário 

cumprir um conjunto de requisitos relativos ao isolamento sonoro entre espaços, tanto para sons aéreos como os sons de 

impacto, de modo a proporcionar, no interior das habitações, um ambiente protegido de ruídos para seus ocupantes [1]. 

 

Todos estes conceitos devem estar presentes desde as etapas iniciais do projeto, passando pela construção, até a 

utilização final. Vale ressaltar que a edificação deve ser avaliada de forma conjunta, considerando seus componentes e 

elementos de forma única, uma vez que toda decisão de projeto impacta direta ou indiretamente em outra, sendo 

necessário, portanto, existir uma integração e multidisciplinaridade entre todas as partes constituintes. Neste sentindo, 

outro elemento vem ganhando destaque no atual cenário da construção civil, o Building Information Modeling (BIM), 

em português, Modelagem da Informação da Construção. 

 

O BIM permite que seja criado um modelo de informações da edificação durante todo o seu ciclo de vida, já que além 

da geometria da construção, contém numerosas informações sobre seus diferentes aspectos (características e 

propriedades não geométricas). Com uma gama de informações muito mais ampla, as funcionalidades dos modelos 

desenvolvidos no ambiente BIM também são ampliadas, permitindo sua utilização em todas as fases do ciclo de vida da 

edificação [2]. Portanto vários são os benefícios obtidos ao se adotar o BIM, uma vez que ele pode dar suporte e 

incrementar muitas práticas do setor construtivo. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Por meio da identificação e caracterização das pesquisas que vem sendo desenvolvidas no meio científico, este artigo 

teve como objetivo investigar o cenário atual da construção civil no que diz respeito à análise de desempenho térmico e 

acústico de uma edificação dentro do contexto BIM. 

 

Para tal o estudo foi realizado utilizando o método de Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL), onde foram 

definidas cinco etapas para o desenvolvimento do MSL: definição das palavras-chave de busca, escolha das bases de 

dados, formulação da string de busca, critérios de seleção dos artigos e a extração das informações [3]. 

 

2.1 Palavras-chave de busca 

 

As palavras-chaves definidas para este estudo foram:  

 

• BIM e Building information;  

• Desempenho térmico, conforto térmico e simulação térmica, no inglês, thermal performance, thermal comfort 

e thermal simulation;  

• Desempenho acústico, conforto acústico e simulação acústico, no inglês, acoustic performance, acoustic 

comfort e acoustic simulation; 

 

Vale destacar que desempenho diz respeito ao comportamento do edifício habitacional durante sua vida útil, 

considerando requisitos mínimos pré-estabelecidos e condições de exposição. Já o conforto pode ser entendido como 

um conjunto de condições ambientais que permitem ao ser humano sentir bem estar. Apesar do foco da pesquisa ser em 

desempenho, o termo conforto foi utilizado para ampliar os resultados do mapeamento, pois apesar de se tratarem de 

coisas diferentes, são assuntos que na maioria das vezes se complementam. 
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2.2 Base de dados 

 

A base de dados é a plataforma onde é feita a busca pelos artigos científicos. Para esta pesquisa buscou-se a utilização 

das plataformas mais usuais dentro do contexto da engenharia civil: Scopus, Web of Science, Compendex e Science 

Direct. 

 

2.3 String de busca 

 

A string de busca é a configuração de como as palavras-chave serão associadas para formulação das pesquisas dentro 

das bases. Esta associação é feita através do operador boleano OR e do operador boleano AND. Deste modo, os strings 

de busca utilizados nesta pesquisa foram: 

 

• (“building information” OR BIM) AND (“thermal performance” OR “thermal comfort” OR “thermal 

simulation” OR “acoustic performance” OR “acoustic comfort” OR “acoustic simulation”) 

 

2.4 Critérios de seleção 

 

O primeiro filtro para seleção dos materiais utilizou-se das ferramentas de seleção disponibilizadas no próprio sistema 

das plataformas de pesquisa, onde se definiu o tipo de documento, restringindo-os a artigos publicados em periódicos e 

o período de retorno de 6 anos, ou seja, de janeiro de 2014 a setembro de 2019.  

 

O segundo filtro utilizado foi o de exclusão de textos duplicados. O terceiro filtro consistiu na eliminação dos artigos 

que não estivessem no idioma inglês ou português. Na quarta filtragem foi feita a leitura dos títulos, resumo e palavras-

chave dos artigos, de modo a verificar os artigos aderentes ao tema pesquisado e no último filtro foi feita a verificação 

de gratuidade dos textos. 

 

2.5 Extração das informações 

 

Selecionados os estudos relevantes obtidos através do mapeamento, a leitura integral dos trabalhos foi feita de modo a 

identificar as principais contribuições de cada estudo e as lacunas de conhecimento existentes. Além disso, é feita 

também a categorização das pesquisas. 

 

3. RESULTADOS 

 

O mapeamento realizado nas bases de dados retornou um total de 105 artigos, sendo a plataforma Web of Science e 

Scopus as que possuíram maior representatividade, apresentando um total 34% e 30%, respectivamente, do total de 

resultados obtidos. As bases Compendex e Science Direct retornaram o mesmo número de artigos, cada uma 

representado, por tanto, 18% dos resultados. 

 

Destes 105 artigos, 51 estavam duplicados, reduzindo os resultados para 54. A leitura dos títulos, resumos e palavras-

chaves levou a exclusão de mais 29 artigos considerados não aderentes à temática e de 1 artigo que não foi encontrado 

de forma gratuita, sendo, também, desconsiderado. Com isso, obteve-se um resultado final de 24 artigos classificados. 

 

Uma vez selecionados os artigos, foi feita a análise integral dos textos e a extração e categorização das informações 

obtidas. Em relação ao ano de publicação, buscou-se verificar o desenvolvimento e evolução do tema no meio 

acadêmico. Na Figura 1 é possível notar uma flutuação na quantidade de pesquisas relacionados à temática, com poucos 

estudos sendo desenvolvidos, principalmente nos anos de 2014, 2015 e 2018. Em 2019, no entanto, ocorreu um salto 

expressivo. Tal resultado indica que apesar do desempenho de edificações e o uso da tecnologia BIM serem assuntos 

que isoladamente já vem sendo discutidos a algum tempo, a preocupação da comunidade científica pelo integração 

dessas duas temáticas é relativamente recente. 
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Figura 1 – Distribuição dos artigos aderentes por ano de publicação 

 

Na Figura 2 é apresentada a distribuição continental de origem dos documentos que tratam sobre desempenho 

térmico/acústico no ambiente BIM. A maior porcentagem de desenvolvimento se encontra na Ásia (46%), 

acompanhada, logo em seguida, pela Europa (29%). Estes resultados refletem o cenário existente quando se trata de 

temáticas inovadoras, onde existe uma tendência do tema começar a ser abordado com maior força no continente 

asiático, sendo difundido, subsequentemente, para os demais. 

 

 
Figura 2 – Distribuição continental dos artigos aderentes 

 

Colocando o Brasil em foco foi observado que não houve o desenvolvimento da temática, sendo os 4% dos resultados 

da América do Sul referentes a um único artigo produzido na Argentina em parceria com a França. Isto torna o Brasil 

desfalcado de artigos aderentes e corrobora o fato de existir uma lacuna de conhecimento expressiva no país a cerca do 

tema desempenho e BIM, indicando a necessidade de maior dedicação da academia. 

 

Após esta categorização inicial, passou-se para a análise do conteúdo abordado nos estudos. Inicialmente foi feita a 

classificação dos artigos em duas categorias: aqueles que tratavam de aspectos térmicos e aqueles referentes a acústica. 

Dos 24 artigos aderentes, 22 correspondem à análise de desempenho térmico, 1 refere-se a desempenho acústico e 1 

avalia desempenho térmico e acústico de forma conjunta. No caso do desempenho acústico, o único estudo que avaliou 

esta temática de forma isolada teve como objetivo propor uma abordagem de simulação acústica 4D suportada por BIM 

para prever a distribuição de ruído nas plataformas offshore ao longo do tempo e otimizar o cronograma de manutenção 

para mitigar o impacto destes ruídos nos trabalhadores. [4]. Já no caso em que o estudo engloba os dois parâmetros, o 

objetivo era combinar ferramentas de simulação de construção e métodos de otimização a fim de obter uma visão 

detalhada das condições ambientais (entre elas condições térmicas e acústicas) existentes na edificação e fazer 

estratégias de melhoria da eficiência energética [5].  

 

Os resultados obtidos nesta primeira classificação corroboram com o que foi dito por Gonçalves [1] que o desempenho 

térmico é, provavelmente, o parâmetro mais estudado no campo do desempenho ambiental. Além disso, é possível 

identificar a existência de uma lacuna de conhecimento referente à utilização do BIM com foco na análise de 

desempenho acústico, mostrando a necessidade de maiores estudos sobre o assunto. Outro ponto que merece destaque 

diz respeito à análise conjunta de desempenho térmico e acústico. De acordo com o apresentado no trabalho de 
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Gonçalves [1] o desempenho térmico e o desempenho acústico podem ser considerados como propriedades opostas, 

porém, os dois agem na mesma direção de prejuízos aos usuários. Um exemplo citado por ele diz respeito ao uso da 

ventilação natural com o objetivo de melhorar as características térmicas do ambiente, mas que por outro lado pode ter 

um efeito adverso sobre a acústica, uma vez que pode permitir maior entrada do ruído exterior no edifício. Diante disto 

e a partir dos resultados do mapeamento fica evidente que o uso do BIM para análise conjunta de desempenho térmico e 

acústico também é uma temática que ainda precisa ser mais desenvolvida pela academia. 

 

Como o desempenho térmico foi a temática mais abordada, buscou-se realizar um análise mais detalhada dos artigos 

que envolviam este assunto. Em um primeiro momento foi verificado em quais etapas do processo construtivo (projeto, 

execução, operação e manutenção, renovação e demolição) as pesquisas estavam focadas (Tabela 1). Observa-se que 

não há o desenvolvimento da temática em todas as etapas, ficando a fase de execução e demolição desfalcada de artigos 

aderentes. Ressalta-se também que a fase de projeto foi a que apresentou o maior foco de análises nos estudos (57%). 

Dentro da construção civil, o projeto é um item de fundamental importância. É a partir dele que todo o resto se 

desenvolve, além disso, um bom projeto é capaz de reduzir custos, minimizar possíveis imprevistos no decorrer da obra, 

garantir melhores condições de uso e manutenção, além de permitir construções mais sustentáveis e com maior nível de 

desempenho e eficiência energética. Desta forma, é natural que as pesquisas foquem nesta etapa construtiva. Na área de 

operação e manutenção, os estudos buscaram explorar a aplicação de um sistema de monitoramento em tempo real para 

avaliar o desempenho, identificar possíveis problemas [6], [7] e, em alguns casos, buscar alcançar a qualidade ambiental 

interna ideal, seja pelo acionamento de sistemas de resfriamento passivo ou por sistemas de HVAC (heating, ventilating 

and air conditioning, em português, aquecimento, ventilação e ar condicionado) [8], [9], [10]. Para a etapa de 

renovação, as pesquisas buscaram obter uma visão detalhada das condições ambientais existentes e fazer estratégias de 

melhoria da edificação de modo a conseguir melhorar este desempenho [5], [11]–[14]. 

 

Tabela 1 – Classificação quanto à etapa do processo construtivo. 

Etapa Quantidade artigos Percentual 

Projeto 13 57% 

Operação e Manutenção 5 22% 

Renovação 5 22% 

TOTAL 23 100% 

 

A segunda análise feita foi a classificação dos artigos quanto ao tipo de uso das edificações presentes nos estudos de 

desempenho térmico e BIM realizados (Tabela 2). Em 17% dos artigos, esta tipologia não foi especificada. Nos demais 

casos, foi possível verificar um maior interesse e um equilíbrio entre edificações residenciais (30%) e edificações 

comerciais (30%), o que já era de se esperar, visto que se tratando de desempenho o foco normalmente se da para estes 

dois casos.  

 

Tabela 2 – Classificação quanto ao tipo de uso da edificação. 

Tipo Quantidade artigos Percentual 

Residencial   7 30% 

Comercial  Escritórios 7 30% 

Outros 

Data center 1 

5 22% 
Estação de metrô 1 

Mercado público 1 

Universidade 2 

Não especificado   4 17% 

TOTAL   23 100% 

 

As outras tipologias estudadas, juntas representam 22% dos estudos, porém, se forem analisadas individualmente, cada 

tipo apresenta no máximo 2 artigos publicados. Isso mostra como existe uma lacuna de conhecimento ao se aplicar 

desempenho térmico e BIM em tipologias que não sejam residenciais ou comerciais. O que poderia justificar este 

resultado seria o fato das análises de desempenho térmico, independentemente do BIM ou da tecnologia utilizada, 

serem uma temática pouco explorada dentro dessas outras tipologias, o que refletiria, consequentemente, em poucos 

estudos integrando BIM e desempenho térmico. Vale ressaltar, no entanto, que para comprovar tal afirmativa, um 

levantamento correlacionando os estudos sobre desempenho térmico e os tipos de uso das edificações se faz necessário. 

Por fim, destaca-se que o uso a qual se destina cada tipo de edificação costuma apresentar características construtivas e 
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de ocupação bem específicas, o que abre as portas para uma infinidade de estudos sobre desempenho térmico e BIM 

que ainda podem ser realizados, como por exemplo, o estudo do comportamento térmico em hospitais, hotéis, 

bibliotecas, entre outros.  

 

Por fim, a última classificação realizada buscou identificar as principais variáveis avaliadas nos estudos (Tabela 3). Foi 

observado que a grande maioria dos estudos não analisa o desempenho térmico de forma isolada. O que ocorre é uma 

análise multicritérios, aonde os estudos de desempenho vêm acompanhados da análise de outros critérios. Tal fato pode 

ser explicado pela ligação destas propriedades, onde o comportamento existente em determinado caso irá influenciar no 

outro.  Um exemplo disto diz respeito ao uso de ventilação natural como método de resfriamento ao invés do uso de 

sistemas de HVAC. O método de resfriamento passivo pode ser utilizado como um mecanismo para melhor as 

condições de desempenho e conforto térmico, mas com um menor consumo de energia.  

 

Em relação ao desempenho em si, o principal interesse dos estudos foi avaliar as temperaturas dos ambientes (7 

artigos), assim como a distribuição destas temperaturas ao longo do ambiente ou ao longo dos elementos construtivos (5 

artigos). No que diz respeito às propriedades térmicas, sabe-se que o desempenho térmico de uma edificação esta 

diretamente relacionada com o tipo de sistema construtivo e matérias que são utilizados, principalmente nas envoltórias, 

que são os elementos que separam o ambiente interno do externo. Apesar destas propriedades serem pontos de partida 

para a análise de desempenho, apenas 3 pesquisas focaram em avaliar estas propriedades, estudando de forma isolada os 

elementos construtivos. Em um destes foi analisado o desempenho térmico de janelas [15] e nos outros dois o 

desempenho de fachadas [16], [17].  

 

Tabela 3 – Classificação quanto as principais variáveis analisadas. 

Principais variáveis analisadas Quantidade de artigos 

Desempenho 

Temperatura do ambiente 7 

Ganho de calor 2 

Distribuição/mapa de temperatura 5 

Propriedades térmicas (transmitância/transferência térmica) 3 

Conforto 

PPD (porcentagem de pessoas insatisfeitas) 5 

PMV (voto médio predito) 4 

Nível conforto 2 

Nº de horas de desconforto ou conforto 2 

Energia 
Consumo 10 

Emissão CO2 2 

Ventilação 
Fluxo de ar 7 

Velocidade 2 

 

Partindo para os demais critérios, as principais variáveis avaliadas foram: porcentagem de pessoas insatisfeitas (PPD), 

no caso de conforto, fluxo de ar devido à ventilação e o consumo de energia.  A seguir são apresentados alguns dos 

estudos realizados: 

 

• Estimativa do potencial de ventilação natural de arranha-céus residenciais para otimizar o desempenho 

energético [18]; 

• Desenvolvimento de uma metodologia baseada em realidade aumentada para visualizar o ambiente térmico 

interno para projetos de renovação de edifícios [11]; 

• Interoperabilidade entre BIM e Modelagem de Energia da Edificação (BEM) [19]–[21]; 

• Aplicação de um sistema de monitoramento em tempo real para melhorar a qualidade ambiental interna e a 

eficiência energética [10];  

• Investigação das melhores soluções sustentáveis para alcançar o consumo mínimo de energia do edifício, tendo 

como critério principal as condições de conforto interno [14]. 

 

3. CONCLUSÕES 

 

Esse artigo apresentou como objetivo identificar as tendências no setor da construção civil no que se refere a análise de 

desempenho térmico e acústico dentro do contexto BIM, além de identificar o estado da arte no que se refere a esta 
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abordagem. Para cumprir tal objetivo foi realizado um Mapeamento Sistemático da Literatura, sendo levantada uma 

amostra de artigos nos últimos 6 anos. 

 

A análise dos dados permitiu verificar que existe uma lacuna de conhecimento referente à utilização do BIM com foco 

apenas no desempenho acústico, assim como no estudo conjunto de térmica e acústica, mostrando que estes são campos 

que devem ser explorados e, portanto, necessitam de maires estudos. Com relação ao desempenho térmico, principal 

temática abordado pelos artigos do mapeamento, buscou-se realizar uma análise mais detalhada das publicações, sendo 

verificado: em quais etapas do processo construtivo as pesquisas estavam focadas, qual o tipo de uso das edificações e 

quais foram os principais critérios e variáveis analisadas.  

 

Foi observado, primeiramente, que desempenho térmico e BIM é uma temática aplicada principalmente para a etapa de 

projetos. Segundo, os edifícios residenciais e comerciais são o principal foco das análises. Terceiro, a principal variável 

de desempenho avaliada é a temperatura dos ambientes, sendo poucos os estudos focados na análise de elementos 

cosntrutivos específicos. Além disso, os estudos são baseados em análises multicritérios, onde além do desempenho, 

critérios de conforto, energia e ventilação também são avaliados. 

 

Como pontos positivos da análise de desempenho no ambiente BIM, destaque-se que essa estrutura pode contribuir para 

a redução do tempo de planejamento e dos custos monetários relacionados, uma vez que permite que simulações de 

desempenho sejam desenvolvidas a partir das informações da edificação disponíveis no BIM, além de promover o 

desenvolvimento e a otimização do projeto colaborativo, facilitando o gerenciamento mais inteligente das informações. 

O ponto negativo, no entanto, está no fato das simulações muitas vezes terem que ser realizadas em diferentes 

softwares, sendo a interoperabilidade um ponto a se prestar atenção, uma vez que dados podem se perder durante estes 

processos. 
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RESUMO 

 

Projetos voltados à população de baixa renda que tenham por finalidade aplicar técnicas construtivas que ocasionem a 

máxima redução de tempo e custo investidos e, ainda, atrelados a desempenho e durabilidade satisfatórios são de extrema 

relevância para a indústria da construção civil. Assim, este trabalho tem por objetivo avaliar o desempenho de um sistema 

construtivo aplicado a um conjunto habitacional direcionado à população de baixa renda. O empreendimento foi 

executado em alvenaria estrutural aparente composta de blocos cerâmicos. A fim de resguardar as fachadas das 

edificações contra a penetração de água e inibir a formação de microrganismos, que devido as condições climáticas da 

região, proliferam-se com facilidade, foi aplicado um hidrofugante de superfície. Assim, para verificar o desempenho 

destas (fachadas) foram reproduzidos, em ambiente de laboratório, 6 painéis de (2,00x1,50)m2 sobre os quais foram 

realizados ciclos de molhagens diárias durante 260 dias, de modo a avaliar: formação de gotas, desenvolvimento de 

microrganismos e permeabilidade pelo método do cachimbo. Além destes, ainda foram realizadas as caracterizações dos 

blocos cerâmicos estruturais e da argamassa de assentamento (estado plástico e endurecido). Os resultados mostraram 

desempenho satisfatório das propriedades mensuradas com tendência a diminuição da biodeterioração dos revestimentos. 

 

Palavras-chave: alvenaria estrutural; hidrofugante; superfície; desempenho. 

 

ABSTRACT 

 

Projects aimed at the low-income population whose purpose is to apply construction techniques that cause the maximum 

reduction of time and cost invested, and also linked to satisfactory performance and durability, are extremely relevant for 

the construction industry. Thus, this work aims to evaluate the performance of a construction system applied to a housing 

development aimed at the low-income population. The project was executed in apparent structural masonry composed of 

ceramic blocks. In order to protect the façades of the buildings against water penetration and inhibit the formation of 

microorganisms, which, due to the climatic conditions of the region, proliferate easily, a surface water repellent was 

applied. Thus, to verify the performance of these (façades), 6 panels of 2.00x1.50 m2 were reproduced, in a laboratory 

environment, on which daily wetting cycles were carried out for 260 days, in order to assess: droplet formation , 

development of microorganisms and permeability by the pipe method. In addition to these, the characterizations of the 

structural ceramic blocks and the laying mortar (plastic and hardened state) were also carried out. The results showed 

satisfactory performance of the properties measured with a tendency to decrease the biodeterioration of the coatings. 

  

 

Keywords: structural masonry; water repelente; surface; performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desempenho e a vida útil das edificações podem ser afetados por ter seus revestimentos de fachadas e áreas externas, a 

mercê das intempéries e dos agentes de degradação, estando submetidos a possibilidade de ocorrência de manifestações 

patológicas como as eflorescências, proliferação de microrganismos e a deposição de partícula de poluição, gerando 

serviços de manutenção [1]. 
 

A penetração de água no interior dos blocos e das argamassas ocorre por seus capilares e a facilidade com que a água irá 

aprofundar-se na superfície pode ser influenciada pela composição do substrato (proporção entre os materiais) e alterada 

pela presença de aditivos de ação hidrofugante ou impermeabilizante [2]. 
 

Percebe-se, portanto, que a estrutura porosa pode constituir de uma barreira natural que, fisicamente, dificulta o transporte 

de água na argamassa. Para isso deve-se buscar uma mistura dos materiais constituintes que propicie o maior 

empacotamento das partículas para a formação de menor volume e menor dimensão de poros, ou ainda, a utilização de 

materiais que possam maximizar essa proteção como, por exemplo, o uso de hidrofugantes/impermeabilizantes que 

podem ser adicionados a composição das argamassas de revestimento ou aplicados sobre as superfícies dos materiais já 

endurecidos (caso das argamassas) atuando como protetores superficiais [3]. Neste sentido, a NBR 9575 (ABNT, 2010), 

relata que esse processo é resultante de um conjunto de componentes e elementos construtivos (serviços) que objetivam 

proteger as construções contra a ação deletéria de fluidos, de vapores e da umidade.  

 

Os aditivos hidrofugantes reduzem a taxa de penetração de água por absorção capilar, porém, não prevenindo contra a 

penetração de água sob pressão (submerso). Estes são usados para tornar o material aditivado hidrófobo (capazes de 

repelir água que não está sob pressão), contudo, permitem a entrada e saída de vapor de água. Já os aditivos 

impermeabilizantes, sem eliminar totalmente a água, reduzem a penetração de umidade sob pressão (permeabilidade) e 

de elementos agressivos presentes em solução aquosa. Métodos e experimentos têm sido realizados em busca de redução 

na taxa de absorção de água nos revestimentos, destacando-se os produtos adicionados durante a mistura da argamassa e 

os que são aplicados como protetores superficiais (pós-tratamento) [4]. 

 

A utilização de um agente hidrófugo sobre uma dada superfície tem por objetivo conferir-lhe propriedades hidro-

repelentes, ou seja, ter a capacidade de proteger o revestimento contra a ação da água, sem que ocorra preenchimento dos 

poros (bloqueadores de poros) e alteração da sua aparência (formadores de película). Esta propriedade é visível, 

principalmente, pela redução da facilidade de molhagem da superfície e pela consequente redução de absorção de água. 

Permitem a formação de uma fina camada à superfície dos materiais que lhes confere características hidrófobas, de 

durabilidade e resistência aos agentes climáticos, aos produtos químicos e aos microrganismos, ou seja, durante o período 

de vida útil devem ser cumpridas funções de proteção e impermeabilização das paredes garantindo a durabilidade e 

adequabilidade ao uso dos revestimentos [5], [6], [7].  

 
Entre os tipos de aditivos impermeabilizantes, o hidrófugo de superfície é composto por partículas insolúveis muito finas 

localizadas no sistema poroso que possuem capacidade de repelir a água e sua penetração na argamassa [8]. O 

funcionamento do aditivo hidrofugante é descrito em etapas, sendo a primeira, a reação com o cimento, modificando a 

superfície dos produtos hidratados. Em conseguinte, existem duas formas de atuação: a formação de uma película na 

superfície do capilar ou a dispersão na superfície como finas partículas repelentes no cimento hidratado na composição 

geral [9]. 

 

Neste contexto, esta pesquisa tem por objetivo principal avaliar a performance de um produto hidrofugante aplicado sobre 

blocos cerâmicos estruturais que ficarão aparentes nas fachadas de um empreendimento. A idade de avaliação é de 260 

dias e a mesma está atrelada, simplesmente, ao tempo disponível para verificação do comportamento do produto antes de 

sua aplicação em obra. O empreendimento é direcionado a população de baixa renda e é composto por serviços de 

infraestrutura urbana e habitação onde serão construídas 2336 unidades habitacionais, estilo sobrados. A escolha pelo 

hidrofugante de superfície está relacionada a diminuição do custo da obra e a expectativa que o mesmo venha a resguardar 

a alvenaria contra a penetração de água, especialmente a da chuva e, inibir a formação de microrganismos, que devido as 

condições climáticas da região se proliferam com facilidade (elevada temperatura e umidade relativa e altos índices 

pluviométricos). 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Caracterização dos materiais 

 

Os materiais empregados na pesquisa foram: o bloco cerâmico estrutural, cimento Portland CP II-F-32, agregado miúdo 

(areia natural), aditivo químico (plastificante), hidrofugante (proteção superficial/pós-tratamento) e água potável, com 

temperatura de 28°C e pH de 6. A seguir são apresentadas as caracterizações destes. 

 

Tabela 1- Caracterização física, química e mecânica do cimento CP II-F-32. 

Análise física 

Característica determinada Método de ensaio Resultados 

Massa Unitária NBR NM 45 (ABNT 2006) 0,97 kg/dm³ 

Massa específica NBR NM 52 (ABNT 2009) 3,08 kg/dm³ 

Finura (resíduo na peneira 200) NBR NM 46 (ABNT 2003) 3,30% 

Análise química (%) 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO 

 

MgO SO3 Na2O K2O Cal  

livre 

Perda ao 

fogo  

Resíduo        

insolúvel 

17,75 2,75 4,18 60,56 4,65 3,13 0,34 0,77 1,11 5,63 1,22 

Análise Mecânica 

Resistência à compressão axial (MPa) 

Idade (dias) Média Desvio Padrão Coeficiente de variação (%) 

1 12,70 3,70 29,13 

3 23,80 2,83 11,89 

7 30.10 2,66 8,84 

28 39,40 2,08 5,27 

 

Tabela 2- Caracterização da areia natural utilizada na pesquisa. 

Característica Determinada Método de Ensaio Resultados 

Dimensão máxima característica 

NBR NM 248 (ABNT, 2003) 

 

1,20 

Módulo de finura 1,45 

Graduação Fina 

Classificação do agregado miúdo Zona utilizável inferior 

Massa unitária (MU) NBR NM 45 (ABNT, 2006) 1,66 kg/dm3 

Massa específica (ME) NBR NM 52 (ABNT, 2009) 2,64 kg/dm3 

Teor de Umidade (%) - 2,51% 

Índice de Vazios (%)   NBR NM 45 (ABNT, 2006) 46% 

 

Para a caracterização dos blocos foram coletadas 13 amostras e, segundo o projeto estrutural, a resistência à compressão 

deveria ser, no mínimo, de 4,5 MPa. Os resultados encontram-se na Tabela 3. 

 

Tabela 3- Caracterização dos blocos cerâmicos estruturais (BCE), segundo a norma NBR 15270-2 (ABNT, 2017). 

Determinações Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 

Largura (mm) 137,77 0,51 0,37% 

Altura (mm) 189,10 1,96 1,03% 

Comprimento (mm) 288,67 1,64 0,57% 

Área Bruta (mm²) 39.708,46 338,01 0,85% 

Área Líquida (mm²) 16.105,06 802,24 4,98% 

Índice de Absorção de Água 12,23 % 1,91 % 15,62% 

Resistência à compressão 5,71 MPa 1,15 MPa 20,00% 
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Tabela 4 – Características dos aditivos empregado na pesquisa. 

Propriedades 
Aditivos 

Plastificante Hidrofugante 

Teor Sólido (%) - 10 

Densidade (g/cm³) 1,2 0,85 

Diluente à base d’água à base d’água 

Estado Físico líquido de cor amarronzada líquido incolor 

Composição diluição de resinas de pinho e breu 
derivado do silicone, água e 

conservantes 

 

2.2 Argamassa de assentamento – caracterização nos estados plástico e endurecido 

 

Utilizou-se uma argamassa com traço 1:5 (cimento e areia, em massa) e aditivo com ação plastificante, com proporção 

de 0,4% em relação a massa de cimento, conforme indicação do fabricante. A argamassa foi executada em uma betoneira 

de eixo inclinado e a ordem de colocação dos materiais foi: agregado, cimento e água, respectivamente. Após a inserção 

do aditivo plastificante, o tempo de mistura se restringiu a um intervalo de 5 minutos e a relação água/cimento empregada 

foi de 0,94. Com a definição do traço foram realizadas as caracterizações desta nos estados plástico e endurecido. Cabe 

destacar que a argamassa produzida em laboratório teve o mesmo proporcionamento da argamassa executado “in situ”. 

As características avaliadas constam nas Tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5 – Caracterização da argamassa de assentamento no estado plástico 

Propriedade determinada Método de Ensaio Resultados Médios 

Consistência (espalhamento) NBR 13276 (ABNT, 2005) 220 mm 

Ar incorporado NBR 13278 (ABNT, 2005) 12 % 

Densidade de massa NBR 13278 (ABNT, 2005) 1,87 g/cm³ 

 

Tabela 6 – Caracterização da argamassa de assentamento no estado endurecido. 

Propriedades Métodos 
Idade  

(dias) 
Média 

Desvio 

Padrão 
CV (%) 

Compressão axial (MPa) NBR 13279 (ABNT, 2005) 28 5,73 1,15 20,06 

Tração na Flexão (MPa) NBR 13279 (ABNT, 2005) 28 1,40 0,30 21,42 

Absorção por Capilaridade (g/cm²) NBR 9779 (ABNT, 2012) 28 3,51 0,55 15,66 

Módulo de elasticidade dinâmico (GPa) NBR 15630 (ABNT, 2009) 28 7,39 1,10 25,71 

Densidade de massa aparente (kg/m³) NBR 13280 (ABNT, 2005) 28 1,61 5,45 14,88 

Coeficiente de capilaridade 

(g/dm².min1/2) 
NBR 15259 (ABNT, 2005) 28 0,27 0,03 11,11 

 

Ressalta-se que o projeto solicitava, especificamente, as seguintes características da argamassa: resistência à compressão 

axial de 4,0 MPa (mínimo), tração na flexão de 1,00 MPa (mínimo) e absorção total de água inferior a 20%. Neste sentido, 

todas as características requeridas, em projeto, foram atendidas, tanto para os blocos como para a argamassa de 

assentamento. E ainda, na dosagem da argamassa, como já havia sido determinada a resistência à compressão média dos 

blocos, se teve o cuidado para que o seu proporcionamento obtivesse resistência compatível ao mesmo. Os valores de 

resistência à compressão do bloco e da argamassa foram de 5,71 e 5,73 MPa, respectivamente.  

 

2.3 Execução dos painéis, aplicação do hidrofugante, ciclos de molhagem e avaliações 

 

A verificação da atuação do produto como sendo hidrófobo (repelir água), foi realizada a partir da execução de quatro 

painéis em blocos cerâmicos estruturais de dimensões (2,00x1,50)m² cada, ambientados em área externa. Nos painéis 

P1/P2 (referência) não foi aplicado o hidrofugante, já os painéis P3/P4, após 7 dias de sua execução, receberam aplicações 

de duas demãos do produto, em intervalos de 4 horas entre as mesmas, conforme especificações do fabricante. O 

desempenho deste elemento foi avaliado a partir da realização de 3 ciclos de molhagens diários de 30 minutos cada, por 

5 dias semanais, durante 260 dias. Esses tiveram por objetivo produzir condições agressivas de intemperismo, similares 

as do clima da região em que foi realizada a pesquisa.  
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Foram realizadas, nesta pesquisa, observações da umidade relativa do ar (aplicativo móvel on-line AccuWeather); 

temperatura superficial dos painéis (termômetro a laser), alteração microbiológica aparente, formação de gotas e 

mensuração do ângulo de contato. Para a obtenção deste último se utilizou um goniômetro por meio do qual foram 

captadas imagens de gotas de água aplicadas, com o uso de uma micro-seringa, sobre a superfície de blocos cerâmicos, 

sem e com o hidrofugante, nas idades de 28, 60, 120, 180 e 260 dias.  

 

A partir destas imagens se empregou o software Corel Draw X4 a fim de obter a medida dos ângulos e, desta forma, 

determinar se o uso do hidrofugante havia, ou não, tornado a superfície dos blocos hidrofóbica, segundo os seguintes 

parâmetros: super-hidrofílico (θ<100); hidrofílico (100<θ<900); hidrofóbico (900<θ<1500) e super-hidrofóbico (θ>1500) 

[10]. As Figuras 1 e 2, dispostas na discussão dos resultados, ilustram algumas das avaliações supracitadas, como: 

biodeterioração, formação de gotas e algumas das medidas dos ângulos de contato.    

   

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

2.3 Análises visuais e instrumentadas 

 

Diversas pesquisas relatam a influência das condições ambientais no desempenho das argamassas expostas a condições 

nocivas externas, especialmente, quando se avalia temperatura e umidade relativa [11], [12]. Assim, para o diagnóstico 

sobre o comportamento dos painéis mediante fatores externos ambientais, julgou-se importante a verificação de 

indicadores climáticos que mensurassem as características que o revestimento estaria submetido, conforme apresentado 

na Tabela 7. 

 

Tabela 7- Resultados das avaliações visuais e instrumentadas.  

Análises 
Painéis 

P1 e P2 (sem hidrofugante) P3 e P4 (com hidrofugante) 

Umidade relativa média (%) 79,5 a 83,0 

Temperatura média (0C) 29,1 a 33,8 

Alteração microbiológica 

aparente 
Sim Não 

Formação de gotas Não Sim 

Ângulo de contato 

(média de 4 determinações) 

(graus) 

Idades (dias) 

28 60 120 260 28 60 120 260 

26 21 21 24 97 90 94 91 

Superfície hidrofílica Superfície hidrofóbica 

 

As condições ambientes (umidade e temperatura) mostram valores elevados, característicos da região amazônica. A 

combinação destes favorecem a proliferação de microrganismos e requerem revestimentos com baixa absorção de água e 

satisfatória resistência à fadiga, devido ao aquecimento e resfriamento oscilatórios que possibilitam a geração de fissuras 

que irão servir de “caminhos” preferenciais para a penetração de agentes agressivos, em exemplo, a própria água da chuva. 

 

Neste sentido, cabe destacar que já nas idades iniciais (a partir de 28 dias) foi possível observar a presença de fungos e 

bolor na superfície dos painéis que não haviam recebido o hidrofugante como barreira de proteção. E, mesmo nos demais, 

que apresentavam ausência de alterações microbiológicas externas visíveis a olho nu, não foi descartada uma possível 

formação de microrganismos, em virtude de a metodologia adotada ter sido qualitativa, sem uso de técnicas mais 

específicas como, por exemplo, uma análise microbiológica interna [13], [14].  

 

Em relação a avaliação superficial de proteção externa, os painéis com imprimações hidrófobas apontaram formação de 

gotas durante todas as idades verificadas. A formação desta indica característica de repelência à água, uma vez que, o 

hidrofugante utilizado age por meio de formação de película e alteração da tensão superficial, sendo esta inferior à da 

água. O ângulo de contato se tornar maior que 90º e a pressão negativa, assim, há a formação do menisco convexo. A 

partir deste efeito, a água não molha a superfície do substrato, e sim, desliza sobre ele e flui [15], [16]. A Figura 1, mostra 

a avaliação de alguns painéis na idade inicial (28 dias) e na idade final (260 dias). Nesta é possível observar a formação 

de gotas esféricas nas superfícies dos painéis hidrofugados, o que facilitava o deslizamento da água sobre os mesmos sem 

que houvesse sua penetração, bem como, o desempenho elevado quanto a não formação de microorganismos, em relação 

aos painéis que não haviam sido imprimados com tal produto.   
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(a)                                                                           (b) 

  

 
                                                    (c)                                                                             (d)  

Figura 1- (a): Painél sem hidrofugante na idade de 28 dias, já com a presença de fungos e bolor. (b): Painel sem 

hidrofugante na idade de 260 dias, se observa a presença intensa de microorganismos. (c): Painel com hidrofugante na 

idade de 28 dias, com formação de bolhas esféricas superficialmente e sem desenvolvimento de microorganismos. (d): 

Painel com hidrofugante na idade de 260 dias, com formação de bolhas esféricas superficiais e sem a presença de 

micororganismos aparentes. 

 

Assim, foi fundamental a comprovação da ação efetiva do hidrofugante por meio da mensuração do ângulo de contato. A 

partir desta avaliação foi observado comportamentos distintos na capacidade de repelir ou atrair a água. Os blocos em 

que não foi aplicado o hidrofugante apresentaram superfície hidrofílica, com ângulos menores que 90°. Já, com tratamento 

superficial, a superfície foi classificada como hidrofóbica, com ângulos maiores que 90°. A Figura 2 mostra a mensuração 

de alguns dos ângulos de contato, sem e com a presença do hidrofugante na superfície dos blocos, na idade de 260 dias. 

 

          
(a)                                                                          (b) 

 

            
                                                (c)                                                                               (d)  

Figura 2- (a) e (b) Medição dos ângulos de contato sobre a superfície dos blocos sem a presença do hidrofugante.        

(c) e (d) Medição dos ângulos de contato sobre a superfície dos blocos com a presença do hidrofugante. 

 

Vale destacar que foram usados quatro pontos por amostra, nas diferentes idades. Nas imagens coletadas se verificou que 

a angulação da gota tem certa variabilidade à medida que se muda a região de aplicação. Possivelmente, isto ocorre pela 

falta de uniformidade da rugosidade e porosidade das amostras. Para melhor acomodação da gota, o liquido segue as 
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ondulações da superfície sólida onde, quanto maior for essa rugosidade, menor será o ângulo de contato aparente [17], 

[18], [19].  

 

 4. CONCLUSÕES 

 

Tomando como base as análises qualitativas e quantitativas realizadas se conclui que os painéis hidrofugados 

apresentaram ausência de alterações microbiológicas aparentes durante todo o período de estudo. O hidrofugante teve 

desempenho satisfatório com relação as propriedades avaliadas, em especial, a redução da absorção de água, formação 

de gotas, aparente diminuição da sujicidade e proliferação de microorganismos. Porém, sem que se possa afirmar que a 

performance do mesmo se mantenha em idades mais avançadas (superior a 3 anos), principalmente, no que tange as 

atribuições requeridas frente ao clima adverso da região amazônica.  

 

E ainda, para que o desempenho observado nos painéis se mantenha é necessário ações preventivas que visem a 

manutenção do sistema, ou seja, reaplicação do produto a cada ciclo de 3 anos, em virtude da garantia dada pelo 

fornecedor do produto, sendo o mesmo à base de silicone. 

 

Na avaliação da molhabilidade (mensuração do ângulo), a aplicação do hidrofugante tornou a superfície dos painéis 

hidrofóbica, com ângulos maiores que 90°. A película gerada repeliu a água por meio da sua interface apolar dificultando 

a penetração da água ao formar a gota de configuração esférica, que flui sobre a superfície. O mesmo não ocorre com a 

argamassa de referência que, em alguns pontos, apresentou grande variabilidade do tamanho dos ângulos, sendo todos 

abaixo de 90°, classificada como hidrofílica. 
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1. RESUMO 

As estruturas metálicas são uma alternativa na construção civil no quesito de otimização de tempo e eficiência, 

além de serem mais versáteis, modernas, duráveis, resistentes e sustentáveis. Entretanto, no cotidiano, torres de 

telecomunicação tornar-se algo indispensável na expansão de redes móveis, transmissão digital e rádio, por causa da 

necessidade de estruturas mais esbeltas, eficientes e duráveis aos impactos causados tanto pelo homem quanto pelo 

ambiente. Contudo a mesma sofre diariamente com a longa exposição solar e com o contato com a atmosfera que carrega 

elementos químicos que reagem com o material e ocasiona fenômenos com da corrosão atmosférica.  

Deste modo a proposta do trabalho foi analisar o comportamento e o desempenho de uma torre de estrutura 

metálica de diferentes tipos de materiais metálicos utilizados no ramo, sobre efeitos de cargas térmicas no ambiente em 

que a estrutura se encontra. Assim determinando qual será o material adequado e viável para um futuro projeto de uma 

torre autoportante. Para o desenvolvimento das análises, foi usado o software ANSYS 19.0, que realiza diversas análises 

por métodos de cálculos de elementos finitos ou chamado MEF. 

Palavras-Chave: ANSYS, Torre, Estrutura Metálica, Análise 

 

2. ABSTRACT 

Metallic structures are an alternative in civil construction in the efficiency and weather optimization, and are 

more versatile, modern, durable, resistant and sustainable. A metallic structure can be used for the execution of beams, 

pillars, cold-formed steel structures, roof trusses, mezzanine clays, porticos, pergolons, communication tower among 

other industrial and commercial purposes. However, it suffers daily from long sun exposure and with contact with the 

atmosphere that carries chemical elements that react with the material and causes phenomena with atmospheric corrosion. 

Thus, the proposal of the work was to analyse the behaviour and performance of a metallic structure tower of 

different types of metallic materials used in the branch, on the effects of thermal loads on the environment in which the 

structure is located. Thus, determining what will be the appropriate and viable material for a future design of an auto-port 

tower. For the development of the analyses, ANSYS 19.0 software was used, which performs several analyses by finite 

element calculation methods or called MEF. 

Key words: ANSYS, Tower, Metallic Structure, Analysis. 
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1. Introdução 

 

Com o passar dos anos, houve um aumento exponencial na área de telecomunicações, como a propagação de 

sinal de rádio, havendo um grande aumento na cobertura de rede de telefonia nas áreas urbanas e rurais em todo o país.  

Com a necessidade da ampliação da transmissão de sinal de rádio, as implementações de torres metálicas 

ganharam realce no meio urbano, por serem estruturas bastante esbeltas, que permitem serem dimensionadas de forma a 

aceitar a sustentação das antenas na altura e posição adequadas. No entanto, em vista a necessidade de cada local, as torres 

podem ter diferentes configurações, sempre buscando a eficiência, através do baixo custo e atendimento às condições de 

segurança. Mediante aos anos decorridos, tornou-se necessário estruturas mais duráveis e com maiores alturas, assim, 

torres de concreto passaram a ser substituídas por estruturas de aço (REZENDE, FELIPE, 2012). Boa parte das torres 

metálicas de aço estrutural treliçadas, são estruturas bastante esbeltas, dimensionadas de forma a permitir que sustentem 

pesos, como antenas, caixa d’água ou cabos de alta voltagem.  

De acordo com (BRASIL, SILVA, 2006), torres autoportantes estão sujeitas a levarem em conta esforços 

provocados pelo vento, apenas efeitos estáticos. Uma torre mal dimensionada pode sofrer bem mais a ações de vento, 

corrosão, desgaste do material e alta taxa de deformação por temperaturas elevadas. Desta forma, é necessário saber o 

comportamento da estrutura para se ter ciência dos esforços que ela está sujeita e do tempo de vida, para, assim, fazer um 

projeto adequado e realizar manutenções adequadas a estrutura. Das diversas cargas que a torre metálica pode sofrem, as 

cargas térmicas derivadas do ambiente e cargas térmicas provenientes da ação do homem pode impactar de forma negativa 

na estrutura. Fazendo-se necessária a análise térmica da estrutura. No o decorrer dos anos, com a utilização de materiais 

cada vez mais resistentes, tem se observado estruturas cada vez mais esbeltas, que por consequência, mais suscetíveis aos 

efeitos dinâmicos e não lineares dos carregamentos.  

Por fim, para que o projetista analise de forma mais precisa e ganhe tempo, é vantajoso o uso de programas 

computacionais que utilizam modelagem de protótipos, que simulem a estrutura, de forma que sejam totalmente 

manuseáveis. Deste modo, softwares de modelagens e analises como o ANSYS, MENTOR GRAPHICS e Static Analysis 

(SAST) ganharam espaço no mercado por serem referência em programas que conseguem otimizar tempo de projeção de 

uma estrutura a ser construída. 

Deste modo o objetivo do trabalho é analisar e observar o desempenho térmico da estrutura treliçada autoportante 

sobre o efeito de cargas solares, alternando entre os materiais ASTM A36, ASTM A570 e ASTM B338. 

 

2. Materiais E Métodos 

 

2.1. Propriedades dos materiais utilizados para análises 

           Para os materiais serão destacadas quatro características importantes para o software realizar os cálculos 

pretendidos. São eles: Limite de escoamento, que representa a tensão máxima que o material pode suportar sem deixar o 

seu estado padrão; Resistência à tração, que é a máxima tensão que um material pode suportar sem falhar ou quebrar; 

Módulo de elasticidade, propriedade mecânica que mede a rigidez do material; e por fim, Coeficiente de Poisson, relação 

entre a deformação transversal relativa e a deformação longitudinal relativa. 

2.2. Tubo de Aço ASTM A36 

O aço ASTM A36, é categorizado como um aço carbono de média resistência mecânica e com boa soldabilidade, 

devido as suas pequenas quantidades de carbono. Um ponto negativo para esse material é sua propensão à ferrugem, caso 

não houver um revestimento de média ou alta resistência. O tubo é comumente conhecido como aço A36 (FIGURA 01). 
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O material pode ser utilizado em pontes, estruturas metálicas, passarelas, plataformas de petróleo, entre outras aplicações. 

A composição do material está descrita na TABELA 1, onde é possível descrever os elementos que compõe o tubo vazado, 

a densidade do material e seus respectivos coeficientes necessários para o projeto. 

FIGURA 1 - Tubos de Aço ASTM A36 – Fonte Tenax aços especiais 

TABELA 1– Características dos Tubos Aço ASTM A36 – Fonte do Autor 

 

 

2.3. Tubos de aço carbono ASTM A570 

O tubo de aço ASTM A570 (FIGURA 02), é feito de aço estrutural de baixa liga e alta resistência, boa tenacidade 

e soldabilidade. Os tubos de aço possuem boa qualidade estrutural, além da garantia contra decomposição química. Suas 

características estão descritas na TABELA 2. 

FIGURA 03 – Tubos de Aço ASTM A570 – Fonte Tenax aços especiais 

 

TABELA 02: Características dos Tubos de Aço ASTM A570 – Fonte do Autor 

 

 

Elemento 
Concentração do 

elemento% 
Densidade Limite de escoamento 

Resistência a 

tração 

Carbono 0,25 7,70 - 8,10 g/cm³ 345 MPa 450 MPa 

Manganês 1,35 Diâmetro 
Módulo de 

elasticidade 

Coeficiente de 

Poisson 

Cobre 0,20 

1 m 190 - 210 GPa 0,27-0,30 Fósforo 0,04 

Enxofre 0,05 

Elemento 
Concentração do 

elemento% 
Densidade 

Limite de 

escoamento 

Resistência a 

tração 

Carbono 26 7,85 g/cm³ 345 MPa 400-550 MPa 

Manganês 0,04 Diâmetro 
Módulo de 

elasticidade 

Coeficiente de 

Poisson 

Cobre 0,05 

1 m 200 GPa 0,26 Fósforo 0,4 

Ferro 0,2 
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2.4. Tubos de titânio ASTM B338 

O tubo titânio FIGURA 03 apresenta propriedades interessantes em comparação ao tubo de aço A36 e ASTM 

A570, ele possui baixa densidade, boa resistência mecânica à tração e excelente resistência à corrosão. Sua condutividade 

térmica é baixa, pois corresponde a apenas 93 % da condutividade térmica do aço e a 12,5 % da condutividade térmica 

do alumínio. O titânio também apresenta baixo coeficiente de expansão térmicas linear, da ordem de 64 % do coeficiente 

de expansão térmica linear do aço e 39 % do alumínio. Na TABELA 03 estão descritas as demais características do tubo 

analisado.  

FIGURA 03 – Tubos de Titânio ASTM B338 – Fonte Shew-e steel pipe 

 

TABELA 03 – Características dos Tubos de Titânio ASTM B338 – Fonte do Autor 

2.5. ANSYS (19.0) 

O ANSYS é um sistema comercial que utiliza o método dos elementos finitos (MEF) para desenvolvimento e 

estudos de modelos numéricos em diversos campos científicos. Através da utilização desse sistema computacional, é 

possível a modelagem de sistemas estruturais, replicação de problemas de escoamento, transmissão de calor na estrutura, 

problemas elétricos, bem como problemas dinâmicos modais e transientes [ANSYS MANUAL, 2017]. Além disso, 

possibilita a interação de resultados entre modelos das diversas áreas da engenharia. A versão utilizada do software foi o 

ANSYS 19.0 Workbench, que necessita de um sistema operacional atualizado, versão mais recente de Direct x 11, CPU 

de 4 a 8 núcleos com 8 a 16 threads, 8 GB de ram 1 GB de VGA e 35 GB de Hardware. 

 

3. Resultados e discussões 

 

2.1. Modelo de estudo 

Para o desenvolvimento do trabalho foi necessária a criação de um modelo de torre metálica, sendo sujeita às análises 

descritas no item 1.3. O modelo da torre foi retirado da empresa de impressoras 3D STRATASYS, a mesma possui uma 

comunidade chamada de GRABCAD que disponibiliza diversos modelos para impressão 3D e para testes em diversos 

softwares de desenhos (Autodesk, Lightware, Rhino 3D SolidWorks e SpaceClain) onde estes podem ser exportados para 

plataformas de análises como o ANSYS. O modelo adquirido foi justamente de uma torre metálica treliçada, deste modo 

o modelo possuiu as seguintes características demonstrada na TABELA 04. 

Elemento 
Concentração do 

elemento% 
Densidade Limite de escoamento 

Resistência a 

tração 

Titânio 99,0 4,50 g/cm³ 275 MPa 344 MPa 

Cobre 0,25 Diâmetro Módulo de elasticidade 
Coeficiente de 

Poisson 

Ferro 0,30 

1 m 344 GPa 0,29 Oxigênio 0,30 

Carbono 0,15 
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TABELA 04 – Informações gerais da torre – Fonte do Autor 

 

 

 

 

 

Agregando as informações da tabela, a torre escolhida possui 420 tubos vazados de 1 metro, com abertura do top de 4 m 

FIGURA 05, abertura da base de 15 m FIGURA 06. 

 

FIGURA 05 – Abertura Topo – Fonte do Autor                       FIGURA 06 – Abertura base – Fonte do Autor                     

 

 

2.1. Características da torre 

Para o ANSYS reconhecer o modelo como um todo é necessário conectar todos os elementos chaves chamados 

de edge split pelo software. Esses elementos são pontos de encontro dos tubos que servem de conexão que ligando um a 

um a partes em comum, assim, criando a ligação entre os elementos (tubos e nós) como demonstrado pela FIGURA 07. 

FIGURA 07 – Edge Split – Fonte do Autor

TORRE 

Medidas Propriedades 

Comprimento x 13 m Volume 26,717 m³ 

Comprimento y 15, m 

Massa 209.730 Kg 
Comprimento z 36, m 
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Logo, a divisão da geometria da torre é feita por três grupos principais A, B e C: Onde grupo A são os 

tubos que compõe o corpo da torre, grupo B são os tubos do meio que serve de auxiliadores aos outros grupos, e 

por fim o grupo C que são os tubos das conexões da torre, todas essas partes foram criadas a partir dos edges splits 

determinados na estrutura do modelo (FIGURA 08).  

 

FIGURA 08 – Geometria da torre – Fonte do Autor 

 

 

Cada grupo possui uma quantidade de elementos de ligações e espessuras de tubos distintas. O grupo A 

é o principal grupo por constituir o corpo da torre. Possuindo um total de 38 edges split (FIGURA 09), com 

diâmetro interno de 0,28 m e externo de 0,30 m.  

FIGURA 09 – Grupo A – Fonte do Autor 

 

Os tubos do grupo B tem a função de ajuntamento os tubos do grupo C, assim formando as colunas de 

sustentação da torre. O grupo B possuem um total de 36 edges split (FIGURA 10), com diâmetro interno de 0,48 

m e externo de 0,5 m. 

FIGURA 10 – Grupo B – Fonte do Autor 
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Por fim os tubos do grupo C são os tubos de suporte que auxiliam na sustentação dos tubos do grupo B, 

o grupo possui a quantidade de 42 edges split (FIGURA 11), com diâmetro interno de 0,50 m e externo de 0,55 

m. 

FIGURA 11 – Grupo C – Fonte do Autor 

2.1. Malha da torre 

O ANSYS Workbrench pode usar malhas compostas de células triangulares ou quadrilaterais (ou uma combinação 

dos dois) em 2D e células tetraédrica, hexaedras, poliédrica, pirâmide ou Cunha (ou uma combinação destes) em 

3D. A escolha do tipo de malha no modelo usado dependerá da análise escolhida e da qualidade que se deseja 

obter, entretanto, para a malha estrutural da torre autoportante, a malha que possui a qualidade de projeto, será 

poliédrica em 3D (FIGURA 12), por desempenhar um papel significativo na precisão e estabilidade na hora da 

análise. Gerando a malha podemos destacar as seguintes informações contidas na TABELA 05: 

FIGURA 12 – Malha poliédrica do modelo 3D – Fonte do Autor     Tabela 05 - Nós

Malha 

Tamanho 

Caixa delimitadora 

diagonal 
41,1070 m 

Comprimento mínimo 

da aresta 
1,14240 m 

Estatísticas 

Nós 1777 
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2.2. Etapas da simulação 

Os elementos principais que compõem a ferramenta de análise do software ANSYS Transient Thermal foram seguidos 

com uma árvore de processo onde os itens são organizados, como demonstrado pela FIGURA 14. Os itens são: 

a. Project: Modelo que está sendo utilizado;  

b. Geometry: Componentes que estrutura o modelo; 

c. Cross Sections: Demonstrado no item 2.5.1, são os grupos que compõe o corpo do modelo; 

d. Coordnate Systems: Cordenadas geograficas e ordenação dos eixos x, y e z;  

e. Mesh: Malha gerada pelo software;  

f. Transient Thermal: Seção designada para a configuração da análise escolhida. 

FIGURA 13 – Detalhamento da simulação – Fonte do Autor 

 

2.3. Parâmetro climático do local 

O próximo passo na configuração da análise térmica foi estabelecer o período em que o material estará exposto 

à temperatura estabelecida. O software apresenta a possibilidade de estabelecer a temperatura inicial padrão e uma 

segunda temperatura opcional, opção essa que será a temperatura máxima que o material pode ser submetido sem entrar 

em ponto de fusão.  

Utilizando o software SOL-AR foi possível determinar os horários e posições com maiores incidências solares 

em Brasília/DF (FIGURA 15), determinando os seguintes horários: 11:00 AM, 04:00 PM. 

Após a escolha dos horários, é essencial determinar a temperatura ambientes média dos períodos escolhidos, 

foram eles: 27º Celsius pela parte da manhã e 25º Celsius pela parte da tarde. Os dados foram retirados na plataforma 

(clima tempo – DF), referentes ao ano de 2018. 

FIGURA 14 – Carta solar de Brasília/DF – Fonte do Autor

68



 

 
 

 

 

 

 

2.4. Desempenho térmico dos tubos  

No final de cada análise o ANSYS organiza todos os dados dos comportamentos de cada tubo, em três categorias: 

Resultados, como mínimo e máxima temperatura; informações de processamento, o tempo necessário para que as análises 

pudessem ser processadas; e constantes, densidade, capacidade e condutividade térmica. Cada categoria apresenta as 

principais informações adquiridas em toda a análise pelo software. Desta forma, as TABELA 07 e TABELA 08 

apresentam os seguintes resultados: 

TABELA 07 – Resultados dos tubos ASTM no período das 11 AM 

 

TABELA 08 – Resultados dos tubos ASTM no período 04 PM – Fonte do Autor 
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3. Comparativo dos casos 

Nessa etapa foi realizada a comparação dos coeficientes de densidade, capacidade e condução térmica dos 

materiais, nos dois horários determinados anteriormente. Estipulando-se assim, qual tubo ASTM resiste mais aos efeitos 

térmicos na estrutura. 

A densidade de um tubo remete ao quanto que o material termicamente dilatado possa pesar, em um determinado 

espaço. Como demonstrado no GRÁFICO 01, o tubo estrutural ASTM B338, apresentou melhores resultados perante aos 

outros materiais, comprovando que, tubos com ligas de titânio em sua composição, torna o material mais leve e contribui 

na diminuição da superfície de contato com outros componentes presentes na estrutura.  

Os tubos de aço e aço carbono têm a tendência a pesar mais, por causa da sua composição de minerais e elementos 

químicos ferro e carbono, em relação ao tubo de titânio que é composto principalmente por titânio e cobre, sendo um tubo 

bem mais leve que os demais. 

Para o gráfico de densidade, as unidades medidas estão em kg/m^3; Quilograma por metro. Deste modo tem-se os 

seguintes resultados:  

GRÁFICO 01 – Comparativo das densidades dos tubos – Fonte do Autor 

A capacidade térmica de um tubo, tem a ver com a quantidade de energia que este recebe e a variação de 

temperatura que esta causa no tubo. Resumidamente, é o quanto de carga que um material deve receber para poder 

esquentar mais rapidamente. Quanto menor o valor que o material apresentar, consequentemente, mais fácil ele se 

esquenta. 

De acordo com o GRÁFICO 02, os materiais ASTM A36 e A570, necessariamente, precisam de menor tempo 

em exposição do sol para variar sua temperatura, do que o material ASTM B338. Pressupondo-se que dependendo da 

posição que a torre se encontra, os tubos podem ter certas variações de temperatura. 

Para o gráfico de capacidade térmica, as unidades de medida estão em J/kg; jaules por quilograma. Assim, temos 

os seguintes resultados: 
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GRÁFICO 02 – Comparativo das capacidades térmicas dos tubos – Fonte do Autor 

A condutividade térmica de um tubo é a relação de quanto o corpo pode armazenar carga e ao mesmo tempo 

pode ceder a um outro corpo, em outras palavras, o quanto um tubo pode conduzir o calor a outro tubo. Vale ressaltar 

que, a condutividade não significa necessariamente um limite que um tubo pode suportar, e sim o quanto um tubo pode 

transmitir a outro na estrutura. Como exemplo, um isolante térmico tem a função de manter a temperatura normal de um 

tubo, diminuindo os efeitos das cargas térmicas dos materiais. 

Deste modo no GRÁFICO 03, a análise realizada avaliou que os tubos de aço conseguem propagar mais a carga 

térmica do que o material de titânio. O aço é uma liga boa condutora de calor, já o titânio é uma liga mau condutora. 

Devida a transmissão calorifica dos tubos de aço e aço carbono, são mais propensas a apresentar os desgastes térmicos na 

estrutura autoportante.  

Para o gráfico de condutividade térmica os valores estão na grandeza de wm/ºc; Watts por metro por celsius. 

Desta forma, obteve-se os seguintes dados: 

 

GRÁFICO 03 – Comparativo das condutividades térmicas dos materiais – Fonte do Autor 

 

Durante a análise o tubo ASTM A36 demonstrou um pico de condução térmica bem elevada em comparação aos 

outros materiais. Como o aço é um bom condutor e possui maior propensão a receber mais a carga térmica, à medida que 
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ele aquece, a sua relação de condutividade pode aumentar de forma esporádica naquele horário, logo a estrutura dissipará 

mais a carga naquela região da estrutura.  

De modo geral, se levarmos em conta o fator desempenho como o principal elemento em toda a concepção do 

projeto da torre metálica autoportante, os três tubos podem ser utilizados no meio urbano. Como exemplo o aço A36 é 

classificado como um tubo de média resistência mecânica, com finalidades mais amplas, do que os outros dois materiais, 

por ser mais presente no mercado. Já o aço carbono A570 é classificado como tubo de alta resistência mecânica e baixa 

liga, destinado a estruturas mais robustas e empreendimentos com maior necessidade de mais resistência a impactos. E o 

tubo de titânio B338 é classificado como um material de baixa densidade e alta resistência mecânica. 

É notório que a densidade dos tubos de aço ASTM A36 e A570 são maiores, e que, consequentemente, são mais 

robustos em comparação ao B338. Contudo, nas análises de condutividade e capacidade térmica os tubos de aço 

apresentam desvantagens para o tubo de titânio B338, que é um material mais leve, mais resistente a ação de corrosão 

atmosférica, esteticamente mais limpo e chamativo, porém mais difícil de ser encontrado no mercado por causa do custo 

para produção da liga.  

 

4. CONCLUSÃO 

Tendo em vista que é inevitável que qualquer estrutura metálica sofra dos efeitos das cargas solares e cargas 

térmicas externas, o propósito da análise térmica é identificar a eficiência dos materiais tubulares disponíveis no mercado 

na concepção de torres autoportantes no âmbito urbano.  

Com o passar dos anos, a temperatura da global e a sensação térmica estão constantemente aumentando, logo, 

estruturas metálicas que estão expostas no meio urbano e rural estão sujeitas a sofrerem mais com a longa exposição da 

radiação solar. Tendo em vista os materiais analisados, as estruturas metálicas autoportantes atuais sofrem com as 

consequências que a radiação solar pode trazer, gerando assim, problemas estruturais, degradação de material da estrutura 

e diminuição do tempo de vida útil da mesma.  

Para atingir confiabilidade nos resultados das análises de densidade, condução e capacidade térmica, o software 

ANSYS realizou uma série de repetições até chegar a uma determinada solução mais adequada a situação.   

Pelos resultados das análises efetuadas, os tubos ASTM A36 e A570 sofrem mais com os efeitos da radiação 

solar, ocasionando assim, mais facilidade ao desgaste térmico e diminuindo o tempo útil do material, diferente do tubo 

ASTM B338 que apresentam melhores resultados em condução das cargas caloríficas e menor expansão térmica. 

Certamente, o tubo ASTM B388 passa a ser uma alternativa no mercado, que, por consequência, abre espaço para novos 

materiais que possam no futuro ser base a materiais mais eficientes e menos agressivos ao meio ambiente. 
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RESUMO 

 

Este trabalho trata-se da avaliação e da determinação do desempenho dos sistemas de piso através do ensaio de 

estanqueidade normatizado pela NBR 15575/2013 – Desempenho de edificações habitacionais, para análise dos efeitos 

da umidade no sistema. Considerando a terceira parte da NBR 15575 como a norma vigente em relação a estanqueidade 

dos sistemas de piso, a mesma foi utilizada para analisar dois apartamentos de um edifício habitacional. Os resultados 

foram observados através de análises visuais de quaisquer modificações relacionadas com os efeitos da umidade e um 

relatório fotográfico foi realizado. Após a realização do ensaio foram encontradas pequenas alterações de tonalidade na 

região da varanda e lavanderia de um dos apartamentos. Após análise do ocorrido, concluiu-se que se tratava de uma 

pequena infiltração devido a uma má aplicação do rejunte no local, o que foi corrigido com a reaplicação. Assim, pôde-

se concluir que o desempenho do sistema de piso atingiu o nível mínimo de aceitação pois atende as análises realizadas 

nos locais de ensaio.  

 

Palavras-chave: piso; estanqueidade; umidade; desempenho. 

 

ABSTRACT 

 

This work deals with the evaluation and determination of the performance of the floor systems through the tightness test 

standardized by NBR 15575/2013 - Performance of residential buildings, to analyze the effects of humidity on the 

system. Considering the third part of NBR 15575 as the current standard in relation to the water tightness of floor 

systems, it was used to analyze two apartments in a residential building. The results were observed through visual 

analysis of any modifications related to the effects of humidity and a photographic report was made. After the test, 

small changes in shade were found in the balcony and laundry area of one of the apartments. After analyzing what 

happened, it was concluded that it was a small infiltration due to a bad application of the grout in the place, which was 

corrected with the reapplication. Thus, it could be concluded that the performance of the floor system reached the 

minimum level of acceptance as it meets the analysis carried out in the test sites. 

 

 

 

 Key words: Floor systems; Water tightness; Moisture; Performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Devido ao grande número de casos de infiltrações em áreas molhadas e molháveis a necessidade de se prevenir este 

incidente cresce exponencialmente a cada ano. Os efeitos da umidade – grande vilã das áreas molhadas/molháveis – 

podem causar sérios estragos na estrutura do piso e do contrapiso, alcançando até mesmo a laje e fazendo surgir goteiras 

nos andares inferiores [1]. 

 

Verçoza [2] diz que a umidade não é só uma causa das manifestações patológicas, é também responsável pela maioria 

dos problemas nas edificações. É o fator principal para o surgimento de mofos, ferrugens, queda de rebocos e também 

eflorescências. A manifestação destes problemas pode ocorrer em várias áreas da construção como, fachadas, pisos e 

paredes, e normalmente são efeitos de uma única causa, a umidade. 

 

Geralmente com aparência inofensiva em seus estágios iniciais, as infiltrações acabam por não serem tratadas da forma 

como deveria e assim podem causar grandes danos em diversas áreas da edificação. Os sinais das patologias costumam 

aparecer por meio de manifestações como trincas e rachaduras, que permitem a penetração da água da chuva e o 

agravamento do problema [3]. 

 

Evitar as infiltrações é bem mais simples do que combatê-las. Uma das maneiras mais utilizadas para evitar essa 

umidade indesejada, é realizar a aplicação de impermeabilizantes adequados para cada tipo de superfície, seguir as 

especificações do projeto, utilizar bons materiais, ter mão de obra especializada e utilizar sistemas de 

impermeabilização específicos para cada etapa, reduzindo futuros gastos com reparos [4]. 

 

Esses sistemas são divididos em sistemas flexíveis ou sistemas rígidos, sendo os flexíveis um conjunto de produtos ou 

materiais, aplicados em partes construtivas que estão sujeitas a fissuração, já os sistemas rígidos têm a função de tornar 

a área impermeável incluindo aditivos químicos. Existem, ainda sistemas semiflexíveis, assim denominados por terem 

características intermediárias, porém não são reconhecidos pela norma brasileira. Um deles é a argamassa polimérica, 

que é um produto industrializado composto por duas partes - uma parte em pó, composta por cimento, areia e agregados 

minerais, e outra líquida, com polímeros que conferem flexibilidade ao conjunto. Sua formulação é indicada para 

revestir contra pisos antes de receber as placas cerâmicas e também recuperar elementos estruturais permitindo a 

aplicação em áreas molhadas e molháveis, aumentando a impermeabilidade do conjunto [5]. 

 

É importante ressaltar que áreas molhadas são aquelas cuja condição de uso e exposição pode resultar na formação de 

lâmina d'água pelo uso normal a que o ambiente se destina e áreas molháveis são aquelas que recebem respingos de 

água decorrentes da sua condição de uso e exposição e que não resultem na formação de lâmina d'água [6]. 

 

O objetivo geral do trabalho é verificar o desempenho do sistema de piso de dois apartamentos de um edifício 

habitacional através do método de ensaio descrito no anexo C da NBR 15575-3 [7] considerando as áreas molhadas e 

molháveis dos corpos de prova. 

 

2. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

O ensaio foi realizado em campo em um edifício localizado na cidade de Anápolis-GO. O empreendimento conta com 

uma estrutura com mais de 40000m² e possui 5 torres de 28 pavimentos, sendo 2 subsolos, 1 pavimento térreo e 25 

pavimentos Tipo. 

 

De acordo com as necessidades do contratante, o ensaio foi realizado em dois apartamentos indicados nos itens do 

capítulo seguinte como corpo de prova 1 (cp1) para o apartamento 1 e corpo de prova 2(cp2) para o apartamento 2. 

Ambos os apartamentos possuem 88,68m² e são compostos por 3 quartos (1 suíte), banheiro, sala de estar, cozinha, área 

de serviço e sacada. É importante ressaltar que apenas as áreas molhadas (área de serviço, sacada e box dos banheiros) e 

molháveis (cozinha e parte seca do box dos banheiros) foram analisadas.  

 

Os corpos de prova em questão se encontram no primeiro pavimento tipo do edifício e lajes nervuradas foram utilizadas 

no seu processo de construção. Também foi executado o contra piso para regularizar a superfície e prepará-la para 

receber a cerâmica. A impermeabilização foi realizada em seguida sobre o contra piso e foi feita com aplicação de 

argamassa semiflexível. Tanto as áreas molhadas quanto as áreas molháveis foram impermeabilizadas. Em relação ao 
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porcelanato, foram utilizados dois tipos diferentes sendo ambos e foi aplicada argamassa do tipo AC1 para seu 

assentamento. Nos banheiros e paredes da cozinha foram utilizados porcelanatos com dimensões 47x47 centímetros e 

nas áreas restantes, peças com dimensões 60x60 centímetros. Para o preenchimento das juntas executivas das peças 

cerâmicas foi utilizado rejunte cimentício, que também auxilia na impermeabilização do sistema de piso. 

 

2.1 Preparação dos corpos de prova 

 

De acordo com o anexo C da NBR 15575-3 [7] o primeiro passo a ser dado é o tamponamento dos sistemas de 

drenagem existentes nas áreas a serem ensaiadas. Como não é especificado pela norma a forma de se realizar esse 

procedimento, para este trabalho foram utilizados materiais disponíveis na própria obra, como lascas de piso, silicone de 

vedação e fitas isolantes. A Figura 1 demonstra o tamponamento das drenagens. 

 

 
Figura 1 - Tamponamento 

 

Para que fosse possível a realização do ensaio, tornou-se necessário construir barreiras que impedissem a água de 

escorrer para outros ambientes como a sala de estar e a sacada, sendo assim possível a adição da lâmina d’água. 

Materiais disponíveis no local também foram utilizados nessa etapa como pisos e fitas isolantes, além da cola de 

silicone para auxiliar na vedação. As Figuras 2 e 3 demonstram o resultado. 

 

 
Figura 2 - Barreiras de vedação lavanderia/sacada 
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Figura 3 - Barreiras de vedação cozinha/entrada 

 

 

2.2 Procedimento de ensaio 

 

O anexo C da norma NBR 15575 [7] apresenta um método de ensaio que consiste na aplicação de uma lâmina d’água 

de 10mm de altura na parte mais altas do ambiente até cobrir todo o piso. Deve-se manter a lâmina d’água por 72 horas 

e, caso necessário, repor a água para que se mantenha sempre com 10mm. Ao fim das 72 horas toda a água deve ser 

retirada e após 24 horas o sistema de piso deve ser avaliado cuidadosamente, identificando possíveis alterações. As 

alterações especificadas pela norma NBR 15575 [7] são bolhas, fissuras, empolamentos, destacamentos, descolamentos, 

delaminações, eflorescências, desagregações e alterações de tonalidade. 

 

Feitos os devidos tamponamentos e vedações para a preparação dos corpos de prova, o ensaio foi iniciado. O 

preenchimento dos ambientes foi realizado através de baldes e a água utilizada foi fornecida pelo próprio sistema 

hidráulico do prédio em questão. A Figura 4 representa a aplicação da água no local e as figuras 5 e 6 apresentam os 

ambientes preenchidos com a lâmina d’água. 

 

 
Figura 4 - Aplicação da lâmina d'água 
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Figura 5 - Cozinha/área de serviço e varanda com lâmina d’água 

 

 

 
Figura 6 - Banheiro com lâmina d'água 
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Após a aplicação de água em todas as áreas molhadas e molháveis dos corpos de prova, foi desenvolvido um método 

para verificar se a espessura da lâmina estaria de acordo com as especificações da norma. O método em questão 

consiste em colocar perpendicularmente a parte interna de uma peça cerâmica em contato com a lâmina d’água e 

imediatamente em seguida realizar a medição da espessura da marca d’água impressa na mesma. A Figura 7 mostra o 

procedimento de verificação citado. 

 

 

 
Figura 7 - Verificação da lâmina d'água 

 

Foi considerado necessário a criação desse método pois a norma NBR 15575 [7] não fornece nenhum esquema de 

verificação da espessura da lâmina de água nos ambientes. Alguns testes foram feitos e esse método foi adotado por 

demonstrar praticidade e maior facilidade de utilização, uma vez que pode ser realizado com materiais disponíveis no 

próprio local de ensaio. 

 

O processo de verificação apresentado na figura 7 foi repetido em todos os ambientes a serem ensaiados e desta forma 

foi encerrado o primeiro dia de ensaio. Seguindo as instruções do anexo C da NBR 15575 [7], nos outros dois dias de 

ensaio foi necessário repor a água dos ambientes internos. A lâmina d’água das varandas se manteve de acordo com o 

padrão de 10mm estabelecido.  

 

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

De acordo com as necessidades do contratante, o ensaio foi realizado em dois apartamentos indicados nos próximos 

itens como corpo de prova 1 (cp1) e corpo de prova 2(cp2). Após as 72 horas requeridas pela norma deu-se início a 

retirada dos sistemas de tamponamento e de toda a água para que fosse possível analisar os corpos de prova. Segundo a 

NBR 15575 [7] é necessário aguardar 24 horas para iniciar a observação dos resultados nos corpos de prova, por isso no 

dia 25 de agosto de 2018 foi dado início a identificação de possíveis alterações causadas pela água. Os resultados estão 

dispostos nos itens a seguir. 

 

3.1 Cozinhas e lavanderia 

 

Os primeiros ambientes observados foram as cozinhas e as lavanderias dos corpos de prova, uma vez que são próximos 

entre si. É importante lembrar que apenas a lavanderia é considerada área molhada, sendo a cozinha área molhável. 

Nestes ambientes foram analisadas as partes internas e externas do balcão que divide a cozinha da sala de estar, toda a 

área coberta por pisos e a laje. Os ambientes podem ser observados nas Figuras 8 e 9 a seguir. 
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Figura 8 - Cozinha e lavanderia cp1 (a) cantos da lavanderia (b) divisa lavanderia/sacada (c) face exterior do balcão da 

cozinha (d) laje da lavanderia/cozinha 

 

 

 
Figura 9 - Cozinha e lavanderia cp2 (a) cantos lavanderia (b) divisa lavanderia/sacada (c) face exterior do balcão da 

cozinha (d) face interior do balcão da cozinha 
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Após a observação dos ambientes apresentados nas Figuras 8 e 9 é possível afirmar que não houve nenhum tipo de 

alteração no sistema de piso e a laje se mostrou completamente resistente aos efeitos da umidade, não havendo nenhum 

sinal de penetração da água.  A diferença de tonalidade no rejunte apresentada na Figura 8 (b) apontada pelas setas 

destacadas em vermelho é devida aos resquícios da umidade ainda existentes, não existindo qualquer interferência 

significativa no sistema. 

 

3.2 Banheiros e suítes 

 

Após a coleta de dados da cozinha e lavanderia, os próximos ambientes observados foram os banheiros, tanto os de uso 

comum quanto as suítes e foi registrada toda a área coberta por piso. Os cantos e os boxes receberam uma atenção 

maior pois se tratam de partes onde é mais comum o acúmulo de água. As Figuras 10, 11, 12 e 13 apresentam as 

imagens dos ambientes analisados. 

 

 
Figura 10 - Banheiro de uso comum cp1 (a) entrada do box (b) região atrás da porta (c) fundo do box (d) laje 
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Figura 11 - Banheiro de uso comum cp2 (a) entrada do box (b) região atrás da porta (c) fundo do box (d) laje 

 

 

 
Figura 12 - Banheiro suíte cp1 (a) entrada do box (b) região atrás da porta (c) fundo do box (d) laje 
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Figura 13 - Banheiro suíte cp2 (a) entrada do box (b) região atrás da porta (c) fundo do box (d) laje 

 

Os banheiros, tanto os de uso comum quanto as suítes, receberam atenção especial por estarem quase sempre em 

contato direto com água, principalmente a parte do box. Mesmo sendo uma área considerada crítica por conter a região 

do box, também não foram encontradas alterações significativas causadas pela umidade nessa parte dos corpos de 

prova. Os cantos dos banheiros se mostraram secos e resistentes aos danos causados pela água, assim como o restante 

da área coberta por piso. Na região da laje também não foi encontrado nenhum sinal de possíveis danos causados pela 

umidade. 

 

3.3 Varandas 

 

Os últimos ambientes a serem observados foram as varandas e alguns pontos foram observados com mais cuidado como 

os cantos e a região mais próxima aos encanamentos. As lajes e os cantos se mostraram completamente resistentes a 

ação da umidade e apenas na região próxima ao ralo do corpo de prova 1 foi detectada uma alteração na tonalidade de 

uma pequena área, que pode ser observada na Figura 14(c) e (d). Os detalhes estão destacados em vermelho.    

 

Após análise do ocorrido, foi concluído que o problema se deu por má aplicação do rejunte nessa área e foi solicitado 

que um funcionário refizesse a aplicação de rejunte no local, solucionando assim o problema e evitando futuros 

aborrecimentos dos usuários. Os detalhes apresentados na Figura 15(b) e (c), que estão destacados em vermelho, são 

semelhantes aos apresentados na Figura 8 (b) e se tratam apenas de resquícios de umidade que não causam quaisquer 

problemas ao sistema de piso. 
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Figura 14 - Varanda cp1 (a) entrada da varanda (b) laje (c) detalhe próximo ao ralo (d) área próxima ao ralo 

 

 

 
Figura 15 - Varanda cp2 (a) área próxima ao ralo (b) detalhe próximo ao ralo (c) detalhe próximo a entrada (d) laje 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No desenvolvimento desse trabalho concluiu-se que o sistema de piso dos corpos de prova analisados respondeu muito 

bem as possíveis degradações causadas pelos efeitos da umidade, apresentando apenas pequenas alterações de 

tonalidade nos rejuntes próximos aos pontos de drenagem das varandas. Alterações essas que não oferecem nenhuma 

ameaça ao sistema e que foram corrigidas com a reaplicação do rejunte no local danificado. 

 

Diante da realização dos testes foi percebida a necessidade da padronização de um método para possibilitar a 

verificação da espessura da lâmina d’água necessária para a realização do ensaio, pois é relevante que seja possível 

provar que a espessura da lâmina seja de 10mm, como requere a norma NBR 15575-3 [7]. Neste presente trabalho, a 

verificação foi feita através do umedecimento de lascas de piso presentes no próprio local de ensaio e, por se tratar de 

um método desenvolvido pelos próprios autores sem a realização de testes para comprovar sua eficiência, fez-se 

necessário deixar esta recomendação para as próximas revisões da norma vigente. 

 

Outro ponto importante encontrado é referente ao ensaio estabelecido no anexo C para ambas as áreas, molhadas e 

molháveis. No requisito 10.3 da referida norma é dito que áreas molháveis não são estanques e, portanto, o critério de 

estanqueidade não é aplicável. Através disso, tornou-se necessário sugerir que houvesse um método de ensaio para cada 

tipo de ambiente, uma vez que se não se pode esperar que as áreas molháveis respondam aos efeitos da umidade da 

mesma forma que áreas molhadas.  

 

Por fim, notou-se a necessidade da existência de métodos para a determinação do nível de desempenho de forma 

quantitativa, pois para o ensaio desenvolvido nesse trabalho não existem dados precisos para serem analisados. É 

possível encontrar no anexo E, na tabela E.1 - Critério e nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado, L’nT,w, 

limites para determinar o nível de desempenho acústico e seria de grande importância a possibilidade de avaliar o 

desempenho do sistema de piso em relação a estanqueidade de forma parecida, só que neste caso, por quantidade de 

problemas encontrados durante a análise, por exemplo. 
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RESUMO 

 

Coberturas verdes têm sido utilizadas em projetos arquitetônicos como estratégia para promover o conforto térmico, no 

entanto, os resultados de desempenho térmico são pouco discutidos, assim como a funcionalidade do sistema. Desta 

forma, o objetivo deste artigo é analisar o desempenho térmico e o desempenho funcional de uma sala de aula do último 

pavimento do Instituto Federal de Brasília (IFB) -Distrito Federal (DF), que possui cobertura verde, em comparação 

com um sistema de cobertura sem vegetação. Utilizou-se ferramentas de simulação como o software EnergyPlus 8.7, o 

termo-higrômetro para o levantamento microclimático e a câmera termográfica (Flir C2) para medições de calor, além 

de uma análise da durabilidade por inspeção visual. Apesar da simulação demonstrar leve redução na temperatura do ar 

do ambiente sob a cobertura verde, os resultados medidos in loco mostram que a cobertura verde, neste caso, não 

influencia o desempenho térmico e a eficiência energética da sala de aula, no qual apresentou valores de temperatura do 

ar similares a um sistema de cobertura sem vegetação. Quanto à durabilidade dos elementos construtivos, foram 

encontradas manifestações patológicas relacionadas à falta de manutenção do sistema de impermeabilização e falhas no 

manejo da massa verde. Conclui-se que a cobertura verde não impacta no desempenho térmico do ambiente analisado, 

no qual mostrou-se energeticamente insuficiente, além de que, para que haja eficácia do sistema quanto à durabilidade, 

deve-se seguir um plano periódico de manutenção. 

 

Palavras-chave: durabilidade; eficiência energética; desempenho térmico; cobertura verde, edificação escolar. 

 

ABSTRACT 

 

Green roofs have been used in architectural projects as a benefit to thermal comfort. However, the results of thermal 

performance are unexplored, besides the functionality of the systems that are affected. Thus, this article aims to evaluate 

the thermal performance and the functional performance of the green roof system. In this sense, we evaluated the 

classroom’s roof located on the top floor of the Federal Institute of Brasília (IFB), located in Brasília - Brazil. We run 

building performance simulation (BPS) by EnergyPlus software (version 8.7); we developed microclimate analysis by 

Thermo hygrometer, and thermography camera (Model Flir C2). Additionally, the durability assessment was carried out 

by visual inspection. Although the simulation shows the classroom with a green roof with a light reduction of air 

temperature, the in-situ measures showed that the green roof did not impact the classroom’s thermal performance and 

energy efficiency. The classroom that owns a green roof had a similar thermal performance than another one with a 

traditional roof. Beyond the durability, pathological manifestations were found necessary to the efficacy of the whole 

system, which impacts the thermal performance of the green roof directly. 

 

Keywords: durability; energy efficiency; thermal performance; green roof, school buildings. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Até 2050, estima-se que mais de 70 % da população global passe a situar-se nos centros das cidades [1]. Esse 

crescimento leva aos adensamentos urbanos e pode acarretar no aumento das ilhas de calor urbanas e o consequente 

aumento da temperatura do ar. A atenuação do calor extremo em climas urbanos se torna importante à medida em que 

as mudanças climáticas progridem e populações se expandem [2]. Sendo assim, para atenuar esses efeitos negativos 

utilizam-se dispositivos artificias de resfriamento que demandam excessivo uso de energia elétrica. 

 

A eficiência energética em edificações possibilita a satisfação térmica ao usuário e inclui propostas que reduzem o uso 

da energia elétrica [3]. Para melhorar esse cenário, diferentes estratégias vêm sendo utilizadas, como o aumento 

do isolamento térmico dos sistemas de cobertura por meio de coberturas verdes.  O Growing green guide as define 

como uma paisagem vegetal construída a partir de várias camadas que são instaladas na superfície da cobertura, e 

classifica-as como extensivas ou intensivas, a depender da profundidade da camada de substrato e dos tipos de espécie 

de plantas, acarretando em níveis de manutenção e cargas diferentes na estrutura [4]. 

 

No entanto, ainda existem alguns questionamentos quanto ao emprego desse sistema, como é o caso da durabilidade dos 

seus componentes e até mesmo as manutenções necessárias ao longo da vida útil da edificação. Assim, o objetivo dessa 

pesquisa é analisar as condições internas do último pavimento do Instituto Federal de Brasília (IFB), sob cobertura 

verde, quanto ao desempenho térmico e eficiência energética em relação ao uso de condicionadores de ar. Além disso, o 

artigo também apresenta uma análise das condições de conservação dos componentes construtivos em contato com a 

cobertura verde.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Podem ser apontadas diversas vantagens da cobertura verde. Dentre elas, estão a melhoria na qualidade do ar, 

diminuição do efeito da ilha de calor urbana, retenção e absorção de água da chuva e diminuição do consumo de 

energia, além da redução do desconforto visual no entorno e a possibilidade de aproveitamento da água pluvial retida 

[5-7]. Tem-se também a possibilidade de prolongar a vida útil de uma superfície de cobertura, por meio de uma 

membrana impermeável à radiação solar, funcionando como uma proteção do sistema [4]. 

 

Neste sentido, problematiza-se a eficácia das coberturas verdes e sua demanda por manutenção, uma vez que, na 

maioria das vezes, precisam ser irrigadas para manterem um alto índice de área foliar, fundamental para a sua eficácia 

[8]. Ressalta-se que a implantação dessas estratégias deve estar associada a um objetivo no qual a mitigação da 

temperatura deve prevalecer, analisando as especificidades do clima [2,7]. Além disso, para a efetivação prolongada 

desses benefícios, deve haver um plano de manutenção para a cobertura, incluindo o sistema de impermeabilização para 

evitar manifestações patológicas.  

 

Outro ponto importante a ser destacado é a durabilidade, definida na NBR 15575 [9] como a capacidade da edificação 

ou de seus sistemas desempenharem suas funções ao longo do tempo e sob condições de uso e manutenção previstas no 

manual de uso, operação e manutenção. Aliado a isso, está o surgimento de manifestações patológicas que podem 

reduzir a durabilidade da estrutura de concreto em que a cobertura verde é instalada. 

 

Dentre alguns problemas, aponta-se a lixiviação como uma destas manifestações patológicas, decorrente da dissolução 

dos hidratos da pasta cimentícia em contato com umidade, os precipitando em fases solúveis, o que acarreta no aumento 

da porosidade do concreto e no aumento de sua vulnerabilidade à ocorrência de danos [10,11]. Nesse sentido, a 

estrutura deve possuir um sistema de impermeabilização que deve proteger o edifício subjacente de umidade e 

vazamento de água [7].  

 

Para uma adequada qualidade dos sistemas de impermeabilização de coberturas verdes, são necessárias propriedades 

como resistência à penetração da raiz, efeitos mecânicos e químicos, degradação, altas cargas, tensão e envelhecimento. 

Assim, o projeto deve possuir a indicação de sistemas flexíveis de impermeabilização previstos na NBR 9575 [13], 

além da camada de proteção mecânica adequada ao uso e manejo da vegetação. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A cidade de Brasília, de clima tropical de altitude [14], tem dois períodos distintos definidos:  verão chuvoso de outubro 

a abril e inverno seco de maio a setembro [15]. Foram analisados os meses de verão para o desempenho e eficiência 

energética. Em seguida, para o mês de março foram comparadas as variáveis microclimáticas, representando a estação 

de verão por ser o mês mais quente. O ambiente objeto de estudo pertencente ao IFB, localizado na SGAN, Quadra 610, 

Brasília/DF. As salas analisadas para desempenho e eficiência energética encontram-se no segundo pavimento (Figura 

1). A sala de dança, com maior incidência solar por estar voltada para a fachada Norte (Figura 2 e 6), perfaz a área de 

84,70 m², pé-direito duplo de 6,40 m, com sistema de cobertura plana por laje impermeabilizada com vegetação e o 

barrilete, com área de 59,74 m², pé-direito duplo de 4,15 m até o meio do ambiente e pé-direito simples de 2,15 m na 

área das caixas d'água. Quanto à durabilidade, foram analisadas salas do Bloco B, por apresentarem mais manifestações 

patológicas. Assim, a pesquisa foi dividida em três etapas: análise (I) do desempenho térmico, (II) da eficiência 

energética e (III) da durabilidade. 

 

Figura 1 – Corte esquemático - destaque para os ambientes com telhado convencional e cobertura verde 
 

3.1 Desempenho térmico 

 

A análise do desempenho térmico foi baseada nos parâmetros estabelecidos na NBR 15575 [9] que prevê a comparação 

entre as temperaturas internas e externas, ou entre a temperatura interna e a temperatura caracterizada como dia típico, 

onde a interna deve ser menor. A temperatura do dia típico de verão para a cidade de Brasília, localizada na zona 

bioclimática 4, é de 31,2° C [9], embora alguns autores tenham apresentado questionamentos com relação às fronteiras 

consideradas [16-23].  A NBR 15575 [9] prevê requisitos mínimos para edificações residenciais, mas optou-se pela sua 

utilização como referência, visto que deve ser um requisito básico para qualquer edificação a temperatura interna de um 

ambiente ser menor que a temperatura externa.  

 

 
 

 
 

 
 

Figura 2  - Planta baixa da sala de dança Figura 3 - Simulação da sala de dança 
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Após a verificação de projeto arquitetônico e inspeção in loco, para a simulação (Figura 3) temos:  

 

• Paredes: argamassa externa e interna de 2,5 cm e bloco cerâmico 9x14x24, sendo a fachada noroeste em cor 

azul e as demais faces brancas; 

• Janelas: vidro liso comum 3 mm; 

• Laje de piso (teto do 1º pavimento): piso cerâmico, contrapiso de 2 cm, laje nervurada de 15 cm com EPS e 

forro de gesso; 

• Laje de cobertura: contrapiso de 2 cm, laje nervurada de 15 cm com EPS e forro de gesso; 

• Cobertura verde: camada vegetal de 30 cm, solo argiloso com 10 cm e concreto celular de 15 cm para 

camada drenante. 

• Elementos de sombreamento: brises fixos existentes na fachada noroeste. 

 

Para a cobertura verde, associou-se as camadas referentes a laje de cobertura e a parte coberta com vegetação, com a 

consideração de uma laje impermeabilizada exposta para fins de comparação. As propriedades térmicas para a cobertura 

verde advém do manual Input Output Reference do programa EneryPlus [24], para o concreto celular os dados de 

Marinoski [25] e as demais retiradas da biblioteca do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações [26] e NBR 

15220 [27]. Como simplificação, comparou-se apenas as temperaturas externa e interna de uma sala específica, 

considerando as trocas térmicas pelas paredes externas das fachadas noroeste e nordeste, sendo as demais paredes e o 

piso como adiabáticos.  

 

Para uma avaliação coerente, foram analisadas as 8760 horas correspondentes a um ano, e não apenas para um dia 

específico, conforme recomendado por Sorgato et al. [13] e Zanoni [28], com o recorte escolhido para os meses do 

verão já definidos. Para a simulação utilizou-se o software EnergyPlus 8.7, que avalia a capacidade da envoltória de 

isolar a energia interna e confronta a condutividade térmica, densidade e calor específico do material. Em 

concomitância com o software supracitado, foi utilizado o plug-in Euclid 0.9.3 para a modelagem no SketchUp 2017.  

 

3.2 Eficiência Energética 

 

Para a análise da eficiência da edificação foram levantadas variáveis climáticas como: temperatura do ar, velocidade do 

ar e umidade do ar, através de um sensor calibrado (Figura 4), concomitante a imagens com dados de temperaturas de 

superfícies dos sistemas de vedação da envoltória e interno, capturadas por câmera termográfica (Figura 5). O 

equipamento possibilita detalhamentos como à imagem infravermelha em tempo real, com uma resolução de imagem 

térmica não diluída, onde se reconhece as superfícies térmicas de um sistema construtivo. 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Termo-higro-anemômetro [29] Figura 5 – Câmera termográfica [30] 

 

3.3 Durabilidade 

 

A análise de durabilidade foi realizada por inspeção predial, possibilitando identificar os danos e suas causas, conforme 

recomendações de Gomide, Fagundes Neto e Gullo [31]. Destaca-se ainda que as inspeções se deram por análises não-

destrutivas nos sistemas aparentes, pois não foi permitido realizar ensaios que causassem prejuízos na edificação. Para 

análise das manifestações patológicas, foi definido o terceiro pavimento do bloco B (Figura 7) por ter sido entregue pela 

construtora há dez anos, desta forma, é a cobertura mais antiga do complexo. Em ambos os locais há cobertura verde, 

classificadas como extensivas [4]. 
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A inspeção predial ocorreu em janeiro de 2020, período chuvoso na região centro-oeste, em que foram usados câmera 

fotográfica Canon com aproximação de 35 mm, trena de 5 m, lanterna e fissurômetro. 

 

  
 

Figura 6 – Fachada NE/NO – sala de dança Figura 7 – Fachada do Bloco B - cobertura verde  

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. Desempenho térmico 

 

A Figura 8 mostra o gráfico obtido com a simulação térmica para o período estipulado. Nota-se que as temperaturas 

internas da sala tanto para o sistema de cobertura verde quanto para laje impermeabilizada encontram-se acima da 

temperatura externa e da temperatura do dia típico (Tabela 1), portanto, o desempenho mínimo não estaria atendido para 

nenhum sistema de acordo com a NBR 15575 [9]. Embora as coberturas verdes sejam utilizadas com o propósito de 

proporcionar uma temperatura interna menor que a externa, isso não ocorreu, possivelmente em decorrência do 

posicionamento crítico do ambiente em estudo, que necessitaria de outras estratégias bioclimáticas em conjunto como a 

presença de um isolante térmico na cobertura, ou ventilação natural cruzada por meio das esquadrias. Entretanto, nota-

se uma atenuação da temperatura interna em torno de 1° em quase todos os meses do verão proporcionada pela 

cobertura verde.  

 

 
Figura 8 – Resultados da simulação térmica 
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Na Tabela 1, tem-se as temperaturas máximas obtidas em cada mês da simulação e a diferença entre elas, para uma 

análise quanto a atenuação da temperatura interna proporcionada por cada sistema.  

 
Tabela 1 – Comparação entre as temperaturas obtidas por simulação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Eficiência energética 

 

A Tabela 2 compara as temperaturas e as demais variáveis relacionadas para a cobertura com sistema construtivo com 

laje impermeabilizada sem vegetação e por cobertura verde.  

 
Tabela 2 – Levantamento das variáveis climáticas e superficiais 

Variável 
Cobertura com laje 

impermeabilizada 
Cobertura Verde Unid. 

Temp. ext. cobertura 34,6 27,5 ° C 

Temp. inferior 

cobertura 

27,8 27,7 ° C 

Temp. interna 

ambiente 

26,6 30,2 ° C 

Temp. externa 

ambiente 

31,9 31,8 ° C 

Temp. superficial 

piso 

24,4 29,9 ° C 

Temp. superf. parede 

interna NE 

26,4 27,5 ° C 

Temp. superf. parede 

interna NO 

23,7 26 ° C 

Temp. superf. parede 

externa NE 

31,3 29 ° C 

Temp. superf. parede 

externa NO 

27,4 27,4 ° C 

Velocidade do ar 

interna 

0,00 0,00 m/s 

Velocidade do ar 

externa 

0,00 0,00 m/s 

Umidade do ar 

interna 

75,6 63,7 % 

Umidade do ar 

externa 

56 56 % 

 

Meses de verão Temp. Externa (°C)                    

(A) 

Temp. Interna (°C)                        

Cobertura verde 

 (B) 

Temp. Interna (°C)                        

Laje 

impermeabilizada 

(C) 

OUT 30,38 33,03 34,14 

NOV 28,20 31,09 32,17 

DEZ 28,14 32,70 33,82 

JAN 29,00 33,32 34,40 

FEV 30,63 34,19 35,37 

MAR 28,60 32.41 33,16 

ABR 28.54 32,46 32,83 
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Analisando a Tabela 2 tem-se:  

 

• Na Figura 9, a temperatura superficial externa da cobertura de laje sem vegetação se apresentou superior em 

relação ao sistema de cobertura verde, por possuir uma laje impermeabilizada exposta.  

 

   
Figura 9 – Temp. externa cobertura com laje impermeabilizada x cobertura verde 

 

• A temperatura superficial interna da cobertura de laje sem vegetação se apresentou superior apenas 0,1º C 

(Figura 10A), sendo que não possui forro (Figura 10B). Onde há a cobertura verde, possui forro de gesso 

(Figura 10C e 10D).  

 

 

 
Figura 10 – (A) Temp. interna cobertura com laje impermeabilizada; (B) Temp. interna cobertura verde; (C) Face interna cobertura 

com laje impermeabilizada; (D) Face interna cobertura verde c/ forro de isopor 

 

• A temperatura interna do ar da cobertura com laje impermeabilizada se apresentou 3,6º C abaixo da 

temperatura da cobertura verde, já externa houve uma diferença de 0,1º C por não ter influência dos sistemas 

de cobertura.  

 

• A temperatura da superfície de piso da cobertura com laje impermeabilizada composta apenas por contrapiso 

(Figura 11B)  se apresentou 2,5º C abaixo (Figura 11A) da temperatura de piso da cobertura verde (Figura 

11C), que tem acabamento em piso de madeira (Figura 11D). 

 

 

 

A 

B 

C 

D 
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Figura 11 – (A) Temp. superf. piso cobertura com laje impermeabilizada; (B) Piso cobertura com laje impermeabilizada; (C) Temp. 

superf. de piso cobertura. verde; (D) Piso de madeira cobertura verde 
 

• As velocidades do ar encontradas foram de 0,0 m/s para ambas as coberturas. Porém, estudos determinaram 

limites de temperaturas aceitáveis relacionados com a velocidade do ar: de 26 °C a 32 °C variando a 

velocidade do ar entre 0,4 m a 2,0 m/s [32]. 

 

• Quanto à umidade do ar interna das coberturas, a de laje impermeabilizada sem vegetação foi menor pela 

existência de caixas d'água, que tornam o ambiente mais úmido.  

 

4.3. Durabilidade 

 

Por meio de inspeção visual foi possível detectar algumas manifestações patológicas nas salas de aula do Bloco B que 

ficam sob a cobertura verde (Figura 12).  

 

 
Figura 12 – Croqui do mapeamento das manifestações patológicas do último pavimento - Bloco B 

 

 

 

 

A C 

B D 
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Parte das manifestações patológicas ocorreu por falta de manutenção adequada (Figuras 13 e 14). Os reparos das 

fissuras da sala de aula 1 e na área com o pé-direito duplo não tem aderência técnica às boas práticas executivas, tendo 

em vista que receberam apenas reparo da camada impermeabilizante, contrariando a NBR 9574 [33] que prevê o  

tratamento da fissura antes da realização da impermeabilização (Figura 12). 

 

 
  

Figura 13 – Retirada do substrato e camada vegetal da área para 

reparo das fissuras. 

Figura 14 – Aplicação de faixa de 

material impermeabilizante sobre as 

fissuras da camada de proteção mecânica 

 

A equipe de manutenção não recebeu o Manual de Manutenção, Uso e Operação com as instruções da construtora de 

como realizar manutenções periódicas para manter o desempenho do edifício em níveis aceitáveis. Assim, realizam 

apenas manutenções corretivas, como foi o caso da perda de estanqueidade da cobertura verde. O fato de as manchas de 

umidade ocorrerem sistematicamente próximas às instalações elétricas (Figura 15), acontece como consequência da 

redução da seção de concreto para passagem de eletrodutos e caixas elétricas, ocasionando fissuras nos elementos 

estruturais. Tem-se também o reparo do forro (Figura 16) com material aplicado na face inferior da laje, permitindo 

assim, que o elemento estrutural permanecesse em contato com a água na face superior, proporcionando a percolação 

desta em outro ponto. Ademais, desde a entrega do bloco B, fizeram uso de assistência técnica para correção dos 

problemas de umidade. Isso indica que houve falha de projeto, pois a construção ocorreu sem projeto executivo de 

impermeabilização e da cobertura verde. Constatou-se que a empresa que construiu o empreendimento realizou os 

serviços de forma empírica, sem respaldo em projeto executivo que trouxesse informações complementares completas, 

detalhes construtivos e indicação de metodologia executiva. 

 

  
Figura 15 – Mancha de umidade forro e desplacamento ocorridos 

na sala 1. 
Figura 16 – Reparo com material impermeável pela face inferior 

da laje. 
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As manifestações patológicas identificadas nos elementos estruturais que suportam a laje de cobertura, decorrentes da 

umidade inerente à utilização da cobertura verde, ocasionam a percolação de água pela porosidade da peça, alterando a 

estabilidade química dos hidratos da pasta. Desta forma, as peças apresentam em primeiro estágio manchas de 

eflorescências. Esse fator afetou o desempenho higrotérmico do elemento estrutural que permite que calor/frio e 

umidade passem por meio das fissuras e porosidade e influenciem a sensação térmica do local danificado. 

 

No segundo estágio, em que a percolação de água continua gradativa, seja pelas fissuras existentes ou pela porosidade 

capilar existente no material, ocorre o transporte das fases mais solúveis, como o hidróxido de cálcio (CH) para a 

superfície, ocasionando manchas no forro até desplacar.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo discutiu três pontos chave envolvendo a cobertura verde: desempenho térmico, eficiência energética e 

durabilidade do sistema. Do ponto de vista da durabilidade, as manifestações patológicas encontradas em decorrência da 

cobertura verde são agravadas por falta de especificação técnica de projeto, como a planta de cobertura, na qual 

especifica a camada impermeabilizante como “manta PVC” sem o adequado detalhamento como a identificação da 

espessura, alturas das vedações verticais e transpasse entre as fiadas. Além disso, a inexistência de um manual de 

manutenção preventiva é um fator limitante para a durabilidade da cobertura verde, de sua estrutura e demais sistemas 

vinculados que afetam o comportamento higrotérmico da laje de cobertura, permitindo a passagem do fluxo de calor e 

umidade por meio das fissuras e porosidade.  

 

Ressalta-se que o volume das águas pluviais e sua drenagem devem ser considerados no projeto e no plano de 

manutenção, a fim de se evitar problemas ocasionados pela umidade que, conforme exposto anteriormente, é o principal 

agente de degradação de edificações, além de um detalhamento completo do sistema de impermeabilização projetado. 

 

Do ponto de vista térmico, a simulação computacional desenvolvida apresenta dados da cobertura verde que são 

considerados benéficos ao sistema. Os resultados demonstram leve atenuação da temperatura interna em torno de 1°C 

em todos os meses analisados em relação a laje impermeabilizada. No entanto, essa diminuição ainda é baixa para este 

sistema de cobertura, frustrando a expectativa dos pesquisadores. Constatou-se que mesmo não sendo uma edificação 

residencial, o parâmetro de comparação entre temperatura externa e interna da NBR 15575 é coerente para análise de 

desempenho térmico. Nesse caso, observou-se que não foi alcançado sequer o nível mínimo em que a temperatura 

interna deveria ser menor que a externa ou que a do dia típico, pois a análise das temperaturas máximas internas, foram 

maiores que as externas e um dia típico da cidade de Brasília. Destaca-se, contudo, a urgente demanda por uma 

normatização específica para edificações escolares, sobretudo para ambientes que adotam coberturas verdes. 

 

Embora os resultados da simulação computacional para os meses de verão tenham apresentado temperatura interna 

acima da externa e o levantamento in loco  - para o mês de março também no verão -  ter demonstrado temperaturas 

internas e de superfícies do sistema de cobertura plana com laje impermeabilizada menores que a da cobertura verde, 

acredita-se que o sistema de coberturas verdes ainda possam cumprir seu papel quanto ao desempenho térmico e 

eficiência energética desde que sejam associadas a outras estratégias bioclimáticas, como um isolante térmico na 

cobertura ou ventilação natural cruzada por meio das esquadrias. Em consequência deste mau uso, há a necessidade do 

uso de condicionadores de ar para proporcionar conforto do ambiente, resultando em uma edificação energeticamente 

ineficiente.   

 

Por fim, para que os resultados da pesquisa sejam válidos, a cobertura verde deve se manter irrigada e com alto índice 

de área foliar para que os seus benefícios sejam melhor observados. Este fato está diretamente ligado com a manutenção 

em favor da durabilidade do sistema, que se mostrou deficiente. Destaca-se como limitações da pesquisa o fato de não 

ter sido feito um monitoramento por um período mais longo, assim como também a simulação restrita à sala de 

interesse e não ao edifício como um todo, além da inspeção predial ter sido apenas visual por restrições do edifício. 
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RESUMO 

A partir da vigência da Norma de Desempenho, ABNT NBR 15575: 2013, os conceitos de desempenho e vida útil das 

edificações passaram a ser amplamente discutidos, pois para atender as exigências dos usuários faz-se necessário que 

ocorra dentro de todo ciclo de vida de uma edificação, um acompanhamento. Neste contexto, a ausência de manutenção 

adequada contribui de forma significativa para a incidência de manifestações patológicas. Desta forma, o objetivo deste 

trabalho é sugerir melhorias nas estratégias de manutenção estabelecidas no Manual de Uso, operação e manutenção de 

uma construtora de Brasília-DF. A metodologia utilizada baseia-se nas incidências obtidas por meio de chamados feitos 

por moradores e síndicos das edificações para a equipe de pós-obra, para que, ao quantificá-los por período e especialidade 

da ocorrência, seja possível realizar uma análise quantitativa e mapear as manifestações patológicas e serviços realizados 

nos empreendimentos estudados e, então, definir melhorias para o Manual de uso, operação e manutenção da respectiva 

construtora, e por consequência, adequá-las também a outras obras que se enquadram na mesma tipologia, levando em 

consideração as incidências climáticas, o uso da edificação e técnicas construtivas.    

Palavras-chave: Manutenção; Patologia; Desempenho. 

 

ABSTRACT 

 

Since Performance Standard, ABNT NBR 15575: 2013, entered into effect, the concepts of performance and useful life of 

the Audit issues to be discussed at length, to serve as users of users it is necessary that it is within the entire life cycle of 

a company. building, an accompaniment. In this context, the lack of adequate maintenance contributes significantly to 

the incidence of pathological manifestations. Thus, the objective of this work is to suggest improvements in the 

maintenance strategies used in the Use, Operation and Maintenance Manual of a Construction Company in Brasília-DF. 

The methodology used is based on the incidences caused by use by residents and building managers for post-construction 

teams, so that when quantifying the periods and the specialty of the occurrence, it is possible to perform a quantitative 

analysis and map how pathological manifestations and services performed in the studied enterprises, then, define 

improvements to the construction company's use, operation and maintenance Manual, and consequently, also adapt to 

other works that fit the same typology, considering them as climatic effects, the use building and construction techniques. 

 

Keywords: Maintenance; Pathology; Performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a exigibilidade da ABNT NBR 15575 [4], há diversos parâmetros para que as construtoras/incorporadoras 

se adaptem, atendendo aos requisitos mínimos de desempenho em diversas disciplinas levando ao usuário bem-estar e 

habitabilidade. Também é necessário que haja dentro de todo ciclo de vida de uma edificação, desde a concepção até o 

atendimento pós habitação, um olhar atento para que os projetos sejam cumpridos rigorosamente gerando um resultado 

final de qualidade. 

As empresas no momento que entregam o apartamento a um cliente, de forma obrigatória oferecem um serviço 

de pós-obra, de atendimento através de chamados, em que o cliente identifica algum erro e a incorporadora/construtora 

possuindo uma equipe técnica vai até o local para dar solução. Segundo Silva [11], os serviços de manutenção, quando 

realizados de forma desordenada por causa de grandes erros no processo construtivo oneram os custos previstos 

inicialmente para o empreendimento. 

Ferreira apud Antunes [7] afirma que a manutenção é um conjunto de atividades realizadas, com o intuito de 

manter o desempenho inicial da edificação e para que esta continue cumprindo as funções para as quais foi projetada 

durante sua vida útil. Porém, Nour [10] ressalta que é importante também acompanhar a dinâmica das necessidades dos 

seus usuários, incluindo também a consideração de aspectos de modernização e desenvolvimento da edificação. 

Assim, percebe-se que existe a necessidade de se estabelecer o nível das ações a serem empregadas na edificação. 

Dessa forma, de acordo com a literatura técnica, Flores [8] classifica os tipos de manutenção a serem realizadas como: 

• Manutenção preventiva: São as atividades que são realizadas antes mesmo de os sistemas apresentarem falha. Sendo 

programadas, com datas preestabelecidas, atendendo a critérios técnicos e determinações do fabricante/fornecedor; 

• Manutenção preditiva: Realização de inspeções periódicas e vistorias técnicas que traduzem-se na necessidade de 

avaliar e conhecer o funcionamento e o desempenho da edificação, para traçar periodicidades na manutenção; 

• Manutenção corretiva: Envolve um estado de deterioração do elemento, a ponto de ser necessário uma intervenção. 

Segundo a NBR 5674 [5], esse tipo de manutenção é realizada com o intuito de dar continuidade ao uso dos sistemas 

e elementos das edificações, como também, evitar risco a vida dos usuários da edificação.   

O trabalho proposto tem como objetivo principal sugerir melhorias nas estratégias de manutenção estabelecidas 

no Manual de Uso, operação e manutenção de uma construtora de Brasília-DF, com base na análise dos chamados 

realizados pelos moradores das edificações em fase de pós obra.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Foram selecionados 10 empreendimentos de uma grande construtora de Brasília-DF, e, para que estes não fossem 

expostos, seus respectivos nomes não foram disponibilizados, então optou-se por nomeá-los como A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J, conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1 - Dados dos empreendimentos 

Empreendimento Data do Habite-se Localização Uso Quant. De chamados 

A Março de 2012 Águas Claras Habitacional 931 

B Abril de 2012 
Setor de Indústrias 

Gráficas 
Habitacional 236 

C Julho de 2012 Gama Habitacional 942 

D Maio de 2013 Noroeste Habitacional 509 

E Junho de 2013 Noroeste Habitacional 367 

F Setembro de 2014 Samambaia Habitacional 482 

G Novembro de 2014 Noroeste Habitacional 610 

H Novembro de 2015 Goiânia Habitacional 995 

I Julho de 2016 Noroeste Habitacional 47 

J Abril de 2017 Noroeste Habitacional 19 

Fonte: Construtora de Brasília/DF 

 

Assim, foram levantados todos os chamados realizados pelos moradores dessas edificações à equipe do pós-obra 

da incorporadora. É importante ressaltar que para o estudo serão utilizados apenas os chamados abertos dentro dos últimos 

cinco anos, totalizando 5138 chamados, que foram dispostos de forma que fosse possível classificá-los e filtrá-los por 

ano, pela edificação e também pela natureza do chamado. Tornando possível realizar uma análise individual para cada 

empreendimento e também uma análise global para que o estudo se torne aplicável para outras edificações com as mesmas 

características e sistemas construtivos. Além de possibilitar a verificação de existência de predominâncias quanto à origem 

das manifestações patológicas e também observar similaridades entre a quantidade de manutenções e os sistemas 

analisados. 

Após realizar uma análise prévia dos chamados, propôs-se as seguintes categorias de acordo com a Tabela 2. 

Tabela 2 - Categorias para classificação e subclassificação dos chamados 

Categorias para classificação e 

subclassificação dos chamados 

Automação 

Bancada 

Documentação 

Equipamentos 

Esquadrias 

  Janela 

  Porta 

Fissuras 

  Fachada 

  Interna 

  Piso da garagem 

Gesso 

  Forro 
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  Parede 

Guarda corpo 

  Fixação 

  Pintura 

Impermeabilização 

Infiltração 

  Por Instalação hidráulica 

  Por trinca 

Infra dados e voz 

Instalação de ar condicionado 

Instalação de gás 

Instalação Elétrica 

Instalação Hidráulica 

Louças 

  Pia 

  Vaso 

Metais 

  Acabamento 

  Oxidação 

Outros 

  Box 

  Exposição de ferragem 

  Garagem 

  Instalação de Incêndio 

  Mau cheiro 

Paisagismo 

Pedras Naturais 

Pintura 

Piso 

  Caimento 

  De concreto 

  Revestimento 

Ralo 

  Entupido 

  Mau cheiro 

  Outros 

Revestimento Cerâmico 

  Fachada 

  Interno 

  Rejunte 

Sistema de aquecimento 

SPDA 
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Fonte: Autores 

 

Além disso, foram adotados os índices utilizados por Lepesqueur e Ribeiro [9]  para padronizar os itens de análise 

e para que seja possível realizar um comparativo entre os índices obtidos para as empresas estudadas por Lepesqueur e 

Ribeiro e os índices para a empresa desse estudo.  Sendo o primeiro, o índice para determinar a razão da quantidade de 

chamados de um empreendimento e a quantidade de metros quadrados construídos para este mesmo empreendimento 

escolhido. A equação 1 indica a fórmula utilizada para o cálculo do índice de manutenção, onde I = índice de manutenção, 

QC = quantidade de chamados de pós obra, A= quantidade de metros quadrados construídos, houve necessidade de 

multiplicar o resultado da equação por 1000 devido os valores resultantes serem muito pequenos. O segundo índice aborda 

a quantidade de chamados realizados em razão do ano de manutenção, assim aborda-se desde o primeiro ano de 

manutenção até o sexto, para que seja possível fazer o acompanhamento para cada edificação ao longo dos anos de uso, 

conforme Equação 2.  

 

 

Para uma melhor análise dos resultados, optou-se também pela utilização da Curva ABC, baseada na lei de Pareto 

(1946), chamado também de Regra 80/20, essa regra fala que 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. 

Após dispor os sistemas na curva ABC, realizou-se um comparativo entre os prazos estabelecidos pelo Manual 

CBIC [6] e pelas normas ABNT citadas anteriormente com os prazos do modelo do Manual de uso e Operação fornecido 

pela construtora, conforme o que foi proposto por Alves e Pereira [2]. Essa análise será apenas para os itens pertencentes 

à classe A, partindo da premissa de que esta é a classe dos sistemas mais importantes, que apesar de serem uma pequena 

parte de um todo, representam a maior parte dos investimentos.  

Dessa forma, espera-se indicar e propor algumas sugestões para a empresa de melhoria no Manual de uso, 

operação e manutenção, caso seja necessário. No intuito de contribuir com uma ferramenta de auxílio para o departamento 

de pós obra, para que seja elaborado uma estimativa para o andamento dos serviços prestados e uma melhoria nos 

programas de vistorias de realização das manutenções preditivas. 

 

3. RESULTADOS 

A tabela 3 apresenta a área de cada edifício abordado neste estudo. Assim, foi possível estabelecer índices 

conforme a Equação 1, citada na metodologia.  

Tomadas e interruptores 

Ventilação mecânica 

Vidro 

 
𝐼1 =

𝑄𝐶

𝐴
∗ 1000 

(1) 

 

  

𝐼2 =
𝑄𝐶𝑎𝑛𝑜
𝐴

∗ 1000 

 

(2) 
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Tabela 3 - Áreas construídas dos empreendimentos 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Construtora de Brasília 

A tendência esperada era que os edifícios com maior área construída fossem os que apresentassem maior índice, 

porém ao seguir essa máxima o edifício H seria o recordista de manutenções, já que este possui a maior área (75840,29m²) 

em relação aos outros edifícios. Além disso, o edifício E possui uma área relativamente menor do que o edifício B, porém, 

o seu índice de manutenções é igual a 22,46 e apresenta uma elevação muito maior quando comparada ao B, que mesmo 

com uma área maior, possui o índice de 9,45, que além de menor também está abaixo do índice de manutenções que é 

15,30. É possível realizar essa observação através da Figura 1, que também demonstra através do comparativo de índices 

por áreas, que as obras A, C, D, E e G apresentam índices maiores do que a média dos edifícios em geral. E que os 

edifícios I e J apresentam índices muito menores em relação a média, 3,25 e 0,82 respectivamente, o que pode-se explicar 

por estarem nos primeiros anos, e a taxa de ocupação de moradores pode não ser tão grande se comparada a outros. Assim, 

torna-se necessário avaliar de forma mais específica os edifícios A, C, D, E e G. 

Figura 1 - Índice por área do edifício 

 

Fonte: Autores 

21,21
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ÍNDICE POR ÁREA DO EDIFÍCIO

ÍNDICE EDIFÍCIO ÍNDICE MÉDIO

Empreendimento Área total construída (m²) 

A 43885,94 

B 24972,53 

C 41232,54 

D 23228,55 

E 16342,33 

F 41083,69 

G 23305,8 

H 75840,29 

I 14442,69 

J 23081,7 
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Avaliando de forma específica os sistemas para os edifícios especificados na figura 1, é possível perceber que 

para os edifícios A, C, D, E e G existe uma tendência em que os quatro primeiros sistemas com maior número de 

ocorrências são Infiltração, Esquadrias, Louças e Instalação Hidráulica, e conforme a tabela 4 é perceptível que infiltração 

é o sistema com maior número de ocorrências em todos os edifícios. 

Tabela 4 - Chamados com maior incidência 

CHAMADOS COM MAIOR INCIDÊNCIA 
 

A C D E G 

1 Infiltração Infiltração Infiltração Infiltração Infiltração 

2 Louças Instalação elétrica Esquadrias Esquadrias Esquadrias 

3 Fissuras Documentação Louças Louças Louças 

4 Ralo Esquadrias Instalação 

hidráulica 

Instalação 

hidráulica 

Instalação 

hidráulica 

5 Instalação elétrica Fissuras Outros Outros Outros 

6 Instalação 

hidráulica 

Revestimento 

Cerâmico 

Ralo Ralo Fissuras 

7 Piso Louças Piso 
 

Ralo 

8 Esquadrias Outros 
   

Fonte: Autores 

Para que seja possível a comparação dos índices da empresa em estudo com as empresas estudadas por 

Lepesqueur e Ribeiro [9]  faz-se necessário também a análise conforme a equação 2 citada anteriormente na metodologia, 

que calcula índice relativo à quantidade de chamados pós obra em razão do ano de manutenção. Assim, é possível analisar 

o comportamento dos serviços de manutenção para cada obra de um modo geral, em relação ao ano de manutenção. É 

possível observar os resultados obtidos através dessa análise na Figura 2.  

Figura 2 - Gráfico do índice por ano de manutenção

 

Fonte: Autores 
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Percebe-se que grande parte dos empreendimentos apresentam um alto índice no 2º ano de atividades de 

manutenções realizadas, apresentando um comportamento decrescente nos anos seguintes, exceto para os edifícios E e F 

que apresentaram um índice maior no 3º ano de manutenção.  

Em seguida realizou-se a comparação entre os índices das empresas estudadas por Lepesqueur e Ribeiro [9], 

nomeadas por X e Y e a empresa abordada neste estudo, nomeada por Z. Dessa forma, verificou-se a razão entre a soma 

de todos os chamados realizados e a área total de todos os empreendimentos de cada empresa. Assim, temos que a empresa 

X obteve um número total de 461 chamados para uma área total de 107913,00m², a empresa Y teve 1014 chamados e 

uma área de 143480,46m² e para a empresa Z, 5138 chamados para uma área de 327416,10m². Assim, observa-se que 

enquanto a empresa X apresentou um índice de 4,38 e a empresa Y de 6,3, a empresa Z apresentou o valor de 10,99, que 

representa 60% a mais que a empresa X e 42% maior que a Y. O que pode ser ilustrado melhor ao observar a Figura 3. 

Figura 3 - Índice por área geral por empresa 

 

Fonte: Autores 

A Figura 4 mostra a comparação feita por ano de manutenção, no qual verificou-se a razão entre a soma de todos 

os chamados realizados no 1º, 2º e 3º ano de manutenção, respectivamente e a área total dos empreendimentos de cada 

empresa. Assim, percebe-se que para o 1º ano de manutenção, a empresa X apresentou um índice de 0,398, a empresa Y, 

1,896 e a empresa Z, 2,819. Para o 2º ano, 1,177, 2,209 e 7,351 para X, Y e Z, respectivamente, e 1,232, 2,962 e 3,213 

para o 3º ano de manutenção. Percebe-se então que a empresa X apresenta o melhor desempenho em relação a chamados 

em fase de pós obra e que durante o 1º e o 3º ano  de manutenção, a empresa Y e Z possuem índices relativamente 

consideráveis quando comparados entre si, porém no segundo ano de manutenção, a empresa Z apresenta um índice 84% 

maior que a empresa X e 70% maior que a empresa Y.   
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Figura 4 - Índice de manutenção por empresa e por ano de manutenção 

 

Fonte: Autores 

 

Lepesqueur e Ribeiro [9] afirmam que o baixo índice de manutenções da Empresa X é devido a atuação de um 

sistema de gestão de qualidade (SGQ), que acompanha de forma minuciosa os sistemas operacionais da empresa em 

questão e um controle maior do banco de dados desta, garantindo uma melhoria contínua. Diante disso, percebe-se então, 

a necessidade de implantação de um sistema de gestão de qualidade, pois segundo Almeida [1], o impacto de um mal 

gerenciamento dos processos de manutenção influencia diretamente no prazo da obra e também o custo da mesma. 

 

Após o cálculo das porcentagens individuais e porcentagens acumuladas, foi feita a classificação dos itens conforme 

as classes, e assim obteve-se o gráfico da figura 5 que representa a Curva ABC dos chamados da construtora: 

 

Figura 5 - Gráfico Curva ABC 
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Fonte: Autores 

 

Infiltração, Louças, Esquadrias e Instalações hidráulicas são os itens que representam a classe A da curva e 

necessitam de maior atenção por parte da construtora.  A partir disso, esses itens serão o foco da análise e comparação de 

prazos de manutenção, utilizando o guia nacional para a elaboração do Manual de uso, operação e manutenção das 

edificações da Câmara Brasileira da Indústria da Construção [6], a ABNT NBR 14037 [3], ABNT NBR 15575 [4] e a 

ABNT NBR 5674 [5], a fim de propor melhorias para o Manual de uso e Operação da construtora, se necessário.  

Para a ação de limpeza dos ralos, a construtora determinou o período de 15 dias, já no guia da CBIC [6] e nas 

normas podemos verificar, conforme a tabela, a indicação de limpeza a cada 1 mês ou cada semana em épocas de chuvas 

intensas. A verificação da estanqueidade dos registros de gaveta e a verificação dos mecanismos internos da caixa 

acoplada devem ser realizadas a cada 6 meses de acordo com o guia da CBIC [6] e as normas, e a cada ano segundo o 

Manual de uso e operação da construtora. Para a limpeza dos reservatórios de água potável, o Manual da CBIC e as 

normas indicam sua realização a cada 6 meses (ou quando ocorrerem indícios de contaminação ou problemas no 

fornecimento de água potável da rede pública) e o Manual da construtora a cada 2 anos.  

Já para o gerador de água quente, a construtora indica que seja feita manutenção quinzenal e o guia da CBIC e 

as normas que a verificação das condições das instalações para detectar existência de vazamentos de água ou gás seja 

realizada diariamente e a limpeza e regulagem dos sistemas de queimadores e filtros de água a cada 2 meses. A limpeza 

geral das esquadrias é recomendada a cada 3 meses, porém no Manual da construtora é indicado sua realização a cada um 

ano, sendo considerada a limpeza de três meses apenas dos orifícios dos trilhos inferiores.  

Para as seguintes atividades constatou-se a mesma indicação de periodicidade: trocar os vedantes das torneiras, 

misturadores de lavatório e de registros de pressão; limpar os aeradores; limpar e verificar a regulagem dos mecanismos 

de descarga; reapertar os parafusos aparentes de fechos, fechaduras ou puxadores e roldanas das esquadrias de alumínio. 
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Observou-se que alguns prazos de atividades de manutenção preditiva definidos pela construtora são maiores do 

que o recomendado pelo guia nacional para a elaboração do Manual de uso, operação e manutenção das edificações da 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção e pelas normas, sendo estas atividades: 

• Verificação da estanqueidade dos registros de gaveta;  

• Verificação dos mecanismos internos da caixa acoplada; 

•  Limpeza dos reservatórios de água potável; 

• Limpeza geral das esquadrias. 

 Além disso, são indicadas ações de manutenção preventiva pela construtora definidas sem um embasamento e 

faltam a indicação de atividades presentes no guia da CBIC [6] e nas Normas. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo permitiu enumerar as seguintes conclusões: 

• A prevenção é a solução mais eficaz contra os fatores de degradação que afetam uma edificação, além de ser a 

mais econômica, e de proporcionar outros benefícios para a edificação e seus usuários, tais como, segurança e 

valorização imobiliária. A garantia de maior vida útil e de satisfatório desempenho estrutural e funcional só será 

obtida através de uma manutenção adequada, a qual deverá fazer parte de uma gestão eficiente. 

• Através da comparação entre os índices das empresas estudadas por Lepesqueur e Ribeiro [9] e a empresa 

abordada neste estudo e ao observar que a empresa X apresentou um baixo índice de números de manutenção 

por causa da atuação de um sistema de gestão da qualidade, destaca-se então a necessidade desse setor e que a 

qualidade durante os processos de execução evita não apenas custos maiores do que os previstos, como também 

atividades corretivas e problemas futuros, garantindo melhor desempenho e durabilidade das edificações. 

• Os chamados com maior incidência são para: infiltrações, louças, esquadrias e instalações hidráulicas. É possível 

então perceber que existe uma predominância de manifestações patológicas nos sistemas de esquadrias, 

instalações hidráulicas e revestimento. 

• Dessa forma, destaca-se a importância de estudos que apresentem soluções e melhorias nos processos 

construtivos dos respectivos sistemas, já que não são problemas isolados, pois constata-se uma repetição em 

empresas diferentes e em estudos diferentes. É possível notar a necessidade de adoção de medidas de controle e 

qualidade por parte das empresas para garantir melhoria dos processos e um melhor desempenho das edificações 

em geral. 

• Os construtores devem instruir e dar as ferramentas necessárias ao usuário, através da entrega do Manual de uso, 

operação e manutenção, para que este possa praticar a manutenção de maneira correta e eficaz, e para isso, é 

necessário que este seja claro e específico, garantindo uma ótima comunicação com o usuário.  
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RESUMO 

Com o crescente déficit habitacional no país uma alternativa proposta pelo governo federal consiste na construção de 

habitações de interesse social através do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Todavia, constata-se a 

necessidade da verificação da qualidade dessas habitações, visto que as unidades são produzidas em grande escala e, 

assim, sujeito a erros. Dessa maneira, este trabalho propõe a análise da qualidade construtiva da habitação de interesse 

social, tendo como estudo de caso, o empreendimento Cidade do Povo da cidade de Rio Branco, Acre. Para a avaliação, 

levou-se em consideração os indicadores: segurança da unidade habitacional, habitabilidade, sustentabilidade construtiva 

e satisfação do usuário com a qualidade construtiva, utilizando a Avaliação Pós-Ocupação (APO). Para coleta de dados 

utilizou-se questionários e checklist. De um modo geral, constatou-se problemas quanto a pintura da residência (50%), 

esquadrias (50%), trincas (67%) e presença de umidade por infiltrações (47%). Ademais, 89% dos moradores não 

possuem conhecimento sobre os planos de garantia e manutenção fornecido pela construtora. Por conseguinte, é notório 

que ainda faz-se necessário uma melhoria no projeto, execução e manutenção por parte das construtoras e fornecimento 

de informações ao usuário. 

Palavras-chave: Satisfação1; patologias2; manutenção3; usuário4. 

ABSTRACT 

With the growing housing deficit in the country, an alternative proposal by the Federal Government is the construction 

of social housing throughout the Minha Casa Minha Vida Program (PMCMV). However, it is necessary to check out the 

quality of those homes, since the units are produced on a large scale and thus subject to errors. In this way, this work 

proposes the analysis of the constructive quality of social housing, taking as a case study, the undertaking Cidade do Povo 

in the city of Rio Branco, Acre. For the assessment, the indicators were taken into account: housing unit safety, 

habitability, constructive sustainability and user satisfaction with the constructive quality, using the Post-Occupancy 

Assessment (APO). For data collection, questionnaires and checklists were used. In general, some problems were found 

regarding the painting of the residence (50%), window frames (50%), window cracks (67%) and the presence of moisture 

due infiltrations (47%). In addition, 89% of residents are unaware of the warranty and maintenance plans provided by the 

construction company. Therefore, it is clear that there is still a need for improvement in the design, execution and 

maintenance by the construction companies and provision of information to the user. 

Keywords: Satisfaction1; pathologies2; maintenance3; user4. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo resulta de um estudo realizado pelos alunos, Adryele Araújo e Juciê Pinto, do curso de Bacharelado em 

Engenharia Civil da Universidade Federal do Acre (UFAC) sob orientação da Professora Dr. Josélia Alves, por meio do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação- PIBIT/CNPq, realizado em 

um período de 12 meses. 
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Segundo Pimentel [5] o direito à habitação por meio de uma moradia digna constitui um dos direitos fundamentais do 

cidadão brasileiro, nesse contexto, entende-se por moradia digna uma habitação composta pelo imóvel com as devidas 

condições de salubridade, segurança e com acesso ao abastecimento de água, energia, coleta de esgoto, coleta de lixo, 

bem como, transporte coletivo.  Porém, nem todos os brasileiros desfrutam desse direito e vivem em condições deficientes 

de moradia, constituindo o chamado déficit habitacional que é comumente relacionado apenas com a falta ou precariedade 

de moradias, contudo esse conceito também está relacionado com as condições dos moradores de baixa renda em arcar 

com o aluguel. 

Visando suprir o déficit habitacional no Brasil, em 2003 foi criado o Ministério das Cidades, seguido, em 2005, pela 

criação de Sistema de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

(FNHIS). Em 2008 foi criado o Plano Nacional de Habitação (PlanHab) com objetivo de estabelecer as diretrizes da 

política habitacional e a integração com a política urbana. Enfim, em 2009, foi instituído o Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMCMV) constituindo-se um marco na política habitacional, tendo por objetivo também a geração de emprego 

através do investimento no setor da construção civil. De acordo com a Caixa Econômica Federal [2] atualmente o 

programa atende quatro faixas: FAIXA 1: Famílias com renda de até R$ 1.800,00; FAIXA 1,5: Famílias com renda de 

até R$ 2.600,00; FAIXA 2: Famílias com renda de até R$ 4.000,00 e FAIXA 3: Famílias com renda de até R$ 7.000,00. 

Em 2008, o déficit habitacional, era de 5,546 milhões de domicílios deste total, 89,6% estava concentrado na faixa de 

renda familiar de até três salários mínimos (BRASIL, [1]). 

Planejado através do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), o empreendimento Cidade do Povo, iniciado em 2012, 

foi desenvolvido para suprir o crescente déficit habitacional em Rio Branco-AC com meta de construção de 10.440 

moradias populares, sendo desenvolvido em três etapas. Para a construção do empreendimento estava prevista, 

inicialmente, a Etapa I, com meta de 3.348 unidades habitacionais faixa I, 2000 unidades faixa II e 600 unidades faixa 

III, previa-se uma intercalação de faixas, porém, até o momento foram concluídas apenas as 3.348 unidades habitacionais 

de faixa I. A segunda e terceira etapas ainda não possuem previsão para início das obras (SECRETARIAS, [6]). 

Segundo o Memorial descritivo da SEOP [3], o conjunto habitacional é constituído por duas áreas de terra, Gleba 01 e 

Gleba 02, com 492.830,000 m² e 6.392.644,000 m², respectivamente, totalizando uma  área total de 6.885.474,00 m², 

sendo 2.076.135,544 m² em lotes residenciais; 1.338.422,725 m² em sistema viário; 994.683,653 m² em áreas 

institucionais; 51.358,509 m² em áreas públicas comerciais; 420.894,802 m² em áreas públicas de domínio do Estado do 

Acre; 16.833,358 em Estação de Tratamento de Esgoto (E.T.E.); e 1.987.145,409 m² em espaços livres de uso público. 

Apesar do programa aumentar o acesso à uma moradia digna, faz-se necessário um acompanhamento dos resultados, para 

averiguar as condições das residências e buscar o aprimoramento do programa habitacional. Assim, com o crescimento 

acentuado da construção de empreendimentos populares, especificamente o empreendimento Cidade do Povo, que ainda 

está em processo de desenvolvimento, por se tratar do maior do estado, surge um novo desafio: garantir a qualidade 

construtiva do conjunto habitacional. Para Stuckert [7], os problemas surgem quando, ao visarem menores custos e prazos 

para a construção total da edificação ocorre a queda do desempenho estrutural e de habitabilidade, causados pela falha de 

projeto e execução, mão de obra desqualificada, materiais de baixa qualidade, falta de planejamento, vício de construção 

ultrapassada, fiscalização inadequada, falta de experiência dos construtores, mau uso e falta de manutenção.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a qualidade construtiva da Habitação de Interesse Social, tendo como estudo de caso, o empreendimento 

Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco-AC. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Avaliar a qualidade construtiva das unidades habitacionais do empreendimento Cidade do Povo por meio da verificação 

do ambiente construído no que diz respeito ao atendimento das necessidades e expectativas do usuário, baseado nos 

princípios de Habitabilidade, Sustentabilidade Construtiva e Segurança da unidade habitacional e assim: 

111



 

 
 

 

 

 

i. Identificar a presença, os tipos e a frequência de manifestações patológicas nas unidades habitacionais; 

ii. Avaliar a funcionalidade quanto à existência de reformas ou ampliações nas unidades habitacionais; 

iii. Avaliar a satisfação do usuário quanto a sua moradia e ao Conjunto; 

iv. Verificar o compromisso das construtoras com a garantia da qualidade construtiva, manutenções e assistência técnica 

após a ocupação. 

 

3. METODOLOGIA 

Para Ornstein [4] a participação do usuário é vista como uma alternativa diferenciada em relação à prática tradicional da 

arquitetura e uma das técnicas de que procura viabilizar a participação do usuário no ambiente é a avaliação pós-ocupação 

(APO), que consiste na avaliação do ambiente construído levando em consideração não só os aspectos técnicos, como 

também a opinião e satisfação do usuário. Ao avaliar a qualidade construtiva, em termos de APO, pretende-se verificar 

se as características do ambiente construído satisfazem às necessidades do usuário e com o devido diagnóstico promover 

as recomendações adequadas. Este trabalho está fundamentado a partir dos princípios e procedimentos metodológicos de 

uma APO. 

Partindo do referencial teórico, o levantamento de dados dessa pesquisa se baseou em dois patamares: Avaliação técnica 

e Aferição dos níveis de satisfação do usuário. Para a avaliação da qualidade construtiva faz-se necessário a verificação 

de princípios, indicadores e verificadores, dentre os princípios, optou-se por avaliar a Segurança da Unidade Habitacional, 

a Habitabilidade e a Sustentabilidade Construtiva, fundamentados através de um checklist realizado durante a vistoria 

técnica nas unidades habitacionais do empreendimento Cidade do Povo, consistindo a Avaliação técnica. Além desse 

caráter técnico, foram realizadas entrevistas com os moradores, com objetivo de aferir o nível de satisfação do usuário a 

partir dos indicadores: Satisfação do usuário com a adequação da moradia com às necessidades da família, Satisfação do 

usuário com a qualidade construtiva na escala de unidade habitacional, Satisfação do usuário com o conjunto habitacional, 

Percepção do usuário quanto aos problemas ou defeitos existentes na construção, Percepção positiva do usuário quanto 

aos documentos e esclarecimentos fornecidos pela construtora para as ações de manutenção e Percepção positiva do 

usuário quanto á efetividade do serviço de assistência técnica da construtora.  

A fim de aplicar esses instrumentos avaliativos, adaptou-se os questionários e o checklist ao aplicativo de formulários 

“Forms”, tornando-se uma ferramenta de otimização de coleta de dados. O primeiro contato dos alunos com os moradores 

foi por meio de conversas com os presidentes dos setores do bairro e posteriormente uma reunião para apresentar os 

objetivos do projeto e solicitar auxílio para a seleção de moradores aptos a serem entrevistados e que permitissem a 

vistoria técnica feita pelos bolsistas na residência, a permissão do registro fotográfico, bem como, a divulgação do mesmo, 

que foi por meio de um Termo de consentimento em que morador assinava o termo autorizando o registro fotográfico e a 

divulgação do material para a comunidade acadêmica. 

A SEOP (Secretaria Municipal de Obras Públicas) em parceria com as construtoras: ADINN, Albuquerque, CCE, CIC, 

CZS, Engel, Etenge e Silty, realizaram a construção do empreendimento em que cada empresa ficou responsável por 

executar toda infraestrutura das quadras a que foram atribuídas, a empresa Ábaco ficou responsável por parte da 

infraestrutura do conjunto em si. Apesar de 9 empresas fazerem parte da construção do empreendimento, apenas 3 estão 

ativas no mercado, sendo elas: ADDIN, Albuquerque e CZS, as demais declararam falência no estado. Cada empresa 

adotou uma ou mais tipologias construtivas, ou seja, tipos ou modelos construtivos adotados. Por meio de visitas ao 

empreendimento, foram constatados 9 tipos de tipologias, dividas em 24 superquadras, sendo que algumas delas apesar 

de serem a mesma tipologia apresentam alguma variação, como telha de fibrocimento para algumas quadras e telha de 

concreto para outras, ou variação esquadria de alumínio e madeira.  

Com uma variedade de modelos construtivos, ficaria inviável analisar a qualidade construtiva de todas as tipologias, 

assim, em virtude da necessidade de contato com as construtoras, para a análise da responsabilidade empresarial, optou-

se pelo estudo apenas das tipologias que possuem as construtoras ativas no mercado. Desse modo, foram avaliadas as 

tipologias 5, 6, 7 (A e B), 8 (A e B) e 9, que totalizam 1747 residências (52,18% do total de moradias da Cidade do Povo), 

todas pertencentes a Faixa 1. O quantitativo de unidades habitacionais por empresa e por tipologia encontra-se na Tabela 

1. 
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Tabela 1- Quantidade de Unidade Habitacionais (UH) por construtora e tipologia. 

 

 

 

 

 

 

Considerando uma amostra de 1747 unidades habitacionais e uma confiança de 90% e 10% de erro, calculamos a 

proporção, ou seja, quantidades de residências por tipologia a serem avaliadas, que se encontra na Tabela 2. 

Tabela 2- Proporção e quantidade da amostra por tipologia. 

Tipologia Proporção Quadras 

5 10 5, 12, 13, 19 e 20 

6 3 17 

7A 8 6B, 6C, 6D, 6F, 6G, 8A, 8C, 8E, 

8F, 9B, 9C, 9E, 9F 

7B 2 10B, 10C, 10D, 10F 

8A 4 6A, 6E, 8B, 8D, 9A, 9E. 

8B 1 10A ,10 E 

9 2 2 

Total 30 

Dessa forma, foram realizados 30 entrevistas/vistorias aplicadas igualmente entre os moradores da Cidade do Povo, entre 

os dias 29 de março e 4 de maio de 2019, sendo que no dia 23 de março foi aplicado um pré-questionário/checklist com 

intuito de verificar quanto tempo, em média, levaria cada entrevista (constatou-se em média 45 min), para assim, 

traçarmos um cronograma das entrevistas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 Principais problemas construtivos e manifestações patológicas 

A frequência dos problemas construtivos variam de uma tipologia a outra, pois cada uma possui métodos e materiais 

específicos utilizados, porém, ainda assim alguns problemas se repetem mesmo em tipologias diferentes, como pode ser 

observado na Figura 1 que foram obtidos do ponto de vista do usuário por meio do questionário. 

 

UH por construtora UH por tipologia 

Adinn 612 Tipologia 5 612 

Albuquerque Engenharia 878 

Tipologia 7A 448 

Tipologia 7B 140 

Tipologia 8A 222 

Tipologia 8B 68 

CZS Engenharia 257 
Tipologia 6 160 

Tipologia 9 97 

Total 1747 Total 1747 
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Figura 1- Principais problemas existentes na residência do ponto de vista do usuário. 

 

Analisando a Figura 1 notamos que os principais problemas existentes são trincas ou rachaduras, problemas nas esquadrias 

e problemas na pintura ou revestimento. Problemas de pintura e revestimento devem-se a má qualidade de material ou 

execução, visto que, segundo moradores, em menos de 1 ano as paredes já apresentavam descascamento na pintura, bem 

como, manchas. Das residências analisadas, através da observação in loco, constatou-se que 87% das habitações possuíam 

manchas nas paredes e em 67% das residências apresentavam trincas. Outro problema frequente, segundo os moradores, 

são as esquadrias (50%).  

De acordo com as vistorias, em 6 habitações foram encontradas portas com estado de conservação insatisfatórias, sem 

fechadura e totalmente deterioradas, como mostra a Figura 2 e dessas 6 residências, 75% são da tipologia 5 (ADINN), 

além disso, 14 habitações possuíam portas consideradas parcialmente satisfatórias, com defeitos menores das 

consideradas insatisfatórias, como descascamento ou empenamento no caso das portas de material metálico. 

 

 
Figura 2 -Porta da cozinha totalmente deteriorada, Tipologia 5. 

 

Tais defeitos em portas e janelas, em suma, devem-se a presença de umidade por infiltração de águas de chuva pela 

fachada ou telhado. Além desse tipo de umidade verificamos a umidade ascendente do solo, umidade por vazamentos de 

Instalações Hidrossanitárias e umidade decorrente da falta de drenagem das águas de chuva (inundação). As tipologias 5 

e 6, que são as que mais possuem janelas com estado de conservação insatisfatório, também são as que mais possuem 

umidade por infiltração de água da chuva pela fachada e cobertura. Podemos constatar que a umidade ascendente do solo, 

devido à falta ou má impermeabilização da fundação, encontram-se em todas as tipologias, com frequência de 47%, sendo 

que nas tipologias 6 e 9 apresentam esse tipo de umidade em todas as residências analisadas. As consequências nesse tipo 
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de umidade são falhas no piso, como fissuras e rachaduras, apesar disso, apenas 30% das residências possuíam fissuras 

no piso. Esses tipos de umidade também geram patologias nas paredes como: eflorescência, corrosão e mofo.  

Examinando a Tabela 3, nota-se que em todas as tipologias existe descascamento da pintura existente e quase todas 

possuem mofo, provenientes de infiltrações. A seguir, na Figura 3 é exemplificado casos de mofo e descascamento. Em 

relação as fissuras encontradas nas tipologias 7 e 8 (Albuquerque) encontravam-se sempre no mesmo local, próximo ao 

quadro de distribuição, logo a presença dessa fissura no mesmo lugar indica um possível erro de execução ou material. 

Além desse local, constatou-se fissuras presentes principalmente nos cantos de janelas e portas, em especial na tipologia 

5 (ADINN) em que todas as janelas da sala apresentavam fissuras. 

Tabela 3- Frequência das patologias por tipologia.  

Frequência das Patologias por tipologia 

Tipologia 

Trincas/ 

Fissuras 
Mofo/Bolor Descascamento 

Tipologia 5 60% 20% 90% 

Tipologia 6 67% 33% 100% 

Tipologia 7 70% 10% 50% 

Tipologia 8 40% 0% 20% 

Tipologia 9 0% 0% 100% 

 

 

 

Figura 3- Casos de Mofo e descascamento. 

 

4.2 Funcionalidade: Substituição de materiais, ampliações e reformas 

 

 

Todas as residências construídas na Cidade do Povo possuem apenas 2 quartos, entretanto apenas em 33% das residências 

moram até 3 pessoas, nas demais, moram de 4 a 6 pessoas, tornando 2 quartos insuficiente para atender as necessidades 

da família. Por conseguinte, apenas 36% (Figura 4) dos entrevistados consideram que a residência atende bem as 

necessidades da família. 
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Figura 4- Atendimento das necessidades da família pela habitação.                   

 

Considerando as principais modificações com acréscimo de área realizada pelos moradores, constatou-se que 73% dos 

moradores fizeram uma ampliação na frente de casa que serve como garagem ou uma varanda para lazer. Além dessa 

ampliação, verificamos se foi realizado o acréscimo de área em sala, cozinha e quartos, além de construção de casas 

anexas, geralmente no fundo do quintal. Notou-se também modificações sem acréscimo de área, como colocação de 

grades e fumês nas janelas e construção de muros e cercas, essas adaptações são vistas como necessárias ao morador para 

garantir sua privacidade e segurança contra roubos ou invasões. Em alguns casos o morador teve a necessidade de 

substituir materiais como torneiras, interruptores, portas e janelas, pela recorrência de falhas ou desgaste precoce. No caso 

das portas e janelas, os moradores das casas da tipologia 5 trocaram as portas e janelas por conta da durabilidade 

insatisfatória como falado anteriormente. Para as tipologias 7 e 8, as trocas de esquadrias se justificam por conta de gosto 

dos próprios moradores. As principais substituições que encontramos estão expostas na Figura 5 separadas por tipologia. 

 

                           

 

Figura 5- Principais substituições realizadas, por tipologia. 

                 

 

4.3 Responsabilidade empresarial 

O compromisso com a qualidade construtiva requer responsabilidades da construtora por meio de serviços de assistência 

técnica ao usuário. Constatou-se que 53% dos moradores solicitaram algum tipo de manutenção ou reparo técnico e desses 

que solicitaram 29% consideram que as reclamações foram mal atendidas, sem resolver de fato o problema. Por isso, os 

moradores tentam resolver os problemas por conta própria. 

A construtora deve elaborar um manual do usuário com todas as recomendações de manutenção, tipos de material e o 

fornecimento dos projetos: arquitetônico, hidrossanitário e elétrico. Em entrevistas realizadas com as construtoras ADINN 

e Albuquerque, seus representantes confirmam a elaboração e entrega dos manuais do usuário a todos os moradores, 
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contudo, não nos entregaram uma cópia do material. A construtora CZS não retornou nenhum dos ofícios e ligações, por 

isso, não conseguimos realizar entrevista com representantes dessa empresa. Ao aplicar o questionário, verificamos se o 

morador realmente havia recebido o manual do usuário e 100% dos moradores confirmaram, entretanto, quanto ao 

conhecimento de planos de prazos e manutenção apenas 11% dos usuários possuem conhecimento que é bastante vago, a 

única informação que eles têm é que a residência possui uma garantia de 5 anos pela Caixa Econômica. 

Outra obrigação, é a realização de uma vistoria antes da entrega da residência, por um representante da empresa ou Caixa 

Econômica, acompanhando o morador. Nessa vistoria, é observada possíveis falhas ou patologias para serem solucionadas 

antes da entrega da habitação, porém verificou-se que 7% dos entrevistados não tiveram essa vistoria. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

De modo geral, o empreendimento Cidade do Povo, através do PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida) têm 

atingido seu objetivo principal que é a redução do déficit habitacional a partir da construção de novas moradias para a 

população de baixa renda. Entretanto, ao serem consideradas as manifestações patológicas, problemas construtivos, 

substituições de materiais e reformas nas unidades, é notório que ainda faz-se necessário uma melhoria das atividades de 

projeto, execução e manutenção, permitindo alcançar uma maior satisfação dos usuários. 

Dessa maneira, para reduzir os problemas construtivos e as manifestações patológicas é necessário que o projetista e o 

executor tenham plena comunicação para evitar falhas construtivas. Ainda é necessário a conscientização das construtoras 

para com as necessidades do usuário e o atendimento a suas reclamações, bem como, a devida explicação sobre os planos 

e prazos de manutenção. Também é dever do usuário a correta utilização, manutenção e conservação unidade habitacional. 
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RESUMO 

 

A construção civil é um importante segmento no que diz respeito à aspectos contratuais. O contrato de qualquer obra de 

engenharia, deve englobar premissas básicas fundamentadas na legislação local em vigor e nos procedimentos contratuais 

a serem adotados antes, durante e após a execução de empreendimentos civis. Esse documento possui valor jurídico e 

determina as principais diretrizes ao contratante (cliente/dono da obra) e ao contratado (empreiteiro). Neste contexto, o 

presente trabalho busca realizar uma pesquisa das responsabilidades civis e dos riscos existentes em qualquer 

empreendimento de obras geotécnicas, analisando as obrigações existentes entre contratante e contratado e buscando 

como se deve expor tais aspectos de forma contratual. A forma contratual estabelecida em obras de engenharia civil é de 

suma importância na gestão da construção. No artigo será abordado conceitos contratuais da modalidade de Preço Global, 

Preço Unitário e Modelo Contratual Híbrido. 

 

Palavras-chave: Contratos, Análise de Riscos, Obras Geotécnicas. 

 

ABSTRACT 

 

Civil construction is an important segment with regard to contractual aspects. The contract for any engineering work, 

must include the basic premises based on the local legislation in force and the contractual procedures to be adopted before, 

during and after the execution of civil projects. This document has legal value and determines the main guidelines for the 

contractor (client / developer) and the contractor (contractor). In this context, the present work seeks to carry out a survey 

of civil risks and risks arising from any geotechnical works undertaking, analyzing how the occurrences exist between 

contractors and contractors and seeking how to export such formal contractual aspects. A contract form used in civil 

engineering works is of paramount importance in construction management. The article will address the concept of global 

price, unit price and model of contractual hybrids. 

 

Keywords: Contracts, Risk Analysis, Geotechnical Works. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Um contrato de construção é um documento válido que pode ser aplicado sob determinada autoridade ou lei. Essa 

prerrogativa permite que o mesmo estabeleça a principal relação jurídica entre as partes de um projeto de construção, 

determinando a alocação de risco e, consequentemente, o preço de execução de um dado serviço de engenharia. 

 

Segundo Rodriguez [9], um contrato de construção fornece um documento legal, vinculando proprietário e construtor, 

especificando a quantia específica de compensação ou como a mesma será distribuída em um empreendimento. Existem 

vários tipos e modalidades de contratos utilizados no setor, todavia há modelos documentais já consolidados que são 

adotados pela maioria de profissionais da construção. 
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Segundo Jain [7], os contratos de construção contêm componentes gerais e especiais, evidenciando tópicos como: detalhes 

do trabalho do projeto de construção, especificações técnicas, prazos, pagamentos e multas por atrasos na entrega. Além 

dessas componentes, o documento também garante os direitos e obrigações de todas as partes envolvidas durante a 

execução de um empreendimento. 

 

Carmo [4] evidencia que um contrato de construção em sentido amplo é aquele celebrado entre o proprietário ou dono da 

obra, como contratante, e uma pessoa física ou jurídica especializada em engenharia ou arquitetura, como contratada. 

Ainda segundo o autor, em conjunto com o preço estipulado, esse tipo de documento denota os seguintes objetivos: 

elaboração do projeto básico e executivo de engenharia ou arquitetura, processo executivo, supervisão, monitoramento e 

administração do empreendimento e, em casos especiais, assistência técnica e de operação. 

 

Em um mercado cada vez mais exigente, dinâmico e competitivo, aprimorar as relações contratuais entre empresas 

tomadoras e executoras de serviço, é fundamental uma vez que essa união de esforços signifique somar competências e 

conhecimentos em benefício de um objetivo em comum: elevar o nível de sucesso na implantação de projetos (CIBIC, 

[3]).  

 

A Câmara Brasileira da Industria da Construção (CBIC) é uma entidade máxima representante do mercado imobiliário e 

da indústria da construção no Brasil e no exterior, Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Atuação da CIBIC no Brasil [3]. 

 

Neste contexto, com este trabalho, busca-se realizar uma pesquisa das responsabilidades civis e dos riscos existentes em 

qualquer empreendimento de obras geotécnicas, analisando as obrigações existentes entre contratante e contratado, 

buscando como se deve expor tais aspectos de forma contratual. 

 

2. CONTRATOS – CONCEITOS BÁSICOS 

 

As informações contidas neste tópico, foram embasadas no livro: “Contratos de Empreitada na Construção” elaborado 

pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) no ano de 2019. 

 

O Contrato é um acordo jurídico celebrado por vontade de duas ou mais partes, contendo um objeto e um vínculo 

obrigacional entre elas, com a finalidade de adquirir, resguardar, modificar, transferir ou extinguir direitos. Esse 

documento é elaborado após o acordo das obrigações e, de modo geral, salienta direitos e obrigações definidos pelas 

partes envolvidas, de maneira expressa e formal. 

 

Um aspecto importante para obras geotécnicas é que elas são altamente dependentes de um boa investigação geológica-

geotécnica. A partir desse estudo, são gerados dois tipos de documentos: 

 

• Relatório de dados Geológicos Crus (RGC): é conhecido como Geological Data Report (GDR), apresenta o dado ainda 

não processado referindo-se exatamente ao resultado obtido com a realização da investigação, sem que que se tenha feito 

nenhuma interpretação (logs de sondagens, fotos, testemunhos). Esse tipo de informação pode ser disponibilizado durante 

um processo de licitação; 
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• Geotechnical Baseline Report (GBR): esse relatório já unifica todos os dados interpretados do estudo geotécnico pelo 

responsável da obra junto com um corpo técnico, possibilitando assim a geração de produtos como modelos geológico-

geotécnicos, que atuarão como fundamento para uma correta execução do empreendimento de onde a obra será instalada.  

 

A partir desses documentos de investigação, geram-se então os escritos necessário para um procedimento de licitação. E, 

com ou sem o modelo geológico em mãos, a empreitada pode ser firmada, principalmente, pelas seguintes modalidades 

de contrato: empreitada a preço global, empreitada a preço unitário e modelo contratual híbrido. A seguir será feito o 

detalhamento de cada um desses modelos. 

 

2.1 Empreitada a Preço Global 

 

O Contrato de Preço Global, também conhecido como Design-Build (DB), refere-se a uma modalidade em que se 

estabelece uma remuneração com base no valor total estabelecido para a execução de uma obra, ou seja, contrata-se a 

execução do empreendimento por um preço certo, total e fechado. Esta espécie de contrato requer especificações precisas 

do escopo dos serviços, por meio de memoriais e projetos, para evitar a ocorrência de dúvidas nas etapas de contratação 

e desacordos no decorrer da obra. Quaisquer alterações devem ser acordadas entre as partes (contratada e contratante). 

Vale ressaltar, que nesta modalidade, o dono da obra fica protegido de eventuais aumentos de quantitativos, preços de 

materiais e mão de obra.  

 

Nesta forma contratual, o empreiteiro não poderá exigir alteração no custo final do empreendimento, tendo em vista que 

o mesmo é acordado na fase inicial de execução. Vale a pena ressaltar que neste tipo de contrato, tem-se alteração no 

valor final de custo em casos em que ocorram modificações no escopo ou nas condições inicialmente pactuadas.  

 

Caso a parte interessada opte por realizar pagamentos de forma segmentada, com base em um cronograma físico de obra 

ou em certas etapas cumpridas, não se há desfiguração na modalidade de preço global, que poderá ter ainda seu valor 

reajustado conforme previsão contratual. 

 

Em resumo, tem-se que na empreitada a preço global, o empreiteiro é responsável tanto pelo projeto quanto pela 

construção. Além disso, o dono da obra apresenta as especificações de desempenho que a construção deve possuir, não 

tendo essa nenhuma influência técnica no contrato. 

 

2.2 Empreitada a Preço Unitário 

 

O modelo de preço unitário, também conhecido como Design-Bit-Build (DBB), refere-se a uma modalidade em que se 

contrata a execução de uma obra por valor certo de unidades de serviços. Desta forma, não existe a fixação do custo total 

final do empreendimento, mas apenas do valor de cada serviço a ser executado. O valor total estimado no documento é 

calculado com base nas quantidades previstas dos serviços a serem executados e o recebimento é feito por etapas, de 

acordo com a fase construtiva.  

 

Nesta modalidade, determina-se o fracionamento da obra, existindo um critério de medição a ser estabelecido previamente 

em contrato. O pagamento pode ser efetuado por etapa concluída e/ou por unidade (kg, m², m³, cm², cm etc.). Dessa 

forma, o empreiteiro só sabe o valor exato do recebimento após a aferição do que foi executado. 

 

A maior vantagem, nesta forma contratual, para o dono da obra é garantir o poder de modificar, diminuir ou aumentar o 

projeto com um maior grau de liberdade. Todavia, a variação do que foi contratado deve ser limitado, sob pena de se 

descaracterizar as bases consideradas na formação de cada preço. Caso um percentual de variação não seja estabelecido 

no contrato, permanecem as regras gerais estabelecidas no Código Civil (arts. 317, 421, 422 e 478). Estas características 

têm tornado o contrato a preços unitários o mais comumente utilizado em obras industriais no Brasil, tendo em vista que 

são raras as ocasiões em que o proprietário da obra possui as especificações do projeto no nível de detalhamento necessário 

para utilizá-lo na modalidade de empreitada a preço global. 

 

Em resumo, o dono da obra contrata um profissional pela elaboração do projeto e realiza uma investigação geológica-

geotécnica bem detalhada, enquanto o empreiteiro irá propor oferta somente do tipo de serviço a ser executado. A partir 

de uma fiscalização, geralmente indicada pelo dono da obra, o valor será pago ao empreiteiro se o mesmo atender aos 

critérios de projeto solicitados. 

 

120



 

 
 

 

 

 

2.3 Modelo Contratual Híbrido 

 

De acordo com o FIDIC (FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS) [6], o preço global 

nem sempre funciona bem para obras geotécnicas. O mesmo autor, por meio de experiencias em obras, verificaram que 

os problemas de preço global, em empreendimentos geotécnicos, denotam elevada heterogeneidade, dificultando assim o 

estabelecimento de uma padronização. Esse problema decorre, principalmente, devido a maior parte dos problemas 

estarem envolvidos com o modelo geológico do empreendimento. Portanto não se recomenda a adoção do contrato de 

preço global, devido sua dificuldade de aplicação de forma conceitual a obras geotécnicas.  

 

Um estudo realizado ainda por FIDIC [6] evidência que a adoção da forma contratual de preço global se torna mais caro 

devido as incertezas geológicas que o empreiteiro pode encontrar durante a execução de uma obra (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Análise Contratual de Preços (Autoria Própria). 

 

Com base na Figura 2, nota-se que nos preços na modalidade contratual de preço global, o ato de projetar e construir, fica 

mais caro ao empreiteiro do que na modalidade contratual de preço unitário. Ou seja, o valor unitário tende a gerar melhor 

composição de custo desde que seja bem elaborado a investigação geológica-geotécnica da obra. 

 

Em alguns empreendimentos geotécnicos, devido a essa problemática, vem-se trabalhando com modelos contratuais 

híbridos. Nesta modalidade, alguns aspectos do contrato são trabalhados a preço global e em outros a preço unitário. 

Basicamente, neste modelo, tem-se a seguintes prerrogativas de funcionamento:  

 

• Todos os serviços a serem executados na obra podem ser considerados como assertivo, ou seja, possuem uma quantidade 

bem definida de trabalho no modo de preço global; 

 

• O dono da obra, ao fazer o modelo geológico completo, faz a licitação do empreendimento, e por meio do modelo 

geológico-geomecânico, o que não foi previsto pelo contratante se torna de responsabilidade do mesmo; 

 

• Todo serviço que NÃO for previsto do modelo geológico entra no modelo de preço unitário. 

 

No modelo híbrido, tem-se a existência de cláusulas, que buscam antecipar problemas geotécnicos que possam ser 

encontrados durante a execução da obra. Geralmente são listados diversos serviços de preços unitários, sem o quantitativo, 

ou seja, somente com valor da mão de obra, pois caso encontrado alguma adversidade não há disputa de preços entre o 

dono da obra e o empreiteiro durante a construção, o que poderia gerar atrasos de cronograma. 

3. QUANTO AOS RISCOS DA OBRA 

 

Circunstâncias geológicas e geotécnicas desfavoráveis, não antevistas, podem aumentar custos e prazos de construção. 

Os prejuízos decorrentes atingem não só o empreendedor, como também a projetista, e o construtor (Assis et al. [2]). 

 

Desta forma, o proprietário da obra sempre é o responsável pela geologia do local da construção, tendo em vista que o 

mesmo não pode passar os riscos geológicos para o empreiteiro, pois pelas leis jurídicas, nenhum modelo jurídico permite 

que uma pessoa tome uma decisão frente a um risco que a mesma não tenha o conhecimento. 
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Em geral, os riscos geológicos estão ligados as incertezas do modelo geológico-geotécnico repassado pelo dono da obra. 

Segundo Assis et al. [2], as incertezas podem ser divididas em: 

 

• Incertezas Geológicas: a diferença entre o modelo geológico proposto para licitação, e o que de fato irá encontrar na 

execução da obra, podem gerar condições geológicas diferentes como por exemplo: o que se encontrou ao executar a 

obra, não é o mesmo previsto pelo modelo, por uma condição geológica imprevista ou por uma condição imprevisível; 

 

• Incerteza imprevistas: as incertezas não previstas por incompetência do empreiteiro é responsabilidade do mesmo. 

 

• Incerteza imprevisível: após analises de todos os resultados de investigação, tanto para os dados brutos quanto para a 

interpretação geológica, não há total previsão de acontecimentos de eventos anómalos durante a obra. Tem-se como 

responsável, o dono do próprio empreendimento. 

 

Independentemente do tipo de contrato a ser realizado, a responsabilidade de risco do proprietário da obra, vai de 100 % 

(quando não se tem nenhum modelo geológico-geotécnico feito) e nunca chega a 0% (pois sempre irá encontrar algo não 

previsto durante as investigações). Já a responsabilidade de risco do empreiteiro, vai de 100 % (quando não atende aos 

critérios de projeto previsto) até 0% (quando ele segue todas as diretrizes previstas em contrato), conforme apresentado 

na Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Responsabilidade de Risco do Cliente e do Empreiteiro [2]. 

 

Segundo FIDIC [6], as responsabilidades de obras civis e geotécnicas são classificadas considerando os aspectos de 

manutenção do empreendimento e responsabilidades civil e penal. Essas classificações serão detalhadas nos próximos 

tópicos. 

 

3.1 Responsabilidade Pelo Cuidado Das Obras 

 

As informações contidas neste tópico, foram embasadas no livro: “Conditions of Contract for Construction” elaborado 

pela International Federation of Consulting Engineer no ano de 2017. 

 

Ao avaliar o aspecto construtivo, o cuidado de uma obra fica sob responsabilidade do empreiteiro, desde seu início até a 

data de conclusão da mesma. Neste período, o empreiteiro é encarregado de desempenhar atividades relacionados ao 

processo construtivo, bens e documentos oriundos ao empreendimento. Caso haja alguma perda ou danos na obra, durante 

sua execução, fica sob responsabilidade do mesmo de retifica-los de modo que possa ser cumprido as prescrições 

estabelecidas em contrato.  

 

Ao completar a construção de um empreendimento, as responsabilidades, antes inerentes ao empreiteiro, são transferidas 

ao empregador. Neste processo o empreiteiro fica responsável apenas por possíveis demandas de manutenção frente a um 

mal procedimento executivo realizado durante o processo construtivo. Vale ressaltar que caso o contrato acordado venha 

a ser rescindido, o empreiteiro também ficará ausente de responsabilidade a partir da data de rescisão, mesmo que a obra 

não tenha sido completamente executada. 
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Além dessa forma de isenção, o empreiteiro não terá qualquer responsabilidade, seja por aspectos de indenização ou de 

outra forma, causados pelas seguintes situações: 

 

• Interferência, temporária ou permanente, com qualquer direito de passagem, luz, ar, água ou outra servidão, oriundos 

de processos desconexos com o procedimento construtivo; 

 

• Falha, erro, defeito ou omissão em qualquer elemento do projeto do empregador ou que possam estar contidos na 

especificação, mesmo que um empreiteiro, com devida experiência na área, não consiga identifica-los; 

 

• Atuação de ações de agentes ambientalmente externos de caráter imprevisível que o contratado não poderia assumir 

medidas preventivas para combate ao mesmo; 

 

• Qualquer ato ou inadimplência do pessoal do empregador ou de outros empreiteiros que venham a interferir de forma 

negativa no processo construtivo do empreendimento. 

3.2 Responsabilidade Civil 

 

Estão inerentes ao aspecto da responsabilidade, o tipo de natureza dos atos ilícito e do seu potencial dano. Niyama (2015) 

ressalta que a violação de uma obrigação estabelecida como lei, seja em âmbito municipal, estadual ou nacional, configura 

o ilícito. O autor ainda salienta que o artigo 927 do Código Civil brasileiro exprime que caso a desconfiguração de uma 

obrigação gere potencial dano a uma pessoa jurídica ou civil, tornar-se-á necessário a reparação do dano por parte do 

agente transgressor ao agente afetado. Essa ação de reparação caracteriza a responsabilidade no âmbito civil. 

 

Segundo Cavalieri Filho [5] a responsabilidade civil pode ser caracterizada como o dever do agente infrator de reparar as 

consequências provenientes da violação de uma obrigação ao agente afetado (tanto civil quanto jurídico). 

 

Segundo Assis et al. [2], no âmbito da engenharia, quanto ao aspecto da responsabilidade civil, os administradores não 

respondem pelos atos realizados contra uma obrigação. Os autores ainda salientam que esse cenário ocorre, pois os 

administradores atuam em nome da sociedade jurídica ao qual lhes outorgou, por meio de um procedimento interno 

padrão, um mandato de atuação. Essa configuração jurídica é embasada no artigo 158 da Lei das Sociedades Anônimas. 

Segundo esse mesmo artigo, os administradores só respondem civilmente em âmbito da responsabilidade pessoal quando 

os mesmos violarem dispositivos de lei ou de estatuto interno estabelecido pela pessoa jurídica ao qual representam. 

 

Em termos ambientais, a responsabilidade civil muda de configuração quando associada ao âmbito da reparação. Segundo 

Assis et al. [2] no âmbito ambiental, o aspecto da responsabilidade não está atrelado a um processo de investigação ou 

apuração de um auto de dolo ou de culpa e sim em um contexto em que se tem a casualidade entre a ação infratora que 

denotou dano ou risco a um meio. Nesta situação há uma obrigação de indenização por parte da pessoa jurídica. 

 

3.3 Responsabilidade Penal 

 

Ao contrário da civil, a responsabilidade penal é acionada quando o ato ilícito praticado por uma pessoa jurídica ou física 

é configurado pela legislação como um crime. Neste caso tem-se o acusado responderá tanto no âmbito da 

responsabilidade civil e penal.  

 

Segundo Subtil e Fernandes Neto [10], o direito penal pode ser dividido em objetivo e subjetivo. O primeiro se refere a 

um conjunto de leis, já o segundo, não é praticável na prática tendo em vista de que na ocorrência de um crime o poder 

do estado é soberano no caráter de punição não sendo, então, classificado como um direito.  

 

Em geral, a aplicação das penas penais inerentes a uma infração de cunho penal se resume em privatização da liberdade, 

restrição para pessoas jurídicas, aplicação de multas e prestação de serviços públicos. Vale ressaltar que essas 

consequências denotam certo grau de complexidade, tendo em vista que uma empresa é caracterizada como indivíduo 

jurídico. Essa característica faz com que a pessoa física, responsável pelo empreendimento não seja diretamente punida 

frente a um eventual dano, transferindo assim a responsabilidade civil e penal ao nome social da empresa responsável 

pela execução do empreendimento. Todavia a mesma ainda será passível de punições com base no Código Penal e no 

Código Processual Penal (Amorim, [1]). 
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Para uma pessoa física, em geral, o acionamento da responsabilidade penal prediz potenciais penalidades que, segundo 

Assis et al. [2], podem ser descritas nos seguintes artigos do Código Penal: CP art.33, CP art. 43, CP art. 47, CP art. 48 e 

CP. Art. 49. 

 

No âmbito ambiental, a responsabilidade penal é descrita, principalmente, na Lei do Crime Ambiental (LCA).  Nesta lei, 

as penas aplicadas em causa de danos avaliados em termos ambientais se restringem basicamente em multas, restrição de 

direitos e prestação de serviços à comunidade (Takada e Ruschel, [11]).  

 

Além da LCA tanto as pessoas jurídica e física, em obras de engenharia, estarão sob a luz de legislações de entidades que 

regulamentam o exercício da atividade na qual o empreendimento se enquadra. Em uma obra de mineração, por exemplo, 

o mesmo estará submetido a legislação não só da LCA, mas também do Código de Mineração, podendo assim o 

empreendimento estar sujeito também a compor os danos e prejuízos gerados pela ocorrência de um evento (Assis et al., 

[2]).  

3.4 Responsabilidade da Entidade de Direito Público 

 

Em geral, para que um empreendimento civil venha a ser executado, é necessário que o mesmo seja submetido a um 

contexto rigoroso de análise, fiscalização e licenciamento. Nesta fase, caso a execução do objeto construtivo venha a ter 

um potencial impacto negativo a região ao qual o mesmo será implantado, as entidades competentes devem avaliar a 

magnitude do dano e então avaliar a aprovação, ou não, do processo executivo (Assis et al., [2]). 

 

Assim como nas responsabilidades inerentes ao administrador do empreendimento, tanto de cunho jurídico quanto em 

pessoa física, a entidade pública também está sujeita a punições frente a ações como ação, omissão e dolo. Caso um 

empreendimento civil venha gerar um dano a um meio (como por exemplo a ruptura de uma barragem), o agente público 

que mesmo detectando o potencial estágio de ruptura permitiu o andamento construtivo, também estará sujeito a ação de 

responsabilidade civil. A disposição da ação de reparo ou restituição estará sujeito a magnitude dos impactos negativos 

provocado pelo ato contra a obrigação. Essa premissa é prescrita no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal 

(Willeman, [12]). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Ao avaliar a variedade de campos de atuação da engenharia civil, nota-se a importância em se estabelecer um contrato 

que englobe premissas básicas fundamentadas na legislação local em vigor e nos procedimentos contratuais a serem 

adotados antes, durante e após a execução de empreendimentos civis. 

 

Constata-se também, que o documento contratual caracteriza uma importante ferramenta que possui valor jurídico e 

determina as principais diretrizes atuantes entre o contratante e o contratado. Além disso, nota-se a importância em se 

detalhar um contrato evidenciando as principais responsabilidades inerente a ambas as partes frente a um potencial cenário 

de risco permitindo, assim, uma facilidade na elaboração de medidas protetivas que venham a auxiliar neste contexto. 
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RESUMO 

 

Sendo a construção civil um campo que necessita diariamente de mão de obra humana, busca-se através do Lean 

Thinking uma produção melhor, cabível de menos erros e desperdícios de valor. Para implementação do sistema torna-

se necessário a aplicação de outros métodos, advindos da psicologia e capazes de estudar os diferentes tipos de 

personalidades, que são o Eneagrama e NEO-FFI, estando ligados entre si. A fim de verificar a variação na produção 

das atividades em que as ferramentas se aplicam, foi feito um estudo em forma de questionário acerca de um sistema de 

gestão capaz de aumentar a produção e melhorar a qualidade na construção civil, através da identificação dos perfis das 

pessoas com maior déficit nos serviços identificados. O estudo foi realizado em duas obras da cidade de Goiânia sendo 

possível realizar um treinamento com base no modo de tratamento de cada perfil e assim analisar os resultados obtidos 

acerca deste, as atividades que fizeram parte do estudo, apresentaram uma produção melhor, progredindo em 38,78% e 

19,57% nas obras 1 e 2 respectivamente, gerando assim economia e comprovando eficiência dos métodos adotados. 

 

Palavras-chave: Lean Thinking; NEO-FFI; Eneagrama; Produção. 

 

ABSTRACT 

 

Since civil construction is a field that needs daily human labor, Lean Thinking seeks to achieve better production, with 

less errors and wasted value. In order to implement the system, it is necessary to apply other methods, derived from 

psychology and capable of studying the different types of personalities, which are the Enneagram and NEO-FFI, being 

both linked together. In order to verify the variation in the production of the activities in which the tools are applied, a 

study was carried out in the form of a questionnaire about a management system capable of increasing production and 

improving quality in civil construction, by identifying the profiles of people with the greatest deficit in the identified 

services. The study was executed in two construction sites in the city of Goiânia and was possible to implement training 

based on the treatment mode of each profile and thus analyze the results obtained about it, the activities that were part 

of the study, showed a better production, progressing in 38,78% and 19,57% in sites 1 and 2 respectively, thus 

generating savings and proving the efficiency of the adopted methods. 

 

Keywords: Lean Thinking; NEO-FFI; Enneagram; Production. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Visando diminuir os desperdícios na construção civil, aumentando a produção e consequentemente diminuindo seu 

tempo de execução e custo, um método datado na década de 90, conhecido como Lean Thinking foi empregado. Para 

Motta [1], a implementação do sistema na construção civil, apresenta certa dificuldade, pois lida com pessoas de 

diferentes ideologias. 

Para isso, em conjunto com o Lean, outros meios podem ser adotados, buscando excelência em sua aplicação, tal como 

o Eneagrama, que auxilia na identificação de personalidades, e o NEO-FII, também conhecido como modelo dos cinco 

grandes fatores, que analisa os cinco aspectos de personalidade que influenciam o indivíduo. 
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Tais ferramentas, colaboram com as relações interpessoais, sendo capazes de trazer melhoras na produção e qualidade 

no ambiente inserido, inclusive na construção civil.  

Portanto, o presente trabalho objetiva analisar a variação na produção das atividades em que os métodos estudados 

foram aplicados, eliminando os desperdícios, e assim consequentemente, a partir da economia passível de ser 

mensurada capacitar o cálculo de custo do tempo gasto para que o projeto seja empregado, além de propiciar a 

verificação da veracidade do trabalho de Cruz e Sobrinho (2018). 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Lean Thinking 

O conceito do Lean Thinking, introduzido pela primeira vez por Womack, Jones e Ross [2], foi elaborado na década de 

90, tendo como base o sistema Toyota de Produção. Com o foco na eliminação de desperdícios, através do pensamento 

enxuto nas empresas. Ficando a mentalidade enxuta estabelecida em cinco princípios: Valor; Fluxo de Valor; Fluxo; 

Produção Puxada; Perfeição. 

Os cinco princípios foram conceituados por Womack, Jones e Ross [2], ficando assim: 

Valor – estimula que os executores repensem a respeito do valor, passando a enxergar do ponto de vista do cliente.  

Fluxo de Valor – é um conjunto de condutas, fazendo com que o produto passe por três análises críticas, tarefa de 

solução de problemas, gerenciamento da informação e transformação física.   

Fluxo – as etapas de produção devem fluir continuamente. 

Produção Puxada – permite que o cliente solicite pelo produto, evitando os estoques.  

Perfeição – os princípios estão interligados, quando os quatro anteriores são aplicados, é reduzido o tempo gasto, assim 

como o número de erros, diminuindo também o desperdício.  

De acordo com Dantas [3], a razão unitária de produção (RUP), é um indicador de produtividade que capacita analisar a 

produção da mão de obra, a RUP é obtida através da relação homem hora (dado de entrada) à quantidade de serviço 

executada (dado de saída), quanto maior seu valor, pior a produtividade, ou seja, é necessário um período de tempo 

maior para se produzir uma unidade.  

Barzellay e Longo [4], o sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil (SINAPI), possui 

abrangência nacional, disponibilizando informações sobre custos e índices referentes a insumos e composições da 

construção civil, serve de referência para realização de orçamentos e comparativos de produção.  

O pensamento Lean proporciona mudança na cultura e nas atitudes empresariais. Hernandez e Caldas [5] afirmam que 

os comportamentos frente a qualquer processo de mudança podem ir desde a aceitação e indiferença, até a resistência. A 

resistência, sendo uma das barreiras tem levado ao desenvolvimento de inúmeras estratégias para sua superação. 

2.2 Eneagrama 

Atualmente está sendo utilizado de forma a apontar as características pessoais e classifica-las em grupos distintos. 

Assim, cada pessoa se encaixa dentro de um padrão de personalidade, e esse padrão mostra como cada tipo de 

personalidade reage ao se relacionar com outras pessoas. 

Se dividem em: 

Perfeccionista – busca pela excelência. 

Prestativo – são voluntariosos e estrategistas. 
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Bem-sucedido – bastante competitivo.  

Romântico – se orienta pelo sentimento e pelas sensações. 

Observador – sempre busca por informações.  

Questionador – busca da segurança através de valores como moral e ética  

Sonhador – não é adepto a rotina. 

Confrontado – estrategista quando o objetivo é avançar.  

Conciliador – tem a tendência a ser tranquilo  

Através do trabalho desenvolvido por Cruz e Sobrinho [6] foi possível identificar para cada tipo de personalidade do 

Eneagrama uma forma de tratamento, a maior parte delas ligada para a valorização do indivíduo e de suas ideias.  

2.3 NEO-FFI 

Segundo Bertoquini e Ribeiro [7], a ferramenta tem sido utilizada para explorar as relações existentes entre as cinco 

dimensões de personalidade com o aprendizado. Passos e Laros [8], e Faria [9], descrevem algumas características dos 

cinco grandes fatores, estando dispostas a seguir: 

Neuroticismo – ligado ao emocional. 

Extroversão – habilidade nas relações interpessoais.  

Abertura a Experiência – conhecimento do novo. 

Amabilidade – agradável e amistoso.  

Conscienciosidade – sinônimo de realização.  

É possível correlacionar a ferramenta NEO-FFI com os 9 tipos de personalidade do Eneagrama, como visto por Bravo 

[10] em suas aplicações. Estes fatores estão relacionados com as habilidades do indivíduo, que pode ser conceituada 

como o saber fazer, uma ação física ou mental que indica a capacidade adquirida.  
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Todos os tipos estão dispostos na Tabela 1 com seus respectivos correspondentes do NEO-FFI. 

Tabela 1 – Teoria NEO-Eneagrama. 

Personalidades Neuroticismo Extroversão 
Abertura à 

Experiência 
Amabilidade Conscienciosidade 

Perfeccionista Médio Baixo Alto Médio Alto 

Prestativo Baixo Alto Baixo Alto Baixo 

Bem-sucedido Baixo Alto Alto Alto Alto 

Romântico Médio Baixo Baixo Baixo Baixo 

Observador Baixo Alto Baixo Alto Alto 

Questionador Médio Alto Alto Alto Baixo 

Sonhador Alto Médio Baixo Médio Alto 

Confrontador Médio Baixo Alto Baixo Alto 

Conciliador Baixo Baixo Médio Alto Médio 

Fonte: Perfil de Personalidad y Liderazgo del Personal de Mandos Medios del Área de Producción de dos Empresas 

Multinacionales con Presencia en la Ciudad de Cuenca. (Bravo 2017). 

Bravo [10], aponta que o estudo das personalidades com o auxílio do NEO-FFI, somados com as particularidades do 

Eneagrama, são úteis para identificação dos perfis da equipe colaboradora de uma empresa, possibilitando gerar planos 

de ação que visem melhorias e consequentemente o desenvolvimento. 

3. METODOLOGIA 

A metodologia deste trabalho se deu através de levantamentos bibliográficos sobre Lean Thinking, Eneagrama e NEO 

FFI feito por meio de livros, artigos e biblioteca digital. O estudo de caso se abrange à duas obras de construtoras 

distintas na cidade de Goiânia. A Obra 1 composta de 32 pavimentos tipo com um total de 128 apartamentos de 105 e 

102m², e Obra 2 composta de 23 pavimentos tipo e 149 apartamentos que vão de 45m² à 137 m², ambas correspondem a 

um médio padrão e se encontram em fase de obra fina, não sendo considerado qualquer tipo de personalização.  

 Para obtenção de dados, aplicou-se o questionário NEO-FFI com os responsáveis por executar atividades identificadas 

como problemáticas pelo planejamento semanal, foram usados nomes fictícios para mencioná-los, ambos se 

prontificaram a ajudar sem que soubessem acerca do monitoramento.  

Identificada as personalidades dos indivíduos através da pontuação encontrada no questionário para os cinco fatores 

somados a relação que esses têm com o Eneagrama, o acompanhamento foi feito com intuito de gerar um aumento na 

produção e padrão de qualidade, com base no Lean Thinking. A produção medida se deu em unidades idênticas e 

inicialmente teve como referência o valor da tabela de insumos da SINAPI 2019, em seguida, foi feito o cálculo de 

custo em mão de obra dos indivíduos que fizeram parte do estudo. O valor encontrado multiplicado pela quantidade de 

equipes possibilitou o custo total que a atividade teria com todos os funcionários treinados. As medições aconteceram 

no período entre agosto e outubro do ano de 2019. 

Com base no piso salarial de um engenheiro, calculou-se o custo para aplicação do questionário e acompanhamento e o 

quanto esse valor representa perante economia de mão de obra atingível. Apesar da Obra 2 ter se apresentado com o 

status de obra fina, alguns dos funcionários ainda presentes foram os responsáveis pelas atividades de obra bruta, como 

alvenaria, esses também passaram pelas interrogações do teste NEO-FFI de forma a permitir verificar a veracidade do 

trabalho de Cruz e Sobrinho do ano de 2018, visto que o artigo em questão referenciava uma obra no estágio de obra 

bruta. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Verificou-se através dos planejamentos semanais que a atividade de revestimento cerâmico na Obra 1 apresentava 

lentidão diante o planejamento, partindo nessa informação, foi aplicado o questionário com os azulejistas responsáveis, 
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sendo 1 deles com o perfil sonhador, e os outros 2 com o perfil conciliador. Com o diário de obra obteve-se o tempo 

gasto em cada apartamento, e, portanto, para análise, foi escolhido o azulejista cujo perfil  foi conciliador e apresentava 

maior razão unitária de produção (RUP), o que mede o tempo em horas gasto para ser feito 1 unidade, no caso 1m², 

como expresso no Gráfico 1: 

Gráfico 1 – Comparação entre as RUP’s na Obra 1. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Buscando melhorar a produtividade, utilizou-se da estratégia descrita por Cruz e Sobrinho [6] para tratar esse tipo de 

perfil, como elogiá-los pela qualidade do serviço apresentado, fazendo-os entender que ocupam um lugar importante e 

se destacam no ambiente de trabalho, e sempre incentivando a partilhar qualquer dúvida, sugestões ou problemas que 

encontrarem no decorrer da atividade, e assim o envolvendo na participação da atividade não somente como mão de 

obra, mas como parte interessada. A iniciativa obteve sucesso, como indicado no Gráfico 1, a relação Homem-hora por 

m² reduziu de 0,98 para 0,60, ficando abaixo do valor encontrado na tabela SINAPI o que significa um aumento na 

produção de 38,78%, e cerca de 14,29% em relação ao SINAPI. 

Com a melhora na produção fez-se possível mensurar a quantia economizada pela obra, visto que o azulejista em 

questão recebia pela diária, e a equipe responsável pela atividade de revestimento totaliza 8 funcionários, ficando 16 

unidades para cada. Tendo uma produção de 0,98 h/m² em uma jornada de trabalho de 8 horas, produzia-se 8,16 m²/dia, 

com a produção de 0,60 H.h/m² e a mesma jornada, produz-se 13,33 m²/dia, através da Equação 1: 

                                                                                     (1) 

O que leva a uma redução de 30 dias considerando as 16 unidades executadas com a nova RUP, logo, gera uma 

economia de custo de R$ 4.500,00 por azulejista, como exposto na Tabela 2, tendo todos os 8 azulejistas produzindo 

com a nova RUP, a economia em mão de obra alcançaria cerca de R$ 36.000,00, valor que juntamente com os dias 

poupados expressam significância perante orçamento e prazo final de uma obra. 

Tabela 2 – Economia de custo Obra 1. 

RUP M² Dias R$ diário R$ total Economia 

0,98 635,20 78,00  R$ 150,00   R$ 11.700,00  
 R$   4.500,00  

0,60 635,20 48,00  R$ 150,00   R$ 7.200,00  

Fonte: Próprio autor. 
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A Tabela 3 é composta por todas as produções medidas antes e após os treinamentos da Obra 2. 

Tabela 3 – Medição das atividades na Obra 2. 

Mês Profissão Treinamento 
Produção 

(m²) 

Dias 

trabalhados 
SINAPI RUP 

Setembro Azulejista Não 385,84 20 0,7 0,46 

Outubro Azulejista Sim 469,84 20 0,7 0,37 

Setembro Azulejista Não 358,69 20 0,7 0,49 

Outubro Azulejista Sim 425,38 20 0,7 0,42 

Setembro Pedreiro Não 775,68 23 0,47 0,27 

Outubro Pedreiro Sim 856,88 20 0,47 0,21 

Fonte: Próprio autor. 

Para o Azulejista José da Obra 2 também foi encontrado perfil do tipo sonhador na execução do serviço de 

revestimento. Apesar de ter apresentado pouca abertura com o início do treinamento, após escutar sua opinião acerca do 

trabalho executado foi possível conquistar o pedreiro em questão. Ele não se considerava capaz de aumentar sua 

produção, no entanto, com valorização da sua capacidade, e fazendo se sentir importante, ele mudou a forma de pensar. 

Assim, para acelerar o serviço melhorou-se também o acesso aos materiais, deixando-os dispostos de maneira 

estratégica e, então, foi medida a produção em m² e calculada a nova produção como mostra a Tabela 3. 

Portanto, associado ao mês de setembro a relação homem hora diminuiu de 0,46 H.h/m² para 0,37 H.h/m² no mês 

seguinte, considerando a Tabela SINAPI, o azulejista em questão já era considerado produtivo, porém notou-se um 

aumento de 19,56% na produção.  

Em outro caso, foi identificado perfil romântico. Pessoas do Tipo 4 podem ser consideradas criativas e intensas, porém 

apresentam dificuldades para trabalharem em equipe, sendo assim, o treinamento é baseado em valorização do 

emocional e busca de serviços que possam ser executados sozinhos.  

Para o azulejista João, que se enquadra nessa personalidade, foram utilizados métodos para que ele passasse maior parte 

do tempo sozinho, como partilhar o ajudante, mas sempre deixando os materiais preparados para o trabalho da maneira 

que facilite o acesso. Além disso, foi feita uma valorização do indivíduo e de seus problemas pessoais, havendo, então, 

uma queda da relação homem hora de 0,49 H.h/m² para 0,42 H.h/m², valor já abaixo da Tabela SINAPI, mas houve um 

aumento de 14,28% da produção de um mês para o outro como pode ser observado na Tabela 3. 

Com a verificação dos planejamentos a curto prazo da Obra 2, verificou-se um atraso no reboco interno. Assim, foi 

analisado cada um dos responsáveis pela execução deste serviço e, foi possível notar uma produção menor de alguns 

pedreiros em relação a outros. Desse modo, após a aplicação do questionário do NEO-FII para o Pedreiro Pedro 

identificou-se o tipo Conciliador, esse perfil pode ser considerado como pessoas bem tranquilas, que gostam de expor 

suas ideias e serem valorizados, se importam mais com os desejos alheios do que com os próprios. Para isso, de acordo 

com Cruz e Sobrinho [6] a melhor maneira de tratar esse tipo, é fazer com que ele se sinta importante, deixando-o expor 

suas ideias. 

Colocando em vista suas capacidades, com a intenção de aumentar a produção do pedreiro em atraso, foi feito um 

treinamento que se baseou em ouvir as ideias a respeito do serviço que estava sendo executado, incentivá-lo, e mostrar 

que o atraso estava causando problemas para terceiros. Após adquirir a confiança, o pedreiro confessou que as 

requadrações eram um problema para ele e então buscou-se outras ferramentas para tentar facilitar o serviço: como o 

uso do escantilhão. Assim, com acompanhamento diário e inserção de métodos que facilitassem seu serviço notou-se 

um aumento na produção de um mês para o outro, como mostra a Tabela 3. 

Então, associando a produção de um mês com a relação homem hora houve declínio de 0,27 H.h/m² para 0,21 H.h/m², 

exibindo um aumento de produção em 22,22% de setembro para outubro.  
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Sendo que essas produções eram acompanhadas diariamente através da ficha de supervisão individual e sua economia, 

como já visto anteriormente, também foi calculada para a Obra 2 como demonstra a Tabela 4: 

Tabela 4 – Economia de custo do serviço de reboco interno Obra 2. 

RUP M² Dias R$ diário R$ total Economia 

0,27 4964,93 168,00  R$ 120,00   R$ 20.160,00  
 R$   4.440,00  

0,21 4964,93 131,00  R$ 120,00   R$ 15.720,00  

Fonte: Próprio autor. 

Sendo que para um pedreiro a economia gerada foi de R$ 4.440,00 reais e que na Obra 2 são cinco pedreiros na 

execução do serviço de reboco interno, geraria então, uma economia de R$ 22.200,00 reais para todos os trabalhadores 

dessa área. 

Para os azulejistas, foi feito o mesmo cálculo e encontrado os valores da Tabela 5. 

Tabela 5 – Economia de custo do serviço de revestimento Obra 2. 

RUP M² Dias R$ diário R$ total Economia 

0,46 1627,78 94,00  R$ 150,00   R$ 14.100,00  
 R$    2.700,00  

0,37 1627,78 76,00  R$ 150,00   R$ 11.400,00  

Fonte: Próprio autor. 

De acordo com a Tabela 5 foi possível observar que considerando um azulejista da Obra 2 foi calculada uma economia 

de R$ 2.700,00 reais, contando com três azulejistas na obra toda seria obtida uma economia de R$ 8.100,00 reais. 

De modo geral, a aplicação do questionário NEO-FFI nas obras estudadas resultou em perfis variados, mas com formas 

de lidar semelhantes, voltadas ao emocional do indivíduo e suas limitações. 

Além disso, calculou-se o custo do tempo gasto para aplicação e monitoramento do NEO-FFI, e o quanto ele representa 

diante economia gerada, com base no piso salarial da profissão de engenharia e os dados obtidos com as Obras 1 e 2 na 

atividade de revestimento. Tabela 6: 

Tabela 6 – Custo para aplicar o NEO-FFI e mantê-lo.  

 Obra 1 Obra 2 

Salário base Engenharia 

(R$/mês) 
R$ 8.982,00 R$ 8.982,00 

Hora do Engenheiro (R$/h) R$ 37,43 R$ 37,43 

Tempo dedicado para 

aplicação do NEO-FFI e 

monitoramento (h) 

6,33 6,33 

Custo pelo tempo gasto para 

implementação dos métodos 

(R$) 

R$ 237,03 R$ 237,03 

Economia capaz de ser 

gerada pela equipe de 

azulejistas (R$) 

R$ 36.000,00 R$ 8.100,00 

Custo em cima da economia 

(%) 
0,66% 2,93% 

Fonte: próprio autor. 
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O valor apresentado está em relação apenas ao serviço de revestimento, considerando todos os azulejistas treinados e 

com melhora na produção. 

Foram gastos 40 minutos para aplicação de cada questionário e uma média de 10 minutos diários para o 

acompanhamento no decorrer de 2 semanas. No cálculo, além do período de medição, foi estimado um gasto de 10 

minutos semanais com toda a equipe em um intervalo de 6 meses, tempo necessário para execução total da atividade. 

5. CONCLUSÕES 

Ao empregar os métodos no setor da construção civil, onde boa parte da mão de obra carece de escolaridade, obteve-se 

resultados notáveis, atividades apresentadas com deficiência de produção ou qualidade alcançaram melhora no decorrer 

do estudo. Através da RUP, foi possível mensurar o progresso, conforme Tabela 7: 

Tabela 7 – RUP’s antes e após treinamento. 

RUP (H.h/m²) 

Atividade 
Antes Depois Referência 

SINAPI Obra 1 Obra 2 Obra 1 Obra 2 

Reboco - 0,27 - 0,21 0,47 

Revestimento 0,98 0,46 0,60 0,37 0,70 

Fonte: Próprio autor. 

Logo, o percentual estimado de evolução nas Obras 1 e 2 foi de aproximadamente 38,78% e 19,57% respectivamente na 

atividade de revestimento e para Obra 2; 22,22% com o serviço de reboco.  

A partir do aumento da produção, começam a aparecer os ganhos de custo com a mão de obra, esses de fundamental 

importância perante um mercado cada vez mais competitivo, onde o lucro passa a ser a economia gerada.  

Os métodos adotados, são capazes de serem aplicados pela equipe gestora de uma obra, do estagiário ao engenheiro 

responsável, o custo do tempo gasto para aplicação do questionário NEO-FFI e acompanhamento, considerando o 

salário base de um engenheiro, representa 0,66% na economia da Obra 1, visto que essa não possuía monitoramento e 

chegou a ter uma produção abaixo da que referência a SINAPI, já a Obra 2, que apresentava uma boa produção e pouco 

monitoramento, ainda capacita uma economia de R$ 8.100,00, o que corresponde a um custo de aplicação de 2,93%. 

Com os resultados obtidos, infere-se a eficácia na conjunção dos métodos aplicados, as formas de lidar com os tipos de 

personalidade encontrados nas obras 1 e 2 foram voltadas para o emocional do indivíduo como sugerido por Cruz e 

Sobrinho (2018). A aceitação e consequente desenvolvimento por parte dos indivíduos analisados, impulsiona a 

acreditar que com todas as equipes das distintas funções presentes em uma obra, quando bem treinadas, são capazes de 

produzir mais, gerando economia de custo e tempo, esses viáveis de aferição para comparativos, além de proporcionar 

proximidade entre equipe gestora e mão de obra.  

O estudo de caso de Cruz e Sobrinho (2018), artigo utilizado como referência, se deu em obra no estágio bruto, com 

atividades na fase de estrutura e vedação, portanto os perfis encontrados divergiram daqueles presentes nas Obras 1 e 2, 

que caracterizavam obra fina, ou seja, na fase de acabamentos, contudo constavam ainda na Obra 2 três funcionários 

que realizaram o serviço de alvenaria, em que ao aplicar o questionário NEO-FFI, apesar de poucas amostras o  

resultado do teste foi compatível com as personalidades encontradas pelos autores citados, sendo elas: prestativo, e 2 

conciliadores. O que compete afirmar a veracidade do trabalho por eles desenvolvido, com ênfase na etapa de obra 

analisada.  

Por fim, sugere-se como alternativa de estudo futuro a aplicação das ferramentas utilizadas em todas as etapas e 

atividades que compõe uma obra, a fim de analisar a influência no orçamento final e prazo de entrega da construção. 

Sendo possível ainda ser aplicado de forma mais dinâmica, com toda a equipe reunida, fazendo com que o custo de 

aplicação seja irrisório. 
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RESUMO 

 

A indústria da construção busca nova formas para obter mais qualidade nas suas obras e controlar o ciclo de vida de seus 

edifícios. Neste sentido, surge a plataforma BIM, que desenvolve um modelo virtual de todo o edifício em suas diversas 

etapas de construção – concepção, planejamento, construção e manutenção. Atualmente, o Governo Federal, a partir da 

Estratégia BIM BR, busca alcançar melhorias no setor da construção, principalmente nas obras públicas, a partir da 

plataforma. O objetivo deste trabalho é comparar o modelo virtual de um edifício e a utilização da plataforma BIM aos 

resultados esperados pela Estratégia BIM BR. Para isso, buscou-se entender a metodologia e a Estratégia. Após, realizou-

se um estudo de caso, no qual foi desenvolvido o modelo virtual de um edifício térreo com 332,46 m², realizando a 

modelagem paramétrica, compatibilização, planejamento e extração de quantitativos do modelo. Os resultados mostraram 

conflitos entre as disciplinas, como por exemplo entre uma fundação e tubulação sanitária e entre eletrodutos e vigas 

superiores, erros de modelagem e diferenças entre os quantitativos realizados na plataforma aos realizados da maneira 

usual. Notou-se que o modelo virtual consegue otimizar os projetos, aumentando a qualidade oferecida no produto final, 

entretanto, a utilização da plataforma requer uma capacitação profissional específica. 

 

Palavras-chave: Plataforma BIM. Estratégia BIM BR; Modelo Virtual; Otimização. 

 

ABSTRACT 

 

The construction industry is looking for new ways to obtain more quality in its projects and to control the life cycle of its 

buildings. In this sense, the BIM platform emerges, which develops a virtual model of the entire building in its various 

construction stages – design, planning, construction and maintenance. Currently, the Federal Government, based on the 

BIM BR Strategy, seeks to achieve improvements in the construction sector, mainly in public projects, using the platform. 

The objective of this work is to compare the virtual model of a building and the use of the BIM platform to the results 

expected by the BIM BR Strategy. To this end, we sought to understand the methodology and the Strategy. Afterwards, 

a case study was carried out, in which the virtual model of a ground floor building with 332.46 m² was developed, 

performing the parametric modeling, compatibility, planning and extraction of quantitative from the model. The results 

showed conflicts between the disciplines, such as between a foundation and sanitary piping and between conduits and 

upper beams, modeling errors and differences between the quantities made on the platform and those made in the usual 

way. It was noted that the virtual model manages to optimize the projects, increasing the quality offered in the final 

product, however, the use of the platform requires specific professional training. 

 

Keywords: BIM platform. BIM BR Strategy. Virtual Model. Optimization.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) depara-se atualmente com o interesse de aumentar a 

produtividade, a qualidade, a sustentabilidade e eficiência, considerando também a redução de custos e tempo, evitando 

perder informações durante todo o processo de construção. Para isso, é necessário o desenvolvimento das etapas da 

construção – concepção, planejamento, construção e manutenção – em colaboração entre as diversas disciplinas dedicadas 
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a construção. Esta colaboração pode ser alcançada desenvolvendo os projetos na plataforma de Modelagem da Informação 

da Construção (em inglês, Building Information Modeling – BIM).  

 

O BIM é uma tecnologia que permite a modelagem virtual da edificação, ou seja, assim que finalizado, o modelo digital 

contém a geometria e os dados necessários para construção. Quando a implementação é feita de forma adequada, o BIM 

facilita a integração entre as diversas disciplinas da construção, permitindo a visualização antecipada de erros e 

interferências entre os projetos, aumento de qualidade e do desempenho da construção, estimativas de custos mais precisas 

durante a etapa de projeto, melhorias no planejamento e na execução da construção, além de promover um melhor 

gerenciamento e operação das edificações após construídas [1]. 

 

Neste paradigma, em 17 de maio de 2018, o decreto nº 9.377 instituiu a estratégia nacional de disseminação do BIM, 

conhecido como Estratégia BIM BR. A Estratégia pretende com a difusão da plataforma gerar ganhos de qualidade nas 

obras públicas, reduzir prazos, redução de resíduos sólidos, aumentar a confiabilidade dos orçamentos e cronogramas, 

entre outros. 

 

2. MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO – BIM  

 

A indústria da construção está em um processo de mudança: os projetos que antes eram bidimensionais e entregues no 

papel, estão dando lugar a modelos tridimensionais virtuais, ricos em dados e com capacidade de auxiliarem em diversas 

disciplinas de projeto [2]. 

 

Os benefícios da utilização do BIM estão disponíveis para pequenos e grandes proprietários, construtores de vários 

edifícios ou de edifícios únicos, principalmente porque a tecnologia continua evoluindo para alcançar o potencial 

completo da plataforma. A plataforma pode abranger todo o ciclo de vida da construção, como mostra a Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Ciclo de vida BIM [3] 

 

O processo permite a construção dos dados dos projetos – arquitetônico e complementares – e comunicação entre eles, a 

extração de quantitativos e visualização antecipada das etapas da obra que tornam a execução mais precisa, e por fim, 

auxilia na manutenção do edifício construído. O ciclo ainda permite a implementação de outras etapas, como a análise de 

sustentabilidade e eficiência energética. 
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Segundo Andrade e Ruschel [4], duas características diferenciam o BIM dos demais sistemas CAD: modelagem 

paramétrica e interoperabilidade. A primeira possibilita a associação de parâmetros e regras geométricas para representar 

objetos, além de vincular propriedades e características relacionadas ao objeto real. A segunda refere-se à integração do 

processo, viabilizando a colaboração de diferentes profissionais através de aplicativos computacionais. 

 

2.1 Modelagem paramétrica 

 

O que diferencia o modelo BIM de um modelo 3D convencional é agregação de parâmetros que podem ser ajustados na 

interface do programa com os componentes 3D. Neste sentido, as ideia base são a definição e controle de formas e 

propriedades a partir de uma classificação de parâmetros em níveis de conjunto e subconjunto, assim como no nível objeto 

específico [1;2]. 

 

Os objetos paramétricos são definidos por Eastaman et al [1] como a composição das definições geométricas e dados e 

regras associadas, sendo que a geometria é integrada e não permite incoerências. Além disso, as regras paramétricas dos 

objetos alteram instantaneamente as geometrias associadas, os objetos são definidos e gerenciados em diferentes níveis e 

conseguem exportar atributos ou conjuntos de atributos para outros modelos e aplicações. Na Tabela 1 têm-se exemplos 

de objetos paramétricos.  

 

Tabela 1 – Exemplos de objetos paramétricos [2]. 

Tipo de objeto Exemplo Parâmetros de amostra 

Objetos 2D 

Círculo Raio. Cor. Espessura de linha.  

Grade estrutural Número X, Y e dimensões. Rotação. 

Tipo de vazio. 

Objetos 3D 

Parede Altura. Uso estrutural. Material. 

Transmitância térmica e classificação 

sonora. Fase criada, demolida.  

Janela Altura, largura, altura do peitoril. 

Fabricante. Conjunto de ferragens. 

Classificação de resistência ao fogo.  

 

O modelo paramétrico é estruturado por famílias de objetos. Assim, diferentes categorias de um tipo de utensílio podem 

gerar vários objetos, com parâmetros diversos e ordenados em posições diversificadas [4]. 

 

Apesar de que existe atualmente um fornecimento crescente de objetos específicos, a maior parte das famílias de objetos 

oferecidas são de objetos genéricos. Por isso, as ferramentas BIM possibilitam aos usuários o desenvolvimento de suas 

próprias bibliotecas de famílias de objetos paramétricos. Uma vez criados, os objetos podem ser utilizados em qualquer 

projeto em que forem inseridos [1]. 

 

A partir das regras paramétricas, muitos projetistas conseguem associar muitos conhecimentos especializados dentro dos 

objetos, o que torna o modelo da construção mais exato e ajuda no desenvolvimento de outras etapas do BIM, como a 

análise de eficiência energética. 

 

2.2 Interoperabilidade 

 

Nenhum software BIM consegue sozinho desenvolver todas as atividades relacionadas aos projetos e à produção da 

construção. A interoperabilidade simboliza então a necessidade de comunicação de dados entre os mais diversos 

softwares, em vários ramos de especialização. Se há uma boa interoperabilidade, não há a necessidade de cópia de dados 

já gerados para outras aplicações, facilitando o fluxo de trabalho e o tornando mais automatizado [1]. 

 

Contudo, a forma como os dados são salvos internamente nos softwares pode impossibilitar o intercâmbio de arquivos. 

Por exemplo, um modelo BIM exportado pode conter todos os elementos que delimitam o espaço (paredes, telhado e 

piso), e não incluir um objeto de setorização, necessário para a modelagem de energia elétrica. Desta forma, faz-se 

necessário padronizar o formato do arquivo de intercâmbio de dados [2]. 

i. IFC 

 

137



 

 
 

 

 

 

Nas ferramentas atuais, o método de comunicação mais utilizado é o IFC (em inglês, Industry Foundation Classes).  

Basicamente, os IFCs consistem em uma biblioteca de objetos e definição de propriedades. Todos os objetos em IFC são 

chamados de entidades. A organização estrutural das entidades IFC dá-se por camadas, sendo elas: camada de domínio, 

camada de interoperabilidade, camada de núcleo e camada de recursos ou entidades base, conforme a Figura 2 [5]. 

 

 
Figura 2 – Estrutura do IFC [5]. 

 

 

3. BIM PARA A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 

 

As etapas de projeto, segundo Kensek [2], evolvem: estudos de viabilidade, desenvolvimento do projeto, projeto 

executivo, pré-construção, licitação, construção, gerenciamento de instalações, entre outros. Entretanto, a divisão de fases 

e as tarefas contidas em cada uma delas pode variar de acordo com a empresa e o escopo de cada projeto. Alguns exemplos 

de tarefas realizadas nas etapas de projeto são mostrados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Exemplos da funcionalidade do modelo BIM para as etapas de projeto [2]. 

Exemplo Parâmetros de amostra 

Atividades preparatórias Análise do local 

Radiação solar 

Planejamento espacial 

Estudos de viabilidade Planos, seções, elevações, perspectivas 

Começa a criar objetos paramétricos 

Estimativa de custo simples 

Desenvolvimento do projeto Coordenação 2D/3D 

Desenvolvimento dos objetos paramétricos 

Análise 

Modelos MEP e estruturais detalhados 

Detecção de conflitos 

Projeto executivo Modelo completo com coordenação 2D/3D 

Detalhamento 2D 

Especificações 

 

À medida que as etapas do projeto e a execução da obra avançam, maiores se tornam os custos para modificações e 

retrabalhos, como mostra a Figura 3. Assim, é necessário que haja uma gestão de projetos: uma análise de investimentos, 

custos e tempo no desenvolver dos projetos. 

 

 
Figura 3 – Relação custo/tempo na possibilidade de modificações do projeto [1]. 

 

Para Eastman et al [1], a utilização do BIM na construção possibilita um melhor gerenciamento do projeto, melhorando 

o planejamento dos processos construtivos, reduzindo tempo e gerando uma economia dos recursos, além de agregar 

confiabilidade ao projeto final. Neste sentindo, Kensek [2] diz que há várias formas de utilização dos recursos BIM, sendo 

elas classificadas em dimensões. O uso de cada dimensão depende do que se deseja alcançar com o modelo digital criado. 
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Na dimensão 5D, o modelo digital é composto pelo modelo paramétrico 3D das disciplinas de projeto, o tempo e a analise 

de custos, sendo assim utilizada para a planejamento e execução de obras, pois possibilita a visualização dos projetos e a 

compatibilização entre eles, o planejamento do cronograma baseado nos próprios modelos 3D, e o orçamento realizado 

de forma automatizada.  

 

Os benefícios da metodologia podem ser vistos desde as primeiras etapas do projeto, quando se é possível analisar e 

simular diversos fatores, e depois na construção, quando o projeto proporciona uma obra com menos erros ou alterações, 

uma construção acelerada e automação para fabricação e aquisição de materiais.  A metodologia aumenta o valor agregado 

do que os projetistas podem oferecer, entretanto, a implementação traz grandes desafios. 

 

Para a implementação da metodologia, incialmente, a empresa, ou profissional, precisa compreender a sua motivação 

para a mudança de forma de trabalho, então traçar os objetivos e um plano de execução. Neste último, é importante definir 

as ferramentas que serão utilizadas para a aplicação da plataforma, visto que isso terá um impacto financeiro na empresa, 

tanto na aquisição de softwares quanto para capacitação profissional, e na forma de colaboração entre os profissionais 

[2].   

 

4. ESTRATÉGIA BIM BR 

 

Implantada através do decreto nº 9.377, a Estratégia BIM BR visa: 

 

[...] incentivar o desenvolvimento do setor de construção, trazer mais economicidade para as compras públicas 

e maior transparência aos processos licitatórios, além de contribuir para a otimização de processos de 

manutenção e gerenciamento de ativos [6, p.7]. 

 

A finalidade da Estratégia é possibilitar um ambiente adequado para utilização e disseminação da plataforma BIM no 

país. Com a difusão da metodologia, o Governo Federal, segundo MDIC [6, p.12] procura alcançar os seguintes 

resultados: 

 

• Assegurar ganhos de produtividade ao setor de construção civil; 

• Proporcionar ganhos de qualidade nas obras públicas; 

• Aumentar a acurácia no planejamento de execução de obras proporcionando maior confiabilidade de 

cronogramas e orçamentação; 

• Contribuir com ganhos em sustentabilidade por meio da redução de resíduos sólidos da construção civil; 

• Reduzir prazos para conclusão de obras; 

• Contribuir com a melhoria da transparência nos processos licitatórios; 

• Reduzir necessidade de aditivos contratuais de alteração do projeto, de elevação de valor e de prorrogação 

de prazo de conclusão e de entrega da obra; 

• Elevar o nível de qualificação profissional na atividade produtiva; 

• Estimular a redução de custos existentes no ciclo de vida dos empreendimentos. 

 

5. METODOLOGIA 

 

O objetivo deste trabalho é comparar o modelo virtual de um edifício e a utilização da plataforma BIM aos resultados 

esperados pela Estratégia BIM BR. Para isto, estudou-se um projeto específico disponibilizado pela Associação dos 

Municípios do Acre – AMAC, uma UBS de 332,46m², primeiro projeto da instituição a ser desenvolvido em sua totalidade 

em softwares da plataforma – Autodesk Revit para o projeto arquitetônico, QiBuilder para os projetos hidrossanitário e 

elétrico, e Eberick para o projeto estrutural.  

 

Realizada a modelagem das disciplinas, foram exportados os IFCs de cada uma e visualizados no software usBIM.viewer+ 

da ACCASoftware para verificar se nenhum objeto de projeto não tenha sido exportado, posicionado de forma diferente 

do pretendido ou com sua forma geométrica diferente do real. No caso de erros no IFC, a exportação foi revista ou o 

projeto foi modificado e, então, realizou-se uma nova exportação. Os modelos exportados estavam sempre no formato 

IFC4. 

 

Realizou-se então a compatibilização dos projetos no Autodesk Navisworks. A ordem de compatibilização e quais 

disciplinas foram consideradas majoritárias sobre a outra estão na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Compatibilização dos projetos. 

Ordem Disciplinas Hierarquização 

1ª Arquitetônico x Estrutural Arquitetônico 

2ª Arquitetõnico x Hidrossanitário Arquitetônico 

3ª Estrutural x Hidrossanitário Estrutural 

4ª Arquitetônico x Elétrico Arquitetônico 

5ª Estrutural x Elétrico Estrutural 

6ª Hidrossanitário x Elétrico Hidrossanitário  

 

Em seguida, na aba timeliner do Navisworks, foram inseridas as etapas de construção, conforme o cronograma físico 

disponibilizado pela AMAC. Para cada etapa foram caracterizadas as tarefas que a compunham e as datas inicial e final 

das tarefas. Desta forma, desenvolveu-se a simulação do modelo virtual pelo tempo previsto de seis meses de obra. Esta 

simulação não levou em consideração os custos envolvidos em cada etapa. 

 

Foi extraído os quantitativos de alguns elementos do modelo virtual no software de desenvolvimento do projeto 

arquitetônico Revit, pois o orçamento disponibilizado não levou em consideração os quantitativos do modelo 

arquitetônico, somente as listas de materiais das outras disciplinas. Verificou-se a porcentagem de acréscimo ou 

decréscimo dos quantitativos do orçamento e do modelo BIM da seguinte forma: 

 

                                                                          
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡.𝐵𝐼𝑀−𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡.𝑂𝑟ç

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡.𝑂𝑟ç
= %                                                                         (1) 

onde: 

Quant.BIM = quantidade do material no modelo virtual (unidade variável) 

Quant.Orç = quantidade do material no orçamento (unidade variável) 

% = porcentagem de acréscimo/decréscimo da quantidade BIM em relação ao orçamento 

 

Através dos resultados apresentados nas etapas de compatibilização, simulação e quantitativos, realizou-se uma análise 

da plataforma BIM, verificando os benefícios propostos por ela nos seguintes tópicos e os comparando com os resultados 

da Estratégia: 

 

a. Visualização antecipada; 

b. Detecção de conflitos; 

c. Extração de quantitativos; 

d. Planejamento. 

 

Por fim, foi examinado a influência da plataforma e da Estratégia para as repartições privadas e públicas e profissionais 

que trabalham com projetos, principalmente quanto a obtenção de novas ferramentas e a capacitação da equipe. 

 

6. RESULTADOS 

 

Os IFC’s mostraram erros de modelagem como peças não associadas e peças com geometria incorretas para a tubulação, 

conforme a Figura 4, e também falhas na exportação de certos dados, como por exemplo, as informações referentes a 

armadura do projeto estrutural.   

 

 
(a)                                                                      (b)    

Figura 4 – (a) Conexão sem peça associada; (b) Conexão com geometria incorreta para a tubulação. 
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Na compatibilização foram encontradas interferências entre todos os projetos, entretanto, algumas interferências eram 

falso-positivos, como mostra a Figura 5. Outros conflitos tinham grande relevância, como mostra a Figura 6. Todas as 

interferências encontradas se encontram na Tabela 4.  

 

 
Figura 5 – Interferência falso-positivo entre tubulação de água fria e tubulação sanitária. 

 

 
Figura 6 – Tubulação sanitária passando por parte da fundação. 

 

Tabela 4 – Lista de interferências. 

Disciplinas Interferências 

Arquitetônico x Estrutural Pilar e parede de alvenaria  

Pilar e porta 

Arquitetônico x Hidrossanitário Tubulação de água fria exposta 

Coluna de ventilação exposta 

Estrutural x Hidrossanitário Tubulação sanitária passando por um fuste 

Arquitetônico x Elétrico Caixa de passagem elétrica acima do nível da calçada 

Eletroduto flexível exposto 

Eletroduto abaixo do nível do forro 
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Estrutural x Elétrico Eletroduto passando por viga 

Hidrossanitário x Elétrico Sem interferências 

 

Nos quantitativos certos materiais na modelagem eram diferentes dos descritos no orçamento, como a cerâmica do piso, 

que no orçamento era de 45x45cm, na modelagem 60x60cm para áreas secas e 30x30cm para áreas molhadas. Outros 

materiais não puderam ser comparados com o orçamento por não estarem na modelagem de forma apropriada, como 

chapisco e emboço. Na Tabela 5 mostram-se os resultados da comparação.  

 

Tabela 5 – Quantitativo BIM x Quantitativo Orçamento. 

Material Quant. orçamento Quant. BIM % 

Alvenaria 635,1 m² 677,87 m² 7% 

Pintura 1232,76 m² 1334,31 m² 8% 

Contrapiso 293,33 m² 297,13 m² 1% 

Cerâmica - pisos 292,69 m² 297,13 m² 2% 

Cerâmica - paredes 116,88 m² 144,08 m² 23% 

Forro PVC 281,27 m² 264,09 m² -6% 

 

 

7. ANALISE DOS RESULTADOS 

 

A utilização da plataforma permitiu a visualização 3D, que possibilita a execução mais precisa do modelo, visto que as 

interpretações no modelo 2D são mais abstratas. A visualização antecipada e comunicação entre as disciplinas permitiu a 

detecção de conflitos antes da construção da obra, proporcionando maior confiabilidade ao projeto executivo e ao 

orçamento que serão baseados nele, reduzindo gastos não previstos na execução – para as obras públicas significa redução 

de aditivos em decorrência de alteração no projeto. 

 

A simulação do edifício possibilitou o planejamento da obra de forma automatizada, trazendo grandes benefícios para os 

cronogramas, pois auxilia no planejamento total da obra, não só para organização das atividades a serem desenvolvidas 

mensalmente ou semanalmente, mas também no cronograma financeiro– de acordo com a informações colocadas no 

modelo. Para as obras públicas significa maior credibilidade aos cronogramas oferecidos nas licitações, caracterizando 

melhor o desembolso mensal, além de evitar prorrogação dos prazos de conclusão e de entrega de obra. 

 

Os objetos paramétricos mostraram-se muito eficientes para extração de quantitativos, contudo, notou-se que muitos 

objetos contidos no orçamento, como vergas e contravergas, não estavam presentes no modelo virtual, e outros estavam 

com uma especificação no modelo e outra no orçamento, como a cerâmica do piso. Neste sentido, as falhas de modelagem 

e compatibilização com o orçamento e a falta de uma biblioteca vasta de objetos paramétricos pode prejudicar o resultado 

final do modelo virtual. 

 

Outro ponto observado é que a metodologia incentiva a qualificação dos profissionais que a utilizam, não somente na 

utilização dos softwares, mas também na elaboração dos projetos em si, pois a forma como o desenvolvimento do modelo 

ocorre – inserção de dados – promove a especialização dos profissionais nas suas disciplinas de atuação. Além disso, 

viabiliza a integração efetiva entre os profissionais das disciplinas contidas do modelo. 

 

Entretanto, a plataforma é ampla, e cada profissional pode escolher como trabalhar dentro dela, assim, para que haja uma 

otimização efetivas das obras públicas a partir da metodologia, faz-se necessário a criação de ações e normas que 

incentivem a utilização da plataforma de forma a fazer modelo virtual preciso as necessidades exigidas de cada obra 

pública. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo ao se usar a plataforma para a construção civil é desenvolver um modelo paramétrico que contenha as 

informações e dados do modelo real, contribuindo para a concepção, planejamento, construção e manutenção do edifício, 

proporcionando um aumento de qualidade do produto oferecido. 
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O modelo virtual da UBS foi desenvolvido em softwares da plataforma BIM, de forma que a modelagem conteve 

informações capazes de fornecer os quantitativos e o cronograma, de acordo com os dados inseridos na modelagem. 

Constatou-se que a plataforma aumenta a qualidade do projeto executivo elaborado a partir do seu modelo virtual 

proporcionalmente a quantidade de informações inseridas nele e do padrão de interoperabilidade seguido pelos 

profissionais trabalhando no modelo.  

 

Analisando os resultados obtidos, observou-se que a metodologia atende as propostas do Governo e conseguirá otimizar 

as obras públicas proporcionalmente a quantidade de informações inseridas nos modelos virtuais a serem criados. 

Entretanto, a implementação e utilização da plataforma traz desafios, como o desenvolvimento de uma biblioteca de 

objetos, capacitação profissional e custos com softwares, além de necessitar de tempo para ser amadurecida, tanto nas 

repartições públicas quanto nos escritórios de projeto. 

 

Além disso, o novo formato de desenvolvimento de projeto – modelo 3D paramétrico, compatibilização, simulação, 

extração de quantitativos – necessita de mais tempo para ser finalizada, influenciando diretamente na rotina dos 

profissionais.  

 

Em resumo, a plataforma é vantajosa tanto para o Governo, com a otimização das obras públicas e melhor investimento 

do dinheiro público, quanto para os profissionais, que conseguem acrescentar mais valor ao seu trabalho, contudo, 

necessita de um investimento inicial e colaboração entre os mais diversos profissionais que trabalham no desenvolvimento 

do projeto, sendo de suma importância a capacitação profissional para o bom desenvolvimento da plataforma nos 

próximos anos. 
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RESUMO 

 

Os orçamentos adotados nas licitações de obras públicas costumam apresentar inconsistências de quantitativos e preços. 

Dessa forma o presente trabalho torna-se importante à medida que expõe metodologia nova para elaboração de 

orçamento de obras públicas. De maneira geral, o artigo objetivou fazer uma análise comparativa do método tradicional 

de levantamento de serviços adotados na elaboração de orçamentos e o método de extração automática de quantitativos 

por meio de software BIM, já os específicos foram: verificar as diferenças de quantitativos dos serviços levantados 

pelos métodos citados e analisar o impacto no preço final do orçamento de referência. Para isso, modelamos em sofware 

BIM os elementos de arquitetura de um anexo desportivo idealizado pela Universidade Estadual do Piauí, em seguida 

levantamos os quantitativos de forma manual e extraímos os quantitativos automaticamente do software Autodesk Revit, 

por fim procedemos a comparação entre os valores encontrados e a análise do impacto no valor do orçamento. 

Quantitativos mais precisos e redução das abstrações no levantamento de quantitativos por meio do uso de software 

BIM foram os resultados encontrados. Dessa forma, o uso do BIM nessa situação reduziu abstração no processo de 

orçamentação, diminuindo a ocorrência de futuros aditivos de preços, devidos a quantidades não previstas inicialmente. 

 

Palavras-chave: BIM; orçamento; licitações; obras públicas. 

 

ABSTRACT 

 

The budgets adopted in public works tenders tend to have inconsistencies in quantities and prices. Thus, the present 

work becomes important as it exposes new methodology for budgeting public works. In general, the article aimed to 

make a comparative analysis of the traditional method of surveying services adopted in the preparation of budgets with 

the a automatic quantitative extraction using BIM software, the specific objectives were: to verify the differences in 

quantitative of the services surveyed using the aforementioned methods and analyze the impact on the final price of the 

reference budget. To do so, we model the architecture elements of a sports annex designed by the State University of 

Piauí in BIM software, then we manually lift the quantitative values and extract the quantitative ones automatically 

from the Autodesk Revit software. Finally, we compare the values found and we the analysis of the impact on the 

budget value. The results found were the precision of the quantitatives extracted by means of BIM software and 

reduction of the abstraction of the lifting. Thus, the use of BIM technology in this situation allows the reduction of the 

occurrence of price and services additives, due to quantities not initially foreseen. 

 

Keywords: BIM; budget; bids; public works. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o processo de elaboração de orçamentos de referência para licitação de obras públicas, em muitos casos, não 

tem a devida atenção dos gestores públicos, ou seja, é fácil encontrar licitações públicas baseadas em orçamento 
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inconsistentes e com falhas grosseiras não observadas ou ignoradas durante sua elaboração. O que não deveria ocorrer, 

pois o orçamento de maneira geral traduz em termos econômicos e financeiros o projeto que se deseja desenvolver. 

Nesse sentido, o orçamento de referência para licitação de obras públicas traduz-se em etapa preparatória indispensável 

em qualquer contratação pública (TCU, 2014), visto que a Administração, em obediência à Lei de Licitações (art. 7°, 

§2º, III) (BRASIL, 1993), deve prever os recursos orçamentários necessários para o pagamento das obrigações 

decorrentes da execução da obra. 

 

Acrescenta-se ainda que nos orçamentos para licitações de obras públicas devem constar, com precisão adequada, todos 

os quantitativos dos serviços a serem executados. Pois, segundo o Tribunal de Contas da União (2014) um orçamento 

de referência mal elaborado, com omissões de serviços/quantitativos ou com preços em desacordo com o mercado, pode 

resultar em um processo licitatório sem interessados. E se mesmo assim a obra for licitada e contratada, surgirá a 

necessidade de aditivos contratuais durante a execução, visto que a contratada não suportará os encargos do contrato 

sem a devida revisão. 

 

Para Andrade [2], a ineficiência das obras públicas e os constantes problemas decorrentes de valores superestimados nas 

planilhas orçamentárias são resultados das dificuldades em identificar o custo real das obras nas licitações públicas. 

 

Tradicionalmente, o levantamento dos quantitativos é efetuado a partir da análise do projeto desenvolvido por meio das 

ferramentas CAD 2D e das especificações técnicas e pode ser entendido como processo de contagem manual de 

componentes construtivos de determinada obra, adotando, na maioria dos casos, procedimentos elementares de 

geometria. Tal processo está exposto a erros humanos e segundo SANTOS et al. [6] 50% a 80% do tempo de trabalho 

do orçamentista pode ser destinado somente ao levantamento de quantitativos. 

 

Em oposição ao método tradicional, a tecnologia BIM (Building Information Modeling) tem sido utilizada, dentre 

muitos propósitos, como ferramenta no processo de levantamento de quantitativos e orçamentação. Para melhor 

entendimento a Modelagem da Informação da Construção pode ser compreendida como o agregado de tecnologias e 

processos que permite a criação, a utilização e atualização de modelos digitais únicos de uma construção, de forma a 

servir a todos os envolvidos no empreendimento, durante todo o ciclo de vida da construção. 

 

Para SANTOS et al. [6] “a modelagem de informações na construção permite que o edifício seja ‘construído’ 

virtualmente, antes de sua execução propriamente dita, possibilitando, assim, a realização de diversas análises e 

simulações.”. Dessa forma, o modelo criado por meio desta tecnologia configura-se como um banco de dados da 

construção e suas informações respectivas podem ser extraídas a qualquer momento.  

 

Apesar do uso dessa tecnologia ainda incipiente na Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) muitos trabalhos em 

todo mundo já destacaram os benefícios dessa ferramenta, inclusive no levantamento de quantitativos. Amiri [1] em seu 

estudo de caso desenvolvido cidade de Vancouver avaliou o uso da tecnologia BIM como ferramenta para a extração 

automática de quantitativos e constatou que os softwares BIM apresentam levantamentos mais eficientes e mais 

precisos, quando comparado com o método tradicional. A autora baliza que para a obtenção de eficiência e precisão no 

levantamento os modelos precisam ser desenvolvidos pensando no processo de extração de quantitativos. 

 

COSTA et al. [5] pontua que a tecnologia BIM pode gerar informações mais seguras para o planejamento e o 

gerenciamento do custo do empreendimento possibilitando aos gestores uma visão e compreensão facilitada dos custos 

da obra. 

 

Corroborando o que afirmam os parágrafos anteriores a respeito da tecnologia BIM, Andrade [1] leciona que um projeto 

feito por meio da tecnologia mencionada reduz consideravelmente o custo típico de um projeto além de reduzir, de 

modo significativo, os custos da construção, devido ao fato de extrair com precisão os quantitativos dos serviços 

diretamente do modelo. 

  

Portanto, este artigo tem como objetivo comparar o método tradicional de levantamento com o método automático de 

extração por meio de software BIM e analisar o efeito das possíveis diferenças de quantitativos no orçamento de 

referência de licitação de uma obra pública. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O projeto em estudo é o Anexo Desportivo da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), conforme ilustrado na figura 1 

a seguir, e será executado no campus Poeta Torquato Neto, na cidade de Teresina. A edificação projetada possuirá 236, 

36 m² de área construída. 

 
Figura 1 – Imagem renderizada da edificação em estudo 

Para efetuar a comparação do método tradicional com a extração automática de quantitativos serão levados em 

consideração os itens constantes na tabela 1 subsequente. Basicamente, foram considerados os itens do orçamento de 

referência relacionados com elementos de arquitetura. 

 

Tabela 1 – Descrição dos itens considerados na comparação dos quantitativos. 

Item Descrição 

1 Vedação 

2 Cobertura 

3 Revestimento Vertical 

4 Revestimento Horizontal 

5 Esquadrias 

6 Diversos 

 

Para realização do levantamento de quantitativos adotando o método tradicional, analisamos o projeto desenvolvido no 

software AUTOCAD. Tal projeto é composto pelas plantas-baixa, cortes, fachadas, detalhes e quadros de áreas e 

esquadrias. O modelo tridimensional da edificação foi desenvolvido em outro software denominado GOOGLE 

SKETCHUP. 

 

A análise do projeto permitiu, baseado nos conhecimentos de engenharia e construção civil, detectar quais serviços são 

necessários para concretização do projeto idealizado. Ou seja, foi preciso analisar todos os serviços que precisavam ser 

quantificados e ter seus respectivos custos estimados, assim a Administração Pública poderá prever com antecedência 

os créditos orçamentários necessários para liquidar e pagar as despesas assumidas. 

 

Em seguida, procedeu-se ao levantamento dos quantitativos necessários. De maneira geral, alguns itens foram 

levantados por simples contagem (portas de madeira) e outros por meio de cálculos de geometria (alvenaria). Nesse 

processo foram considerados os critérios de quantificação adotados pelos SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices para a Construção Civil). 

 

Para realização da extração automática dos quantitativos, foi modelado no software REVIT, conforme figura 2, o mesmo 

projeto desenvolvido no software AUTOCAD. A modelagem naquele software foi baseada na leitura das plantas e 

demais elementos do projeto arquitetônico e foi desenvolvida tendo em mente que o modelo seria adotado na extração 

de quantitativos. Dessa forma, adotou-se o nível de detalhamento necessário para que os quantitativos fossem extraídos 

satisfatoriamente.  
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Figura 2 – Anexo Desportivo modelado no Autodesk Revit. 

Importante destacar que para a análise da influência dos quantitativos nos custos dos itens considerados no artigo foram 

adotados os preços constantes nas tabelas de custos do SINAPI (com desoneração referente ao mês de dezembro de 

2019), do SEINFRA/CE (Tabela 26.1, com desoneração) e do ORSE (Dezembro/2019).      

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta parte do trabalho são analisados os resultados obtidos durante a extração dos quantitativos baseado nos dois 

métodos já apresentados, será analisado também o efeito dessas diferenças nos custos dos itens. 

 

Depois que o modelo está finalizado foi possível proceder à extração automática dos quantitativos dos itens necessários 

à comparação, bastando apenas realizar algumas configurações no software para possibilitar geração de tabelas com as 

quantidades requeridas. A imagem 3 a seguir exibe a tabela gerada pelo software. 

  

 
Figura 3 – Tabela gerada pelo Autodesk Revit. 
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As maiores diferenças foram encontradas nos subitens: alvenaria de vedação, verga pré-moldada para vãos de até 1,50 

metros, massa única para paredes internas, piso cimentado, divisória de granito e bancada de granito. A tabela 2 revela 

os quantitativos encontrados por meio dos dois métodos e a diferença percentual entre os valores. 

 

O item ESQUADRIAS não apresentou diferenças de quantidades. Tal fato ocorreu devido à simplicidade do 

levantamento deste item. As quantidades, no método manual de extração, foram determinadas por meio de simples 

contagem de unidades e cálculos simples de área de retângulos. 

 

No levantamento manual, as quantidades extraídas dependem muito da análise e considerações do profissional que 

desenvolve o trabalho. Nesse sentido o processo de levantamento manual está sujeito ao subjetivismo de cada 

orçamentista enquanto que a extração automática está livre de considerações não objetivas e abstrações durante o 

levantamento.  

Tabela 2 – Quantitativos encontrados. 

Item  Unidade 

Quantidade 

(Extração 

Manual) 

Quantidade 

(Extração 

Automática) 

Diferença 

(%) 

1 VEDAÇÃO 

1.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados m² 375,14 332,76 11,30 

1.2 Verga pré-moldada para janelas m 34,95 37,40 -7,01 

1.3 Contra pré-moldada vergas para janelas m 34,95 37,40 -7,01 

 Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão m 9,81 7,95 18,99 

1.4 Verga pré-moldada com mais de 1,5 m de vão m 3,85 3,60 6,49 

2 COBERTURA 

2.1 Telha termoacústica trapezoidal m² 294,47 306,19 -3,98 

2.2 Cumeeira termoacústica m 29,95 29,95 0,00 

 Pintura esmalte fosco, duas demãos m² 294,47 306,19 -3,98 

3 REVESTIMENTO VERTICAL 

3.01 
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de 

concreto como alvenarias de paredes internas 
m² 537,99 537,60 0,07 

3.02 
Massa única, para recebimento de pintura, aplicado 

em paredes internas 
m² 317,87 537,60 -69,13 

3.03 
Aplicação manual de fundo selador acrílico em 

superfícies internas 
m² 317,87 313,79 1,28 

3.04 
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, 

uma demão 
m² 317,87 313,79 1,28 

3.05 
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA 

em paredes, duas demão 
m² 317,87 313,79 1,28 

3.06 

Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de 

concreto como em alvenaria de fachada com 

presença de vãos 

m² 210,00 210,82 -0,39 

3.07 
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8 

aplicada em paredes externas 
m² 194,82 210,82 -8,21 

3.08 
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada 

acrílica em paredes externas 
m² 194,82 210,82 -8,21 

3.09 Revestimento cerâmico para paredes 60x60 cm m² 204,95 193,53 5,57 

4 REVESTIMENTO HORIZONTAL 

4.01 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

porcelanato de dimensões 60x60 
m² 106,52 106,52 0,00 

4.02 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50x50 

cm, antiderrapante (porcelanato) 
m² 99,49 102,73 -3,26 

4.03 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), 

acabamento rústico, espessura 2 cm 
m² 3,66 4,78 -30,63 

4.04 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou 

radiers, espessura de 5 cm 
m² 209,67 209,50 0,08 
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Item  Unidade 

Quantidade 

(Extração 

Manual) 

Quantidade 

(Extração 

Automática) 

Diferença 

(%) 

4.05 Forro em placas de gesso, para ambientes 

comerciais 
m² 145,47 141,44 2,77 

4.06 Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura 

acrílica 
m² 60,72 66,84 -10,08 

4.07 Massa única, para recebimento de pintura, aplicada 

manualmente em teto 
m² 60,72 66,84 -10,08 

4.08 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma 

demão 
m² 206,19 208,28 -1,01 

4.09 Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA 

em teto, duas demãos 
m² 206,19 208,28 -1,01 

4.10 Soleira de granito l=15 cm m 11,10 11,15 -0,45 

5 ESQUADRIAS 

5.01 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca 

(leve ou média), padrão médio, 90x210cm, 

espessura de 3,5cm 

unid. 2,00 2,00 0,00 

5.02 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca 

(leve ou média), padrão popular, 80x210cm, 

espessura de 3,5cm 

unid. 7,00 7,00 0,00 

5.03 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca 

(leve ou média), padrão popular, 70x210cm, 

espessura de 3,5cm 

unid. 1,00 1,00 0,00 

5.04 Janela de alumínio maxim-ar, com vidros m² 20,32 20,32 0,00 

5.05 Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50 

cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e 

areia) 

m² 3,84 3,84 0,00 

6 DIVERSOS 

6.01 Divisória de granito cinza E=3 cm m² 26,51 34,28 -29,31 

6.02 Granito para bancada, polido, tipo 

andorinha/quartz/castelo/corumba ou outros 

equivalentes da região, E=2,5 cm 

m² 3,70 4,08 -10,09 

6.03 Rodapé ou rodabanca em granito, em granito, 

polido, tipo andorinha/quartz/castelo/corumba ou 

outras equivalengtes da região, h=10 cm, E=2 cm 

m 16,70 16,90 -1,19 

 

Analisando a facilidade de uso dos dois métodos de extração adotados neste trabalho, observou-se que o processo 

manual não demanda, por parte do orçamentista, conhecimento de ferramentas avançadas de tecnologia da informação, 

sendo mais fácil de desenvolvê-lo. Ao passo que o processo de extração automática, necessita do usuário conhecimento 

do software Revit, constatando um esforço maior no que diz respeito à facilidade de uso. 

 

Quanto à precisão dos levantamentos, exatidão dos valores obtidos e correspondência com a realidade, verificou-se que, 

como já explicitado, a extração manual pode ser falha em comparação com a extração automática, devido, em grande 

parte, a erros humanos inerentes ao processo. Os quantitativos extraídos por meio do software BIM são exatos e 

precisamente calculados pelas dimensões do modelo digital desenvolvido. 

 

O critério da rapidez, com enfoque na velocidade com que o levantamento é feito, juntamente com a precisão pode ser 

considerada um dos principais diferenciais da extração automática feita por meio de software Revit em relação ao 

método tradicional. A partir da configuração do programa, os quantitativos foram extraídos instantaneamente, enquanto 

que no levantamento manual o processo é demorado, que demanda do responsável nível elevado de esforço e passível 

de erros.   

 

O gráfico 1 subsequente ilustra os custos dos itens que foram adotados neste estudo considerando as quantidades 

extraídas por meio dos dois métodos trabalhados. Os itens que apresentaram maior percentual de discrepância foram os 
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relacionados aos itens Diversos, que engloba elementos de granito (26,06%), Vedação (10%) e Revestimento Vertical 

(8,19%). O item Esquadria não apresentou diferença de custos pelo motivo já citado acima.    

 
Gráfico 1 – Custos dos itens considerando os dois métodos de levantamento 

 
 

4. CONCLUSÃO 

 

Os processos de quantificação de serviços e orçamentação de obras públicas são de importância inquestionável, tendo 

em vista a crescente demanda da sociedade por serviços e equipamentos públicos e o volume reduzido de recursos 

financeiros. Assim, erros nessa fase podem causar sérios problemas para os cofres públicos e para a sociedade. Com 

isso destaca-se a relevância do tema abordado neste trabalho para o aperfeiçoamento dos orçamentos de referencia 

elaborados pelos setores de engenharia dos órgãos e entidades da Administração Pública em todas as esferas da 

federação. 

 

Portanto, por meio dessa comparação de métodos, foi possível concluir que o uso da tecnologia BIM apresenta-se como 

uma nova forma de levantar quantitativos para elaboração de orçamentos de referência para licitações de obras públicas. 

Essa nova maneira de extrair quantitativos apresenta vantagens consideráveis em relação ao método tradicional, entre 

elas a redução da abstração no processo de orçamentação, além de maior precisão e rapidez dos levantamentos, 

consequentemente, uma melhor estimativa do valor da obra a ser licitada pela Administração Pública, diminuindo 

assim, dentre muitos problemas que maculam as obras públicas, o surgimento de aditivos contratuais e obras com 

qualidades deficientes ou mesmo inacabadas. 
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RESUMO 

 

Em obras de pequeno porte, observa-se frequentemente a adoção da dosagem empírica do concreto, em que também 

não são consideradas fatores de controle de qualidade. Diante do exposto o presente trabalho tem por objetivo analisar 

as etapas da produção do concreto especificadas na ABNT NBR 12655:2015 [1]. Sendo assim, foram visitadas cinco 

obras de pequeno porte no município de Tucuruí-PA. Para a realização da pesquisa, inicialmente as obras selecionadas 

foram visitadas durante o processo de produção do concreto e aplicado questionário para a coleta de dados. Para a 

avaliação da qualidade do concreto nas obras analisadas, os dados foram avaliados conforme as prescrições normativas. 

Observou-se, portanto a predominância da realização inadequada na sequência de produção do concreto. Neste aspecto, 

destaca-se a necessidade de intervenções no controle de qualidade do concreto, uma vez que os resultados obtidos 

evidenciam a possibilidade destas estruturas apresentarem como consequência, manifestações patológicas e prejuízos 

econômicos, considerando principalmente o nível de segurança e a vida útil dessas edificações. 

 

Palavras-chave: concreto; qualidade; dosagem. 

 

ABSTRACT 

 

In small works, the adoption of empirical concrete dosing is frequently observed, in which quality control factors are 

also not considered. In view of the above, the present work aims to analyze the concrete production steps specified in 

ABNT NBR 12655:2015 [1]. Thus, five small works were visited in the municipality of Tucuruí-PA. To carry out the 

research, initially the selected works were visited during the concrete production process and a questionnaire was 

applied for data collection. For the evaluation of the quality of the concrete in the analyzed building works, the data 

were evaluated according to the normative prescriptions. Therefore, it was observed the predominance of inadequate 

realization in the concrete production sequence. In this respect, the need for interventions in the quality control of 

concrete is highlighted, since the results obtained show the possibility of these structures presenting as a consequence, 

pathological manifestations and economic losses, considering mainly the level of safety and the useful life of these 

buildings. 

 

Keywords: concrete; quality; dosage. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O concreto pode ser definido como um material compósito, que consiste de um meio aglomerante, no qual são 

incrementadas partículas de diferentes naturezas, estando entre os materiais mais utilizados do mundo, ficando atrás 

somente do consumo de água (ASTM, 2011) [2]. Neste contexto, Andrade et al. [3] enfatizam que o consumo aparente 

do concreto no Brasil gira em torno de 24 milhões de toneladas por ano. Rosa e Lopes [4] por sua vez, afirmam que seu 

uso diversificado se explica pelo bom desempenho das propriedades químicas, físicas e mecânicas. Além disso, o 

material apresenta alto poder de conformação as mais diversas formas arquitetônicas. Em consonância a essas 

características, Ribeiro et al. [5] destacam que as mesmas são atribuídas ao concreto pela junção dos seus componentes. 

No entanto, para que o compósito obtenha tais atribuições, não basta somente agrupar os seus componentes, mas, é 

necessário que haja o controle de qualidade dos seus materiais constituintes, além dos seus ajustes das proporções de 

acordo com a sua necessidade, conforme aponta Mehta e Monteiro [6]. Para isso, há diversas normas vigentes, 

estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regulamentam o processo técnico para a obtenção do 

concreto com boa qualidade. 

 

Neste aspecto, o objetivo de seguir as recomendações das normas técnicas é assegurar o desempenho do concreto de 

acordo com as especificações do projeto. Com isso, a ABNT NBR 12655:2015 [1] estabelece os requisitos em relação 

às propriedades do concreto no estado fresco e endurecido;  a composição, preparo e controle do concreto bem como a 

aceitação e recebimento do concreto. Destaca-se neste aspecto o controle tecnológico do concreto.  

 

Outra norma vigente importante é a NBR 14931:2004 [7], que estabelece parâmetros para execução de estruturas de 

concreto. Vale destacar que essa norma foi estabelecida como parâmetros para a execução de projetos, prescritos 

conforme a NBR 6118:2014 [8], a qual tem como objetivo fixar alguns requisitos básicos para projetos com estruturas 

de concreto simples, armado e protendido.  

 

O processo de controle de qualidade torna-se essencial a fim de que a obra atenda as especificações do projeto e 

mantenha um bom desempenho durante sua vida útil. Para isso, é necessário que durante a execução da obra exista o 

acompanhamento técnico, para que as especificações do projeto e normas técnicas sejam obedecidas. Desta maneira, 

conforme a NBR 12655:2015 [1] o profissional responsável pela obra dentre suas responsabilidades estão: escolha da 

modalidade de preparo do concreto; escolha do tipo de concreto a ser empregado e sua consistência, dimensão máxima 

do agregado e demais propriedades, de acordo com o projeto e com as condições de aplicação; e verificação do 

atendimento aos requisitos desta Norma pelos respectivos profissionais envolvidos.  Ou seja, é de fundamental 

importância a presença de uma pessoa qualificada pra garantir o controle de qualidade. Além disso, quando se analisa o 

fator de segurança, observa-se ainda mais a necessidade do controle no decorrer das obras e principalmente no processo 

de concretagem.  

 

Segundo Dantas et al. [9], ao tratar-se do controle tecnológico do concreto, a situação brasileira chega a ser 

preocupante, de tal modo que, os canteiros de obras apresentam diversas dificuldades em organizar o processo 

construtivo, principalmente se tratando do processo de concretagem. Isso ocorre com mais frequência em regiões do 

interior do país, onde a fiscalização das obras é pouco eficaz. 

 

Sabendo da problemática contínua nos municípios do estado do Pará, o presente trabalho tem como objetivo, avaliar o 

controle de produção do concreto em obras de pequeno porte no município de Tucuruí/PA, sendo adotadas como 

diretrizes as normas de controle tecnológico vigentes, as quais são estabelecidas pela ABNT. 

 

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa foi realizada no município de Tucuruí-PA, Brasil. O mesmo está localizado no sudeste do Pará e 

abrange uma área territorial de 2087,17 km² , apresentando uma população estimada de 113.659 habitantes (IBGE, 

2019) [10]. A distância até a capital do estado (Belém) é de 449 km. Vale destacar que a indústria da construção civil se 

apresenta como uma fonte de renda neste município. 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, no mês de fevereiro, foram realizadas visitas em cinco (05) canteiros de obras 

durante a sequência de produção do concreto. Nesta ocasião foi aplicado um questionário semiestruturado. As obras em 
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estudo estão apresentadas como A, B, C, D e E (Figura 1). Esta nomenclatura foi adotada com o intuito de evitar a 

exposição e a descrição de inadequações dos procedimentos utilizados.  

 
 

Figura 1 - Obras visitadas. 

 

O questionário aplicado foi dividido em três grupos de questão, referindo-se: projeto, materiais e métodos de produção 

do concreto. No primeiro grupo foi verificado a resistência do concreto, traço e consistência, especificados no projeto 

estrutural. Para o segundo grupo observou-se quais os materiais mais utilizados no concreto, bem como a origem destes 

materiais. Já na terceira parte atentou-se para todas as etapas de produção do concreto desde o armazenamento de 

materiais, as etapas de produção até a cura. Além disso, houve também a preocupação com o destino final dos resíduos 

provenientes da construção. 

 

Para a obtenção dos dados, inicialmente foi solicitado à permissão ao responsável pela execução da obra. Em posse da 

autorização, foram acompanhadas todas as etapas de produção de concreto, desde o acondicionamento dos materiais até 

o processo de cura do concreto. Por fim, aplicou-se uma entrevista com o responsável da obra para a obtenção das 

informações complementares. A partir da aplicação do questionário e acompanhamento de produção do concreto, as 

informações foram avaliadas com base nas respectivas normas técnicas brasileiras e nas práticas definidas pela literatura 

disponível. 

 

3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os dados coletados observou-se que a maioria das obras selecionadas possuem acompanhamento 

técnico, sendo este, um engenheiro, sendo verificado também a frequência deste acompanhamento, conforme 

demonstrado no Gráfico 1. Em relação à elaboração do projeto estrutural, também foi observado à existência deste na 

maioria das obras. Nestes dois aspectos, a obra D caracterizou-se como uma exceção, ou seja, percebe-se que esta 

apresenta ausências tanto no acompanhamento de um profissional técnico quanto de existência de projeto estrutural, 

potencializado dessa maneira, os riscos relacionados a erros executivos. Para Pereira [11], a falta de acompanhamento 

técnico pode acarretar em muitas patologias decorrentes de erro de execução, gerando prejuízos financeiros por conta de 

retrabalhos, afetando os sistemas e subsistemas de uma edificação e, como pior consequência causar um acidente com 

vítimas. 
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Gráfico 1 – Frequência de acompanhamento técnico nas obras. 

 

Ademais, o Quadro 1 apresenta a síntese das respostas do grupo 2 fornecidas pelos responsáveis de cada obra.  

 

Quadro 1 – Resultados observados nas obras analisadas referente ao grupo 2. 

Perguntas A B C D E 

Qual o tipo de 

cimento mais 

utilizado? 

CP II CP IV CP II CP II CP II 

Qual agregado 

graúdo mais 

utilizado? 

Seixo Seixo graúdo Seixo Seixo Seixo 

É utilizado 

aditivos no 

concreto? Quais? 

Sim, 

detergente 

Sim, plastificante Sim, 

plastificante 

Sim, plastificante Não 

Onde o concreto 

é mais utilizado? 

Contra piso 

e 

fundações 

Pilares e 

fundações 

Contra piso 

e fundações 

Contra piso e 

fundações 

Pilares e 

fundações 

 

Para o tipo de cimento utilizado, verificou-se a predominância do CP II em 4 tipos de obras, devido ao município ser 

abastecido apenas por uma fornecedora, localizada no município de Capanema e também por esse tipo ser aplicado em 

argamassa de assentamento, revestimento, contrapiso e chapisco, em concreto simples, armado, em blocos de concreto e 

elementos pré-moldados de cimento, pavimentos e calçadas, suprindo assim a necessidade das obras visitadas. Quanto 

ao agregado graúdo utilizado nas obras, notou-se a grande utilização de seixo lavado, justificado pela abundância de 

jazidas no município de Breu Branco. A exemplo disso, podemos citar as Jazidas Monte das Oliveiras e Damasceno, 

distante cerca de 270 Km de Tucuruí. Além disso, toda areia empregada nessas obras, são provenientes das jazidas 

supracitadas. Vale ressaltar que, para utilização dos agregados, os mesmos são aplicados da maneira como são 

recebidos sem passar por qualquer tipo de caracterização.  

 

Em relação à utilização de adições no concreto nenhuma das obras visitadas adotam esta prática. Já em relação ao uso 

de aditivos, na obra A, tem-se a aplicação de um aditivo (detergente) então desconhecido, pois a NBR 12655:2015 [1] 

não reconhece o detergente como aditivo, uma vez que não foram feitos estudos para esse produto, logo não há 

comprovações da eficácia deste sem causar efeitos adversos no concreto conforme especifica a NBR 11768:2011 [12]. 

Nas obras B, C e D tem-se o emprego de aditivos plastificante, sendo adicionados pelo operador sem obedecer a uma 

proporção pré-estabelecida.  Para obra E não houve nenhuma aplicação de aditivo. 

 

Quanto ao armazenamento dos materiais nos canteiros de obras, observou-se a disposição dos mesmos sempre 

próximos ao local de aplicação. O cimento nas obras A, C, D e E é armazenado sobre um estrado de madeira e 

empilhado até 10 unidades, conforme mostra a Figura 2, seguindo as recomendações da NBR 12655:2015 [1]. Esta 

norma recomenda que o cimento fornecido em sacos deve ser guardado em pilhas, em local fechado, protegido da ação 

de chuva, névoa ou condensação. A exceção disso, na obra B observou-se o armazenamento indevido do cimento, sendo 

este disposto apenas sobre uma lona. 
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Figura 2 – Armazenamento de cimento. 

 

Para os agregados, notou-se que apenas a obra A segue os parâmetros especificados na NBR 12655:2015 [1]. A qual 

descreve que os agregados devem ser armazenados separadamente em função da sua graduação granulométrica, não 

podendo haver contato físico direto entre as diferentes graduações. A norma destaca também que O depósito para o 

armazenamento dos agregados deve ser construído de maneira tal que evite o contato com o solo e impeça a 

contaminação com outros sólidos ou líquidos prejudiciais ao concreto. Já nas demais obras, observou-se que não há 

preocupação quanto ao armazenamento dos agregados, sendo estes armazenados em locais inadequados sem ser 

separado fisicamente, conforme ilustrado na Figura 3a. Com relação ao armazenamento da água, todas as obras fazem 

uso de caixa d’água sem tampa sendo utilizada diariamente conforme pode ser observado na Figura 3b. Este modo está 

em discordância com a recomendação da norma, pois a caixa d’água deveria estar tampada.  

 

 
 

Figura 3 – Armazenamento dos materiais. a)agregados e b)água 

 

O Quadro 2 apresenta uma síntese das respostas obtidas para os questionamentos do grupo 3 fornecidas pelos 

responsáveis de cada obra. Observou-se a partir disso, a tendência em relação ao preparo do concreto de maneira 

inadequada. 

 

 

Quadro 2 – Resultados observados nas obras analisadas referente ao grupo 3. 

Perguntas A B C D E 

O concreto 

utilizado é 

produzido in 

loco ou usinado? 

In loco, 

através de 

betoneira 

In loco, através de 

betoneira 

In loco, de 

forma 

manual 

In loco, de forma 

manual 

In loco, 

através de 

betoneira 

Qual o traço 

utilizado? 

1:4, água 

definida 

pelo 

operador 

1:5:6, água 

definida pelo 

operador 

1:1:3 1:3, água definida 

pelo operador 

1 balde de 

cimento, 30 

pás de seixo 

e 0,5 balde 

de água 

Quem define o 

traço? 

Mestre de 

obra 

Engenheiro Mestre de 

obra 

Mestre de obra Mestre de 

obra 
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A dosagem é 

realizada pelo 

volume ou massa 

do material? 

Volume, 

através de 

carro de 

mão 

Volume, através 

de balde 

Volume, 

através de 

carro de 

mão 

Volume, através 

de carro de mão 

Volume, 

através de 

balde e pá 

É realizado 

controle 

tecnológico do 

concreto? 

Não Não Não Não Não 

Como é 

realizado a 

mistura? 

Cimento + 

água + 

agregado 

Seixo + cimento + 

areia + água 

Seixo + 

cimento + 

água 

Seixo + cimento + 

água 

Água + 

cimento + 

agregado 

Como é 

realizado o 

transporte do 

concreto? 

Carro de 

mão e 

balde 

Balde Carro de 

mão e 

balde 

Carro de mão e 

balde 

Carro de mão 

Como é 

realizado o 

lançamento do 

concreto? 

Através de 

carro de 

mão e 

balde 

Através de balde Através de 

carro de 

mão e 

balde 

Através de balde Através de 

carro de mão 

Como é 

realizado o 

adensamento? 

Batendo 

com colher 

de pedreiro 

nas formas 

Batendo com 

martelo nas 

formas 

Batendo 

com 

martelo nas 

formas  

Batendo com 

colher de pedreiro 

nas formas 

Adensamento 

mecânico  

Como é 

realizado a cura e 

por quanto 

tempo? 

Molha 

diariamente 

Molha 

diariamente por 

25 dias 

Molha 

diariamente 

Por 28 dias não 

molhando 

diariamente 

Por 30 dias 

não 

molhando 

diariamente 

 

A respeito do processo produção, observou-se que todas as obras visitadas adotam a produção in loco, sendo que as 

obras A, B e E utilizam betoneira (Figura 4) enquanto que as obras C e D o processo é manual. A NBR 12655:2015 [1] 

afirma que os componentes do concreto, devem ser misturados até formar uma massa homogênea e que esta operação 

pode ser executada na obra, na central de concreto ou em caminhão betoneira.  

 

 
 

Figura 4 - Produção do concreto utilizando betoneira. 

 

Em todas as obras visitadas verificou-se certa predominância em relação ao responsável pela definição do traço de 

concreto. Apenas na obra B o responsável é um engenheiro, sendo nas demais o mestre de obras. Notou-se ainda em 

relação à quantidade de água, que é definida pelos operadores nas obras A, B e D. Como se pode notar, existem grandes 

diferenças no traço nas diversas obras pesquisadas, isso se dá por um dos motivos do uso do método empírico. A 

respeito da dosagem empírica, a NBR 12655:2015 [1] diz que o traço de concreto pode ser estabelecido empiricamente 

para o concreto das classes C10 e C15, com consumo mínimo de 300 kg/m³ de cimento. Entretanto, como a classe do 

concreto nas obras eram C30, notou-se que estão em contraste com a recomendação desta norma afirmando que, a 

composição de cada concreto de classe C20 ou superior, a ser utilizado na obra, deve ser definida, em dosagem racional 

e experimental, com a devida antecedência em relação ao início da concretagem da obra.  
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Para a dosagem do concreto observou-se que todas as obras adotam o traço em volume. Entretanto, as obras A, C e D 

utilizavam carrinho de mão, e as obras B e E usavam baldes e pás como medidas padrão. Conforme especifica a NBR 

12655:2015 [1], o cimento e os agregados são medidos em massa, a água de amassamento é medida em massa ou 

volume com dispositivo dosador e corrigida em função da umidade dos agregados. Além disso, em todas as obras não é 

realizado controle tecnológico tanto para o estado fresco quanto endurecido. Tendo em vista, a série de erros que 

ocorrem durante o processo de concretagem. É essencial que ocorra o controle tecnológico do concreto, como medida 

de segurança e adequação as especificações do projeto. Conforme Neville [13] devem ser realizados métodos de 

controle tecnológicos de acordo com as normas brasileiras regulamentadoras, para aumentar a durabilidade do concreto. 

 

 

 
 

Figura 5 - Transporte de concreto. 

 

Ainda segundo o transporte, a NBR 14931:2004 [7] especifica que o meio utilizado para o transporte não deve acarretar 

desagregação dos componentes do concreto ou perda sensível de água, pasta ou argamassa por vazamento ou 

evaporação. Sendo assim, observa-se que as obras obedecem a este parágrafo da norma. Nesse mesmo contexto, o 

sistema de transporte deve, sempre que possível, permitir o lançamento direto do concreto nas fôrmas, evitando o uso de 

depósitos intermediários.  

 

Sobre o adensamento, verificou-se que apenas a obra E atende as recomendações da NBR 14931:2004 [7] (Figura 6). 

Conforme esta, o concreto deve ser vibrado ou apiloado contínua e energicamente com equipamento adequado à sua 

consistência. Para as obras A, B, C e D, observou-se falhas no adensamento, uma vez que esta etapa foi realizada 

utilizando ferramentas como colher de pedreiro e martelo para bater nas formas de madeira. Sendo o recomendado pela 

NBR14931:2004 [7] que se deve evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com 

prejuízos da aderência. 

 

 
 

Figura 6 - Adensamento do concreto. 

 

Referente à etapa de cura do concreto, apenas a obra B se aproxima do especificado em norma. Segundo Barros et al. 

[14], a cura do concreto é responsável diretamente pela efetivação das reações de hidratação do cimento, de modo que 
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sua não ocorrência e/ou inadequada, resulta em diminuição da resistência e aumento da permeabilidade, promovendo o 

acesso dos agentes inóspitos ao elemento estrutural e, conseguintemente, ao desenvolvimento de patologias.  

 

Nas obras visitadas, notou-se a predominância dos resíduos principalmente das classes A e B estabelecida no Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) - Resolução 307 [15]. Para resíduos da classe A, deverão ser utilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos 

de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura conforme especifica esta resolução. Sendo assim, as obras 

visitadas fazem a reutilização desses resíduos aplicando-os no próprio canteiro como aterro, já para os resíduos da 

classe B a resolução especifica que deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura, porém para esta classe observou 

que as obras fazem a queima desses resíduos no próprio canteiro de obra. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Considerando o levantamento realizado, pode-se concluir que, embora a maioria das obras apresentarem 

acompanhamento técnico e especificações de projeto foram observadas falhas significativas na sequencia de produção e 

aplicação do concreto, em relação às especificações prescritas pelas normas técnicas. Nesse sentido, foram observados 

erros desde o armazenamento dos materiais até os processos de adensamento e cura do concreto. 

 

Dentre os problemas encontrados, vale destacar, a ausência de proporção para a quantidade de água de amassamento 

nos traços, a qual, na sua maioria é definida pelo operador durante a mistura. Além disso, as obras não realizam o 

controle tecnológico do concreto e somente a obra E realiza o adensamento de forma adequada. 

 

Diante dos argumentos supracitados, é notório que as obras analisadas se demonstraram inadequadas, frente ao que é 

prescrito pelas normas técnicas, que regulamentam as etapas de produção do concreto e do controle de qualidade dos 

materiais. Tal fator corrobora uma série de problemáticas, que podem interferir de forma pejorativa na vida útil da 

edificação. Nesse viés, sugere-se a participação das instituições em relação à qualificação profissional de trabalhadores 

da construção civil de Tucuruí visando amenizar essa problemática. 
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RESUMO 

 

Atualmente, a sustentabilidade é cada vez mais mencionada quando o assunto é desenvolvimento econômico. A economia 

está diretamente ligada à construção civil, pois quanto mais construções existirem melhor será o desenvolvimento local. 

Desta forma, a geração de resíduos cresceu ao longo dos anos e isso se tornou um problema para as prefeituras das cidades 

brasileiras. Sendo assim, é necessário que empresas desse ramo sigam as normas criadas pelos municípios e pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Diante do problema exposto, este trabalho visa analisar de maneira quantitativa 

como ocorre a gestão de Resíduos da Construção e Demolição (RCD) em Belém-PA, através da aplicação de um 

questionário. Os dados coletados mostram que 60% possuem PGRCC; 65% dispõem de um local adequado para o 

acondicionamento de RCD; 60% fazem reutilização; 80% sabem a destinação final do material; 64% afirmaram que há 

fiscalização dos órgãos ambientais em suas obras; 80% dos responsáveis técnicos tinham conhecimento da resolução 307 

do CONAMA; 20% se preocupam em reciclar; 36% buscam treinar seus funcionários para realizar a triagem de resíduos; 

apenas 30% sabem o quantitativo de resíduos gerados; 50% realizam triagem dos resíduos ou buscam métodos para 

reduzi-lo. Contudo, as empresas locais precisam melhorar alguns pontos regidos pela resolução 307 do CONAMA. 

 

Palavras-chave: Resíduos da Construção e Demolição (RCD), Gestão, Sustentabilidade. 

 

ABSTRACT 

 

Sustainability has been increasingly mentioned when it comes to economic development. Economy is directly related to 

the construction industry: the more constructions, better the local development. Thus, the production of industrial waste 

increased throughout the years and it has become an issue to Brazilian municipalities. Therefore, it is necessary that 

companies in the industry follow the standards created by the municipalities and the Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA). Before the exposed issue, this research aims to quantitatively analyze how the Construction and 

Demolition Waste (CDW) management works in Belém, PA, by applying a questionnaire. The collected data reveals that 

60% of the companies own a Construction Waste Management Plan (PGRCC); 65% have an appropriate place to pack 

CDW; 60% reuse; 80% know the final destination of the material; 64% of them claim the supervision of environment 

organizations on their works; 80% of the technicians in charge were aware of the 307 CONAMA resolution; 20% of them 

were concerned about recycling; 36% strive to train their staff to sort the waste; only 30% are aware of the quantity of 

the waste produced; 50% sort the waste, or try methods to reduce them. However, the local companies need to improve 

some points ruled by the 307 CONAMA resolution.  

 

Keywords: Construction and Demolition Waste (CDW), Management, Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor da construção civil contribui em ampla escala para o desenvolvimento econômico e social do país, mas, também 

é reconhecido por gerar grandes impactos ambientais, em virtude do consumo de recursos naturais, alterações do ambiente 

e geração de resíduos. De acordo com Wolski e Lonngblood [1], a maior parte das atividades desenvolvidas pela 

construção civil geram resíduos, onde são conhecidos popularmente como: entulhos, ou tecnicamente definidos como: 

resíduo de construção e demolição (RCD), ou, ainda, resíduo da construção civil (RCC). 

 

Os RCD podem ser definidos, conforme a Lei 12.305/2010 [2], como sendo os restos de materiais gerados nas 

construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis.  Conforme a NBR 10.004/2004 [3], os resíduos provenientes das construções, 

classificam-se como não perigosos -inertes (Classe II - B), ou seja, quando estão em contato com a água à uma temperatura 

ambiente, não reagem quimicamente. 

 

A resolução CONAMA nº 307/2002 [4], classifica os RCD’s em quatro classes, sendo estas: Classe A - RCD reutilizáveis 

ou recicláveis como agregados, tais como componentes cerâmicos, argamassa, concreto, solos provenientes de 

terraplanagem, placas pré-moldadas em concreto, entre outros; Classe B - são os resíduos recicláveis para outras 

destinações, como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso 

(Redação dada pela Resolução nº 469/2015); Classe C - RCD sem tecnologia disponível ou aplicações economicamente 

viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação (Redação dada pela Resolução n° 431/11); Classe D - RCD 

proveniente do processo de construção como tintas, solventes, óleos, fibrocimentos com amianto, materiais contaminantes 

ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas e instalações industriais 

(Redação dada pela Resolução n° 348/04).  

 

Com a inclusão da referida resolução passou a ser proibido o encaminhamento dos resíduos de construção e demolição 

para aterros sanitários comuns, pois os mesmos contribuem, em grande parte, para o esgotamento das áreas, TOZZI [5]. 

Segundo alguns autores, como John [6] e Pinto [7], os RCD simbolizam em torno de 50% da massa dos resíduos sólidos 

urbanos. O descarte irregular desses resíduos em áreas clandestinas, tornaram-se uma frequente realidade em todo 

território nacional, causado pela falta de interesse dos poderes públicos e das construtoras. 

 

A construção civil em Belém, que é a maior fonte geradora de resíduos, vem contribuindo para a redução dos desperdícios 

e a triagem no canteiro de obra, por conta de questões econômicas. Vale ressaltar, que falta de gerenciamento desses 

resíduos na região acarreta uma série de problemas, como a ocorrência de enchentes na época de grande volume de 

chuvas, por conta de sua disposição irregular em córregos, rios e terrenos baldios. 

 

De acordo com a pesquisa realizada por Maia e Gaia [8], verificou-se que o reaproveitamento de resíduos da construção 

civil é pouco significativo na região de Belém, as empresas responsáveis pela coleta, em geral, os despejam nas periferias 

para serem utilizados como aterro de quintais em áreas alagadas, onde não há uma atuação eficiente da prefeitura. Quanto 

à reciclagem, algumas empresas dizem reciclar o resíduo, mas não existe nada que comprove a existência da realização 

dessas atividades. 

 

Com intuito de minimizar os impactos ambientais causados pelo RCD, a resolução CONAMA nº 307/2002 [4], busca 

incentivar à reutilização e reciclagem do material, estabelecendo a responsabilidade dos geradores em relação à 

elaboração de programas de gerenciamento de resíduos para cada obra e sua destinação final. Contudo, a presente pesquisa 

teve como objetivo analisar como ocorre a gestão de resíduos em diferentes tipos de obras, na grande Belém, por meio de 

um questionário aplicado com base nesta resolução. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é caracterizada como de levantamento exploratório, utilizando um questionário, baseado na pesquisa de 

ALMEIDA e RUBERG [9], para verificar e analisar a gestão de resíduos sólidos na região metropolitana de Belém em 

diversas edificações em construção, contendo informações se possui ou não os seguintes indicadores: projeto de  

gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC); caracterização de resíduos na obra; local para acondicionamento 

de resíduos; se reutiliza ou recicla os RCDs; se apresenta algum método para diminuição dos resíduos; se a empresa sabe 

a destinação final dos mesmos; conhecimento acerca da resolução 307 do CONAMA [4]; sobre a fiscalização; entre 

outros. Buscando realizar uma análise descritiva e quantitativa, foram entrevistados os responsáveis técnicos das 
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edificações, totalizando 20 pessoas. A amostra de dados coletada tem o intuito de verificar a percepção dos usuários sobre 

a gestão de resíduos em suas respectivas obras. O questionário aplicado pode ser observado na tabela 1: 

 

Tabela 1 – Questionário aplicado nas empresas de construção civil na RMB.  

 
 

 

3 ESTUDO DE CASO  

 

Os locais onde foram aplicados os questionários correspondem a vinte edificações públicas (Prédio da Justiça Federal e 

escola) e privadas, sendo comerciais, residenciais, hospitalares, supermercado e reforma de estádio de futebol localizadas 

na região metropolitana de Belém, no estado do Pará. As empresas que participaram da pesquisa pediram sigilo, sendo 

assim seus nomes não foram mencionados nesse trabalho. 

 

3.1 Caracterização das Construções 

 

O questionário foi aplicado em dezoito edificações da iniciativa privada, contendo, treze edificações residenciais de 

concreto armado com mais de dez pavimentos cada; um edifício comercial com estrutura de concreto armado em fase de 

fundação; uma ampliação de um supermercado; duas ampliações de hospitais, um em estrutura de concreto armado e 

outro em estrutura metálica; e uma reforma de um estádio de futebol. Na iniciativa pública, foram aplicados dois 

questionários, sendo um no prédio da justiça federal e outro em uma escola pública, ambas em concreto armado. Essas 

informações encontram-se resumidas na tabela 2. 
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Tabela 2 – Características das obras do estudo.

 
 

 

4 RESULTADOS 

 

Com base nas respostas obtidas através dos questionários, foi possível a sintetização dos dados em forma de gráficos 

percentuais. Os gráficos mostram pontos positivos e negativos que cada responsável técnico constatou durante a 

construção da edificação.  

 

4.1 Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) 

 

Como quesito para esse trabalho, foi colocado no questionário a questão relacionada ao PGRCC. O gráfico 1 mostra a 

porcentagem de obras que possuem esse projeto. 
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Gráfico 1 – PGRCC nas obras 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante do gráfico apresentado, foi observado que 40% das obras na cidade não possuem o PGRCC. Atualmente, é 

necessário que obras de médio porte possuam esse projeto para que a obra seja devidamente liberada pelos órgãos 

responsáveis. Portanto, a maioria dos empreendimentos da cidade não estão de acordo com a resolução 307 do 

CONAMA[4]. 

 

4.2 Caracterização dos resíduos 

 

Em grande parte do país, a coleta seletiva não é realizada de forma correta. A construção civil, em grande parte, não tem 

uma relevância para esse assunto. Portanto, foi adicionado a pesquisa um tópico que mostra se as empresas fazem algum 

tipo de caracterização em suas obras. O gráfico 2 apresenta os resultados coletados. 

 

Gráfico 2 – Caracterização dos resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi observado que 50% das obras fazem algum tipo de separação dos seus resíduos gerados. Na maioria dos locais que 

foi aplicado o questionário, observou-se que não há uma identificação sobre os resíduos de acordo com sua periculosidade, 

facilitando assim a ocorrência de algum acidente de trabalho. 

 

 

50%50%

O processo de caracterização de resíduos é 

realizado na obra?

SIM

NÃO

60%

40%

A obra possui um Projeto de gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil?

SIM

NÃO
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4.3 Acondicionamento dos resíduos 

 

Outro ponto muito importante a ser abordado, é o local onde esses resíduos são guardados temporariamente. Deste modo, 

a questão sobre o acondicionamento dos resíduos foi adicionada ao tema desse trabalho. O gráfico 3 destaca a quantidade 

de empresas que fazem esse processo. 

 

Gráfico 3 – Acondicionamento dos resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no gráfico acima, é notório que grande parte das obras estudadas fazem o acondicionamento dos resíduos em 

seus canteiros. No entanto, algumas obras ainda não armazenam de maneira adequada os resíduos. A figura 1 mostra o 

descaso em relação ao que foi falado anteriormente. 

 

Figura 1 – Descarte inadequado  
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4.4 Reutilização dos resíduos gerados  

 

Na capital paraense não se há o costume de reutilizar os materiais, principalmente na área da construção civil. Isso acaba 

aumentando a produção de resíduos em obras. O gráfico abaixo (Gráfico 3) expressa os resultados encontrados sobre a 

reutilização desses resíduos. 

 

Gráfico 4 – Reutilização dos resíduos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os dados acima, foi observado que 60% das obras estudadas fazem algum tipo de reutilização no local. No 

entanto, foi notado que os únicos materiais reutilizados são as fôrmas de elementos estruturais que são reaproveitadas 

após a concretagem. 

 

4.5 Reciclagem dos resíduos gerados 

 

Como citado anteriormente, a construção civil é uma grande geradora de resíduos. Diante disso, a reciclagem encontra-

se como uma solução para esse problema. Todavia, os resíduos da construção civil (RCD) ainda não são utilizados em 

grande escala nas obras. O gráfico 5 mostra a porcentagem de empresas que praticam a reciclagem em suas obras. 

 

Gráfico 5 – Reciclagem dos resíduos 
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Os números mostram o que foi falado acima, pois 80% das empresas não realizam nenhum processo de reciclagem. Nas 

obras que realizavam a reciclagem, foi constatado que algumas informaram que mantinham contratos com empresas que 

coletavam os materiais recicláveis para dar um tratamento adequado aos mesmos. 

 

4.6 Métodos para a diminuição dos resíduos 

 

É de suma importância que todos tentem achar métodos e soluções para diminuir a produção de resíduos. Deste modo, 

colocou-se no questionário um tópico relacionado sobre esse assunto. Segundo as respostas dos responsáveis técnicos, 

foi gerado o gráfico abaixo: 

Gráfico 6 – Métodos para a diminuição de resíduos   

 
 

 

Durante a pesquisa, foi observado que 50% dos entrevistados usam algum método para a diminuição dos resíduos gerados. 

Todavia, os principais métodos utilizados pelas empresas eram palestras e orientações dos engenheiros durante o processo 

construtivo. 

 

4.7 Destino final 

 

Segundo a resolução do CONAMA nº 307 [4], as empresas precisam saber sobre o destino final dos resíduos gerados 

pelas mesmas. Portanto, é de suma importância a presença desse assunto na pesquisa. O gráfico 7 mostra a coleta de dados 

realizada. 
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Gráfico 7 – Destino final dos resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os dados acima, encontramos que 16 responsáveis técnicos responderam que sabiam a destinação final dos 

resíduos gerados. Os resíduos gerados pela capital paraense são transportados para um lixão a céu aberto que recebe 

diversos tipos de resíduos, logo o destino final dos RCD não está de acordo com a resolução do CONAMA. 

 

4.8 Fiscalização de órgãos ambientais  

 

Para que seja seguido as leis estabelecidas é necessário que ocorra uma fiscalização regularmente. Alguns órgãos são 

responsáveis para essa finalidade, portanto foi adicionado no trabalho a questão sobre fiscalização nas obras. Os dados 

encontrados são observados no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 8 – Fiscalização nas obras 

 
 

 

Com a sintetização das respostas coletadas, foi observado que na maioria das empresas ocorre uma fiscalização de órgãos 

ambientais. No entanto, essa fiscalização não ocorre de maneira regular, os entrevistados destacaram que as fiscalizações 

ocorriam na fase inicial do empreendimento. 
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4.9 Treinamento para os funcionários 

 

A separação de resíduos é muito importante para o processo de gestão de resíduos. É necessário que todos os funcionários 

de uma obra conheçam sobre o processo de triagem dos resíduos. Com base no que foi citado anteriormente, foi 

adicionado ao questionário um tópico a respeito da existência de algum tipo de treinamento para os funcionários das 

empresas entrevistadas. O gráfico 9 mostra as respostas coletadas. 

 

Gráfico 9 – Treinamento para os funcionários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o gráfico acima, 13 pessoas responderam que a empresa não fornecia um treinamento adequado para a separação 

dos RCD. As empresas que possuíam algum tipo de treinamento destacaram que o mesmo era realizado através de 

palestras feitas por profissionais especializados no assunto. 

 

4.10 Dificuldade para realizar a separação dos resíduos 

 

Com base em alguns tópicos citados anteriormente, foi decidido colocar ao trabalho a questão que diz respeito a 

dificuldade na separação dos resíduos. O gráfico 10 mostra as porcentagens das respostas dos entrevistados. 

 

Gráfico 10 – Dificuldade na separação dos resíduos  
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Segundo o gráfico acima, foi observado que 50% dos entrevistados relataram algum tipo de dificuldade no momento da 

separação dos resíduos. Essa dificuldade pode ser explicada pela falta de treinamento citada anteriormente. 

 

 

4.11 Implantação do PGRCC 

 

Com relação a implantação do Projeto de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC), quinze empresas 

responderam que já houve uma tentativa de implantação e cinco disseram que não. O gráfico 11 apresenta esses resultados 

em porcentagem para esta temática.  

Gráfico 11 – Implantação/tentativa de PGRCC na obra. 

 
 

 

As empresas relataram que já houve uma tentativa, mas não foi implantada porque tiveram problemas com um apoio mais 

efetivo da diretoria das empresas.   

 

 

4.12 Quantidade de resíduos gerados por mês 

 

Sabe-se que uma das maiores quantidades de resíduos gerados é da construção civil. Então foi feita uma pergunta 

relacionada a este tema, onde foi questionado se as empresas sabem a quantidade de resíduos que elas geram para o meio 

ambiente. Com base nisso, somente seis empresas conhecem esses valores de RCD gerados em suas obras, quatorze não 

souberam responder. O gráfico 12 apresenta esses valores em forma de porcentagem. 
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Gráfico 12 – Quantidades de resíduos gerados por mês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13 Conhecimento sobre a resolução 307 do CONAMA 

 

O conhecimento da resolução 307 do CONAMA [4] é de suma importância para a gestão de resíduos das obras. Com 

base nesta afirmação, foi perguntado as empresas se seus responsáveis técnicos tinham conhecimento desta resolução. 

Dezesseis destes engenheiros (as) responderam que tem conhecimento deste assunto, enquanto quatro destes, não. O 

gráfico 13, apresenta estes valores de forma visual, em porcentagem. 

 

Gráfico 13 – Conhecimento sobre a resolução 307 do CONAMA 

 
 

 

O que foi verificado nessas obras que sabiam sobre a resolução é que na maioria, somente o engenheiro tinha 

conhecimento da mesma, poucas empresas repassavam este conhecimento para os seus colaboradores, fazendo assim com 

que essa gestão de resíduos não seja eficiente. 

 

4.14 Frequência de coleta de RCD nas obras. 

A frequência com que são coletados os resíduos nas obras em estudo, por semana, também foi uma questão desse artigo. 

Esta frequência depende da fase onde a obra se encontra (Estrutura, alvenaria, fundação etc.). Verificou-se que a obra 

onde se teve a maior frequência semanal estava em fase de levantamento de alvenaria de vedação interna nos pavimentos 
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mais altos, e de acabamento nos pavimentos inferiores, além disso, estavam trabalhando na fachada, o que gerava cerca 

de vinte containers semanais. As outras obras estavam trabalhando com menos frentes de trabalho o que gerava menores 

valores de coletas semanais. Os números, em porcentagem deste tema, estão representados no gráfico 14.  

 

Gráfico 14 – Frequência de coleta de resíduos por semana nas obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A gestão de RCD na região metropolitana de Belém ainda precisa evoluir. Neste quesito observa-se que atualmente já se 

tem uma certa preocupação com a gestão dos resíduos gerados nas obras. Contudo, essa preocupação se dá mais por uma 

questão econômica do que uma questão ambiental, pois de acordo com as entrevistas o gasto gerado pelo recolhimento 

de resíduos que não recebem triagem é mais oneroso do que os que a realizam. 

 

Pode-se observar, na presente pesquisa, essa evolução através da preocupação das empresas em realizar o seu PGRCC, 

onde das vinte empresas entrevistadas, cerca de 75% das obras tentaram implanta-lo, mas, somente 60% conseguiram 

implantar; 65% possuem um local adequado para o acondicionamento de RCD; 60% fazem alguma reutilização do 

resíduo; 80% tem consciência da destinação final do material descartado de suas obras; 64% disseram que existe uma 

fiscalização dos órgãos ambientais em suas obras; e por fim, 80% dos responsáveis técnicos tinham conhecimento da 

resolução 307 do CONAMA [4]. Em contrapartida, os pontos onde foi verificado que se precisa melhorar são: 

Reciclagem, onde somente 20% se preocupam em reciclar os materiais; 36% apresentam alguma forma de treinamento 

de triagem de resíduos para seus funcionários; e apenas 30% dos entrevistados sabem informar o quantitativo de resíduos 

gerados em suas obras semanalmente. Existe ainda aqueles quesitos onde 50% responderam que apresentam alguma 

triagem dos resíduos, ou método para diminuição desses resíduos e que apresentam dificuldades para a separação dos 

mesmos. 

 

Segundo Brasileiro e Matos [10] a reciclagem de RCD ainda não está consolidada no âmbito das prefeituras municipais 

e na iniciativa privada devido o não cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso ocorre devido à falta de 

fiscalização dos órgãos responsáveis por esta ação, assim como a falta de conhecimento dos técnicos sobre o 

reaproveitamento de RCD. Portanto, é necessário a produção de mais pesquisas e disseminação dos estudos que mostrem 

as vantagens da realização dessas políticas, assim como, segundo KARPINSK [11], estatuir critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil, instruindo medidas necessárias a fim de minimizar os impactos ambientais. 
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RESUMO  

 

O contexto da indústria da construção civil é caracterizado por altos custos, baixo desempenho e utilização de processos 

ultrapassados perpetuados pela grande variedade de processos de produção e utilização de mãos de obra não qualificada. 

Nesse contexto a Construção Enxuta (Lean Construction) surge como uma filosofia gerencial que oferece diferencial 

competitivo às empresas da construção civil, com estratégia metodológica e tecnológica para melhorar os processos, 

otimizar os fluxos e aumentar a qualidade. Diante da dificuldade de mensurar as vantagens que a aplicação dos conceitos 

da Lean Construction traz às empresas construtoras, foi desenvolvido um modelo de classificação de empresas quanto ao 

grau de aplicação de ferramentas lean: O Rapid Lean Construction-Quality Rating Model (LCR), um modelo que oferece 

uma avaliação categorizada, com fácil visualização e interpretação dos resultados. O objetivo da pesquisa foi investigar 

a prática da construção enxuta em obra pública de infraestrutura rodoviária. Por meio da vivência na obra, registros 

fotográficos e um questionário, pode-se aplicar o modelo LCR e, assim, traçar o perfil lean das empresas. Constatou-se 

que a classificação está apropriada, pois as empresas foram classificadas como nível “ccc”, apresentando consciência de 

qualidade, porém pouco/nenhum conhecimento sobre construção enxuta.  

 

Palavras-chave: lean construction; infraestrutura; LCR; pavimentação. 

 

ABSTRACT 

 

The context of the construction industry is characterized by high costs, low performance and use of outdated processes 

perpetuated by the wide variety of production processes and use of unskilled labor. In this context, Lean Construction 

emerges as a management philosophy that offers competitive advantage to civil construction companies, with a 

methodological and technological strategy to improve processes, optimize flows and increase quality. In view of the 

difficulty of measuring the advantages that the application of Lean Construction concepts brings to construction 

companies, a company classification model was developed in terms of the degree of application of lean tools: The Rapid 

Lean Construction-Quality Rating Model (LCR), a model that offers a categorized assessment, with easy visualization 

and interpretation of results. The objective of the research was to investigate the practice of lean construction in public 

road infrastructure works and to indicate the possible losses and good lean practices. Through the work experience, 

photographic records and a questionnaire, the LCR model can be applied and, thus, to outline the lean profile of the 

companies. It was found that the classification is appropriate, as the companies were classified as “ccc” level, showing 

quality awareness, but little / no knowledge about lean construction.  

 

Keywords: lean construction; infrastructure; LCR; paving. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O contexto da indústria da construção civil é caracterizado por altos custos, baixo desempenho (elevadas perdas, baixa 

produtividade, falta de segurança e confiabilidade de prazos) e utilização de processos ultrapassados perpetuados pela 

grande variedade de processos de produção e utilização de mão de obra não qualificada. A crise do setor nos últimos anos 
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acentua esses agravantes e a sobrevivência no mercado requer uma visão sistêmica dos gestores, descobrindo e gerando 

oportunidades para se manterem estruturadas estratégica e tecnologicamente.  

 

Nesse contexto, a Construção Enxuta (Lean Construction) surge como uma filosofia gerencial que oferece diferencial 

competitivo às empresas da construção da construção civil. Traz como mudança conceitual a introdução de uma nova 

forma de entender os processos produtivos e a maneira pela qual processos e operações são definidos, proporcionando 

melhorias na gestão da qualidade. 

 

O marco principal para o desenvolvimento desta filosofia na construção civil foi a publicação do trabalho “Application 

of the new production philosophy in the Construction industry” por Lauri Koskela [1], a partir do qual foi criado o IGLC 

(International Group for Lean Construction), engajado na adaptação e disseminação do novo paradigma no setor da 

construção civil em diversos países.  

 

A mensuração da qualidade, bem como a aplicação dos princípios da Lean Construction na indústria da construção civil, 

tem sido efetuada através de medidas qualitativas. Entretanto, existe um modelo que foi desenvolvido por pesquisadores 

da Universidade Federal do Paraná/Brasil e Universidade de Karlsruhe/Alemanha que possibilita analisar de forma 

quantitativa o ambiente da construção, tendo como base as respostas de um checklist – denominado de Rapid Lean 

Construction-Quality Rating Model (LCR) [2]. Trata-se de um modelo de classificação de empresas para determinar o 

quão lean é uma obra, ou seja, qual é o grau de aplicação de ferramentas lean. Foi fundamentado nos cinco princípios 

lean definidos por Womack e Jones [3] e nos onze princípios da Lean Construction de Koskela [1].  

 

Este artigo apresenta a aplicação do LCR em três empresas responsáveis pela execução de uma obra de pavimentação 

rodoviária em um Estado brasileiro. O objetivo foi investigar a prática da construção enxuta em obra pública de 

infraestrutura e assim identificar as possíveis perdas e boas práticas enxutas, presentes no serviço de pavimentação 

rodoviária. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Contexto da Lean Construction na Construção Civil  

 

A indústria da construção civil é composta por uma cadeia produtiva que abrange setores industriais diversos e apresenta 

grande heterogeneidade. Desde os anos 1980, ela tem procurado melhorar o nível de controle dos processos produtivos, 

para tal começou por implementar a gestão da qualidade total (Total Quality Management – TQM). Este sistema, no 

entanto, possui algumas limitações uma vez que não contempla com a devida profundidade questões relacionadas com a 

eficiência e eficácia do sistema de produção. O conceito de lean construction, baseado no paradigma da lean production, 

surge como novo referencial a partir dos anos 1990 aplicado à gestão de processos na construção civil, com a finalidade 

de adaptar conceitos e princípios da área de gestão da produção às peculiaridades do setor [4]. 

 

A filosofia lean construction se baseia em atividades de fluxo e critérios de valor. Traz como proposta a melhoria no 

processo produtivo removendo as ineficiências, implantando inspeções sucessivas, redução do transporte, eliminação de 

tempos ociosos, dentre outras práticas, com origem no Sistema Toyota de Produção engajado no ajuste de produção, 

reduzindo perdas e produzindo apenas o necessário. Nesse contexto Ohno [5] define perdas como atividades 

desnecessárias que geram custo, não agregam valor e que, portanto, devem ser imediatamente eliminadas. Ele classifica-

as em sete tipos: superprodução, transporte, processamento em si, movimentação, estoque, defeitos e espera. 

Posteriormente Koskela [6] apresenta o making-do como outro tipo de perda e o define como uma improvisação do serviço 

devido ao fato de executar a atividade com o que se tem disponível. Womack et al. [7] difundiram os conceitos da 

produção enxuta através de cinco princípios enxutos: 

 

• Valor - definição do que o cliente quer no tempo, custo e necessidade específicos; 

• Cadeia de valor – são todas as ações necessárias para se levar um produto/serviço específico ao cliente final; 

• Fluxo – fazer os produtos/serviços fluírem, evitando a formação de estoque e esperas; 

• Produção Puxada – necessidade de produzir apenas o que será consumido, e 

• Perfeição – constante retroalimentação do sistema. 
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A partir dessa classificação de perdas definidas inicialmente para a indústria automobilística foi possível expandir para 

as mais diversas áreas, a exemplo da indústria da Construção Civil e adequar as particularidades de cada setor. A filosofia 

lean visa reduzir essas perdas, garantindo maior qualidade e menor custo de execução das obras. 

 

Os pilares da construção enxuta são: Just In Time (baseado no estoque zero, busca a eliminação das perdas para garantir 

fluxo contínuo na produção) e Controle da Qualidade Total – TQC (visando aplicar a qualidade durante todas as operações 

da empresa). Uma forma de otimizar a gestão dos processos produtivos e amenizar os problemas do cotidiano, é a 

aplicação das ideias da produção enxuta traduzidas em 11 princípios para a construção enxuta [2]. 

 

Os princípios enxutos apresentam uma ligação entre si e estão atrelados a busca da eficiência do processo. Uma ferramenta 

para alcançar o êxito desses princípios é a utilização do kit completo, este se trata de um agregado de componentes, 

documentos, projetos e informações necessárias para inteirar um conjunto, subconjunto ou um processo, havendo um kit 

de entrada e um de saída [2]. Ao estudar o kit completo aplicado à construção civil, Koskela [8] determinou os sete fluxos 

fundamentais para dar lógica às sequências das etapas, são eles: informações (projeto), materiais (componentes), mão de 

obra, máquinas (equipamentos), tarefas, condições externas e o espaço. 

 

Um estudo desenvolvido por Santos [2] fez uma busca na literatura nacional referente aos princípios enxutos e suas 

recorrentes perdas relacionadas a obras públicas e constatou que os conceitos enxutos são utilizados em larga escala em 

obras de construção civil, e quase nunca em obras de infraestrutura. As ferramentas com indicadores são grandes aliadas, 

responsáveis por mensurar ações de empresas que visam melhorias contínuas. 

 

2.2 Indicador Lean 

 

O desenvolvimento das atividades no campo da construção civil, a inquietude em aperfeiçoar os processos construtivos 

e, consequentemente almejar melhorias contínuas, redução de desperdícios/perdas e qualidade nas atividades em 

progresso, exigem a busca por ferramentas de medição de desempenho, para assim tornar o produto sustentável em todas 

as etapas [2]. 

 

Geralmente são usadas medidas qualitativas para mensurar a qualidade e aplicação princípios da Lean Construction nos 

ambientes de obra da construção civil. No entanto, a avaliação quantitativa também foi viabilizada mediante um modelo 

proposto por Hofacher et al. [9], que tem como base as respostas de um checklist – o (LCR). A análise é efetuada por 

meio de um questionário em conjunto com uma visita à obra. São conferidas notas, e estas levam em consideração o 

desempenho da empresa em seis categorias, são elas: (a) Foco no cliente; (b) Desperdícios; (c) Qualidade; (d) Fluxo de 

materiais e produção puxada; (e) Organização, planejamento e fluxo de informações; e (f) Melhorias contínuas. 

 

Para cada uma das seis categorias, são conferidos pontos de avaliação em escala Likert, de 0 a 6, totalizando 30 questões 

a serem respondidas. Dispondo disso, são calculadas as porcentagens entre a classificação máxima e a alcançada em 

pontos. Um projeto com a classificação mais baixa é definido como projeto LC-d, enquanto o de pontuação mais alta 

possível é classificado como LC-aaa. A Figura 1 detalha a classificação da ferramenta LCR. 

 

 
Figura 1 – Classificação do LCR [9] 

178



 

 
 

 

 

 

3. MÉTODO DO TRABALHO  

 

3.1. Descrição do objeto de Pesquisa 

 

O objeto de pesquisa foram três empresas responsáveis pela execução de uma obra pública de infraestrutura rodoviária 

realizada em um Estado brasileiro, entre novembro de 2016 e dezembro de 2019. 

 

A Empresa 1 era a empresa executora da obra de pavimentação que incluia os serviços de terraplanagem, pavimentação, 

obras de drenagem e de arte especiais e desapropriação. É uma empresa com cerca de cinco décadas de atuação no 

mercado de obras pesadas. É certificada nas normas ISO 9001 e na PBQP-H Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade e Habitat aplicável ao SIAC Nível “A” e tem como diretrizes as normas ISO14001 e OHSAS18001. 

 

A Empresa 2 realizava a fiscalização da obra para o órgão federal competente. Atua com foco em serviços especializados 

de engenharia consultiva. É uma empresa referência em Estudos, Projetos e Gerenciamento de obras de grande porte. 

Possui certificação ISO 9001. 

 

Já a empresa 3 realizava a gestão ambiental da obra. Atuava em diversas áreas com educação ambiental para a população 

e funcionários da obra, fiscalização do cumprimento dos requisitos ambientais. 

 

Nesse trabalho foi realizada uma breve pesquisa qualitativa visando analisar como as práticas lean são aplicadas em obras 

de infraestrutura. Foi um estudo exploratório e descritivo tendo em vista que ainda são poucos os referenciais teóricos 

relacionados à área de infraestrutura.  

  

A ferramenta principal foi o questionário do LCR, aplicado a essas três empresas para retratar o perfil da construção 

enxuta da obra. O tempo de duração das entrevistas foi em torno de uma hora, após o término da entrevista foi preenchido 

o questionário, fora da obra. 

 

Durante toda a execução da obra sempre se estabelecia diálogo com os gestores sobre a execução do empreendimento. 

Além do diálogo também era feita observação cautelosa e registros fotográficos. Diante da vivência de 2 anos e 6 meses, 

a entrevistadora avaliou a pontuação da obra (de 0 a 6 em cada quesito), de acordo com o questionário do LCR. O Quadro 

1 mostra a apresentação simplificada do modelo, com a divisão entre categorias, os pontos de avaliação e a escala de 

pontuação. 
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Quadro 1 – Categorias e pontos de avaliação do LCR, em escala de 0 a 6 [9] 

 
 

4. ESTUDO DE CASO  

 

4.1 Análise do LCR 

 

As três empresas analisadas foram responsáveis pela execução de uma obra de pavimentação rodoviária de grande porte 

situada em um Estado brasileiro.  Duas dessas empresas têm a certificação ISO 9001 uma das vertentes do lean, com a 

busca por melhorias. 

 

A partir do LCR, apoiado em observações, vivência de obra e registros fotográficos, verificou-se em todas as empresas 

os conceitos enxutos, em conformidade ou não. 
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Conforme descrito no método de trabalho, foram atribuídas notas de 0 a 6 a cada item do questionário e, a partir da 

proporção entre a nota máxima e a alcançada, de acordo com a tabela de classificação do LCR, determinou-se o quão lean 

era cada Empresa. Na Tabela 1estão expostas as porcentagens para cada categoria, bem como a classificação do LCR 

referente à Empresa 1. 

 

Tabela 1 – Porcentagem de classificação da Empresa 1 no LCR 

 
 

De acordo com a classificação LCR [9], a Empresa 1 atingiu um percentual de 51,11%, nível ‘ccc’, ou seja, apresenta 

consciência de qualidade, algum conhecimento sobre construção enxuta, no entanto, como é uma empresa sediada em 

Estado distante da Sede, não aplicou efetivamente as boas práticas na respectiva obra. A Figura 2 mostra o resultado: 

 

 
Figura 2 – Classificação da Empresa 1 no LCR 

 

A interrupção no fluxo de trabalho é qualquer desvio do que foi planejado ou assumido como certo para um evento, que 

leve a adição de tempo ou dinheiro para a sua conclusão [1]. Situações não previstas podem gerar interrupção no fluxo 

de trabalho.  Essa obra de pavimentação rodoviária com aproximadamente 50 km de extensão foi dividida em dois trechos 

de trabalho – 1 e 2, iniciando a obra no trecho 2. Por volta do sexto mês de obra iniciou o período chuvoso com índice 

pluviométrico não previsto para a região no período e a obra precisou ser interrompida. O trecho 1 não recebeu o mesmo 

nível de chuvas e poderia ser deslocado as equipes de trabalho para iniciar a execução, no entanto, a regularização 

ambiental ainda não havia sido concluída e o órgão ambiental não liberou o início dos serviços. Desse modo, a obra ficou 

parada por cerca de um mês.  A Figura 3 mostra maquinários parados durante período chuvosos, bem como em fila de 

espera em jazida durante o período de terraplanagem. 
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        (a)                                                     (b)                                                (c) 

Figura 3 – Maquinário parado na obra 

 

Mesmo com todo o planejamento feito adequadamente, nas obras de pavimentação rodoviária é recorrente acontecer 

eventos que geram interrupções no fluxo dos serviços. Durante os serviços de terraplanagem identificou-se a ocorrência 

de rochas e da rede de abastecimento de água no leito da rodovia, itens não previstos nessa obra. Essa ocorrência resultou 

numa defasagem do cronograma da obra, tendo em vista a necessidade de comunicação da empresa com a companhia de 

abastecimento para realizar o afastamento da rede adutora para as margens da rodovia. A Figura 4 mostra a ocorrência de 

rocha no leito da rodovia e a necessidade de usar detonação dessas rochas em vários trechos da rodovia. Serviço esse que 

demanda terceirização de empresa especializada e requer ênfase maior na segurança da obra. 

 

  
                                                       (a)                                                                         (b)                                 

Figura 4 – Ocorrência de rocha e rede adutora 

 

Perdas do tipo making-do foram registradas. Uso de manilhas de concreto para a realização da drenagem em bueiros com 

resistência abaixo da requerida para o tráfego da rodovia e após identificação solicitada a substituição completa. Também 

foi levantado grave processo erosivo em cabeceira de ponte após a ocorrência de chuva. Essas ocorrências geraram perdas 

do tipo making-do, conforme mostra a Figura 5.  
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(a)                                                                             (b) 

Figura 5 – Perdas do tipo making-do 

 

A Empresa apresentava qualidade considerável na execução dos serviços e com bom andamento. Dispunha de 

equipamentos e maquinários em quantidade e qualidade adequada para realizar dentro do cronograma previsto. A Figura 

6 mostra o uso de alguns desses maquinários na execução dos serviços. A segurança do trabalho na obra era utilizada de 

forma bem eficiente durante todo seu período de execução, conforme pode ser observado na Figura 7.  

 

 
(a)                                                                             (b) 

Figura 6 – Uso de maquinários 

 

 
Figura 7 – Sinalização devidamente utilizada 

 

A Tabela 2 dispõe das porcentagens para cada categoria, bem como a classificação do LCR referente à empresa 2.  
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Tabela 2 – Porcentagem de classificação da Empresa 2 no LCR. 

 
 

Com relação à classificação LCR [9], a Empresa 2 atingiu um percentual de 49,44%, nível ‘ccc’, ou seja, apresenta 

consciência de qualidade, mas com pouco/nenhum conhecimento sobre construção enxuta, conforme apresentado na 

Figura 8.  

 

 
Figura 8 – Classificação da Empresa 2 no LCR 

 

Os principais pontos fortes identificados na Empresa 2 foram foco no cliente, qualidade. A empresa sempre estava 

acompanhando o andamento dos serviços em campo, instruindo a mão de obra sobre a adequada realização das atividades 

e realizando o controle de qualidade dos serviços, conforme pode ser observado na Figura 9. 
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Figura 9 - Acompanhamento de serviços de campo 

 

A Tabela 3 dispõe das porcentagens para cada categoria, bem como a classificação do LCR referente à Empresa 3. 

 

Tabela 3 – Porcentagem de classificação da Empresa 3 no LCR 

 
 

Com relação à classificação LCR [9], a Empresa 3 atingiu um percentual de 51,%, nível ‘ccc’, ou seja, apresenta 

consciência de qualidade, mas com pouco/nenhum conhecimento sobre construção enxuta, conforme apresentado na 

Figura 10. 

 

  
Figura 10 – Classificação da Empresa 3 no LCR 

 

Na empresa 3 se destacam os desperdícios, a qualidade e o foco no cliente. Era bastante atuante no cumprimento de suas 

funções. A Figura 11 mostra a realização do monitoramento do nível de poluentes atmosféricos emitidos pelos 
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equipamentos utilizados na obra. A Figura 12 evidencia a realização de palestra educativa para os operários sobre boas 

práticas a serem incorporadas na realização dos serviços. 

 

  
                                Figura 11 – Monitoramento de poluentes                          Figura 12 – Realização de palestra 

 

Diante das porcentagens de classificação das três Empresas optou-se pela sobreposição gráfica destas, como visto na 

Figura 13 para melhor visualização comparativa. O comparativo evidenciado pela Figura 13 demonstra o quão próximas 

estão as Empresas. Verifica-se que as empresas pesquisadas foram então classificadas como baixo ou nenhum 

conhecimento lean. O grupo de menor destaque foi de “melhorias contínuas”, tendo os resultados mais baixos para todas 

as Empresas pesquisadas. Em seguida, com um menor desempenho, registra-se o grupo “fluxo de materiais e produção 

puxada”, em que as Empresas 2 e 3 apresentaram os menores valores pesquisados. Por sua vez, o grupo “qualidade” 

apresentou o melhor resultado em todas as Empresas pesquisadas, seguido de “foco no cliente” e “desperdício”. 

“Organização, planejamento e fluxo de informações” obteve resultados diferentes para as Empresas pesquisadas, porém 

não superiores à 50.  

 

O melhor desempenho é observado na Empresa 1, conforme já apresentado a mesma possui mais de meio século de 

atuação, possui algumas certificações e sempre vem investindo na melhoria contínua da empresa. 

 

 
Figura 13 – Sobreposição da classificação do LCR 

 

Tais dificuldades recebem influência das características do processo produtivo pesquisado, pois como as obras de 

pavimentação seguem o trajeto da rodovia é mais difícil gerenciar e garantir a aplicação fiel dos princípios lean 

construction. Observa-se que sempre ocorrerão perdas ao longo de uma obra, desperdícios de materiais e descarte em 

locais inadequados, muitas vezes camuflados e não perceptíveis pela gestão e até mesmo pelos órgãos competentes 

responsáveis pelos quesitos ambientais, mas pelas ações positivas identificadas, é evidente o potencial de melhoria com 

a inserção de práticas enxutas.  Ademais, nesse segmento, a lean construction contribui de maneira eficaz para a 
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sustentabilidade, na medida em que tem como foco a redução de perdas, geralmente relacionadas a problemas ambientais, 

desperdício de materiais, acidentes e retrabalhos.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da realização do trabalho observou-se a presença e uso de conceitos enxutos nas empresas analisadas ainda de 

modo incipiente. As perdas mais frequentes nessa obra foram por making-do, espera e execução ou uso de produtos 

defeituosos.  

 

Tendo em vista que o método LCR é um método subjetivo é importante que o pesquisador tenha um sólido conhecimento 

a respeito da filosofia da Lean Construction e seja imparcial na avaliação para resultar numa avaliação condizente com a 

situação da obra.  

 

Com os resultados da aplicação do LCR nas três empresas responsáveis pela obra, foi possível traçar o perfil lean das 

Empresas. Assim, constatou-se que a classificação está apropriada, pois as três foram classificadas como nível “ccc”, ou 

seja, apresenta consciência de qualidade, porém com pouco/nenhum conhecimento sobre construção enxuta. Como 

sugestão para trabalhos futuros, sugere-se avaliar um número maior de obras de cada empresa para assim construir um 

perfil lean mais sólido.  
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RESUMO 

 

A construção civil brasileira está em fase de implantação do processo BIM (Building Information Modelling), enfrentando 

obstáculos relacionados ao aprendizado necessário e à resistência natural das partes interessadas a mudanças no processo 

de projetar e construir. Disciplinas como custos são as primeiras a refletir mudanças e como estas impactam a qualidade 

final do projeto e do orçamento. Este artigo se propõe a mostrar o ponto de vista do orçamento no processo BIM em uso 

no Brasil, (1) discorrendo sobre os diferentes tipos de orçamentação em BIM sendo aplicados atualmente na construção 

civil e registrados na literatura, e (2) comparando os achados com um estudo de caso de orçamentação em BIM utilizando 

o software OrçaFascio. Com uma metodologia composta por revisão da literatura e estudo de caso, foi percebido que os 

obstáculos enfrentados pela orçamentação em BIM no Brasil se devem à falta de interoperabilidade entre softwares de 

orçamentação e de projetos, mentalidade BIM falha, dificuldade de utilização das bases orçamentárias disponíveis dentro 

do processo aplicado, etc. Conclui-se que as falhas se resumem à concepção do processo BIM, no qual as necessidades 

da orçamentação deveriam ser previstas com antecedência. A comunicação entre as disciplinas se mostrou extremamente 

necessária, mais do que o foco no software.  

 

Palavras-chave: orçamento; BIM; softwares; estudo de caso. 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian construction industry is beginning BIM (Building Information Modelling) implementation, facing obstacles 

such as the need of training and knowledge update, and the natural aversion of stakeholders to change in the process of 

design and execution. Areas such as cost management are some of the first to reflect changes and its impact on product 

quality. This article shows the point of view of the cost management throughout BIM implementation in Brazil, (1) 

describing the different budgeting processes in BIM being applied to the construction industry and discussed in literature, 

and (2) comparing such compilation to a case study of budgeting in a BIM process with the software OrçaFascio. With a 

literature review and a case study as methodology, the obstacles faced by budgeting in the BIM process in Brazil include 

lack of interchangeability between design and budgeting softwares, lack of BIM mindset, hardship in inserting cost per 

unit data in the softwares, etc. It was concluded that the failures origins can be traced back to the conception of the BIM 

process, where the needs of cost management need to be mapped in anticipation. Communication between different 

subjects was more important than software usage. 

 

Keywords: cost estimation; BIM; software; case study. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Fazendo jus à sua importância mercadológica e ao seu papel de agente de modernização, a construção civil está sempre 

em busca de aperfeiçoamento. Entre as atuais opções, é possível encontrar discussões frequentes sobre o processo BIM, 
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ou Building Information Modelling, que promete agilidade, compatibilização, diminuição de erros, redução de 

ineficiências e maior confiabilidade. 

 

O BIM é um conjunto de políticas, processos e tecnologias interativas que geram uma metodologia para gerenciar dados 

no processo de projetar edifícios [1]. Uma premissa básica é a colaboração de diferentes stakeholders em diferentes fases 

do ciclo de vida para inserir, extrair, atualizar ou modificar informações no modelo que dão suporte à tomada de decisão 

(NBIMS, 2010 apud [2]). Sua aplicação, portanto, exige integração e colaboração entre as partes interessadas, bem como 

um conhecimento holístico do projeto. Esta nova forma de organização do trabalho exige mais proximidade dos 

profissionais e conhecimento do processo construtivo [3].  

 

Apesar do foco do BIM na modelagem arquitetônica, o processo de orçamentação tem o potencial de auxiliar a sua 

implementação, pois reúne as informações de todas as disciplinas envolvidas. Os orçamentistas devem participar, 

idealmente, de todo o processo de projeto, desde a sua concepção, produzindo desde estimativas de custos à orçamentos 

executivos. Porém, mudanças nos processos de projetar podem impactar seriamente a qualidade final do projeto e do 

orçamento. A quantificação deve ser atualizada a cada evolução dos desenhos, exigindo tempo considerável nos moldes 

tradicionais, o que pode ser agilizado e automatizado pelo BIM, aumentando a confiabilidade dos processos. Pondera-se, 

no entanto, que o papel do orçamentista permanece como fundamental e decisivo pois não se restringe à extração de 

quantitativos [4]. 

 

Nesse sentido, esse artigo tem como objetivo estruturar o conhecimento sobre a aplicação do BIM no processo de 

orçamentação, discorrendo sobre os diferentes métodos adotados no cenário nacional e internacional. A comparação 

desses métodos com um estudo de caso de orçamentação em BIM com a utilização do software OrçaFascio permitiu a 

compilação de lições aprendidas sobre o processo e suas necessidades ao longo do processo de implementação. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Dada a natureza tecnológica do BIM e o impulso de mudança que ele proporciona, a maioria dos documentos gerados a 

nível técnico e acadêmico estão em formato de guias, incentivando a disseminação rápida da informação e das melhores 

práticas, sendo alguns listados por Succar [1].  Siebelink et al [5] citam trabalhos mais atuais sobre as matrizes de 

maturidade BIM. 

 

Discutindo especificamente o gerenciamento de custos em BIM, e no interesse deste trabalho, alguns estudos foram 

listados a seguir, divididos em trabalhos internacionais e nacionais. 

 

2.1 Cenário Internacional 

 

Os custos de uma edificação continuam sendo um importante parâmetro de avaliação dos esforços de design e execução. 

Diaz et al [6] focam nos custos da edificação sob estudo para mostrar a otimização proporcionada pelo uso do BIM, tanto 

pelo uso do princípio de Pareto, quanto pelo cálculo dos custos preliminares. Outros focam nos custos do ponto de vista 

operacional, e como estes podem ter melhor avaliação dentro do processo BIM [7-8]. 

 

Porém, a maioria das discussões acadêmicas focam na documentação do processo de extração de quantitativos, já que 

uma das promessas do BIM é aumentar a precisão. Um dos processos documentados é o uso de uma API (Application 

Programming Interface), uma sequência de rotinas que podem ser aplicadas sem acesso ao código-fonte (semelhante a 

um macro do pacote Office) [9].  

 

Outros trabalhos detalham o processo de modelagem, orçamentação e alocação de recursos por meio das ferramentas 

BIM disponíveis no mercado. Narlawar, Chaphalkar e Sandbhor [10] mostram o gerenciamento prévio de uma torre 

residencial com o uso dos softwares Autodesk Revit, Primavera P6 e Autodesk Navisworks. Os autores relatam que a 

extração de quantitativos ocorreu de forma rápida e precisa, exceto para alguns serviços calculados manualmente em 

planilha eletrônica. O modelo da edificação ainda permitiu a inserção de um custo unitário por item de trabalho, que 

possibilitou a geração de um orçamento preliminar. 

 

Borhani et al [11] chamam a atenção para as exigências das definições das dimensões dos modelos digitais gerados. O 

modelo 5D, por exemplo, exige mais do que uma estimativa de custo, requerendo também gerenciamento, engenharia de 
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valor e outras atividades. Por isso, os autores citam outros softwares além do Autodesk Navisworks, como o DESTINI 

Estimator, como ferramentas que levam os orçamentos e o gerenciamento a níveis mais detalhados. 

 

2.2. Cenário Nacional 

 

A “Estratégia BIM BR” foi lançada em 2018, “buscando incentivar o desenvolvimento do setor de construção, trazer mais 

economicidade para as compras públicas e maior transparência aos processos licitatórios, além de contribuir para a 

otimização de processos de manutenção e gerenciamento de ativos” [12]. Um dos resultados esperados é o aumento da 

precisão no planejamento e execução de obras, com maior confiabilidade de cronogramas e orçamentação. Em um país 

onde 34,5% do total das construções são provenientes de entidades públicas [13], as demandas do governo federal têm 

grande impacto na qualidade das obras e na concorrência desse mercado.  

 

As necessidades dos orçamentos para aceitabilidade dos órgãos públicos estabelecem a utilização dos custos unitários de 

referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI [14], que também está 

presente na Estratégia BIM BR como parâmetro de referência para compras governamentais. 

 

Passando às aplicações, Trindade e Santos [15] apresentaram um processo de definição das diretrizes de modelagem para 

a extração automática de quantitativos a partir de projetos preliminares, onde a quantificação é mais difícil comparada ao 

projeto executivo que tem maior detalhamento. Ponderam, contudo, que a forma de orçar também se altera conforme 

avança o projeto, e que a ausência de um padrão capaz de lidar com a integração dessas variáveis pode comprometer a 

precisão. 

 

Ferreira et al. [16] automatizaram a criação de uma Estrutura Analítica de Projeto (EAP) utilizando o software Dynamo 

integrado ao Autodesk Revit, a partir da geração e manipulação de parâmetros de projeto através da programação visual 

computacional, automatizando a inserção dos códigos dos serviços e insumos nos elementos dos modelos virtuais. Os 

autores afirmam que com essa ferramenta, o processo de orçamento pode ser realizado tanto pelo Autodesk Revit, com a 

extração de quantitativos e associação ao custo unitário, quanto pelo Autodesk Navisworks, utilizando catálogos de custos 

que são associados aos elementos do modelo. 

 

Felisberto [3] estudou a elaboração de orçamento de referência de obra pública observando a nova metodologia de árvore 

de fatores do SINAPI e o BIM 5D, com os elementos do projeto modelados até um nível de desenvolvimento (LOD) 300. 

As ferramentas utilizadas foram o Autodesk Revit e Autodesk Navisworks, juntamente com a planilha eletrônica.  

 

Merkel, Ioshimoto e Souza [17] discorrem sobre como incentivar o uso do BIM para auxiliar a quantificação de serviços 

em orçamentos, e relatam uma prática corriqueira nessa fase de implementação: opções de uso parcial, com atuações 

“manuais” na quantificação de serviço. Nesse sentido, os autores resumiram as três opções apontadas por Eastman et al. 

[4] para a extração de quantitativos dos modelos, mostradas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Opções de extração de quantitativos em BIM (adaptado de Merkel, Ioshimoto e Souza [17]) 

Opções de extrações de 

quantidades em BIM 
Vantagens Desvantagens 

1ª – Exportar quantitativos do 

modelo para um software como 

o Microsoft Excel  

-Agilidade no processo de quantificação 

-Uniformidade da informação entre as 

áreas envolvidas 

-Otimização do tempo de orçamentação 

em revisões do projeto. 

- Dificuldade na verificação dos 

lançamentos feitos na planilha 

orçamentária 

2ª - Conexão direta entre 

software de orçamentação e 

componentes BIM via plug-in  

- Idem acima. 

- Idem acima. 

- O orçamentista deve saber 

como acessar o banco de dados 

do software de orçamentação e 

do BIM. 

3ª - Uso de ferramenta BIM para 

levantamento de quantidades, 

envolvendo extração automática 

e levantamentos manuais 

- Domínio dos dados exportados. 

- Menor tempo e custo de modelagem: 

determinados objetos não precisam ser 

modelados, pois suas quantidades são 

obtidas através de entradas manuais. 

-Maior tempo de execução 

- Opção mais propensa a erros 

humanos 
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Com a Tabela 1, é possível perceber que a extração de quantitativos pode ser executada de diversas formas, e que a 

heterogeneidade de métodos pode dar margem à redução da precisão e ao aumento dos erros. 

 

A ABDI [18], também aborda procedimentos possíveis para o levantamento de quantitativos: levantamento direto nos 

softwares de projeto; associações indiretas de serviços aos parâmetros; utilização de plug-ins que associam as tabelas do 

software de projetos a planilhas externas, e conexão com bases de orçamento; programas que geram quantitativos e são 

aptos a trabalhar com formatos de arquivos IFC por exemplo. 

 

3. ESTUDO DE CASO: Edificação Complexa 

 

A experiência prática dessa pesquisa refere-se ao processo de projetar e orçamentar uma edificação de tipo complexa, 

com escopo e características construtivas específicos para sua finalidade. Por questões de sigilo, não é possível detalhar 

a edificação. Seu programa de necessidades está estreitamente relacionado à sua finalidade, e qualquer declaração pode 

torná-la reconhecível. Porém, algumas de suas características básicas são edificação térrea, de mais de 10 mil metros 

quadrados de implantação, com uso de paredes de concreto moldadas in loco. 

 

Os projetos foram desenvolvidos no Autodesk Revit para o projeto arquitetônico e QiBuilder para os projetos 

hidrossanitários e elétricos. Para o projeto estrutural, não foram encontrados programas de dimensionamento com 

interface BIM para o sistema construtivo adotado. Tais projetos foram dimensionados no software Cypecad porém 

detalhados no programa fornecido pelo Instituto Brasileiro de Telas Soldadas (IBTS), com modelagem tradicional 2D.  

 

O processo de orçamentação foi realizado no programa OrçaFascio, uma plataforma online que permite a pesquisa 

simultânea por composições de custos unitárias em diversas bases orçamentárias, assim como inserção em planilha 

eletrônica e exportação em arquivo de texto. O OrçaFascio também dispõe do plug-in OrçaBIM, que permite a extração 

de quantitativos dentro do Autodesk Revit. 

 

A orçamentação iniciou com o estabelecimento da EAP e a escolha dos possíveis sistemas construtivos, insumos e 

serviços adequados ao tipo de edificação, com a seleção das composições de custo unitárias essenciais, ocorrendo antes 

da disponibilidade de qualquer um dos projetos, mesmo a nível preliminar.  A partir do início do processo de design, 

quando versões iniciais dos projetos se tornaram disponíveis, passou-se à escolha em definitivo das composições unitárias 

no OrçaFascio, respeitando a EAP e detalhando os serviços para posterior inserção das quantidades.  

 

A obtenção das quantidades referentes ao projeto arquitetônico foi feita pelo OrçaBIM, levando a planilha desenvolvida 

online para o ambiente do Autodesk Revit e vinculando os objetos de modelagem a cada uma das composições unitárias. 

Ressalta-se que esse vínculo não é criado com as tabelas geradas pelo Autodesk Revit, mas diretamente no modelo 

paramétrico desenvolvido, sendo possível verificar pela visualização 3D quais objetos foram vinculados a cada atividade. 

Além disso, o plug-in permite a criação de fórmulas para as associações indiretas. Quando o projeto é atualizado, o vínculo 

se mantém e as quantidades podem ser atualizadas automaticamente. O OrçaBIM também permite a extração dos 

quantitativos por meio de arquivos IFC, porém dentro do Autodesk Revit.  

 

O QiBuilder, usado para os projetos complementares, não dá suporte ao OrçaBIM. Quanto ao projeto estrutural, 

desenvolvido em modelagem digital tradicional, os quantitativos foram extraídos manualmente e inseridos na planilha 

orçamentária, tendo por base os relatórios gerados pelo software do IBTS. 

 

4. LIÇÕES APRENDIDAS 

 

A orçamentação dos projetos arquitetônicos contou com alguns problemas relacionados à modelagem, que tiveram de ser 

corrigidos ao longo do processo, pois alguns parâmetros não estavam atribuídos ou não refletiam os critérios de medição 

adotados pela base orçamentária. A ABDI [18] reforça que o método de modelagem deve atender às necessidades da 

quantificação, inseridas no Plano de Execução BIM, na qual a adoção de critérios de medição, podem exigir que elementos 

sejam subdivididos ou até nomeados de modo diferente para possibilitar o uso de diferentes unidades de medição. 

 

Felisberto [3] aponta como um dos principais conceitos do BIM a utilização de componentes parametrizados. Pondera, 

contudo que, é necessário que tenham sido modelados com informações dentro de um padrão pré-definido, permitindo 

seu pleno uso em diversas análises e fases do projeto, além de permitir a interoperabilidade entre softwares. Enfatiza-se 
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então que um projeto 3D por si só, sem uma modelagem parametrizada, não está aplicando o BIM e nem permite a 

continuidade do processo para as dimensões 4D (tempo), 5D (custos) e todas as outras. 

 

Já em relação aos softwares, identificou-se a falta de interoperabilidade. Percebeu-se que, por mais completa que uma 

dessas ferramentas fosse, não necessariamente ela seria a melhor opção para se trabalhar em BIM. Um dos exemplos foi 

a perda de informação constatada ao se transferir os arquivos IFCs gerados pelo QiBuilder para o Autodesk Revit, tornando 

a extração automática de quantitativos menos confiável. Ambos os softwares estão entre os melhores do ramo, mas não 

se adequaram perfeitamente às exigências do BIM. Tal fato talvez esteja relacionado com a diferença de desenvolvedores 

dos programas utilizados. Dessa forma, procedeu-se com a inserção manual das quantidades geradas pelo QiBuilder nos 

orçamentos hidrossanitário e elétrico. Ely, Carvalho e César [19] apontaram a falta de tempo para efetuar a transição entre 

métodos e de profissionais capacitados, e a incompatibilidade de softwares entre os parceiros de projeto como as 

principais barreiras para a implementação do BIM no processo de orçamentação. 

 

Já utilização do OrçaFascio e seu plug-in OrçaBIM foi classificada como fácil e intuitiva. Recorreu-se ao suporte técnico 

algumas vezes para esclarecimento de algumas funcionalidades, e também feedback com sugestões. Porém, qualquer 

ponto de melhoria foi tomado como natural, visto que o OrçaBIM foi recentemente lançado.  

 

Quanto ao projeto estrutural, a necessidade de um software com interface BIM para a modelagem e detalhamento de 

paredes de concreto moldadas in loco foi uma identificação de necessidade de mercado, visto que é um sistema construtivo 

com uso crescente no país, e também com as perspectivas nacionais traçadas pela Estratégia BIM BR. 

 

O Navisworks não foi visto como uma opção adequada pela equipe de custos do projeto, pois sua principal função é a 

adequação das fases 4D e 5D para a gestão da obra. As suas ferramentas se mostraram menos intuitivas comparadas ao 

OrçaFascio. Além disso, o acesso aos diversos bancos de dados de composições unitárias foi eleito uma ferramenta crucial 

do processo de orçamentação, visto que a edificação é do tipo complexa, e suas necessidades em relação à insumos e 

serviços requereu uma vasta pesquisa de composições e cotações externas. O OrçaFascio também apresentou funções em 

sintonia com as exigências do Governo Federal em termos de orçamentos, como atribuição de BDI, truncamento de casas 

decimais, etc. Dessa forma, o Navisworks foi descartado pela equipe de custos, mas acabou sendo usado por outra equipe 

dentro do projeto como ferramenta de compatibilização entre os modelos desenvolvidos. 

 

ABDI [18] afirma que a principal diferença entre os aplicativos de orçamentação é o fato de que alguns priorizam a visão 

dos “objetos” com a mensuração de cada componente BIM, outros conseguem listar “materiais”, e outros seguem ambas 

as regras. Logo, o procedimento do levantamento varia conforme os seus objetivos, que devem ser definidos no Plano de 

Execução BIM. 

 

De maneira geral, o processo foi satisfatório em termos de produto e sobretudo de aprendizado. Dado que o projeto de tal 

edificação foi desenvolvido em ambiente de pesquisa e experimentação, erros e dificuldades foram tomados de forma 

saudável e utilizados em retroalimentação ao processo BIM. A fase de adequação da comunicação entre equipes e de 

aclimatação às ferramentas e diretrizes do processo foi prevista, e isso foi levado em conta no cronograma geral e na 

entrega final do produto, que foi exaustivamente revisado.  

 

O processo de quantificação em BIM se adequou na medida do possível aos procedimentos estabelecidos no manual da 

ABDI [18]. Os problemas encontrados nas quantificações foram solucionados, quando possível, com a remodelagem 

arquitetônica, e os outros quantitativos não deixaram de ser levantados e conferidos, ainda que não tenham sido criados 

em BIM. Eastman et al. [4] reforçam que a implementação do processo BIM requer aprendizado, e que portanto, deve ser 

iniciada com simplicidade, com uma única disciplina para depois ser estendida para as demais, e deve ser vista 

inicialmente como ferramenta para evoluir para um processo integrado. A evolução faz parte do processo de 

aprendizagem, e a automação começa pela padronização. Nesse sentido, reforça-se que o entendimento do todo é 

imprescindível, e que deve haver não só compatibilização de projetos como também de informações e das práticas de 

trabalho [20]. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho se propôs a estruturar o ponto de vista do gerenciamento de custos no processo BIM, mostrando dificuldades 

encontradas e ferramentas disponíveis, e colaborando com o registro do aprendizado no processo de implementação BIM, 

como essa metodologia tanto incentiva. 
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Com a revisão de literatura, foi possível perceber que as ferramentas disponíveis internacionalmente são utilizadas de 

forma holística, como o uso do Autodesk Navisworks Manage para desenvolver as dimensões 4D e 5D simultaneamente. 

Porém, para o cenário nacional, foram exibidas necessidades mais específicas, principalmente quanto ao uso incentivado 

do SINAPI como banco de dados oficial dos processos de orçamentação no Brasil. Inclusive, as aplicações brasileiras do 

Autodesk Navisworks envolvem essa base de dados. 

 

O estudo de caso de uma edificação complexa permitiu o aprofundamento das dificuldades encontradas no processo de 

orçamentação e design em BIM. Entre as lições aprendidas, foram registradas (1) a necessidade de conhecer a melhor 

combinação de softwares de projeto e orçamentação, para evitar a falta de interoperabilidade, (2) a adequação das 

informações geradas no processo de design com as informações requeridas pelo orçamento, principalmente em relação 

aos parâmetros dos objetos e sua modelagem, (3) o vácuo ainda existente de algumas especificidades de projeto, o que 

exige levantamento manual de quantitativos e pode aumentar o erro, (4) a previsão da necessidade do orçamento gerado, 

se para custos da obra ou custos operacionais e ferramentas gerenciais, e a (5) necessidade de maior integração entre as 

equipes. 

 

O registro das lições aprendidas ao longo do processo de implementação BIM é essencial para melhoria interna das 

organizações envolvidas e da evolução técnica e acadêmica da comunidade. E dado que o BIM é uma metodologia 

interdisciplinar, as necessidades mapeadas devem registrar o todo, às custas de limitar o BIM e todo o seu potencial. 
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RESUMO 

 

Os diferentes métodos de orçamentação e a experiência de cada orçamentista inevitavelmente provocam variações nos 

orçamentos. Porém, é preciso diferenciá-las de estimativas de custo imprecisas, que podem comprometer as expectativas 

de qualidade estabelecidas. Uma solução possível para avaliar a precisão e a variação dos orçamentos é a análise 

estatística. O objetivo deste artigo é ponderar a utilidade de análises estatísticas no diagnóstico de variações de 

orçamentos. A validação da metodologia, que consisti no estudo das medidas descritivas e testes de hipótese, ocorreu por 

meio de um estudo de caso do programa Minha Casa, Minha Vida, e a variação de orçamento deveu-se à escolhas 

logísticas de transporte de blocos e argamassa em canteiro, simulado com o uso do banco de dados SINAPI, e sua árvore 

de fatores. Os resultados mostraram que, para o transporte de argamassa, a alteração foi significativa. Porém, para os 

blocos, ou a variação de seus tamanhos, as alternativas de transporte não provocam grandes alterações nos orçamentos 

finais. Com isso, julga-se que a inferência estatística é um método simples, que possibilita a análise rápida da significância 

das variações em orçamentos, e pode ser estudada para outros casos, como opções de equipes de trabalho, caminhos 

críticos, etc. 

 

Palavras-chave: orçamento; análise estatística; transporte; canteiro. 

 

ABSTRACT 

 

The construction industry still suffers from variations of budget methods, since an imprecise cost estimation can prevent 

meeting the quality expectations of a project. A possible solution to increase the budget precision is the statistical analysis. 

The goal of this article is to evaluate the utility of statistical analysis in analyzing budget variations. The statistical analysis 

covered descriptive measurements of the sample and significance tests. The validation of the technique happened by case 

study of a design project from the government program “Minha Casa, Minha Vida” from Brazil, and the variation studied 

was the cost of site transportation of sealing mortar and blocks, acquired in the SINAPI database, with the use of its tree 

of factors. The results showed that, for the transportation of sealing mortar, the variation is significant. However, for 

sealing blocks, or its size variation, the alternatives for transportation don’t cause significant alterations on the final 

budget. With this, the statistical inference showed potential, being a simple method that allows the quick analysis of the 

significance of budget variations, and should be studied in other applications, like team compositions, chances in critical 

path, etc. 

 

Keywords: budget; statistical analysis; transportation; construction site. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria da construção civil é responsável por movimentar grande parte da economia nacional, onde mais de 34,5% 

das construções são provenientes de entidades públicas (IBGE, 2014). Dessa forma, estudos buscando entender e 

potencializar os processos envolvidos nesse setor são necessários.  

 

Atualmente, existe uma falta de legislações ou metodologias paramétricas que determinem como devem ser levantados 

os custos da construção civil, ou até mesmo, quais fatores devem ser considerados. Devido a isso, muitos orçamentos 

tendem a desconsideração fatores geradores de custos impactantes. Um desses fatores em potencial é o transporte de 

materiais dentro do canteiro de obras.  

 

Existem várias abordagens para realizar orçamentos, como se percebe nos trabalhos de Botelho (1984) [2], Faillace (1988) 

[5] e Parga (1995) [11]. No entanto, em nenhuma se faz obrigatória a inclusão do transporte de materiais do canteiro.  

 

Uma das bases orçamentárias mais utilizadas e reconhecidas do país, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 

(SINAPI), introduziu composições de custo para o transporte de materiais no canteiro. Dessa forma, o objetivo deste 

estudo é avaliar, estatisticamente, se o transporte de argamassa de revestimento e blocos de vedação dentro do canteiro 

de obras é um fator de alteração do orçamento. Para atingir tal objetivo, as composições do SINAPI foram utilizadas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O custo total de uma obra pode ser visto como valor correspondente à soma de todos os gastos necessários para sua 

execução. Orçar é quantificar insumos, mão de obra e equipamentos necessários à realização do serviço, bem como os 

custos e tempo de duração dos mesmos (Limmer, 2008) [8]. O orçamento de uma obra é uma das primeiras informações 

que o empreendedor deseja conhecer ao estudar determinado projeto (Mattos, 2006) [9]. De acordo com González (2008) 

[6], a razão para a estimativa dos custos ser antes do início da obra, é a possibilidade de planejamento prévio e controle 

da obra.  

 

Assim, assumindo-se orçamento como o produto e orçamentação o processo, entende-se que essa ferramenta é de suma 

importância para o sucesso de uma construção. De acordo com Hwang e Liu (2010) [7], um projeto de construção é 

considerado bem-sucedido quando entregue dentro de seu orçamento, cronograma e atendendo expectativas dos clientes.  

 

Uma forma de orçamentação que visa padronizar os custos é o uso de bases referências, como o SINAPI. O Tribunal de 

Contas da União (TCU), por meio do Decreto Presidencial nº. 7.983/2013, determinou o SINAPI como referência para 

orçamentos das obras da administração pública. Por isso, se faz essencial que essa metodologia e base sejam tão estudadas 

quanto outros pontos da gestão da construção.  

 

O SINAPI foi criado em 1969 pelo Banco Nacional de Habitação – BNH – em parceria com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. A partir de 2013 é iniciado na CAIXA o processo de aferição das composições do Banco 

Referencial do SINAPI. Este processo visa aprimorar o sistema, uma vez que se tornou o balizador oficial de custos para 

obras executadas com recursos Federais (Melo, 2016) [10]. A Caixa através do SINAPI, disponibiliza índices de 

produtividade e em sua nova estrutura, também apresenta os dados das composições, com as particularidades de cada 

serviço e suas influências no orçamento. Essa nova estrutura, que passa a também considerar o transporte de materiais 

como geradores de custo dentro de uma obra, será um dos pontos abordados nesse estudo. 

 

Para avaliar se o transporte de argamassa de revestimento e blocos de vedação dentro do canteiro de obras é um fator de 

alteração do orçamento é preciso definir as ferramentas estatísticas que serão utilizadas. Estatística descritiva são métodos 

que envolvem a coleta, apresentação e caracterização de um conjunto de dados. Dentro desse universo, tem- se a inferência 

estatística como os métodos que tornam possível a estimativa de uma característica estatística ou a tomada de uma decisão. 

(Assis et al, 2018) [1].  

 

Para a tomada de decisões, deve-se identificar a variável aleatória de interesse e obter sua distribuição de probabilidae. 

Sabe-se que testes paramétricos exigem amostras com distribuição normal, sendo exemplos os testes t e o ANOVA. A 

aderência à normalidade é avaliada principalmente pelos testes Kolmogorov-Smirnov; ou Shapiro-Wilks.  
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Quando não se pode pressupor a normalidade recorre-se aos testes não paramétricos. São indicados para amostras 

pequenas, distribuições não normais ou quando se opta por conclusões conservadoras. Exemplos são Wilcoxon, para 

amostras pareadas; e Kruskal-Wallis, para amostras independentes. 

 

3. METODOLOGIA 

 

No intuito de avaliar o impacto causado pelo transporte de materiais dentro do canteiro de obras no orçamento, este artigo 

se baseou no estudo de caso das construções do grande complexo Minha Casa, Minha Vida de Cabo de Santo Agostinho, 

PE. A partir dos projetos obtidos com a empresa executora, foi possível avaliar o impacto no orçamento final dos custos 

atribuídos pelo SINAPI para o transporte de materiais dentro do canteiro de obras, mais especificamente aqueles 

vinculados a serviços de revestimento, ou seja, argamassa e blocos de vedação. 

 

A metodologia do artigo possui três etapas. A primeira constituiu na formatação de orçamentos baseados no método 

SINAPI original e na nova metodologia SINAPI com aferição do transporte horizontal e suas possibilidades pela árvore 

de fatores dos materiais em estudo. A segunda e terceira etapas voltaram-se para analisar os dados obtidos de forma 

estatística, sendo a segunda fase formada por análises estatísticas descritivas e a terceira, por análises estatísticas 

paramétricas e não paramétricas. 

 

3.1. Estudo de Caso: Minha Casa, Minha Vida 

 

O projeto Minha Casa, Minha Vida da cidade de Cabo de Santo Agostinho (PE), possui 5000 residências familiares 

distribuídas em seis áreas. A empresa disponibilizou o layout do canteiro de obras, os dados de fluxo dos materiais e o 

orçamento descritivo da Área de implantação 01, correspondente à 420 residências unifamiliares de 43,65m2 cada.  

 

Foram agrupadas 2 ou 3 casas, totalizando 210 amostras de orçamento desconsiderando o transporte. Os dados referentes 

a grupos de 3 casas foram excluídos, restando 190 amostras com orçamento descriminado e seus respectivos 

posicionamentos em canteiro identificados pela planta de locação e estrutura de fluxo de materiais e maquinários.  

 

O foco deste estudo é a análise de variação no custo promovida pelo acréscimo do valor do transporte, dentro do canteiro, 

do material “argamassa de revestimento” e “blocos de vedação”. Os fluxos desses materiais estão ilustrados nas Figuras 

1 e 2, indicando as centrais e os caminhos até os pontos de aplicação. Assim, pode-se determinar as distâncias percorridas 

dentro do canteiro. 

 
Figura 1 – Fluxo de blocos de vedação no mapa de implantação. 
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Figura 2 – Fluxo de argamassa de revestimento no mapa de implantação. 

 

A partir desses dados, foi aplicada a metodologia SINAPI de avaliação de custo do transporte horizontal em canteiro. 

Esta se baseia no uso de árvores de fatores, criando ponderações para que os executores possam avaliar os possíveis 

transportes dos materiais. Exemplos destas estão ilustrados nas Figuras 3 e 4.  

 

 
Figura 3 – Exemplo de árvore de fatores para transporte de blocos de vedação em canteiro. 

 
Figura 4 – Exemplo de árvore de fatores para transporte de argamassa em canteiro. 

Para os blocos de vedação, todas as distâncias eram superiores a 100m de transporte, o que exigiu uma correlação entre 

o estudo e a árvore de fatores, permitindo gerar o orçamento para o transporte dos blocos de vedação utilizados pelo 

projeto (9x19x19mm) pelos três transportes possíveis determinados pelo SINAPI, obtendo quatro orçamentos finais: sem 
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transporte de material (BSTM); com transporte por carrinho plataforma (BTCP); com transporte por carrinho mini paletes 

(BTCM); e com transporte por manipulador telescópico (BTMT).  

Para o caso da argamassa, considerou-se o transporte com jerica de 90 litros e minicarregadeira, desde seu ponto de 

produção (carga), até de utilização. Devido ao layout, foi considerado esse transporte para distancias iguais ou maiores 

que 100m. Assim, ao final desta fase tem-se três amostras: orçamento do serviço argamassa sem considerar o transporte 

de materiais (AST); orçamento feito com jerica (ACTJ) e com minicarregadeira (ACTM). 

 

3.2. Estatística Descritiva 

 

As análises estatísticas iniciaram com o cálculo das medidas descritivas. Essas indicam tendências da distribuição de 

probabilidades, esquematizadas por histogramas. A partir dessas foram realizados os testes de normalidade de 

Kolmogorov-Smirchnoff (K-S) e Shapiro-Wilk (S-W) com auxílio do software IBM SPSS Statistics. Com isso, se tem 

resultados coerentes sobre a correspondência dos dados com análises paramétricas ou não paramétricas. 

 

3.3. Inferência Estatística 

 

Esta etapa utiliza como ponto de partida os resultados da segunda. Sabendo que o objetivo deste trabalho é determinar se 

o valor do transporte de argamassa interfere ou não no orçamento, busca-se realizar um teste de hipótese com base nas 

variâncias. Para isso, deve-se avaliar primeiramente a normalidade dos dados, o que permite depois realizar um teste de 

variância paramétrico (ANOVA) ou não paramétrico (Wilcoxon). 

 

Ainda, para verificar o efeito da variação entre amostras, foi realizado o teste de efeito de tamanho, baseando-se nos 

valores de significância de Rea e Parker (1992) [12]:  

0,00 < 0,10 Insignificante; 

0,10 < 0,20 Fraco; 

0,20 < 0,40 Moderado; 

0,40 < 0,60 Relativamente Forte; 

0,60 < 0,80 Forte; 

0,80 < 1,00 Muito Forte. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Avaliação Orçamentária 

 

Nesta etapa foram desenvolvidos os diferentes orçamentos para análise - [BSTM; BTCP; BTCM; BTMT] e [ACTJ; 

ACTM; AST]. Os orçamentos sem transporte (BSTM e AST) foram obtidos diretamente com a empresa gestora. 

 

Para argamassa, foram considerados os serviços de emboço para áreas menores que 10 m2, massa única (com espessura 

de 10mm) e chapisco, em áreas internas. Para áreas externas, chapisco (com e sem vãos), emboço ou massa (com e sem 

vãos). Para blocos de vedação, foram utilizados os de tamanho 9x19x19mm, especificados em projeto.  

 

Ainda, foram excluídos transportes que não permitissem 100m ou mais de distância. O Caderno SINAPI de transporte 

(CEF, 2014) [3] estabelece que outras distâncias podem ser utilizadas, com as devidas associações.   

 

Os preços do caderno de composições 2018 de Pernambuco (CEF, 2018) [4] para cada transporte estipulado na 

metodologia resultou em: BTCP (R$0,15/100m); BTCM (R$0,08/ 100m); BTMT (R$42,28/100m); ACTJ 

(R$65,41/100m); ACTM (R$31,6/100m). Com isso, e os dados de distâncias e quantitativo de materiais, pode-se realizar 

o orçamento final com transporte associado. 

 

4.2. Estatística Descritiva 

 

Com auxílio do software SPSS realizou-se a análise descritiva dos dados, com intervalo de confiança de 95%, listadas 

nas Tabelas 1 e 2.  
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Tabela 1 – Resultados da análise descritiva para BTCP, BTCM e BTMT com software SPSS. 

Medidas Descritivas 
Carrinho Plataforma 

(BTCP) 

Carrinho Minipaletes 

(BTCM) 

Manipulador Telescópico 

(BTMT) 

Média 10765,16678 10764,14691 11094,36435 

I.C. L.I. 10764,89611 10763,91351 11082,06367 

L.S. 10765,43745 10764,38031 11106,66503 

Mediana 10765,17736 10764,15603 11094,84504 

Variância 3,577 2,660 7388,159 

Erro Desvio 1,891376565 1,630944028 85,95439826 

Assimetria -0,318 -0,318 -0,318 

Curtose -0,386 -0,386 -0,386 

 

Tabela 2 – Resultados da análise descritiva para ACTJ e ACTM com software SPSS.  

Medidas Descritivas Jerica 90l (ACTJ) Minicarregadeira (ACTM) 

Média 13708,90989 12860,14301 

I.C. L.I. 13622,15507 12818,23118 

L.S. 13795,66471 12902,05483 

Mediana 13647,73055 12830,58686 

Variância 367506,417 85773,038 

Erro Desvio 606,2230753 292,8703437 

Assimetria 0,106 0,106 

Curtose -0,917 -0,917 

 

A partir desses resultados se faz possível perceber que os dados não apresentam boa adaptação à distribuição normal. A 

curtose significa o grau de achatamento de uma distribuição. Seu valor deve se aproximar de 3 para assumir uma 

distribuição Normal (Assis et al, 2018) [1]. Todos os resultados foram inferiores à 3,0, indicando não normalidade. 

 

O coeficiente de assimetria é usado para indicar quanto e como a distribuição se afasta da simetria, sendo zero uma 

distribuição simétrica (Zanão Júnior et al., 2007) [13]. Distribuições normais tendem a simetria. Os resultados foram 

muito baixos, não tendo resultados coerentes. Ainda, foram realizados os testes de Shapiro-Wilk (S-W) e Kolmogorov-

Smirchnoff (K-S, presentes na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Resultados do teste (S-W) e (K-S) com SPSS. 

Materiais Casos 
Kolmogorov-Smirnov (KS) Shapiro-Wilk (SW) 

Estatística Df. Sig. Estatística Df. Sig. 

Blocos de 

Vedação 

Carrinho Plataforma  0,064 190 0,053 0,976 190 0,002 

Carrinho Minipaletes  0,064 190 0,053 0,976 190 0,002 

Manipulador 

Telescópico  
0,064 190 0,053 0,976 190 0,002 

Argamassa 
Jerica 90L 0,058 190 0,200 0,979 190 0,005 

Minicarregadeira  0,058 190 0,200 0,979 190 0,005 

 

Por fim, obteve-se pelo software SPSS os Histogramas de frequências, ilustrados na Figura 5. Percebe-se a não 

normalidade pelos formatos diferentes de um sino, característica de distribuições gaussianas. Este também é um indício 

da não normalidade. 

 

Nota-se que o teste de K-S aceitaria a normalidade. No entanto, o teste S-W descarta tal possibilidade. Como K-S é menos 

sensível a percepção da normalidade, e todos os outros fatores indicavam contra a normalidade dos dados, optou-se por 

considerar que os dados não seguiam uma distribuição normal.  
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Figura 5 – Histogramas para amostras (a) BTCP (b) BTCM (c) BTMT (d) ACTJ (e) ACTM 

 
 

4.3. Inferência Estatística 

 

Se faz essencial mencionar que as comparações foram entre transporte de blocos e outra entre transporte de argamassa, 

tendo cada material o seu resultado individual. Primeiramente, foram definidas as hipóteses a serem testadas: A hipótese 

nula (H0) seria de que o transporte horizontal dentro do canteiro não altera significativamente o orçamento. Em 

contrapartida, a hipótese alternativa (H1) estabelece que considerar o valor desse transporte altera significativamente o 

orçamento. Esta avaliação permite estabelecer se esse transporte precisa ser considerado em orçamento ou não. 

 

O teste não paramétrico selecionado para tal análise foi o Teste de Wilcoxon, por comparar dados pareados. Este foi 

realizado com auxílio do software SPSS a partir dos dados fornecidos, comparando-se os orçamentos com transporte ao 

orçamento sem transporte, um a um. As hipóteses estão ilustradas no Quadro 1. 

 

  

 

 

 

(a) (b) 

(c) 

(e) 

(d) 
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Quadro 1 – Testes de hipóteses para os casos estudados. 

 
 

Aqui foca-se nos resultados de estatística, mais especificamente nos valores de Z e de significância. Os resultados para o 

Teste de Wilcoxon obtidos pelo software SPSS estão ilustrados na Tabela 4. Esses resultados só se validam pela 

comparação com os limites obtidos para (Z) e (p-valor). Optou-se por utilizar um coeficiente de confiabilidade (α) de 

95%, o que promove os seguintes limites: (-1,96<Z<1,96) e (p-valor ≥0,05).  

 

Tabela 4 – Resultados para os testes de hipóteses 

Caso Resultado Final 

BSTM – BTCP 

Z: −𝟏, 𝟗𝟔 < −𝟏, 𝟎𝟎𝟔 < 𝟏, 𝟗𝟔 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓: 𝟎, 𝟑𝟏𝟒 ≥ 𝟎, 𝟎𝟓 

Transporte não altera o orçamento final. Aceita-se Ho 

(𝝁𝑺𝑻𝑴 =  𝝁𝑻𝑪𝑷) 

BSTM – BTCM 

Z: −1,96 < −1,169 < 1,96 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓: 0,242 ≥ 0,05 

Transporte não altera o orçamento final. Aceita-se Ho 

(𝜇𝑆𝑇𝑀 =  𝜇𝑇𝐶𝑀) 

BSTM – BTMT 

Z: −11,948 < −1,96 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓: 0,000 < 0,05 

Transporte altera o orçamento final. 

Rejeita-se Ho (𝜇𝑆𝑇𝑀 =  𝜇𝑇𝑀𝑇) 

 

ACTJ – AST 

Z: −11,953 < −1,96 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓: 0,000 < 0,05 

Transporte altera o orçamento final. 

Rejeita-se Ho (𝜇𝐶𝑇𝐽 =  𝜇𝑆𝑇) 

ACTM – AST 

Z: −11,945 < −1,96 

𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓: 0,000 < 0,05 

Transporte altera o orçamento final. 

Rejeita-se Ho (𝜇𝐶𝑇𝑀 =  𝜇𝑆𝑇.) 
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4.4. Análise de Impacto no Orçamento 

 

Esses resultados permitem novas considerações sobre transporte horizontal de blocos de vedação e argamassa, causando 

divergências no orçamento. É perceptível que, para blocos, o impacto do transporte depende do tipo de transporte 

escolhido. O uso do Carrinho Plataforma (BTCP) ou Carrinho Minipaletes (BTCM) não altera o orçamento da obra e, 

portanto, são valores insignificantes, considerados divergências intrínsecas do próprio orçamento, previstas e cobertas 

por contingências determinadas. No entanto, o transporte por manipulador telescópico (BTMT) indicou uma mudança 

considerável. 

 

Essa análise permite inferir que as máquinas utilizadas no campo devem ser cuidadosamente analisadas antes da 

construção, uma vez que podem impactar diretamente o orçamento final. É importante ressaltar que não houve análise 

quanto às variações no tempo de construção, o que também é um fator importante na seleção do maquinário. 

 

Nos casos da argamassa, percebe-se que qualquer método de transporte horizontal causa divergência no orçamento final. 

O uso da jerica (ACTJ) e da minicarregadeira (ACTM) influenciou o orçamento. Este resultado está associado não 

diretamente ao maquinário, mas à quantidade de material. A argamassa é um dos materiais mais utilizados durante a 

construção. Ainda, as distâncias neste campo eram vastas, o que leva a um maior impacto. 

 

Para todas as variáveis, o teste Size Effect foi utilizado para avaliar o grau de significância dessa alteração. Os resultados 

para o grau de significância da variável BTMT resultaram em 0,867; para ACTJ resultou em 0,867 e para ACTM, 0,866. 

Esses valores, quando comparados às faixas de Rea e Parker (1992) [12], mostram significância muito alta. Ou seja, o 

fator de transporte nesses casos altera muito o valor do orçamento final. Isso confirma os resultados anteriores. Para as 

variáveis BTCP e BTCM, os valores foram inferiores a 0,10, o que prova novamente que se deve considerar que não 

houve alteração de orçamento por esse meio de transporte. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Orçamentos são fatores de risco em empreendimentos da construção civil, sendo o estudo de suas nuances uma 

necessidade para a melhoria contínua e diminuição de erros. Por meio deste estudo foi possível avaliar o quanto o fator 

“transporte horizontal” dentro do canteiro de obras afeta um orçamento. Este estudo se faz necessário por ser um fator 

normalmente desprezado em orçamentos, mas sem uma avaliação de significância. 

 

A análise foi realizada com dados obtidos do complexo Minha Casa, Minha Vida, em Pernambuco, Brasil. Estes 

permitiram comparar amostras para casos sem o valor do transporte de material de revestimento, com orçamentos que 

incluíssem esse transporte de diversas formas previstas no SINAPI.  

 

Os primeiros resultados obtidos se referem à análise descritiva, concluindo-se que os orçamentos não se adaptam à 

distribuição Normal. Essa consideração foi válida tanto para argamassa de revestimento, quanto para blocos de vedação.  

 

Para o caso estudado dos blocos de vedação, foi possível perceber que os meios de transporte por carrinho plataforma 

(BTCP) e por carrinho mini paletes (BTCM) não alteraram o orçamento consideravelmente. No entanto, o transporte por 

manipulador telescópico (BTMT) mostrou grande alteração nos custos finais. Este resultado é um indicativo de que o uso 

de maquinários mais complexos encarece os empreendimentos. No entanto, deve-se atentar que não foi realizada uma 

avaliação de alteração no cronograma, o que possivelmente teria impactos considerando os meios de transporte.  

 

No caso da argamassa de revestimento, foi possível perceber que a adição dos custos de todos os transportes indicados 

pelo SINAPI, que são a Jerica de 90L (ACTJ) e a Minicarregadeira (ACTM), modificaram significativamente o valor do 

orçamento final, sendo necessário que o mesmo seja levado em consideração no orçamento final. 

 

Conclui-se então que a inclusão do transporte horizontal, tratando-se de materiais de revestimento, influencia no 

orçamento. Sabe-se que esse fator é pouco considerado ainda quando o orçamento está em realização, sendo este estudo 

uma vertente de início para que orçamentos sejam melhorados e cada vez mais precisos. 
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RESUMO 

 

Com a dificuldade da construção civil em se recuperar de uma crise econômica que a afeta desde 2014, o setor, já 

estagnado há alguns anos, clama por inovações e, em países desenvolvidos, o BIM se mostra como uma solução para 

ajudar na renovação e evolução do setor. Assim sendo, este artigo tem como objetivo avaliar a viabilidade do uso da 

tecnologia BIM para projetos de instalações prediais de água fria, água quente, esgoto sanitário e elétrica, atualmente 

feitas principalmente com o uso do CAD. Através de uma pesquisa bibliográfica feita em periódicos nos bancos de 

dados CAPES, Google Acadêmico (Scholar Google), SciELO e Access Engineering, analisou-se a utilização do BIM 

nos projetos em questão, além da utilização de um projeto dos autores para estudo. Foi verificado que o BIM, com sua 

modelagem paramétrica, possibilita a colaboração entre diferentes áreas do projeto, extração automática de 

quantitativos e criação de modelo virtual. Assim, torna-se uma alternativa melhor e mais eficiente, proporcionando 

projetos de maior qualidade e mais completos e precisos quando comparados com a ferramenta CAD. 

 

Palavras-chave: BIM; Instalações prediais; Modelagem; Projeto. 

 

ABSTRACT 

 

With the difficulty of civil construction in recovering from an economic crisis that has affected it since 2014, the sector, 

which has been stagnating for some years, calls for innovations and, in developed countries, BIM is showing itself as a 

solution to help in the renovation and evolution of the sector. Thus, this article aims to evaluate the feasibility of using 

BIM technology for projects of cold water, sanitary and electric sewage, currently made mainly using CAD. Through a 

bibliographic research made in journals in the CAPES, Scholar Google, SciELO and Access Engineering databases 

from August 2018 to November 2018, the use of BIM in the projects in question was analyzed, in addition to the use of 

a project of the authors for study. It was verified that BIM, with its parametric modeling, enables the collaboration 

among different areas of the project, automatic extraction of quantitative and creation of virtual model. Therefore, it 

becomes a better and more efficient alternative, providing higher quality and more complete and accurate projects when 

compared to the CAD tool. 

 

Keywords: BIM; Building systems; Modeling; Project. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Building Information Modeling (BIM) é uma tecnologia de modelagem para a elaboração de projetos orientada para 

uso no setor da construção civil. O BIM é visto como a evolução natural da tecnologia Computer Aided Design (CAD), 

amplamente utilizada no Brasil, assim como a mesma substituiu a prancheta e os desenhos feitos a mão [1]. 

 

No mercado internacional alguns países já adotaram integralmente o uso do BIM na modelagem dos projetos 

governamentais, como a Holanda desde 2011, a Inglaterra desde 2016 e os Estados Unidos desde 2006. Neste último, 

mais de 70% dos escritórios de engenharia e arquitetura já faziam uso do BIM em 2012, sendo esta tecnologia a 

principal ferramenta de modelagem de projetos [2]. 
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Porém, no Brasil o BIM ainda é pouco adotado e enfrenta resistência para superar o tradicionalismo do CAD. Sendo seu 

uso, geralmente, limitado à modelagem de arquitetura, não entrando na etapa de sistemas prediais, caracterizando 

apenas uma adoção parcial [3]. Além disso, a falta de experiência e o desconhecimento de profissionais e educadores 

sobre o assunto se tornam desafios para sua integração nas universidades [4]. 

 

Em 2017, o Governo Federal institui a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling com a 

publicação do DECRETO DE 5 DE JUNHO DE 2017, que posteriormente foi revogado, editado e relançado sob os 

decretos 9.377 e, por fim, o DECRETO 9.983 de 2019, a fim de promover um ambiente adequado ao investimento e 

difusão da tecnologia no país [5]. 

 

A modelagem de instalações prediais em BIM permite a associação de informações aos elementos projetados, 

permitindo a contabilização em projeto automatizada dos mesmos . Além disso, o próprio BIM tem ferramentas de 

checagem de projeto onde aponta incompatibilidades entre diferentes áreas, que podem ser analisadas pelo projetista a 

partir de várias vistas que são geradas a partir do modelo principal [6]. 

 

Portanto, este artigo tem como objetivo avaliar a viabilidade do uso do BIM para projetar instalações prediais, para 

estimular a adoção exclusiva desta tecnologia para modelagem de projetos, já que esta apresenta grandes vantagens 

sobre a ferramenta CAD. Foi realizada uma revisão bibliográfica, uma pesquisa descritiva quanto aos fins e uma 

pesquisa experimental para levantar dados e expor resultados quanto aos meios. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A National BIM Standard-US (NBIMS-US) define a tecnologia BIM como uma representação digital das características 

físicas e funcionais de uma instalação. BIM é um recurso de conhecimento compartilhado para obter informações sobre 

uma instalação que forma uma base confiável, para decisões durante seu ciclo de vida, definido como existente desde a 

concepção até a demolição. Uma premissa básica do BIM é a colaboração de diferentes partes interessadas em 

diferentes fases do ciclo de vida de uma instalação para inserir, extrair, atualizar ou modificar informações no BIM para 

apoiar e refletir os papéis dessa parte interessada [7]. 

À medida que o modelo virtual da edificação está sendo criado, os membros da equipe estão constantemente refinando e 

ajustando suas partes de acordo com as especificações e mudanças do projeto para garantir que o modelo seja o mais 

preciso possível antes que a etapa de construção seja iniciada [8]. 

 

Esta modelagem usando a tecnologia BIM pode ser vista como um processo que abrange todos os aspectos, disciplinas 

e sistemas de uma instalação em um único modelo computacional similar ao de uma edificação, que é construído de 

forma digital. Com o modelo elaborado, mantendo a geometria exata e os dados relevantes, ele dará suporte à 

construção, à fabricação e ao fornecimento de insumos necessários [9]. Isto permite que todos os membros da equipe, 

entre proprietários, arquitetos, engenheiros, contratados, subcontratados e fornecedores, colaborem de maneira precisa e 

eficiente. 

 

Já as estruturas de dados da plataforma BIM são recursos da modelagem paramétrica, segundo Hernandez [10]. Os 

autores consideram ser uma representação computacional de um objeto construído com elementos, geralmente, 

geométricos ou não geométricos, que têm parâmetros que são fixos e outros que podem ser variáveis. Os parâmetros 

fixos são denominados, por Hernandez [10], como restritos (constrained) e os parâmetros variáveis podem ser editados. 

De acordo com Eastman et al. [9] podem ser representados por parâmetros e regras, de forma a permitir que “... objetos 

sejam automaticamente ajustados de acordo com o controle do usuário e a mudança de contexto”. 

 

A modelagem paramétrica, um dos principais recursos do Building Information Modeling, é feita nos programas por 

meio do uso de famílias. Sendo estas, componentes utilizados para a construção de todo o modelo, definidas como um 

grupo de elementos com um conjunto comum de propriedades, chamado parâmetros e uma representação gráfica 

relacionada [11]. 

 

Quando comparados, a principal diferença entre o CAD e o BIM é essa modelagem. As propriedades das famílias 

incluem os parâmetros de especificações necessárias para a fabricação dos materiais e detalhamento dos elementos 

construtivos, como resistência, especificações de parafusos e soldas ou fluxo térmico, propriedades para montagens, 

como sistemas de parede e piso a teto e propriedades de espaços como ocupação. Tais propriedades, porém, não são 

sempre disponibilizadas pelas empresas fornecedoras dos materiais, ou o produto base presente nas famílias que vêm no 

programa difere muito das especificações desejadas, sendo muitas vezes necessário que sejam feitas alterações ou 
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aproximações destes produtos alterando suas propriedades [9]. Por outro lado, algumas empresas fornecem os modelos 

parametrizados de seus produtos próprios para uso no BIM. 

 

Com o BIM é possível fazer toda a gestão do empreendimento além do projeto executivo, passando pela obra e 

cobrindo até a vida útil da edificação e de suas instalações. Isso permite ao projetista trabalhar em cima, também, das 

projeções e previsões para a construção. A possibilidade de trabalhar não apenas na modelagem, mas como também na 

quantificação de elementos construtivos, cronograma de obra, orçamento e vida útil caracteriza as chamadas seis 

dimensões do BIM [12]. O BIM 3D trata da modelagem da arquitetura e dos elementos construtivos, com suas 

definições, representações gráficas, caracterização e posicionamento espacial, gerando todas as vistas e renderização, 

simultaneamente ao desenvolvimento da planta baixa [13]. O BIM 4D adiciona a possibilidade de vincular as definições 

dos elementos gráficos do projeto ao cronograma da obra, impondo parâmetros de duração e alocando seu tempo de 

execução no cronograma da etapa executiva e fases de implementação, podendo ser integrados com programas próprios 

para criação de cronogramas como o MS Project [14]. Já no BIM 5D é inserida a variável do custo ao modelo com um 

processo automatizado de levantamento de quantitativos [15]. O BIM, porém, ainda não conta com ferramentas para 

projeção de custos sem que haja a integração com outras plataformas de planejamento [16], e o 6D trata das chamadas 

facilities management. Ou seja, do gerenciamento do ciclo de vida do empreendimento, sendo possível vincular 

informações sobre garantia, planos de manutenção e dados de fabricantes aos materiais [12]. 

 

Para o pleno uso das qualidades de modelagem do BIM e planejamento do projeto é necessário considerar os aspectos 

ligados ao desempenho na especificação dos componentes hidrossanitários e elétricos. Isso permite a melhor previsão 

do ciclo de vida do empreendimento, ajudando a minimizar as patologias e na tomada de decisões para combinar 

componentes com características diferentes [17]. 

 

Para modelar as instalações hidrossanitárias no BIM é necessária a criação dos chamados sistemas. São eles os sistemas 

de água fria, de água quente e esgoto. As tubulações podem ser traçadas, no modelo, antes de atribuir as definições dos 

sistemas usando as ferramentas de modelagem de tubulação presentes no software (Figura 1), para mostrar o roteamento 

e as conexões entre os equipamentos e a tubulação [18]. 

 

É possível criar tipos de sistemas personalizados para lidar com outros tipos de componentes e sistemas. Por exemplo, 

pode-se criar um sistema de ar comprimido, também podendo alterar os parâmetros de tipos para um sistema, incluindo 

substituições gráficas, materiais, cálculos, abreviações e símbolos de “sobe” ou “desce” [18]. 

 

 
 

Figura 1: Ferramentas dos sistemas no programa Revit de tecnologia BIM. 

 

Para a criação de circuitos são conectados componentes elétricos, que são associados aos respectivos quadros de luz e o 

cabeamento é feito de forma automática, podendo ser ocultado ou mostrado para representação se a fiação está exposta 

ou embutida nas paredes, teto ou chão. Uma vez criados, os circuitos podem ser editados para adicionar ou remover 

componentes, conectar um circuito a um quadro de luz, adicionar fiações e propriedades dos quadros de luz. Um 

componente pode ser conectado em um circuito se for compatível com os outros componentes e existir um conector 

disponível [19]. 

 

Os sistemas de energia incluem distribuição de luz e energia. Quando circuitos são criados para um sistema de energia, 

apenas dispositivos compatíveis podem ser conectados. Todos os dispositivos em um circuito precisam especificar o 

mesmo sistema de distribuição, com iguais tensões e número de polos. A distribuição pode ser especificada por 

parâmetros de tipo de família ou de instâncias. Quando um circuito, onde todos os dispositivos têm a distribuição 

especificada por parâmetros de instâncias, o Revit exibe a caixa de diálogo de informação do circuito específico, na 

qual é possível definir valores para o número de polos e tensão antes de criar o circuito. É possível adicionar um 
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dispositivo a um circuito existente quando o sistema de distribuição é correspondente ao do circuito. Ao adicionar um 

dispositivo com o sistema de distribuição especificado como parâmetros da instância, o sistema de distribuição para o 

dispositivo assumirá os valores do circuito onde está sendo adicionado [19]. 

 

O BIM também possui uma ferramenta de verificação automática de modelos que visa submeter o projeto a um 

conjunto de regras para verificar sua adequação aos critérios recomendados por normas técnicas, regulamentos ou boas 

práticas no setor da construção [6], podendo identificar também incompatibilidade entre projetos de diferentes áreas 

 

A utilização do BIM para verificar as interferências entre os diversos projetos é fundamental para reduzir os problemas 

durante a construção pois o projetista antecipa a resolução, evitando o retrabalho, atrasos e aditivos contratuais ou 

despesas extras com materiais além dos constantes nas tabelas de quantitativos inicial. 

 

3. MÉTODO 

 

3.1. Pesquisa bibliográfica 

 

Para o referencial teórico foram filtrados artigos desde o ano de 2008, visto que o BIM não sofreu muitas alterações no 

período. Foram pesquisados os bancos de dados dos periódicos da CAPES, o Google Acadêmico (Scholar Google), o 

SciELO e o Access Engineering, usando as palavras chave “BIM”, “BUILDING INFORMATION MODELING”, 

“SYSTEMS” e “SISTEMAS PREDIAIS”. 

 

Além dos artigos no período especificado foram procurados artigos e livros de autores, nos cenários nacional e 

internacional do BIM, que possuíssem mais de mil citações em outros trabalhos de acordo com a base de dados Google 

Acadêmico. Também foram pesquisados trabalhos recentes na base de dados Poli Monografias da UFRJ desde 2013 e 

sites de fontes confiáveis como a revista Téchne da Pini e a empresa Autodesk. 

 

3.2. Pesquisa Experimental 

 

Foi desenvolvido um modelo de um edifício residencial com seis apartamentos por pavimento, seis pavimentos, térreo 

com garagem e apartamento do zelador. Foram desenvolvidas plantas de arquitetura, instalações de água fria e água 

quente, esgoto e instalações elétricas. O modelo foi desenvolvido utilizando o software Revit 2017 da empresa 

Autodesk por ser um dos mais difundidos do BIM e os cálculos das instalações prediais foram feitos utilizando o 

software Microsoft Excel. 

 

4. PROJETO REALIZADO 

 

4.1. Projeto arquitetônico 

 

A arquitetura do pavimento tipo foi desenhada visando uma boa eficiência energética, com amplos painéis de 

vidro pelas fachadas, nos acessos às varandas para melhor aproveitamento da iluminação natural do dia. Para atender as 

necessidades de ventilação das cozinhas e banheiros foram previstos dois prismas de ventilação que atendem os quatro 

apartamentos da frente do prédio. Todos os apartamentos dispõem de dois quartos, sala, cozinha, lavabo e banheiro. A 

diferença entre os apartamentos fica por conta da suíte presente nos quatro apartamentos mais frontais e ausente nos 

dois apartamentos dos fundos. O layout do pavimento tipo é apresentado na  

Figura 2. 
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Figura 2: Pavimento tipo. 

 

No pavimento de uso comum foram previstas áreas de lazer como piscina, academia e churrasqueiras, vistos na  

 

. 

 

 
 

Figura 3: Vista isométrica do edifício. 

 
4.2. Projeto de instalações hidrossanitárias 

 

O projeto de água fria foi feito nos moldes de um sistema indireto por gravidade, com estação elevatória levando a água 

da rede pública de abastecimento para dois reservatórios superiores com capacidade de vinte mil litros cada, ligando 
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num barrilete que desce pela lixeira com seis colunas, cada uma alimentando um apartamento em cada andar, sendo 

previsto hidrômetro individual para cada apartamento. 

 

Nos apartamentos, o ramal de água fria atende uma pia com misturador, uma torneira de tanque de lavar roupa, uma 

máquina de lavar roupas, nos apartamentos frontais e laterais, duas bacias sanitárias, dois chuveiros com misturador e 

dois lavatórios, nos apartamentos dos fundos, apenas uma pia, um chuveiro com misturador e um lavatório.  

No projeto de água quente foram previstos aquecedores a gás individualizados para cada apartamento que atendem o 

misturador da pia, o chuveiro e o lavatório do banheiro, sendo que os apartamentos frontais e laterais possuem banheiro 

e suíte, portanto atendem dois chuveiros e dois lavatórios. 

 

Ao fazer o traçado, a partir da opção “pipe” no menu “systems”, das tubulações dos sistemas hidrossanitários o Revit 

aloca automaticamente as conexões de acordo com o ângulo da ligação e já com o diâmetro correspondente ao do 

traçado da tubulação e inclinações definidas pelo projetista como visto na Figura 4: Vista em elevação do banheiro. As 

conexões que o Revit aloca são famílias existentes e carregáveis no projeto sendo ainda possível alterar o parâmetro de 

preferências de roteamento da tubulação para que sejam inseridas, prioritariamente, ou apenas as conexões específicas 

que serão previstas em projeto, auxiliando na especificação da planilha de contabilização de materiais e no orçamento. 

 

 
Figura 4: Vista em elevação do banheiro. 

 
Os elementos utilizados para o projeto de instalações hidrossanitárias estão parametrizados de acordo o mercado, sendo 

as tubulações e respectivas conexões definidas com informações de produtos existentes da marca Tigre (Figura 5), ou 

de acordo com as normas brasileiras, com os aparelhos contendo valores padrões de uso. A atribuição de parâmetros 

ajuda na contabilização de materiais, bem como na identificação de anomalias ou erros no projeto além de prover um 

modelo mais próximo do real. 
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Figura 5: Parâmetros de conexão da tubulação de água fria. 

 
4.3. Projeto de instalações elétricas 

 

Para as instalações elétricas foram previstos pontos de luz com as seguintes cargas para os cômodos: 160VA para os 

quartos, 100VA para cozinha, banheiro, área de serviço, varanda, suíte e para a área de circulação na entrada do 

apartamento e 480VA, divididos em dois pontos de luz para a sala. 

 

A quantidade de tomadas de uso geral em cada cômodo foi dimensionada de forma que, nos cômodos habitáveis, 

haja no mínimo um ponto de tomada para cada 5 m, ou fração, de perímetro, sendo esses pontos tão espaçados 

uniformemente quanto possível e com carga de 100VA. No banheiro foi alocado um ponto de tomada próximo ao 

lavatório de carga 600VA. E nos outros cômodos não habitáveis, cozinha e área de serviço, foram previstos no mínimo 

um ponto de tomada para cada 3,5 m, ou fração, com carga de 600VA para as primeiras três tomadas e 100VA para 

adicionais, conforme a NBR 5410 [20] . Os tipos de interruptores utilizados foram interruptores simples para a cozinha, 

um dos quartos, banheiro e área de serviço, interruptor “three-way” simples para o banheiro que tem a suíte e 

interruptor “three-way” de duas seções para a circulação da entrada do apartamento e sala, demonstrados em planta ( 
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Figura 6). 

 

As tomadas de uso específico foram separadas dos demais circuitos na divisão dos mesmos, tendo circuitos 

próprios para cada uma e um circuito que abrange dois pontos de tomada para ar condicionado. Os aparelhos 

específicos contemplados foram fogão, forno micro-ondas, geladeira e máquina de lavar roupas ( 

Figura 6). Para efeitos de parametrização foram utilizados elementos em acordo com o mercado brasileiro com a 

finalidade de aproximar o roteamento dos cabos ao empreendimento final. 

 

Um problema detectado nas famílias de fios do Revit foi a ausência da marcação de fio de retorno, fazendo marcações 

apenas de fase, terra e neutro. Por ser uma família de sistema com parâmetros restritos, não foi possível fazer a alteração 

dos fios, sendo necessário criar uma família de anotação genérica, carregada como um símbolo e colocar por cima da 

fiação para gerar uma representação correta dos fios passando pelos circuitos. Sendo apenas um recurso de 

representação visual, não apresentando os valores e parâmetros de uma família específica. E por esta família não ser 

hospedada diretamente na fiação, sempre que feita alterações de traçado, é necessário mover manualmente o símbolo 

para acompanhar o novo posicionamento dos fios. 

 

 
 

Figura 6: Planta de elétrica. 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos pelo estudo de caso mostram bom aproveitamento e maior realismo para projetar instalações 

prediais em BIM, gerando simultaneamente plantas, vistas isométricas e elevações, mostrando o conceito de modelo 

virtual especificado por Eastman et al [9]. 

 

212



 

 
 

 
 

O maior realismo do projeto se faz presente ao desenhar as tubulações com diâmetros e inclinações fiéis e que podem 

ser visualizadas no modelo e informatizados por meio de parâmetros. Estes parâmetros também são úteis para fazer a 

contabilização de material, necessários para o orçamento e a construção. 

 

A completa parametrização do modelo o torna mais próximo de uma simulação da construção, sendo mais fácil de 

identificar anomalias e erros que ao visualizar apenas uma representação gráfica, sem informações, podem se tornar 

imperceptíveis e podem causar atrasos na obra, diminuindo a eficiência. 

 

A ferramenta de autocorreção do BIM aponta inconsistências no projeto antes que elas sejam percebidas pelo projetista 

e faz correções automáticas para adaptar as instalações às normas básicas e às boas práticas da construção. 

 

Como pontos negativos, observou-se a necessidade de contornar uma limitação do Revit de ter a família de cabos 

elétricos restrita, impossibilitando a modificação de vários de seus parâmetros inclusive a da representação do fio de 

retorno, não necessária nas normas americanas, mas necessária nas normas brasileiras. 

 

As famílias presentes no programa base do Revit são muito genéricas e o baixo número de opções de terceiros 

disponibilizados na internet, seja gratuitamente ou pago, torna necessário um alto entendimento do projetista na área de 

edição de famílias, e/ou a contratação de um profissional para desenhar e especificar os materiais e elementos 

construtivos. 

 

Característica Melhoria apresentada pelo BIM 

Contagem de material 

Extraída do próprio modelo de forma automática, 

eliminando ou reduzindo bastante erros de quantitativos 

feitos por planilhas a parte. 

Plantas, vistas e cortes 
Ajustes realizados no modelo se refletem automaticamente 

nas plantas, cortes ou vistas. 

Compatibilização de projetos 

Há como verificar as interferências e corrigi-las ainda no 

projeto, reduzindo decisões e alterações durante a obra. 

Desenhos com visualização realística, melhorando a 

interpretação. 

Produtividade do projetista 

As automatizações do software reduzem o trabalho maçante 

do projetista, tal como contagem de materiais e tratamento 

de alterações nos projetos que refletem em vários 

documentos, tais como plantas, cortes e vistas. 

Qualidade do projeto 

O projeto desenvolvido de forma integrada com o BIM 

reduz o retrabalho, divergência entre documentos e aditivos 

durante a obra já que não haverá problemas de 

interferências. 

Tabela 1: principais melhorias encontradas no uso do BIM frente ao CAD 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O trabalho busca averiguar a viabilidade do uso do BIM para modelagem de sistemas prediais utilizando as normas 

técnicas brasileiras. Assim sendo, foi proposto que durante todo o desenvolvimento do projeto fosse usado apenas o 

BIM, sem auxílio de outras tecnologias, com o propósito de identificar todas suas vantagens e desvantagens durante o 

processo de desenvolvimento do projeto. 

 

Foi, então, possível verificar que o BIM apresenta todas as ferramentas mínimas necessárias para viabilizar a 

modelagem de instalações prediais. Além disso, também é possível afirmar que tais ferramentas aliadas aos conceitos 

básicos do BIM proporcionam projetos mais completos e que podem ser feitos de forma mais eficiente do que quando 

comparado ao CAD. 

 

Dentre alguns dos principais conceitos básicos do BIM, destaca-se a modelagem paramétrica. Durante a modelagem, a 

atribuição de informações aos elementos construtivos permitiu, de antemão, a separação dos diferentes sistemas 

prediais, assim como o uso das tubulações e conexões corretas para água quente e água fria. Além disso, os 

quantitativos de materiais foram gerados de forma automática a partir da identificação dos elementos. 
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A modelagem do sistema elétrico, porém, apresentou limitações devido à diferença entre as normas técnicas brasileiras 

e americanas para projetos de elétrica. Outro problema foi a restrição da família de cabeamento de energia, que impede 

a representação da simbologia de retorno dos fios. 

 

As famílias do software Revit, como dito na discussão, também se mostraram muito genéricas. Logo, para melhor 

desenvolvimento de projetos no BIM, faz-se necessário o uso de profissionais com especialização no desenvolvimento 

de famílias ou a compra de pacotes com outros desenvolvedores. Esta, porém, é uma tarefa de maior complexidade e 

exige mais conhecimento do profissional. Dessa forma, é possível representar com maior exatidão as peças desejadas 

nos projetos. 

 

Os projetos feitos em BIM, por serem mais eficientes e com maior qualidade tendem a, futuramente, tecer uma linha de 

qualidade entre os escritórios de projetos que utilizam o BIM e o CAD, fazendo substanciais alterações no mercado. 

Isso pode aumentar a demanda por cursos de especialização e profissionais fluentes na tecnologia, podendo se tornar 

um diferencial nas contratações. Por enquanto os escritórios ainda tendem a optar por uma integração entre o BIM e o 

CAD na realização de seus projetos, deixando de aproveitar vários dos benefícios que a tecnologia BIM tem para 

oferecer. 

 

Ainda há espaço para melhora da tecnologia e maior atendimento às diferentes normas de vários países, Além de fazer-

se necessário mais inovações nas áreas de integração entre o BIM e outros softwares para que não ocorra uma 

estagnação da tecnologia. 

 

Destaca-se que este trabalho utilizou um software específico de tecnologia BIM, o Revit, tornando-se necessário que 

seja feito o estudo em outros softwares, ou utilizar o fato do BIM ser uma tecnologia de código aberto (com alterações 

possíveis no código fonte) para buscar possíveis soluções para os problemas encontrados. 
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RESUMO 

 

A construção civil é um dos segmentos que mais registram acidentes de trabalho no Brasil. Apesar de iniciativas de 

segurança do trabalho estarem disseminadas nesse setor, o Brasil ocupa a quarta posição no ranking de acidentes de 

trabalho mundial. Assim, este trabalho tem como objetivo geral apresentar uma forma alternativa de gestão de 

segurança e saúde no trabalho (SST) através da gestão de riscos ocupacionais com incorporação de princípios da 

Psicodinâmica do Trabalho (PDT). Para isso, como metodologia é realizado uma abordagem que inclui os aspectos 

sociais na prevenção dos acidentes de trabalho onde os acidentes são tratados como produto das organizações, 

contrapondo-se aos modelos tradicionais culpabilizantes (tanto do empregador, quanto do empregado). Desta forma, 

tem-se como resultados, o levantamento dos novos riscos ocupacionais, que são os Riscos Psicossociais Ocupacionais 

(RPO's) na busca por um eficaz gerenciamento de riscos de acidentes. Conclui-se que existe necessidade de novos 

modelos de prevenção para estes novos riscos, já que são emergentes e apresentam-se como decorrentes de interações 

entre trabalho, satisfação no trabalho e as condições da sua organização. 

 

Palavras-chave: gestão de segurança do trabalho; psicodinâmica do trabalho; gestão de riscos ocupacionais; acidente 

de trabalho. 

 

ABSTRACT 

 

Civil construction is one of the segments that most register work accidents in Brazil. Although work safety initiatives 

are widespread in this sector, Brazil occupies the fourth position in the ranking of work-related accidents worldwide. 

Thus, this work has the general objective of presenting an alternative form of occupational health and safety 

management (OHS) through the management of occupational risks with the incorporation of the principles of 

Psychodynamics of Work (PDT). For this, as a methodology, an approach is carried out that includes social aspects in 

the prevention of accidents at work where accidents are treated as a product of organizations, in contrast to traditional 

blaming models (both for the employer and the employee). In this way, the results are the survey of new occupational 

risks, which are Occupational Psychosocial Risks (RPO’s) in the search for an effective accident risk management. It is 

concluded that there is a need for new prevention models for these new risks, since they are emerging and appear as a 

result of interactions between work, job satisfaction and the conditions of your organization. 

 

Keywords: work safety management; psychodynamics of work; occupational risk management; work accident. 

 

1. INTODUÇÃO 

 

Os acidentes de trabalho situam-se como a principal causa ocupacional de morte na construção civil sendo considerada 

uma das indústrias mais perigosas em todo o mundo, liderando as taxas de acidentes de trabalho fatais (mortes) e não 

fatais (incapacidades temporárias e permanentes) [1]. No Brasil, a construção civil é um dos segmentos que mais 

registram acidentes de trabalho sendo o primeiro do país em incapacidade permanente, o segundo em mortes (perde 

apenas para o transporte terrestre) e o quinto em afastamentos com mais de 15 dias [2]. As principais causas destes 

acidentes são impactos com objetos, quedas, choques elétricos e soterramento ou desmoronamento. 
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É fato que, mesmo com vasta legislação de segurança do trabalho no âmbito nacional e presença de sistemas de gestão 

de segurança e saúde do trabalho (SST) em obras de construção civil, ainda continuam diariamente acontecendo 

acidentes de trabalho fazendo com que os números de mortes e incapacitados sejam considerados críticos. Acontece que 

tradicionalmente, as discussões e ações relativas à abordagem dos riscos ocupacionais são realizadas exclusivamente 

por profissionais especialistas em segurança do trabalho, por serem estes os detentores dos conhecimentos técnico-

científicos necessários à análise desses riscos, bem como por serem os únicos aptos a lhes propor soluções [3]. Desta 

forma, aos trabalhadores resta apenas uma participação receptiva às demandas impostas pelas normas de segurança, em 

respeito às regras e à utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva. Entretanto, essas abordagens 

abarcam apenas aquela área do trabalho passível de antecipação, ou de suposição de antecipação, uma vez que despreza 

a parte que não se pode prever, sobre a qual não se pode objetivar, excluindo da sua concepção a experiência real do 

trabalho [4]. 

 

Assim, contrapondo-se a abordagem técnica e estatística do risco, levar em consideração a abordagem dos trabalhadores 

sobre os mesmos, a fim de construir o sentido do risco pela diferença que existe entre a abordagem estatística e a dos 

operadores apresenta-se como uma alternativa interessante [5]. Nessa perspectiva, já há algum tempo, a Psicodinâmica 

do Trabalho (PDT), teoria proposta pelo seu pelo seu percursor, Christophe Dejours, vem desde 1987 auxiliando 

estudos em ambientes de trabalho na Psicologia, onde propõe dentre outros princípios, que aliado ao saber técnico 

especializado, sejam incorporados os saberes dos trabalhadores nas discussões e ações de prevenção de riscos 

ocupacionais, por conceber que todos os trabalhadores conhecem, de alguma maneira, os perigos do seu trabalho.  

Mediante este cenário, este trabalho propõe o início de estudos buscando aliar conhecimentos já consolidados na 

Psicologia do Trabalho à Engenharia de Segurança do Trabalho de modo a realizar o gerenciamento de riscos de 

acidentes de trabalho em obras de construção civil incluindo aspectos sociais na prevenção dos acidentes de trabalho. 

Dessa forma, propõe-se uma noção de risco ocupacional integradora, onde a lacuna existente entre a gestão de 

segurança determinada no escritório e aplicada em obra (trabalho prescrito e trabalho real) seja preenchida com o saber 

dos trabalhadores buscando diminuir os riscos de acidente de trabalho. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo 

geral apresentar uma forma alternativa de gestão de SST através da gestão de riscos ocupacionais com incorporação de 

princípios da PDT. 

2. METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo descritivo por meio de revisão integrativa de literatura, no qual foram realizadas buscas 

científicas nas bases Scielo, Capes e Google Acadêmico, contemplando o tema: psicodinâmica do trabalho em 

construção civil. A pesquisa bibliográfica trata de um levantamento da bibliografia já publicada, em forma de livros, 

publicações avulsas, imprensa escrita e principalmente artigos científicos e compreende ao menos oito etapas: a escolha 

do tema, elaboração do plano de trabalho, identificação, localização, complicação, fichamento, análise e interpretação, e 

redação [6]. A revisão integrativa é um método que proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da 

aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática [7]. Os artigos incluídos neste trabalho foram 

selecionados respeitando os seguintes critérios de inclusão: estudos que retratassem o tema proposto, publicados em 

língua inglesa, portuguesa e francesa, nos últimos 20 anos e que estivessem disponível online na íntegra. Sendo assim, a 

amostra foi coletada de fevereiro de 2019 a julho de 2019. Utilizou-se como descritores verbais: gestão de riscos de 

acidentes em construção civil; psicodinâmica do trabalho em obra; psicodinâmica do trabalho em construção civil.  

 

3. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EM CANTEIROS DE OBRAS 

O campo da SST no Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, trilha seus caminhos entre avanços e retrocessos. Nesse 

período o próprio mundo do trabalho mudou com o aprofundamento da reestruturação produtiva na globalização 

neoliberal, gerando desemprego, precarização das relações de trabalho, agravamento das questões ambientais, 

enfraquecimento da capacidade representativa dos sindicatos, trazendo novos desafios a esse campo [8]. 

Toda a prática da prevenção de acidentes brasileira está fortemente centrada no cumprimento de normas de segurança 

oficiais, onde se destaca a Lei Federal 6.514, de 22/12/1977, que altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT); e a Portaria do Ministério do Trabalho 3.214/78, que aprova as Normas Regulamentadoras 

(NR’s), que atualmente são 37 em vigor. Essas normas apresentam frequentes atualizações, sendo necessário 

acompanhamento à versão atualizada, no site da Secretaria do Trabalho, Ministério da Economia. Nesse sentido, cursos 

ou treinamentos de segurança e saúde constituem-se de meios basilares das políticas de segurança e saúde, que 
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promovam o processo de conscientização do trabalhador acerca dos riscos existentes nos locais de trabalho e das 

condutas de segurança, que devem ser adotadas para se evitar a materialização dos riscos [9]. 

Todavia, a busca de culpados pelos acidentes de trabalho baseou-se na imposição jurídica da responsabilidade civil, 

onde a teoria da culpa direciona a análise dos acidentes no sentido de atribuir-lhes uma dentre duas causas possíveis: 

uma ação dolosa do empregado (ato inseguro) ou uma ação dolosa do empregador (condição insegura, criada por 

imprudência, negligência ou imperícia). Assim, os acidentes de trabalho têm sido frequentemente associados a patrões 

negligentes que oferecem condições de trabalho inseguras e a empregados displicentes que cometem atos inseguros. No 

entanto, sabe-se que as causas dos acidentes de trabalho, normalmente, não correspondem a essa associação, mas sim às 

condições ambientais (riscos ocupacionais) a que estão expostos os trabalhadores e ao seu aspecto psicológico, 

envolvendo fatores humanos, econômicos e sociais (riscos psicossociais) [10]. Assim, deve-se adotar uma concepção 

mais abrangente sobre os riscos ocupacionais, levando em conta os interesses dos trabalhadores e sua efetiva 

participação na prevenção, análise e tratamento dos mesmos.  

Segundo a NR 9 que estabelece o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), consideram-se riscos 

ambientais (que são os  riscos ocupacionais) os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de 

trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar 

danos à saúde do trabalhador. Já os Riscos Psicossociais Ocupacionais (RPO's) são as percepções subjetivas que o 

trabalhador tem dos fatores de organização do trabalho, como exemplo: considerações relativas à carreira, à carga e 

ritmo de trabalho e ao ambiente social e técnico do trabalho. Assim, a percepção psicológica que o indivíduo tem das 

exigências do trabalho é o resultado das características físicas da carga, da personalidade do indivíduo, das experiências 

anteriores e da situação social do trabalho [11]. A Agência Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho [12] afirma 

que os RPO's são considerados nocivos especialmente à saúde mental do trabalhador e decorrem de falhas na 

concepção, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social laboral problemático, assim estabelece 

um Gráfico que sintetiza a relação pressão x rendimento no trabalho (Figura 1), onde se observa que quanto maior a 

pressão, menor o rendimento no trabalho e que existe um nível ótimo, onde a pressão com certo controle permite um 

rendimento de médio a alto [13].  

 

Figura 1 - Relação em Forma de U invertido entre a Pressão e o Rendimento no trabalho [13]. 

Ao abordar o gerenciamento de riscos observa-se que existem duas orientações clássicas principais dentro das 

organizações em relação às pessoas no ambiente do trabalho: uma originada a partir da engenharia de segurança, que 

tem por meta o controle de falhas materiais (condição insegura) e humanas (atos inseguros); e outra da teoria das 

organizações que objetiva o gerenciamento dos recursos humanos. Dessa forma, o estudo de Dejours [14] buscou 

analisar o fator humano segundo essas duas orientações, onde colocava em questão se esses dois encaminhamentos 

seriam passíveis de conjunção. Assim, para o autor, a dissociação de qualidade, segurança e promoção da saúde provoca 

fraturas em um conjunto profundamente integrado de componentes referentes aos seres humanos em situação de 

trabalho e essa integração precisa ser mantida tanto no plano conceitual quanto no do planejamento e da prática 

cotidiana. Dessa forma, para a construção de um modelo de gestão que se aproxime da realidade, faz-se necessário 

considerar os componentes culturais, sociais e organizacionais que estão envolvidos nas relações do trabalho, onde a 

confiança e a cooperação são condições indispensáveis para um bom desempenho em segurança. Além disso, tem-se 

que os instrumentos dos sistemas tradicionais de prevenção e controle ainda são eficazes, se aplicados corretamente a 

perigos e riscos conhecidos, ou seja, riscos ambientais, como aqueles derivados de produtos químicos perigosos, 

máquinas e ferramentas, transporte manual de cargas e agentes biológicos. No entanto, é necessário complementar esses 

instrumentos com estratégias e instrumentos destinados a antecipar, identificar, avaliar e controlar os novos riscos 
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decorrentes de mudanças no mundo do trabalho e tecnologias inovadoras (RPO's). Assim, espera-se que a avaliação e 

estabelecimento de medidas preventivas para lidar com estes novos riscos do futuro seja parte de um processo 

complexo, devido aos diversos fatores considerados anteriormente [15]. 

4. PSICODINÂMICA DO TRABALHO 

 

Nesta perspectiva, a PDT assume um importante papel nos estudos brasileiros e também em outros países, 

especialmente França e Canadá, sobre saúde/doença mental do trabalhador, buscando agregar valores a gestão de riscos 

ocupacionais. O objetivo da PDT é estudar as táticas individuais e coletivas de mediação do sofrimento psíquico 

utilizadas pelos trabalhadores na busca da saúde mental, considerando a subjetividade no trabalho como resultante da 

interação entre sujeito e dimensões do contexto laboral [16]. Sendo assim, é importante a organização favorecer espaços 

de cooperação onde as pessoas sintam-se à vontade para fornecer informações, para que haja trocas, diálogos e debates 

sobre o trabalho, pois quando há um clima de confiança e cooperação acaba incentivando a obter melhores resultados, 

sendo especialmente benéfico para a produção de conhecimentos, desenvolvimento das atividades e dos saberes de 

prudência. A expressão saberes de prudência é utilizada para definir a prevenção espontânea resultante dos saberes das 

profissões e tradições operárias. Esses procedimentos são estratégias eficazes na defesa contra os riscos do trabalho, são 

indissociáveis do saber operário, apresentando uma parte consciente e outra inconsciente, adquirida na arte da profissão, 

nas tradições, nos costumes e nos hábitos [16]. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram selecionados para uma análise mais detalhada, três estudos que mais se aproximam dos objetivos dessa pesquisa, 

sendo um artigo (Estudo 1) [17], uma dissertação de mestrado (Estudo 2) [18], ambos na base nacional e um artigo 

internacional (Estudo 3) [19]. 

5.1 Estudo 1 

Em seu artigo, Barros e Mendes [17] investigam as estratégias defensivas contra o sofrimento utilizadas por 

trabalhadores terceirizados de uma construtora em Brasília, utilizando como referencial teórico-metodológico a PDT. 

Assim, realizam-se entrevistas coletivas semi-estruturadas com 20 trabalhadores, distribuídos em quatro grupos com 

cinco participantes cada um, submetidas à análise de conteúdo.  

5.2 Estudo 2 

Em um estudo mais profundo sobre trabalhadores terceirizados de uma construtora de Brasília - DF, divididos em dois 

grupos, sendo um grupo constituído por terceirizados de empreiteira (TE) e o outro por terceirizados de cooperativa 

(TC), Mendes [18] analisou o contexto de trabalho sob três dimensões: organização (ritmo de trabalho, regras, normas, 

metas de produtividade), condições (equipamentos, ferramentas e instrumentos) e relações sociais (interação entre pares 

e chefias) de trabalho. Foram analisados dois grupos de TE, com cinco trabalhadores e dois grupos de TC, com cinco 

trabalhadores, totalizando vinte trabalhadores, através de entrevistas coletivas semi-estruturadas, submetidas 

posteriormente a técnica de análise de conteúdo. 

5.3 Estudo 3 

Em seu estudo Ganem e Rodrigues [19], com base em uma pesquisa sobre PDT realizada em 2013 com trabalhadores 

da construção civil em Brasília – DF levantam a seguinte hipótese: a ideologia defensiva conhecida como "a luta pela 

sobrevivência" tem um impacto considerável na relação subjetiva com o trabalho? Dessa forma esse este artigo 

continuou um diálogo iniciado há 30 anos entre a PDT e a antropologia do trabalho em busca de trazer novos elementos 

de compreensão da relação subjetiva dos trabalhadores com o trabalho. Constituiu em um estudo de caso, de alguns 

trabalhadores brasileiros, onde a pesquisa iniciou-se através da análise da segurança dos trabalhadores em canteiro de 

obras na cidade de Brasília - DF, tendo como tema: “o não uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual)”. O 

questionamento principal foi: Será que os operários têm consciência do risco do trabalho que realizam? Ou eles 

“negam” tal risco? Para realização da pesquisa de campo foram utilizados os princípios da PDT, onde: os sujeitos 

pesquisados são voluntários e devem ser do mesmo nível hierárquico; cada participante da pesquisa representa a si 
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mesmo; a formação dos grupos é de 6 a 15 voluntários; as reuniões devem ser realizadas com no mínimo intervalo de 2 

dias entre elas, para que os trabalhadores tenham tempo de reflexão sobre seus comentários e  dos outros; deve haver ao 

menos dois pesquisadores atuando juntos e o relatório final deve ser validado pelos participantes o que é denominado de 

co-construção. Assim buscou-se verificar e compreender as estratégias defensivas adotadas pelos trabalhadores com a 

finalidade de evitar a doença e preservar seu equilíbrio psíquico, segundo os postulados de Dejours. Participaram da 

pesquisa 22 voluntários, onde foram ouvidos 16 e os outros 6 participaram da validação do relatório.  

5.4 Considerações sobre os trabalhos analisados  

Após análise dos artigos, sistematizou as principais contribuições em um quadro-resumo (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Principais Aspectos levantados pela PDT em trabalhadores de construção civil em Brasília-DF. 
 

 

ESTUDOS 

 

Situações vivenciadas que causam sentimento de: 

Práticas adotadas pelos trabalhadores com a 

finalidade de evitar a doença e preservar seu 

equilíbrio psíquico 

 

Prazer 

 

Sofrimento 

 

 

Estratégias Defensivas 

 

 

 

 

Estudo 1 

[17] 

 

 

Relações sociais satisfatórias 

tanto com os pares quanto com a 

chefia. 

Rigidez da organização do trabalho 

(fragmentação das tarefas, controle, 

pressão, sobrecarga, exigência por 

elevada produtividade) 

 Controle da situação e racionalização 

expressa por justificativas lógicas 

(necessidade de sobrevivência) 

Precárias condições de trabalho Negação 

Desgaste físico e mental Brincadeiras entre colegas 

Falta de reconhecimento 

 

 

 

 

Estudo 2 

[18] 

 

Relações sociais de trabalho 

satisfatórias 

(para TE) 

 

Mais indicadores de sofrimento nos 

TE que nos TC. 

 

Estratégias de mediação (por meio da 

racionalização), utilizavam-se de 

justificativas frente à situações adversas e 

injustas como, por exemplo, a satisfação com 

a remuneração e a flexibilidade no horário de 

trabalho 

 

Reconhecimento (para os TC) 

Rígida organização                         

(que gera sentimento de 

insegurança, medo e angústia) 

Valorização do trabalho 

(para os TC) 

Precárias condições de trabalho 

 

 

 

 

Estudo 3 

[19] 

 

 

 

 

Não Pontuado 

Coexistência da consciência de 

risco e a negação do risco para si 

mesmo. 

Comportamento depreciativo, aparentemente 

defensivo. 

 

 

Usam equipamentos de segurança, 

apesar da falta de conforto. 

Ideologia da vergonha, ideologia defensiva 

que pode ser construída com base em uma 

condição social (como a do subemprego). 

Luta pela sobrevivência 

(Estratégia de defesa coletiva, estruturada a 

partir de uma situação que não está 

diretamente relacionada ao trabalho, mas sim 

à falta dele).  

 

Observa-se que os riscos ocupacionais, mesmo não sendo o foco dos estudos, puderam ser elencados. Em especial, os 

RPO's , onde as autoras identificaram aspectos marcantes de sofrimento entre os trabalhadores. Sendo assim, observa-se 

que a utilização da ferramenta PDT apresenta-se interessante, ao levantar aspectos subjetivos no ambiente de trabalho, 

permitindo a identificação de situações que causam desconforto entre os trabalhadores e que podem contribuir para que 

ocorram acidentes de trabalho. Mediante este estudo teórico piloto, prevê a possibilidade de utilização desse método 

entre operários de construção civil de forma a mapear todos os riscos psicossociais que atingem essa categoria 

profissional, contribuindo assim para um eficaz gerenciamento de riscos de acidentes. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Após estudar criteriosamente e exaustivamente os artigos selecionados para a obtenção das informações relevantes a 

esse estudo, aliados a experiência dos autores de mais de 10 anos de atuação em engenharia e segurança do trabalho, 

observou-se a presença nas obras dos novos riscos ocupacionais, RPO's, dessa forma existindo a necessidade de novos 

modelos de prevenção para estes novos riscos, já que são emergentes e apresentam-se como decorrentes de interações 

entre trabalho, satisfação no trabalho e as condições da sua organização. Para isso, a utilização de princípios da PDT, 
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apresenta-se como uma ferramenta interessante quando aliada ao gerenciamento de riscos ocupacionais para controle 

dos acidentes de trabalho, uma vez que inclui aspectos sociais na prevenção dos acidentes de trabalho onde os acidentes 

são tratados como produto das organizações, contrapondo-se aos modelos tradicionais culpabilizantes (tanto do 

empregador, quanto do empregado). 

Alguns trabalhos pontuais já levantaram alguns riscos psicossociais específicos entre trabalhadores de construção civil 

que desencadeiam sofrimento, sendo necessários mais estudos para tentar mapear todos os riscos psicossociais presentes 

nessa categoria profissional a fim de manter um sistema de gestão de riscos ocupacionais mais adequado com essa nova 

realidade mundial e dessa forma, alcançar um eficaz gerenciamento de riscos de acidentes. 
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RESUMO 

 

Os sistemas de gestão empresarial (ERP) tem sido adotado por construtoras para agilizar e melhorar o gerenciamento dos 

processos. Apesar dos benefícios gerenciais que podem ser obtidos com a implementação desses sistemas e do número 

crescente de softwares no mercado, observa-se pouco uso dessa ferramenta por parte das construtoras brasileiras em seu 

gerenciamento. O presente trabalho tem como objetivo identificar os principais softwares de gestão adotados por 

construtoras na cidade de Uberlândia- MG e as principais dificuldades encontradas para aplicação. Foi realizada uma 

pesquisa survey com a elaboração de um questionário na plataforma do google forms, estruturado em três seções, a saber: 

(i) dados da empresa – visou identificar o porte da empresa e se essa faz uso ou não de algum sistema de ERP; (ii) dados 

do respondente – o foco foi verificar a idade, a área de atuação na empresa e se o mesmo utilizava sistema ERP ao 

desempenhar sua função; (iii) sistema ERP – buscou-se descobrir a opinião do usuário sobre a interface, velocidade e 

facilidade no uso do software. Os resultados obtidos indicaram que dentre os trinta questionários recebidos, 57% dos 

respondentes utilizam algum tipo de sistema ERP e as principais causas para a não utilização são o desconhecimento 

desses sistemas e os benefícios gerados, bem como o custo de implantação. 

 

Palavras-chave: software; ERP; gerenciamento. 

 

 

ABSTRACT 

 

Construction-related companies has adopted Enterprise Resource Planning (ERP) to streamline and improve management 

process. Despite the benefits that can be obtained with the implementation of this system and the growing number of 

software on the market, there is little use of this tool by Brazilian construction companies in their management. This work 

aims to identify the main management software adopted by construction companies in the city of Uberlândia-MG and the 

main difficulties encountered for application. A survey was conducted with the elaboration of a questionnaire on the 

google forms platform, structured in three sections, namely: (i) company data - aimed at identifying the size of the 

company and whether or not it uses an ERP system ; (ii) respondent's data - the focus was on checking the age, the area 

of activity in the company and whether it used an ERP system when performing its function; (iii) ERP system - the aim 

was to discover the user's opinion about the interface, speed and ease of use of the software. The results indicated that 

among the thirty questionnaires received, 57% of the respondents use some type of ERP system and the main causes for 

not using it are the lack of knowledge of these systems and the benefits generated, as well as the cost of implementation. 

 

Key-words: software; ERP; management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os Sistemas Integrados de Gestão, também denotados sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) constituem-se de 

softwares que possibilitam um fluxo de informações único, contínuo e consistente por toda a empresa, sob uma única 

base de dados facilitando a gestão dos processos [1]. O software opera de maneira integrada, podendo ser constituído por 

módulos com abrangência para identificar e planejar os recursos necessários, como receber, produzir, expedir e 

contabilizar pedidos dos clientes, incluindo soluções na área financeira, distribuição, manufatura, recursos humanos, 

suprimentos, logística, entre outros. Segundo Açikalin et al. [2] o ERP desempenha um papel fundamental na 

centralização de informações, facilitando o processo de tomada de decisão e permitindo o gerenciamento das tarefas de 

forma mais eficiente.  

 

Apesar dos avanços na tecnologia e ampliação do número de softwares disponíveis no mercado ao longo dos anos, ainda 

nos deparamos com alguns desafios na utilização e gerenciamento destas plataformas no que tange a eficácia, as 

limitações e a geração de valor para as empresas que os adotam. Segundo Michaloski e Costa [3] as construtoras ainda 

não estão cientes dos benefícios que a utilização que esse sistema pode trazer para seu negócio. Precisam planejar e decidir 

sobre qual a melhor forma de explorar esse potencial, considerando o como ferramenta que pode, não só executar 

transação rotineiras de forma rápida, como também apoiar a gestão do negócio.  

 

Valente [4] analisando o processo de implantação de um sistema ERP em uma construtora, apontaram como benefícios: 

a obtenção de relatórios com resultados reais; dados e informações em tempo real; maior controle da empresa; visão geral 

sobre a empresa; ganhos a longo prazo; e, projeções futuras indicando viabilidade de projetos. A gestão da empresa pelo 

uso do sistema possibilitou a organização da entrada e saída de informações (“o que entra, o que sai e para onde foi”), 

possibilitando a verificação do custo exato de cada serviço, o fornecimento dos saldos bancários em tempo real, 

demonstrações contábeis, além de permitir o monitoramento e comparações entre períodos por meio da elaboração de 

indicadores de desempenho. Dentre as desvantagens, foi observado que o sistema utilizado ainda não permitia a integração 

de informações entre as obras, prejudicando com isso a agilidade. Contudo, essa função de integração pode existir no 

sistema ERP e não estar sendo utilizada por desconhecimento da empresa ou por falta de comunicação com a equipe de 

consultoria externa e com o fornecedor do software, visto que esta é uma função comum nos mais variados sistemas ERP. 

 

Para Etchalus et al. [5], a pequena empresa de construção absorve novas tecnologias de forma lenta e limitada, 

principalmente em razão da falta de especificidade dos sistemas e em função da resistência a mudanças por parte dos 

funcionários. Essas organizações, portanto, ao decidirem pelo uso de softwares de gestão, devem considerar o 

replanejamento dos seus fluxos de informações. 

 

De acordo com Oliveira [6] os principais fatores que interferem na implantação do ERP são: dificuldades funcionais do 

sistema, identificação e adaptação aos processos de negócio, qualificação técnica dos usuários, treinamento e engajamento 

das principais lideranças. O principal fator crítico de sucesso diz respeito a aspectos comportamentais dos colaboradores. 

 

Krainer et al. [7] por meio de questionários com construtoras brasileiras, verificaram o impacto da implementação do 

sistema ERP na organização e nos processos gerenciais das empresas de construção civil. Os autores constataram que as 

organizações que adotam os sistemas ERP diferem-se em relação à gestão de pessoas e a organização estratégica.  A 

adoção e/ou introdução do ERP leva a mudanças incrementais na taxa de crescimento, atuação no mercado, 

reconhecimento da “marca” pelos consumidores, formalização de cargos, atividades e processos, integração entre 

processos; bem como aumento de conhecimento técnico do corpo gerencial. 

 

SILVA FILHO et al. [8] realizou uma pesquisa de campo em dez empresas da indústria da construção civil, sendo sete 

construtoras e três incorporadas, para avaliar a implantação do software ERP Informacon®. Os autores constataram que 

a cultura organizacional e o apoio da direção são fatores cruciais para a implantação do sistema, principalmente para 

eliminar as barreiras culturais impostas pelo usuário. Quanto aos benefícios no pós-implantação, todas as empresas 

analisadas obtiveram melhorias na organização e controle de processos internos de produção com o uso desta tecnologia.  

 

O presente trabalho tem como objetivo levantar informações a respeito do uso de sistemas ERP em empresas de 

Engenharia atuantes no mercado nacional, especificamente na cidade de Uberlândia, de modo a identificar as principais 

dificuldades encontradas para aplicação. 
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2. METODOLOGIA 

 

Para a identificação dos principais sistemas ERP adotados pelas empresas de engenharia civil brasileiras para o 

gerenciamento da empresa e as principais dificuldades que estas organizações enfrentam no uso destes sistemas foi 

realizada uma pesquisa tipo survey. Essa foi adotada visto que tem como objetivo obter dados ou informações sobre 

características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, representantes de um população-alvo, por meio de 

um instrumento de pesquisa [9]. Assim, é adequada para o propósito exploratório de identificação dos sistemas ERP 

utilizados por empresas de engenharia civil. 

 

O questionário foi elaborado e estruturado em três seções (1) dados da empresa, visando identificar o porte da empresa e 

se essa faz uso ou não de algum sistema de ERP; (2) dados do respondente, o foco era verificar a idade, a área de atuação 

na empresa e se o mesmo utilizava sistema ERP ao desempenhar sua função e (3) dados do sistema ERP, buscou-se 

descobrir a opinião do usuário sobre a interface, velocidade e facilidade no uso do software por meio da escala de Likert. 

Essa escala apresenta cinco opções ao respondente. As opções são uma escala numérica de 1 a 5, em que a nota mínima 

significa “nada satisfeito” e a nota máxima significa “totalmente satisfeito”, sendo que quanto mais perto de cinco for a 

nota, mais positiva será a avaliação do respondente, e analogamente, quanto mais perto de um for a nota, mais negativa 

será a avaliação. A avaliação da escala de Likert é feita somando-se as notas negativas (1 e 2) e as positivas (4 e 5). Assim, 

é possível dizer se avaliação geral dos respondentes em determinado quesito, é positiva, neutra ou negativa.  

 

O questionário foi disponibilizado pelo link: <https://forms.gle/rZyDcMU1FYFs3GRi9> no período compreendido entre 

03 de abril a 03 de maio de 2019, sendo distribuídos via e-mail para empresas e profissionais ligados ao setor da construção 

civil em âmbito nacional. Foi utilizada a técnica de amostra por conveniência que consiste em selecionar uma amostra da 

população que está prontamente disponível e não selecionada por meio de um critério estatístico. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No período disponibilizado, foram obtidos trinta questionários. A maior parte dos respondentes, 87% são oriundos de 

empresas situadas em Uberlândia- MG. Os outros 13% correspondem a somatória obtidas por empresas localizadas em 

São Paulo-SP; Riberão Preto-SP; Goiânia-GO e Paracatu-MG. Logo, os resultados obtidos retratam a realidade da cidade 

de Uberlândia-MG.  

 

O porte da empresa foi definido em função da quantidade de colaboradores. Na Figura 1, observa-se uma variação em 

relação ao tamanho das organizações: 37% possuem uma quantidade superior a 99 colaboradores; 27% até 9 

colaboradores, 20% entre 10 e 49 colaboradores e 16% entre 50 e 99 colaboradores. 

 

 
Figura 1 – Quantidade de colaboradores atuantes nas empresas dos respondentes. 

Em relação ao uso de sistemas ERP pela empresa, constatou-se que 57% das mesmas adotam algum software de gestão 

e 43% não adotam nenhum sistema. Ao serem questionados sobre o motivo da empresa não adotar um sistema ERP 

verificou-se que dentre as principais causas estão: 31% não conhece esse tipo de sistema; 23% devido ao custo de 

implantação; 16% não souberam responder; e 15% não vê necessidade em seu uso ou não conhece os benefícios gerados 

pela implantação do sistema, conforme mostra a Figura 2. Esses dados confirmam o fato de que o custo de implantação é 

uma das desvantagens na implantação de um sistema ERP, conforme apontado por Yoo et al. [10]. 
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Figura 2 – Quantidade de colaboradores atuantes nas empresas dos respondentes. 

Quanto aos usuários, 70% dos respondentes possuem idade até 25 anos; 18% entre 25 e 35 anos; e 12% superior a 35 

anos. No que se refere a área de atuação destes na empresa, 26% atuam no setor da qualidade; 22% no planejamento de 

obras; 22% na execução; 11% na administração; 7% no controle e 12% distribuídos em outras áreas (Figura 3). Nota-se 

a predominância nas áreas de planejamento e gestão. 

 

 
Figura 3 – Área de atuação dos respondentes dos questionários na empresa. 

Do total de empresas da pesquisa que utilizam sistema ERP, 88% dos respondentes dessas empresas utilizam o sistema 

no desenvolvimento de suas funções. Isso mostra um alinhamento entre estratégia da empresa e a prática das estratégias 

definidas. Com um sistema tão amplo como o ERP que abriga várias funções, a tendência é que sempre exista alguma 

ferramenta ou função que um colaborador da empresa possa usar, independentemente de sua atribuição. Em relação ao 

tempo de utilização do sistema ERP pelo respondente, 39% o utilizam há mais de 5 anos; 38% entre 1 e 5 anos; e, 23% 

menos de 1 ano. Esses dados mostram que a maioria dos usuários possuem experiência no sistema utilizado. Os 

respondentes que não utilizam o sistema ERP na empresa justificaram que trabalham no canteiro de obra e que o mesmo 

ainda não havia sido implantado no setor de atuação.  

 

No que tange à utilização do sistema ERP, 69% dos usuários informaram que receberam um treinamento prévio e 31% 

não obtiveram treinamento, o que representa uma parcela considerável. Dos usuários que obtiveram treinamento, a 

duração em sua maioria foi equivalente a um dia de trabalho (33%) e os demais o período variava de 2 horas a 60 dias, 

sendo ainda relatado que o treinamento ocorria durante o dia a dia de trabalho ou conforme a necessidade (Figura 4). 
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Figura 4 – Duração do treinamento prévio do usuário para uso do sistema ERP. 

Pode haver negligência em relação ao treinamento por parte de algumas empresas, esperando que o novo usuário aprenda 

a utilizar o sistema no dia a dia. Contudo, vale ressaltar que um treinamento adequado pode acelerar a adaptação de um 

novo colaborador a utilização do sistema e minimizar a ocorrência de erros. 

 

Na Figura 5 apresenta-se os sistemas ERP utilizados nas empresas que os respondentes atuam. Observa-se que o sistema 

mais utilizado é da Sankhya (20%), seguido pelo Versatto (13%). No entanto, nota-se que não há dominação de um 

sistema no conjunto analisado, existindo várias opções de ERP’s no mercado, o que tende a aumentar a concorrência, 

aumentando a qualidade final do produto. Com a grande variedade de ERP’s disponíveis, também aumenta as opções de 

escolha, possibilitando a empresa optar pela melhor solução para a sua realidade. 

 

 
Figura 5 – Sistemas ERP adotados nas empresas que os respondentes atuam. 

 

Silva Filho et al. [8] apontam os ERP’s TOTVS, SAP e Oracle como os mais utilizados pelas empresas no Brasil, 

representando um total de 82% do mercado. O único destes ERP’s apontado nas respostas dos questionários foi o SAP 

(13%). Como esses três softwares buscam um alcance mais geral de empresas, nota-se que as empresas participantes desta 

pesquisa tendem a optar por ERP’s mais específicos para a área de engenharia civil. 

 

Cabe destacar que ao ser questionado a respeito do sistema ERP na empresa, o “BIM” (Building Information Modeling – 

Modelagem de Informações da Construção) e o “Microsoft Project” foram considerados como sistemas ERP. O BIM na 

verdade se trata de uma metodologia de modelagem da informação da construção, enquanto o Microsoft Project se trata 

de um software para gerenciamento de projetos. Ambos não podem ser considerados como sistemas ERP’s, pois não 

configuram um software integrado de gestão empresarial. Logo, as repostas posteriores a respeito das características dos 

ERP’s utilizados para estes dois respondentes, foram desconsideradas na análise.  
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No que se refere a área de utilização do sistema ERP, nota-se uma predominância de utilização no setor de compra e 

venda (19,2%) e no setor de orçamento (15,4%), conforme mostrado na Figura 6. 

 
Figura 6 – Setores que utilizam os sistemas ERP nas empresas analisadas. 

Quando questionado se o sistema ERP utilizado possuía suporte à dispositivos móveis (aplicativos), 46% dos 

respondentes responderam que não, desses somente 67% o utilizam; 39% que sim e os outros 15% talvez, pois 

desconheciam essa informação. Vale ressaltar que houve uma discordância entre dois respondentes que utilizavam o 

mesmo sistema, um indicou que o sistema possui dispositivo móvel e outro indicou não possuir. É possível que falte 

treinamento por parte da fornecedora do sistema ERP ou que seja um problema de distribuição interna do conhecimento 

pela parte da empresa. No entanto, o resultado mostra que é bem possível que a maioria dos ERP’s utilizados pelos 

respondentes devem possuir suporte a dispositivos móveis. Muitos destes sistemas se baseiam na tecnologia em nuvem, 

o que faz que não seja necessário um servidor na empresa que abrigue os dados. Isso torna possível o acesso dos dados 

por um navegador web padrão, o que facilita a compatibilidade com dispositivos móveis.  

 

A idade do usuário poderia ser um fator limitante para o uso desta ferramenta visto que pessoas com idades mais avançadas 

poderiam ter dificuldade no uso. Contudo neste conjunto amostral, há a predominância de pessoas mais jovens com idades 

inferiores a 35 anos. Assim, pode-se concluir que a não utilização desta ferramenta pode ser explicada pela falta de 

treinamento ou até mesmo de desconhecimento da mesma. 

 

A avaliação do sistema ERP pelo usuário foi feita de modo qualitativa analisando requisitos como: interface, velocidade 

do sistema, facilidade de operação, funções e ferramentas, suporte técnico e satisfação geral conforme a escala Likert 

como mostra os resultados apresentados na Figura 7. 

 
Figura 7 –  Avaliação do sistema ERP adotado na empresa pelo usuário.  
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Os resultados mostram uma avaliação positiva do usuário na maioria dos critérios avaliados. Os principais pontos a serem 

melhorados no sistema de acordo com o usuário são: a velocidade do sistema com 30,8% de respostas negativas e a 

interface que apresentou com 46,2% de respostas neutras. Ainda assim são índices satisfatórios. Um ponto a se pensar em 

relação a velocidade do sistema, é que por se tratar de um sistema integrado, tanto a velocidade de conexão com internet, 

quanto o hardware dos computadores utilizados podem influenciar nesta velocidade. Logo, é importante as empresas 

avaliarem se estão seguindo as recomendações mínimas do fabricante para a utilização do software. 

 

Avaliando o quesito de satisfação geral na utilização do sistema ERP e se o respondente o recomendaria a alguém, as 

avaliações negativas (1 e 2 na escala de Likert) e as avaliações neutras (3 na escala de Likert), ocorreram para usuários 

que não participaram de nenhum treinamento ou tiveram treinamento de no máximo um dia. Este fato pode ter 

proporcionado uma má experiência de utilização para o usuário, pois o mesmo pode não ter conhecido o software e suas 

funções de forma apropriada. A utilização no dia a dia é de grande importância para a aprendizagem, mas um bom 

treinamento é fundamental para se acelerar o processo de adaptação. 

 

Ao serem questionados sobre o que poderia ser melhorado no sistema, os usuários apontaram os seguintes aspectos: maior 

velocidade do sistema e melhoria do layout; criação de atalhos para redução de funções não necessárias a uma determinada 

aplicação; geração de relatórios mais organizados e elaborados; possibilidade de compatibilização com projetos e uso de 

dispositivos móveis. Observa-se que há uma necessidade de sistemas mais rápidos, com fluxos de processos mais simples 

e diretos, além de relatórios mais detalhados. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O sistema ERP tem sido aplicado por algumas construtoras na cidade de Uberlândia. No entanto, há uma certa resistência 

quanto ao uso por parte de algumas empresas. Estas acreditam que o custo de implantação não justifica os benefícios 

proporcionados e/ou que as funções presentes em um sistema integrado não sejam úteis em seu modelo de negócio. 

 

Os resultados indicaram que não há dominação de um sistema dentre as empresas respondentes, sendo o mais utilizado o 

da Sankhya (20%), seguido pelo Versatto (13%). Ainda há desconhecimento do que realmente é um sistema ERP, alguns 

usuários indicaram softwares utilizados para a realização de orçamentos e metodologias de modelagem da informação da 

construção como sistemas ERP. Além disso, alguns usuários dos sistemas ERP desconhecem informações do sistema que 

podem comprometer o potencial de aplicação, provavelmente devido a um treinamento insuficiente. 

 

Quanto a área de utilização do sistema ERP por parte das construtoras, há uma predominância de uso pelo setor de compra 

e venda e de orçamento. De acordo com os usuários, sistemas ERP com interface mais amigáveis, sistemas mais rápidos, 

com fluxos de processos mais simples e diretos, além de relatórios mais detalhados, a possibilidade de compatibilização 

com projetos e uso de dispositivos móveis facilitariam a aplicação.   

 

Em Uberlândia, as principais dificuldades para as construtoras adotar um sistema ERP são as complexidades de seus 

processos e hábitos de trabalho. No entanto, não há razão para resistir à tendência de implementar o ERP para empresas 

que desejam manter uma vantagem em seu domínio comparativo. 
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RESUMO 

 

Pesquisas recentes têm constantemente apontado as dificuldades que a indústria da construção civil brasileira tem 

enfrentado em relação à baixa produtividade, à pouca qualidade do produto entregue, ao desperdício de materiais, entre 

outros. Em virtude disso, estratégias e metodologias, como o Lean Construction (Construção Enxuta), têm se mostrado 

fundamental para uma gestão eficiente da obra. Na região Norte do Brasil, mais especificamente no estado do Amapá, a 

utilização do Lean Construction é um campo novo e ainda pouco estudado na gestão de obras. O presente trabalho tem 

como objetivo analisar a aplicação do Lean Construction no processo de gestão de serviços de obra bruta em um edifício 

residencial em Macapá (AP), com o intuito de identificar as dificuldades e oportunidades para a melhoria dos processos 

e de propor um roteiro para o planejamento e execução de serviços de obra bruta. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 

qualitativa com base em um estudo de caso desenvolvido em uma empresa construtora que já aplica algumas ferramentas 

Lean. Os resultados mostram que, tanto a resistência quanto a alta rotatividade da mão-de-obra são os principais 

obstáculos para a aplicação destas ferramentas dentro da obra. A implementação e aplicação da filosofia Lean no projeto 

de construção em evidência produziu resultados favoráveis confirmando a potencialidade das ferramentas adotadas para 

a melhoria e produtividade dos serviços. 

 

Palavras-chave: construção enxuta; gestão de obras; edifício residencial. 

 

ABSTRACT 

 

Recent research has constantly pointed out the difficulties that the Brazilian construction industry has faced in relation to 

low productivity, the low quality of the product delivered, the waste of materials, among others. Consequently, strategies 

and methodologies, such as Lean Construction have proven to be fundamental for an efficient management of the work. 

In the northern region of Brazil, more specifically in the state of Amapa, the use of Lean Construction is a new field and 

still little studied in construction management. The present work aims to analyze the application of Lean Construction in 

the process of managing gross construction services in a residential building in Macapa (AP), in order to identify the 

difficulties and opportunities for the improvement of processes and to propose a script for planning and executing gross 

construction services. To this end, a qualitative research was conducted based on a case study developed in a construction 

company that already applies some Lean tools. The results show that both the resistance and the high turnover of the 

workforce are the main obstacles to the application of these tools in the work. The implementation and application of the 

Lean philosophy in the construction project in evidence produced favorable results confirming the potential of the tools 

adopted for the improvement and productivity of services. 

 

Keywords: lean construction; construction management; residential building. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Lean Construction (LC) ou Construção Enxuta é um método inovador que visa melhorar continuamente os processos 

produtivos, minimizar as perdas e maximizar o valor do produto final, concebido em conjunto com o cliente [1]. A partir 

da aplicação de ferramentas que aumentam a produtividade dos processos construtivos, consegue-se melhorar a 

rentabilidade total do projeto e reduzir o seu desperdício [2]. Alguns dos benefícios obtidos com a implantação desse 

sistema de gestão são o aumento na produtividade e da qualidade, e a redução de desperdícios.  

 

Pereira et al. [1], comentam sobre a necessidade de melhorar a gestão no setor da construção civil e os benefícios do LC 

quanto à utilização de recursos e a eliminação de desperdícios, mostrando serem evidentes os benefícios da implantação 

dos conceitos, métodos e ferramentas Lean nos empreendimentos. De maneira similar, em um estudo de caso realizado 

por Gonçalves [3], no qual foram verificados os efeitos positivos da aplicação do LC, o autor cita a eliminação de 

desperdícios como o principal benefício alcançado.  

 

Embora o setor da construção civil seja reconhecido como uma das áreas mais significativas para a  economia e, portanto, 

para o desenvolvimento do país, a experiência brasileira indica que existem problemas reiterados relacionados com a 

baixa produtividade, a pouca qualidade do produto entregue, o desperdício de materiais, a alta incidência de acidentes de 

trabalho, o descumprimento de prazos e orçamentos estabelecidos, entre outros [1]. Mais especificamente na região Norte 

do Brasil, observa-se que esses problemas se repetem muitas vezes pelo pouco contato da indústria da construção civil 

com novas metodologias, como o LC. Todos esses problemas poderiam ser evitados, ou ao menos amenizados, com a 

adoção de um sistema de planejamento eficiente de gestão da obra, como é a filosofia Lean.  

 

Uma implementação adequada das ferramentas do LC pode trazer melhorias significativas nos processos, principalmente 

no Estado do Amapá, onde mencionadas ferramentas ainda são incipientes, sobretudo em projetos residenciais que são 

de alta relevância para o desenvolvimento econômico da cidade. O presente estudo apresenta uma análise sobre a 

aplicação de ferramentas Lean em um projeto residencial em Macapá com o intuito de identificar as dificuldades e 

oportunidades para a melhoria do processo de gestão da obra. Para tanto, optou-se pelo estudo de caso como método de 

pesquisa.  

 

2. FERRAMENTAS LEAN 

 

A implementação adequada de ferramentas Lean na construção civil traz melhorias nos processos, além de representarem 

baixos custos de implementação. Através dessas ferramentas, o sistema LC busca a excelência por meio de um processo 

de melhoria contínua, que consiste essencialmente em minimizar ou eliminar todas as atividades e operações que não 

agregam valor, através da otimização de recursos e da maximização da entrega de valor ao cliente [1].  

 

É importante ressaltar, que na literatura não existe um consenso que categorize de uma única forma as ferramentas 

abordadas neste estudo. De maneira geral, observa-se que algumas ferramentas também podem ser encontradas na 

literatura como método, sistema, abordagem etc. Para tanto, como não é objetivo deste estudo discutir a nomenclatura 

mais adequada para cada uma das ferramentas apresentadas, nem afirmar que a aplicação isolada dessas ferramentas 

implique, necessariamente, na implementação de uma filosofia Lean. Apesar disso, essas ferramentas configuram um 

primeiro passo para a adoção de melhorias nos processos. Assim, optou-se por chamar de ferramenta todo e qualquer 

instrumento que faça parte da filosofia Lean e que contribua para a melhoria de processos, como: 

 

• 5 S: faz referência às palavras japonesas Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke, [2] cujos respectivos 

significados são respectivamente: eliminar o desnecessário, ordenar, limpar, padronizar e criar hábitos. Esta 

ferramenta visa alcançar a eficiência organizacional dentro de uma empresa, para que tudo o que é desperdício 

seja eliminado [2].  

• Kanban, funciona como um sistema de transmissão de informação que utiliza etiquetas ou elementos similares, 

que descrevem a origem, destino, identidade e quantidade requerida de uma peça em questão [4]. Esse sistema 

pode ser utilizado para comunicar as necessidades de produção, tanto em momento como em quantidade, entre 

os diferentes centros de trabalho.  

• Kaizen: é um processo de melhoria contínua implementado como uma estratégia ou metodologia de qualidade 

na empresa e no trabalho, tanto individual como coletivamente [2]. A melhoria contínua é alcançada através de 

todas as ações diárias, por menores que sejam, que permitam aos processos e à empresa serem mais competitivos 

na satisfação do cliente.  
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• Just In Time (JIT): surgiu como uma nova abordagem na gestão de operações que visa garantir que os clientes 

sejam atendidos precisamente no momento certo, exatamente na quantidade necessária, com produtos da mais 

alta qualidade e através de um processo produtivo que utilize o mínimo estoque possível e que seja encontrado 

livre de qualquer tipo de desperdício ou custo desnecessário [4].  

• Poka-Yoke: utilizado para prevenir erros em produtos, sistemas ou processos, foi idealizado inicialmente com o 

intuito de proteger a produção industrial da Toyota, de erros que pudessem vir a se transformar em produtos 

defeituosos [5].  

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização do objeto de estudo 

 

O objeto de estudo utilizado foi um edifício multifamiliar em construção denominado Catedral Tower Residence (Figura 

1), localizado em Macapá - AP, o qual prevê uma área construída de 13.034,91 m², com 26 pavimentos e 40 unidades 

habitacionais.  

 

A empresa construtora atua há 12 anos no mercado local, desenvolvendo edifícios e condomínios horizontais. Atualmente 

conta com cerca de 150 funcionários, que em sua maioria já tem contato com ferramentas Lean há pelo menos 10 anos. 

 

 

 
Fig. 1 - Fachada do Catedral Tower Residence. 

 

A obra teve início em janeiro de 2016, com previsão de término para julho de 2020. Atualmente, nela operam dois 

engenheiros civis sendo um residente e um coordenador de obras, 48 colaboradores entre pedreiros, eletricistas, 

carpinteiros, serventes encanadores e gesseiros. A equipe administrativa é composta de um técnico em edificações, dois 

estagiários (um de engenharia elétrica e um de engenharia civil) e dois tecnólogos em construção de edifícios.  

 

O edifico contém dois apartamentos por pavimento, sendo que cada  unidade habitacional é constituída de uma sala 

estar/jantar, um lavabo, um hall, três suítes, três banheiros para as suítes, uma cozinha, uma área de serviço, uma 

dependência de empregados, um banheiro de serviço, uma sacada gourmet, sendo disponibilizadas  três vagas de garagem 

para cada unidade habitacional.  

 

 

3.2 Delineamento do estudo 

 

O estudo de caso é uma metodologia de pesquisa de grande importância para a engenharia civil, com forte ênfase 

qualitativa e empírica, que permite ao pesquisador abordar um objeto de estudo e analisar os fenômenos em torno dele 
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[6]. A técnica de coleta de dados utilizada foi a observação direta, com o intuito de analisar a aplicação do LC durante a 

etapa de planejamento e execução da edificação. A técnica de observação direta é aquela que consiste basicamente em 

observar o objeto de estudo dentro de uma situação particular [7]. 

 

Os passos apresentados a seguir configuram os procedimentos adotados para o desenvolvimento da pesquisa com base 

no estudo de caso: 

 

1. Revisão da literatura pertinente ao tema, o que contribuiu para o entendimento das ferramentas LC e para a 

proposição de um roteiro para a execução dos serviços de obra bruta. 

 

2. Observação direta, em que se examinou: o processo de planejamento e execução do projeto, as atividades 

operacionais do projeto, a rota de planejamento e execução do projeto (sequência lógica de atividades planejadas 

e executadas); e, a metodologia de implementação da filosofia Lean. 

 

3. Análise dos dados, em que se comparou os resultados obtidos com o referencial teórico, relacionado à avaliação 

da aplicação da filosofia Lean no projeto analisado. 

 

4. Os dados coletados através da observação direta foram categorizados nas seguintes áreas temáticas: dificuldades 

e oportunidades para aplicação do LC no projeto; roteiro de planejamento e execução da obra bruta, sugestão e 

recomendações para a aplicação da filosofia Lean para o contexto local. 

 

Devido à limitação temporal da etapa de coleta de dados foi possível observar as seguintes etapas de desenvolvimento da 

obra: estrutura do edifício; obra bruta, que contempla os serviços de alvenaria, chapisco reboco, emboço, embutidos 

elétricos, hidráulicos, impermeabilizações e contrapiso; revestimentos de fachadas; instalações de prevenção e combate 

a incêndios, instalações hidráulicas e elétricas em geral e emassamento de paredes e tetos com gesso, que foram as etapas 

em execução no período de observação da obra. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Dificuldades e oportunidades para a aplicação do Lean Construction em um projeto de uma torre residencial 

no município de Macapá 

 

Foram poucas as dificuldades observadas (Quadro 1). Nesse contexto, no nível de planejamento destaca-se a resistência, 

por parte de alguns trabalhadores, principalmente dos recém-contratados, durante as aplicações. Isso se deu, sobretudo, 

devido à falta de conhecimento sobre as ferramentas do LC e suas vantagens, somado à maneira como eles aprenderam o 

seu ofício, em geral, de forma empírica. 

 

Quadro 1 – Dificuldades e oportunidades nas fases de planejamento e execução da obra para a aplicação das 

ferramentas Lean. 

 Planejamento Execução 

Dificuldades 

- Pouca ou nenhuma qualificação do pessoal com 

relação às práticas construtivas do LC. 

- Necessidade de se reduzir a variabilidade. 

 

- Resistência, por parte de alguns 

trabalhadores, de praticarem os princípios 

do LC. 

- Manter na obra as equipes produtivas 

treinadas com base nos usos das 

ferramentas do LC. 

- Uso desnecessário do Kanban para o 

controle do Aço. 
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Oportunidades 

- Preparação e motivação do pessoal, através de 

uma comunicação intensa, com vistas a 

esclarecimento de expectativas. 

- Fortalecimento do treinamento dos operários, 

reforçando a importância do uso das 

ferramentas. 

- Intervenção em treinamento do pessoal, a fim 

de buscar a estabilização e padronização de ação 

de suas equipes produtivas. 

- O uso do Kanban se mostrou 

extremamente importante para o controle 

de materiais que podem ser aplicados em 

mais de uma frente de serviço. 

- Emprego da ferramenta Poka Yoke. 

- Uso do princípio do fluxo contínuo, em 

que a demanda é a que ativa o processo 

produtivo, na central de argamassa. 

 

O LC exige que os trabalhadores tenham uma atitude proativa, um alto grau de comprometimento com a empresa e a 

capacidade de tomar decisões rapidamente. Infelizmente, essa cultura de trabalho não é comum entre os trabalhadores 

locais, o que dificultou a implementação das ferramentas. Diante dessa dificuldade, a construtora utilizou a ferramenta 

5S, pautada no princípio da disciplina, para treinar os operários, reforçando a importância do uso das ferramentas Lean e 

promovendo mudanças na cultura de trabalho. De maneira similar, Borges [8], em seu estudo sobre a aplicação do LC 

em empresas baianas, também identificou a mesma dificuldade da adaptação da mão de obra local no uso de ferramentas 

Lean. 

 

Outra dificuldade observada, está relacionada à grande variabilidade dos processos de construção, ou seja, a falta de 

padronização dos processos construtivos realizados. A causa dessa dificuldade muitas vezes está relacionada com a pouca 

ou nenhuma qualificação da mão de obra com relação às práticas construtivas do LC, já que, segundo Gonçalves [4], a 

padronização dessas práticas em consonância com o LC, quase sempre, exige treinamento e qualificação do colaborador. 

Novamente, a empresa construtora precisou intervir em treinamento de seu pessoal, a fim de buscar a estabilização e 

padronização dos processos desenvolvidos pelas equipes produtivas. 

 

No âmbito operacional, observou-se a dificuldade de se manter na obra as equipes produtivas treinadas com base nos usos 

das ferramentas do LC, uma vez que os serviços são intermitentes e que a dispensa de pessoal após determinada etapa de 

trabalho é uma prática comum. Nesse sentido, ao se iniciar nova etapa, muitas vezes a construtora tem dificuldade em 

recontratar a mão-de-obra já treinada, pois, em geral, esses trabalhadores já estão atuando em outras obras.  

 

Durante o acompanhamento da aplicação das ferramentas, também foi possível notar que para alguns serviços o emprego 

das ferramentas acabou se tornando redundantes, como, por exemplo, para a liberação de materiais destinados à confecção 

de armaduras, em que o uso do Kanban mostrou-se desnecessário. Uma vez que as armaduras da torre são adquiridas com 

base em uma planilha de resumo de aço, já separada por pavimento, e já fornecida pelo calculista de estrutura, ao chegar 

na obra, todo este aço já fica à disposição da equipe de ferragem, que confecciona a armadura do pavimento.  

 

Como oportunidade apresenta-se a importância da implementação de mecanismos que favoreçam a comunicação interna, 

pois a adoção desse tipo de filosofia favorece uma cultura comunicativa de feedback, com a qual o desenvolvimento e a 

melhoria organizacional e contínua dos processos produtivos possam ser garantidos [3]. Camera [9] salienta a importância 

do envolvimento de todos os funcionários, do nível estratégico ao operacional, no processo de produção, todos precisam 

saber o que está sendo feito e como está sendo feito. 

 

Com relação às oportunidades à nível operacional, é possível identificar algumas como, por exemplo, o emprego da 

ferramenta Poka-Yoke já utilizada na execução das escadas. Atualmente o Poka-Yoke é usado na obra com o auxílio de 

um gabarito metálico para verificar se os degraus estão sendo feitos nas dimensões corretas, garantido uniformidade na 

altura dos espelhos e nas dimensões dos pisos das escadas. Uma oportunidade seria a utilização de um gabarito similar, 

porém para a execução dos arremates de vão de portas e janelas a fim de minimizar a ocorrência de erros nessa operação 

e evitar assim o retrabalho. 

 

Outra possibilidade de aplicação para os serviços desenvolvidos, seria a utilização do JIT. Com base no princípio do fluxo 

contínuo, em que a demanda é a que ativa o processo produtivo. O Kanban poderia ser utilizado para estabelecer o fluxo 

de produção de argamassas. Junto à betoneira, a empresa poderia utilizar um quadro, com a listagem, hora a hora, das 

demandas de cada equipe produtiva. Esta listagem seria preenchida no dia anterior informando, além do tipo de argamassa 

necessária, a quantidade e o local de aplicação. 
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4.2 Roteiro para o planejamento e execução de serviços de obra bruta baseados na filosofia Lean 

 

De acordo com os dados coletados e com a literatura levantada sobre as ferramentas empregadas no LC, elaborou-se uma 

proposta de roteiro de planejamento e execução de serviços de obra bruta1.   

 

1) Identificação dos pontos de incidência das perdas de alvenaria por quebra de tijolos. Este primeiro passo visa 

identificar quais seriam os processos ineficientes (ou que estariam apresentando mau funcionamento) a fim de 

minimizar os desperdícios dentro do canteiro de obras. Isso exigirá, inicialmente, um estudo detalhado de todos 

os processos envolvidos e, com ajuda de indicadores de gestão (p. ex, consumo de material), permitir controlar 

a perda ou desperdício dos tijolos. Como resultado, será possível determinar quais processos possuem taxas de 

consumo de uso de tijolos muito altas ou irregulares entre uma semana e outra. 

 

2) Elaboração de uma planta de paginação de alvenaria buscando facilitar a passagem dos eletrodutos e redução 

da quebra. Este segundo passo é outro aspecto que deve ser adotado para a para a redução de desperdícios na 

execução de alvenaria. Com a paginação, procura-se reduzir o desperdício, pois não há mais a necessidade de se 

quebrar uma parede já construída (como no método tradicional de construção), mas se reorienta os tijolos, de 

modo que os eletrodutos possam passar através de seus respectivos furos. 

 

3) Confecção de uma pré-ordem de serviço (Pré O.S) visando listar todos os insumos necessários para execução 

dos serviços de obra bruta sejam estes mão-de-obra, material ou ferramentas. Como mencionado por Gonçalves 

[3], a pré-ordem de serviço é uma metodologia que auxilia no combate aos desperdícios, enfatizando que a busca 

principal deste método construtivo é justamente a eliminação de desperdícios. 

 

4) Dimensionamento das equipes produtivas. Um dimensionamento adequado nas equipes de trabalho permite que, 

o tempo de execução da obra bruta, atinja um fluxo contínuo de processos. Isto garante uma alta produtividade 

na execução de cada uma das atividades. Para tal dimensionamento são consideradas as seguintes características: 

densidade dos trabalhadores e rotatividade.  

 

5) Implementação do uso de Kanban para a produção de argamassa de chapisco, emboço, reboco e contrapiso, 

em que a produção desse material é puxada pelas demandas das equipes produtivas. O Kanban, como 

ferramenta do sistema LC, é muito importante pois facilita a processo de comunicação entre a equipe de serviço 

e contribui para que o fluxo de serviços ocorra com menos desperdício sem comprometer a qualidade do serviço.    

 

6) Padronização na execução dos arremates dos vãos de portas e janelas por meio do uso de gabaritos. Essa 

padronização está de acordo com a ferramenta Seiketsu, de melhoria dos 5S. O principal objetivo da 

padronização é evitar a falta de aplicação dos três processos anteriores (classificar, organizar e limpar), a fim de 

torná-los um hábito diário e garantir que eles sejam mantidos e aprimorados ao longo do tempo. 

 

7) Verificação da qualidade do serviço. O último passo trata sobre a verificação da qualidade do serviço. Nesta 

fase, confere-se o tamanho dos ambientes, caimentos nos pontos de ralos e planicidade do reboco e contrapiso, 

a fim de aferir se o que está sendo produzido está de acordo com que foi especificado ao cliente.  

 

Vale ressaltar que esses foram os pontos especificados pela empresa, pois são estes os serviços em que as 

ferramentas Lean testadas apresentaram maior aderência e aceitação por parte dos funcionários.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

A implementação e aplicação da filosofia Lean no projeto de construção da Catedral Tower Residence trouxe resultados 

satisfatórios em relação aos processos de planejamento e execução. Evidenciou-se uma redução considerável nas perdas 

durante o processo de construção e, consequentemente, uma melhoria na produtividade. 

 

A principal dificuldade levantada neste projeto foi a resistência, por parte de alguns trabalhadores, em atender os 

requerimentos de várias das ferramentas do LC empregadas na obra. Porém, tal empecilho foi superado com o 

 
1 Obra bruta refere-se a um pacote de serviços, no qual estão inseridos os serviços de alvenaria, chapisco, reboco, emboço e contrapiso. 
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fortalecimento do treinamento dos operários, ensinando-os a executar padrões construtivos. Por outra parte, a principal 

oportunidade foi a adoção de uma cultura comunicativa de feedback, entre todos os trabalhadores de todos os níveis, o 

que, além de proporcionar uma maior motivação no trabalho, contribuiu para o aprimoramento do compromisso dos 

colaboradores com a empresa. 

 

Na apresentação de um roteiro de planejamento e execução de serviços de obra bruta baseado na filosofia Lean, foi 

possível destacar a identificação de perdas de alvenaria por quebra de tijolos, a concepção de uma planta de paginação de 

alvenaria que facilitasse a passagem dos eletrodutos e o redimensionamento das equipes produtivas, através do uso do 

princípio do fluxo contínuo, em busca da maximização do uso do pessoal. 

 

Finalmente, os dados encontrados nesta pesquisa sugerem que é de vital importância que exista uma massificação da 

filosofia Lean e do sistema LC, não somente no contexto do Amapá, mas em nível nacional, por ser um sistema integrado 

que garante maior qualidade de construção, mais satisfação para o cliente, maior produtividade, melhoria da segurança, 

maiores benefícios e redução de custos. 
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RESUMO 

 

O mercado imobiliário de Rio Branco-AC ainda se encontra em fase de amadurecimento, seja pelo motivo do preço da 

construção civil no estado, que é um dos mais caros do país devido as dificuldades de insumos, ou das condições 

geomorfológicas; ambos fatores interferem diretamente no valor imobiliário ao longo dos anos. Logo, torna-se necessário 

analisar como os valores de imóveis residenciais, em particular os unifamiliares de padrão médio, tem evoluído ao passar 

dos anos, para entender o comportamento da variação. Assim utilizando-se o método comparativo de dados de mercado 

e as ferramentas de análise de regressão linear através do programa TS-Sisreg, foi possível definir os valores entre os anos 

de 2015 a 2017 para um imóvel modelo adotado. Com os resultados obtidos das avaliações, analisou-se como os preços 

das residências foram alterados neste intervalo de tempo através de gráficos que ilustraram o comportamento do setor 

imobiliário para o tipo de imóvel estudado. Pôde-se concluir então que os valores derivados das avaliações se encontram 

dentro da faixa de preço para padrões médios definidos pelo mercado local e que o valor unitário por metro quadrado 

destes imóveis vem decaindo ao passar do tempo indicando uma possível ascensão do mercado desde a crise econômica 

instalada no país em 2015. 

 

Palavras-chave: Avaliação de imóveis; Mercado imobiliário; Padrão médio; Estatística. 

 

ABSTRACT 

 

The Rio Branco-AC real estate market is still in the process of maturing, either due to the price of civil construction in 

the state, which is one of the most expensive in the country due to difficulties in inputs or geomorphological conditions; 

both factors directly affect the property's value over the years. Therefore, it is necessary to analyze how the values of 

residential properties, in particular the average family members, have evolved over the years, to understand the behavior 

of the variation. Thus, using the market data comparative method and the linear regression analysis tools through the TS-

Sisreg program, it was possible to define the values between the years 2015 and 2017 for a model used. With the results 

obtained from the analyzes, analyze how house prices have changed in this time interval through graphs that illustrate the 

behavior of the real estate sector for the type of property studied. It was then possible to conclude what the values of the 

values charged in the price range for the average standards applied by the local market and the unit value per square meter, 

the furniture items have been declining and the possible time for the market to rise after an economic crisis has passed. 

installed in the country in 2015. 

 

Keywords: Property valuation; Real estate market; Medium standard; Statistic. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

A construção civil foi um dos setores responsáveis por apressar as taxas de crescimento da economia brasileira desde o 

início do Século XXI, em função dos fortes estímulos econômicos com expansão de linhas de crédito, diminuição de taxa 

de desemprego e aumento real do salário mínimo brasileiro [1]. Portanto tornou-se indissociável a evolução do setor 

imobiliário com a atividade econômica do país, que possui reflexo de prosperidade e crescimento, tornando-se então um 

indicador de performance da atividade econômica [2]. 
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Atualmente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas que regulamentam as avaliações imobiliárias são 

regidas pela NBR 14653 – Avaliações de Bens [3], apesar de ser dividida em sete partes, as utilizadas neste trabalho são 

a NBR 14653-1:2005 [4] que apresenta os procedimentos gerais e os métodos de avaliação que podem ser  utilizados e a 

NBR 14653-2:2011 [5] que apresenta principalmente os tipos de tratamento de dados, buscando  a homogeneização das 

amostras. 

 

Tratando-se do mercado imobiliário é importante saber que este é dividido em três componentes que são: os bens levados 

ao mercado, as partes interessadas em vende-los e as partes interessadas em comprá-los. Este mercado ainda pode ter 

várias subdivisões como por exemplo, o mercado de locação ou de compra e venda de terrenos, salas comerciais, 

apartamentos, residências unifamiliares, e outros. Devido à grande demanda de avaliações do mercado residencial por 

parte dos bancos e imobiliárias, procurou-se utilizar o método comparativo de dados de mercado para verificar o 

comportamento dos valores por metro quadrado das residências unifamiliares da cidade de Rio Branco, considerando os 

anos de 2015 até 2017, de forma que seja possível auxiliar profissionais e entidades da área em seus trabalhos de avaliação 

e promover a discussão de estratégias de crescimento do ramo imobiliário. 

 

1.2 Justificativa 

 

O mercado imobiliário é um setor de alta importância econômica para a engenharia civil e para o país. Na cidade de Rio 

Branco – AC, o comércio imobiliário ainda se encontra em fase de amadurecimento, com sua demanda oriunda 

principalmente dos bancos financiadores de crédito, se tornando cada vez mais um processo criterioso.   

 

O maior entrave na comercialização de imóveis é a realização de uma avaliação precisa do imóvel para se obter um valor 

coerente com a realidade da região. Muitas vezes são encontradas residências com valores que não condizem com o 

mercado, geralmente por não existirem dados suficientes para uma análise mais complexa ou não existirem parâmetros 

adequados para se obter um valor mais consistente.  

 

No município ainda não há índices de divulgação pública para avaliações onde se tenha um valor médio por metro 

quadrado para residências unifamiliares de forma a auxiliar os profissionais da área imobiliária e também da construção 

civil.  

 

2. OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa tem a finalidade de analisar o comportamento do mercado imobiliário de residências unifamiliares e 

fornecer dados que ajudem a estimar esses valores para as futuras avaliações no município de Rio Branco – Acre. 

 

2.1 Objetivos Específicos  

 

• Coletar e organizar os dados existentes de avaliações de residências unifamiliares feitas entre os anos de 2015 a 

2017.  

 

• Montar um modelo com os elementos amostrais adquiridos para um período a cada 12 meses com a finalidade 

de servir como base para a realização das avaliações do imóvel modelo.  

 

• Realizar as avaliações do imóvel modelo para os períodos determinados. 

 

3. METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa consiste na análise do comportamento do mercado imobiliário no município de Rio Branco, para isso, foi 

necessário definir um imóvel modelo, de forma que as avaliações imobiliárias disponibilizadas possuam características 

ou fatores semelhantes, esse imóvel modelo será submetido aos métodos de avaliações considerando espaços amostrais 

em 3 períodos diferentes, entre os anos de 2015 e 2017. Com isso será possível verificar o comportamento dos valores 

obtidos no decorrer do tempo, uma vez que as avaliações imobiliárias acompanham o crescimento ou decrescimento do 

mercado. 

 

Dentre os métodos disponibilizados pela NBR 14653-1 [4], o utilizado neste trabalho é o método comparativo de dados, 

que consiste na comparação entre as amostras semelhantes de forma que as avaliações consigam acompanhar os valores 
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do mercado desde que existam elementos suficientes para realização de uma análise estatística [6]. Porém, nem sempre 

as amostras apresentam todas as características iguais, sendo necessário realizar o tratamento dos fatores para se obter 

uma avaliação precisa, para isso adotou-se o procedimento de tratamento científico, utilizando a regressão linear, 

conforme apresentado pela NBR 14653-2 [5].  

 

Os fatores escolhidos são os comumente utilizadas pelos avaliadores, sendo elas:  

a) Área construída do imóvel, em m²;  

b) Padrão de acabamento: definidos como (1) Mínimo, (2) Baixo, (3) Normal/Médio, (4) Alto;  

c) Área do terreno (m²);  

d) Número de suítes;  

e) Número de banheiros;  

f) Situação do imóvel: situação de inserção do imóvel definida como (1) Condomínio, (0) Isolado;  

g) valor unitário da avaliação, em R$/m².  

 

É importante ressaltar que apesar de terem sido levantados outros fatores, os mesmos apresentaram uma variação anormal 

em relação as demais variáveis, necessitando serem desconsiderados. 

 

No caso do imóvel modelo foram adotados os fatores independentes: 

a) Área construída de 117 m²;  

b) Padrão de acabamento médio;  

c) Área do terreno de 250 m²;  

d) 1 suíte;  

e) 1 banheiro social; 

 f) Situação do imóvel: Isolado, sendo o valor unitário o fator dependente desta análise. 

 

Com o modelo adotado, conseguiu-se 203 laudos de avaliações que apresentavam uma caracterização aproximada, estas 

amostras foram disponibilizadas pela empresa especializada em avaliações 9Cinco Engenharia LTDA, localizada na 

cidade de Rio Branco - AC. Assim foi possível obter avaliações desde o ano de 2015 até 2017, bem como dados de 

pesquisa do mercado imobiliários de várias fontes do mesmo período.  

 

Para a análise dos dados e cálculo da inferência estatística utilizando a regressão linear, foi utilizado o programa TS-Sisreg 

e para que fosse possível analisar a variação do preço por metro quadrado do imóvel modelo, foram realizadas três 

avaliações para os períodos de 04/2015 a 03/2016, 04/2016 a 03/2017 e 04/2017 a 12/2017, com a distribuição inicial de 

69, 83 e 51 laudos de avaliação, respectivamente. 

 

Nas figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são apresentados o comportamento das amostras com relação aos seus fatores, apesar de se 

buscar amostras semelhantes ao do modelo adotado, dificilmente essa situação é possível, sendo necessário realizar o 

tratamento dos dados visando a precisão da avaliação.  

Figura 1 – Distribuição dos valores de área construída nas amostras disponibilizadas. 
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Figura 2 – Distribuição dos valores para o padrão de acabamento nas amostras disponibilizadas. 

 

 
Figura 3 – Distribuição dos valores de área do terreno nas amostras disponibilizadas. 

 

 
Figura 4 – Distribuição da quantidade de suítes nas amostras disponibilizadas. 
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Figura 5 – Distribuição da quantidade de banheiros nas amostras disponibilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Distribuição da situação dos imóveis nas amostras disponibilizadas. 

 

Devido alguns dados se mostrarem incoerentes com a amostra, estes foram excluídos da regressão. O critério para 

exclusão dos dados foi de acordo com a normalidade dos resíduos. Uma vez que a diferença entre os valores observados 

e os valores calculados dos elementos ultrapassassem 30%. Além desse critério, observou-se também o coeficiente de 

determinação que não deveria ser menor do que 0,7.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Primeira avaliação 

 

Para a primeira avaliação foi determinado o período entre os meses de 04/2015 até 03/2016, totalizando 12 meses. Neste 

intervalo de tempo foi possível coletar 69 amostras, porém foram utilizados apenas um total de 52 na pesquisa. Esta 

redução ocorreu devido as informações estarem bastante incoerentes com o restante das amostras, sendo a exclusão 

necessária para evitar adulteração do resultado da avaliação. 

 

Nesta avaliação foram considerados todos os fatores apresentados, sendo os resultados estatísticos apresentados na tabela 

1. 
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Tabela 1 – Valores dos parâmetros encontrados para o modelo 

PARÂMETROS VALORES 

Coeficiente de correlação (r) 0,936578 

Coeficiente de determinação (r²) 0,877178 

Coeficiente de determinação ajustado 0,860802 

Fisher-Snedecor 53,56 

Significância 0,01 

 

O coeficiente de correlação mede o grau de associação entre a variável explicada e as variáveis explicativas, com o modelo 

apresentando r > 0,8, indicando uma forte relação de causa e efeito e uma tendência de aumento linear da variável 

dependente caso ocorra o aumento das variáveis independentes [7]. Os valores encontrados para os coeficientes de 

determinação nos permitem verificar a eficiência do modelo, indicando que as variações nos valores das variáveis 

independentes conseguem ter uma explicação superior a 85% da variável dependente, foi possível verificar também que 

foram considerados somente fatores que impactam significativamente nos resultados.  

 

Além disso, a significância consiste na probabilidade de ocorrer erros ao se rejeitar uma hipótese verdadeira, sendo o 

valor obtido de 1%, o que caracteriza ainda a avaliação imobiliária com um grau de fundamentação III [7]. Os dados 

estatísticos obtidos a partir das variáveis assim como as equações em que se enquadraram dentro do modelo estão 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Dados estatísticos das variáveis usada na primeira avaliação 

VARIÁVEL EQUAÇÃO T-OBS. SIGNIF. 
CRESCIMENTO 

NÃO-LINEAR 

Área do terreno (AT) 1/x1⁄2 1,78 8,14 -1,54 

Suítes (S) x1⁄2 2,18 3,45 1,12 

Sanitários (SA) x2 2,89 0,59 2,80 

Padrão de acab. (PA) x2 9,10 0,01 6,99 

Situação (SI) X 3,32 0,18 24,80 

Área construída (AC) x1⁄2 -8,09 0,01 -10,80 

Valor unitário (VU) y1⁄2    

 

As normalidades dos resíduos também foram analisadas e são apresentadas abaixo, os valores de referência são 

compatíveis com a pesquisa de Silva e Violin, além do trabalho de Maciel [8], ou seja, apresentam uma tendência a 

distribuição normal.  

 

67% dos resíduos situados entre -1 e +1 s 

94% dos resíduos situados entre -1,64 e +1,64 s 

98% dos resíduos situados entre -1,96 e +1,96 s 

 

A equação de regressão encontrada foi: 

 

VU = (50,433559 + 67,858853*1/AT1⁄2 + 2,1886719*S1⁄2 + 0,3559353*SA2 + 1,212751 *PA2 +5,2079674 *SI+ (-

2,1932635 * AC1⁄2 )) 2 

 

E os valores unitários obtidos constam na Tabela 3 e ao adotar o valor unitário médio, o valor da avaliação consiste em 

R$ 242.525,79. 

Tabela 3 – Valores unitários por m² 

VALORES R$ 

Unitário Mínimo 1.985,83 

Unitário Médio 2.072,87 

Unitário Máximo 2.161,77 
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4.2 Segunda avaliação 

 

Com a análise do período de 04/2016 a 03/2017, os resultados estatísticos obtidos da segunda avaliação são apresentados 

na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Valores dos parâmetros encontrados para o modelo 

PARÂMETROS VALORES 

Coeficiente de correlação (r) 0,898024 

Coeficiente de determinação (r²) 0,806447 

Coeficiente de determinação ajustado 0,7910 

Fisher-Snedecor 52,50 

Significância 0,01 

 

É possível verificar que o modelo apresenta r > 0,8, indicando uma forte relação de causa e efeito e linearidade positiva 

entre as variáveis dependentes e independentes. Os valores encontrados para os coeficientes de determinação nos 

permitem verificar uma boa eficiência do modelo, com explicação superior a 79% e que foram considerados somente 

fatores que impactam significativamente nos resultados, sendo necessário retirar o fator Situação do modelo.  Apresenta 

ainda significância de 1% e grau de fundamentação III. 

 

Os dados estatísticos obtidos a partir das variáveis assim como as equações em que se enquadraram dentro do modelo 

estão apresentados na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Dados estatísticos das variáveis usada na segunda avaliação 

VARIÁVEL EQUAÇÃO T-OBS. SIGNIF. 
CRESCIMENTO 

NÃO-LINEAR 

Área do terreno (AT) 1/x2 6,64 0,01 -3,41 

Suítes (S) x2 2,61 1,12 1,65 

Sanitários (SA) 1/x1⁄2 -4,01 0,02 6,64 

Padrão de acab. (PA) X 7,48 0,01 6,64 

Área construída (AC) 1/x1⁄2 6,84 0,01 -12,10 

Valor unitário (VU) Y 

 

As normalidades dos resíduos possuem uma tendência a distribuição normal, sendo apresentadas abaixo: 

 

65% dos resíduos situados entre -1 e +1 s 

89% dos resíduos situados entre -1,64 e +1,64 s 

97% dos resíduos situados entre -1,96 e +1,96 s 

 

A equação de regressão encontrada com base nesses dados foi: 

 

 VU = -1688,7412 + 11159996 * 1/AT2 + 40,281259 * S2 - 1359,9445 *1/SA1⁄2 + 869,9343 * PA + 19244,626 *1/AC1⁄2 

 

E os valores unitários obtidos constam na Tabela 6 e ao adotar o valor unitário médio, o valor da avaliação consiste em 

R$ 229.020,48. 

Tabela 6 – Valores unitários por m² 

VALORES R$ 

Unitário Mínimo 1.870,45 

Unitário Médio 1.957,44 

Unitário Máximo 2.044,44 

 

4.3 Terceira avaliação 

 

Com a análise do período de 03/2017 a 12/2017, os resultados estatísticos foram obtidos da terceira avaliação e são 

apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Valores dos parâmetros encontrados para o modelo 

PARÂMETROS VALORES 

Coeficiente de correlação (r) 0,915060 

Coeficiente de determinação (r²) 0,837335 

Coeficiente de determinação ajustado 0,811099 

Fisher-Snedecor 31,92 

Significância 0,01 

 

É possível verificar que o modelo apresenta r > 0,8, indicando uma forte relação de causa e efeito e linearidade positiva 

entre as variáveis dependentes e independentes. Os valores encontrados para os coeficientes de determinação nos 

permitem verificar uma boa eficiência do modelo, com explicação superior a 80% e que foram considerados somente 

fatores que impactam significativamente nos resultados, sendo necessário retirar o fator Situação do modelo.  Apresenta 

ainda significância de 1% e grau de fundamentação III. 

 

Os dados estatísticos obtidos a partir das variáveis assim como as equações em que se enquadraram dentro do modelo 

estão apresentados na tabela 8. 

 

Tabela 8 – Dados estatísticos das variáveis usada na terceira avaliação 

VARIÁVEL EQUAÇÃO T-OBS. SIGNIF. 
CRESCIMENTO 

NÃO-LINEAR 

Área do terreno (AT) x2 4,54 0,01 4,98 

Suítes (S) x1⁄2 1,48 15,02 1,22 

Sanitários (SA) x1⁄2 1,19 24,46 0,95 

Padrão de acab. (PA) x2 1,11 27,36 1,25 

Área construída (AC) 1/x2 12,34 0,01 -6,23 

Valor unitário (VU) y² 

 

As normalidades dos resíduos possuem uma tendência a distribuição normal, sendo apresentadas abaixo: 

 

72% dos resíduos situados entre -1 e +1 s  

91% dos resíduos situados entre -1,64 e +1,64 s  

100% dos resíduos situados entre -1,96 e +1,96 s  

 

A equação de regressão encontrada com base nesses dados foi: 

 

VU = (- 482345,89 + 4,5729139 * AT² +373772,19 *S½ + 498048,09 *SA½ + 54561,949 *PA² + 2,0799464e + 10 

*1/AC²) 0,5 

 

E os valores unitários obtidos constam na Tabela 9 e ao adotar o valor unitário médio, o valor da avaliação consiste em 

R$198.971,37. 

Tabela 9 – Valores unitários por m² 

VALORES R$ 

Unitário Mínimo 1.640,16 

Unitário Médio 1.700,61 

Unitário Máximo 1.758,98 

 

Após determinar as avaliações, foi possível verificar os valores para um mesmo imóvel, em 3 momentos diferentes, no 

período de abril de 2015 a dezembro de 2017, o que nos proporciona entender o comportamento do mercado durante o 

período analisado, Figura 7.  
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Figura 7 – Comportamento dos valores unitários por m² de um mesmo imóvel em datas diferentes. 

 

Foi constatado que entre os anos de 2015 e 2016 houve uma leve diminuição de aproximadamente 5,5% no custo unitário 

das residências de padrão médio, objeto desta avaliação. Já no período de 2016 a 2017  houve uma diminuição mais 

significativa de aproximadamente 13,1%. No geral, entre o periodo analisado cocorreu uma diminuição significativa dos 

valores de unitários dos imóveis imobiliários totalizando uma diferença de 18,5%. 

 

As avaliações mostraram que as variáveis que mais influenciaram em seus valores foram a área construída, área do terreno, 

número de suítes e o padrão construtivo. Em todas as avaliações, essas foram as variáveis com maior modulo de 

crescimento nas equações de regressão. Houve apenas uma exceção na avaliação do período de 04/2015 a 03/2016, onde 

a variável “situação” obteve influência significativa no valor. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os modelos criados a partir dos dados coletados, se mostraram confiáveis de acordo com os coeficientes de correlação, 

determinação e significância alcançados neles, em comparação com os sugeridos pela bibliografia. Com as variáveis 

escolhidas, possibilitou-se a realização das avaliações e a obtenção de valores condizentes com a realidade da cidade para 

a época estudada. 

 

Os resultados das avaliações mostraram que os valores diminuíram com o tempo, com uma diferença de aproximadamente 

5,5% entre a primeira e a segunda avaliação. Existe ainda uma diminuição de 13% entre a segunda e terceira avaliação. 

Assim, do início ao fim do período analisado, notou-se que houve uma diminuição de aproximadamente 18,5% do valor 

da primeira avaliação em relação a terceira. 

 

Com base nos resultados obtidos, nota-se que os valores médios para imóveis de padrão médio veem decaindo desde 2015, 

porém ainda dentro das faixas de preços definidos pelo mercado local. Assim, concluiu-se que este comportamento pode 

ter sido decorrente da crise econômica agravada no mesmo ano  de inicio da análise e que nos anos seguintes o mercado 

imobiliário reagiu ao mercado para evitar uma estagnação.  
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RESUMO 

 
O mau funcionamento do sistema de movimentação e armazenamento de materiais está entre as principais causas de 

desperdício e baixos índices de produtividade em canteiros de obras. Diante dessa situação, a aplicação de equipamentos 

de movimentação de materiais, particularmente as gruas, tem se difundido entre as empresas de construção. Para a 

elaboração do planejamento do Sistema de Movimentação e Armazenamento de Materiais (SMAM), é preciso 

compreender conceitos relacionados ao layout e logística do canteiro. Assim, o presente trabalho teve como objetivo 

avaliar o desempenho do sistema de movimentação e armazenamento, com o emprego da grua no canteiro de obra do 

residencial Hevea Vivence Residence em Rio Branco-AC. Com base nos conceitos estudados e através de observação 

direta, medições e coleta de dados foi feito um diagnóstico do canteiro da obra em estudo. Desta forma, foi possível 

identificar que o equipamento reduz significativamente os tempos necessários para realização das atividades no canteiro, 

reduzindo também o desperdício de materiais e redução da mão de obra. Foi possível identificar a relevância do 

planejamento dos transportes verticais e horizontais para a melhor eficiência do canteiro de obra. 

 

Palavras-chave: Construção Civil; Planejamento; Grua; Logística. 

 

ABSTRACT 

 

The malfunction of the material handling and storage system is among the main causes of waste and low productivity 

rates in construction sites. Given this situation, the application of material handling equipment, particularly cranes, has 

been spreading among construction companies. To prepare the planning of the Material Handling and Storage System 

(SMAM), it is necessary to understand concepts related to the layout and logistics of the construction site. Thus, the 

present work aimed to evaluate the performance of the handling and storage system, with the use of the crane at the 

construction site of the residential Hevea Vivence Residence in Rio Branco-AC. Based on the concepts studied and 

through direct observation, measurements and data collection, a diagnosis of the construction site under study was made. 

In this way, it was possible to identify that the equipment significantly reduces the time needed to carry out the activities 

at the construction site, also reducing the waste of materials and reducing labor. It was possible to identify the relevance 

of vertical and horizontal transport planning for the better efficiency of the construction site. 

 

Keywords: Civil Construction; Planning; Crane; Logistics. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 
A maioria dos problemas detectados em canteiros de obras e que impactam significativamente nos resultados são de 

ordem gerencial e não somente técnica. Diante disso, o fortalecimento da produtividade pode ser obtido atuando sobre os 
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fluxos das atividades, uma vez que elas são sistematicamente negligenciadas no planejamento e na gestão do canteiro e 

possuem impacto significativo os resultados [1].  

 

A ineficácia desse planejamento no canteiro de obras está fortemente associada aos baixos índices de produtividade 

obtidos. Saurin [2] diz que o SMAM (Sistema de Movimentação e Armazenamento de Materiais) associa-se com todos 

os desempenhos produtivos no canteiro de obras e estes são fundamentais tanto na produtividade quanto nos níveis de 

desperdício de materiais, bem como de mão de obra.  

 

O planejamento correto desses processos, aliado a um layout adequado, pode trazer benefícios significativos tanto na 

melhoria como na minimização de períodos improdutivos, custos de movimentação e desperdício de materiais [3]. 

Avaliando os layouts tanto permanentes quanto temporários, é possível verificar se eles privilegiam uma construção mais 

eficiente.  

 

Bessler [4] diz que o SMAM em obras de edificações é, provavelmente, o sistema que possui o maior potencial de 

melhoria através do canteiro, uma vez que tem interfaces com todas as atividades desenvolvidas nas obras. Nesse sentido, 

para melhorar os índices de produtividade no interior do canteiro de obras, as construtoras buscam soluções cada vez mais 

eficazes, dentre as quais, destacam-se os equipamentos para movimentação de materiais. Nesse contexto, são necessários 

equipamentos que realizem movimentação e transporte vertical e horizontal para carregamento de cargas. O guindaste de 

torre, mais conhecido como grua, é um equipamento composto desses dois movimentos (vertical e horizontal), o qual 

permite aumento da produtividade [5]. Quando se tem um planejamento bem elaborado, a grua vem a atender as 

necessidades de acatamento a prazos, através do estudo de recebimento, armazenamento e movimentação dos materiais, 

além da disposição do canteiro de obras [6].  

 

O uso das gruas, na pluralidade das empresas, tem sido frequente por auxiliar na elevação de materiais e ser responsável 

pelo içamento dos mesmos, variados em tamanho e peso [7]. Ao avaliar a grua na movimentação dos materiais em canteiro 

de obra a partir de um estudo de caso na cidade de Rio Branco-AC, surge a necessidade de entender como uma boa etapa 

de planejamento pode conseguir melhorar o desempenho do equipamento, desta forma buscou-se promover uma avaliação 

sobre a sua utilização, verificar a disposição do canteiro de obras, os tempos dos processos de movimentação e identificar 

pontos que causem o seu desperdício.  

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

O ramo da construção civil, em especial o subsetor de edificações, é frequentemente citado como setor atrasado. 

Habitualmente, a mão de obra é designada como a principal responsável tanto por esse atraso, bem como pelos baixos 

índices de produtividade e elevados percentuais de recursos [2]. Ainda segundo Saurin [2], “é nítido que não se pode 

culpar a mão de obra pelas ineficiências da construção, existindo diversos estudos que apontam a ausência ou insuficiência 

de planejamento como uma das principais causas desta situação”. O processo de planejamento e controle da produção 

passa a cumprir um papel fundamental nas empresas, à medida que o mesmo tem um forte impacto no desempenho da 

produção. Apesar de muitos profissionais terem a consciência da sua importância, poucas são as empresas nas quais este 

processo é bem estruturado [8].  

 

Nesse sentido, o planejamento de um empreendimento deve ser encarado como um sistema e não pode ser visto como 

uma coleção de processos isolados. Cada serviço executado no canteiro de obras deve ajudar a deixar a obra um pouco 

mais pronta e, caso contrário, deve ser definido como desperdício [1]. Estudos realizados por Soibelman [9] constatam 

que o layout e o sistema de movimentação e armazenamento de materiais devem estar entre os primeiros passos para que 

sejam bem parcimoniosos todos os recursos materiais e humanos empregados na obra.  

 

3. OBJETIVO  

 

3.1 Objetivo geral 

 

Realizar estudo sobre a movimentação e armazenamento de materiais, com ênfase na utilização da grua no canteiro de 

obra do residencial Hevea Vivence Residence em Rio Branco-AC. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

249



 

 
 

 

 

• Verificar se a utilização da grua atende as necessidades da obra;  

• Identificar possíveis lacunas durante o processo de planejamento e gestão do fluxo de materiais na obra escolhida para 

realização do estudo;  

• Analisar se há ganho de produtividade no canteiro de obra com a utilização da grua. 

 

4. METODOLOGIA  

 

A obra estudada é da construtora Elite Engenharia, localizada em Rio Branco - AC e consiste no condomínio residencial 

multifamiliar Hevea Vivence Residence. O condomínio é composto por 02 blocos, chamados de Torre 01 e Torre 02, de 

09 pavimentos cada. Cada bloco atinge uma altura de 33,36 metros e empreendimento é dividido em duas etapas. Seu 

cronograma impõe a entrega da primeira etapa – Torre 01, área de lazer e pavimentação - em agosto de 2020. A Figura 1 

mostra as etapas do processo executivo da obra destacadas em vermelho e cinza, correspondentes a primeira e segunda 

etapa, respectivamente. 

 

 
Figura 1 - Etapas da obra. 

 

Para uma rápida avaliação qualitativa dos processos analisados no canteiro de obra em estudo, foi utilizada uma lista de 

verificação referente ao sistema de movimentação e armazenamento de materiais, do modelo desenvolvido por Saurin [2] 

e modificada por Pereira [10], que propôs o uso da grua ao invés do guincho, proporcionando uma avaliação de acordo 

com o material transportado. Ainda foram feitas algumas adaptações na parte que avalia o uso da grua, que é o foco do 

trabalho.  

 

No momento do estudo, a Torre 01 estava com toda a superestrutura pronta e com a alvenaria sendo executada no 8º e 9º 

pavimento. Os takt time e os tempos de ciclo foram calculados para a execução da alvenaria, analisando os processos 

envolvidos no transporte de blocos cerâmicos e de argamassa. Todas as informações necessárias para as análises foram 

obtidas através do planejamento da obra, dos quantitativos de materiais e da capacidade dos dispositivos e equipamentos 

a serem utilizados para cada processo, com o objetivo de verificar se a capacidade do sistema de transporte da obra atende 

à demanda solicitada pelo planejamento. 

 

O diagnóstico do sistema de movimentação e armazenamento de materiais existente foi baseado na análise conjunta dos 

dados coletados através das ferramentas e métodos aplicados. Esta análise permitiu observar características do sistema 

com potenciais de melhoria, assim como pontos positivos que comprovam a sua eficiência. Esta atividade foi o ponto de 

partida para a proposição de melhorias das operações. 
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A Figura 2 demonstra através de fluxograma o delineamento metodológico da pesquisa desenvolvida. 

Figura 2 - Representação esquemática do delineamento da pesquisa 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O sistema de movimentação de materiais da obra é composto, principalmente, por uma grua de torre fixa e lança 

horizontal, fixada na base através de chumbadores, como pode ser observado na Figura 3. Os comandos são por controle 

remoto, que possibilita a operadora comandar as ações à distância, do local onde for mais conveniente. Nesta obra, a 

movimentação da grua conta com uma operadora e dois ajudantes, os quais também trabalham como sinaleiros e são 

responsáveis por todos os serviços relacionados a este equipamento, desde a amarração das cargas, bem como seu 

acompanhamento durante o transporte.  

 

Para o armazenamento de materiais, o canteiro de obras conta com um almoxarifado, um estoque de aço próximo ao 

centro do canteiro, uma central de argamassa, estoques provisórios de blocos cerâmicos e de concreto em pallet e outros 

estoques de materiais diversos. Para o transporte vertical do concreto eram utilizadas bombas estacionárias e caminhões 

bomba. 

 

Figura 3 - Grua no canteiro de obras. 
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Com base na análise de layout é concebível verificar características particulares do canteiro de obras estudado. Esta 

análise é fundamental para o planejamento do sistema de movimentação e armazenamento de materiais, uma vez que 

identifica a localização dos depósitos de materiais e as distâncias que estes têm de percorrer até seu local de aplicação. 

Na Figura 4, é possível observar o Layout do canteiro de obras onde foi realizado o estudo. 

 

 
Figura 4 - Layout do canteiro de obras. 

 

Também são apresentadas as vias de acesso e os raios de ação e zonas de carga da grua para possibilitar o entendimento 

da logística do canteiro, Figura 5. Foi possível notar o alto grau de organização do canteiro, uma vez que todos os 

colaboradores da obra têm uma área definida para a sua circulação e a grua tem zona de carga e descarga definidas, 

embora não seja demarcada, o que evita a circulação de pessoas sob cargas em movimento. A maioria dos depósitos foram 

dimensionados de forma a armazenar o material próximo ao local de aplicação, evitando maiores distâncias para o 

transporte horizontal, e não há excesso de material estocado no canteiro. 

 

A grua encontra-se muito próxima da Torre 01 e o raio de ação cobre basicamente metade da torre e a área de lazer. De 

acordo com a programação da obra, a execução da área de lazer ocorrerá simultaneamente com a execução da alvenaria, 

revestimentos e demais atividades sucessoras da Torre 01, de maneira que a grua atenda ambas etapas. 

 

 
Figura 5 - Plano de carga da grua 
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A lista de verificação permite uma análise qualitativa do canteiro de obras e pode englobar três principais aspectos: 

instalações provisórias, segurança e sistema de movimentação e armazenamento de materiais. Para este trabalho foi 

aplicada apenas a parte da lista referente ao sistema de movimentação e armazenamento de materiais. A lista apresenta 

uma visão geral sobre diversos itens do SMAM que são discutidos nos próximos parágrafos. Através dos resultados 

obtidos, atribuiu-se ao canteiro de obras uma nota geral de 8,8, indicando que 88% dos pontos avaliados estão conforme 

o indicado. A Figura 6 apresenta as pontuações obtidas para cada item do SMAM, assim como a nota geral atribuída ao 

canteiro de obras. 

 

 
Figura 6 - Resultados da lista de verificação. 

 

Na avaliação do canteiro de obras, considerou-se como pontos negativos que apesar de a areia e a brita serem armazenadas 

no local definitivo, próximas da betoneira, e possuir contenção dos três lados das baias, estes agregados estavam em local 

desprotegido da chuva e também não tinham o fundo cimentado. O cimento e argamassa eram armazenados em depósito 

fechado e protegido da umidade próximo ao almoxarifado, necessitando de duplo manuseio devido a logística. Quanto às 

vias de circulação, não há contrapiso nas áreas de circulação de materiais e pessoas. Contudo, existem caminhos 

previamente definidos para os principais fluxos de materiais próximo à grua e nas áreas de produção de argamassa, mas 

não são sinalizados. 

 

Considerou-se ainda que a nota atribuída a grua levou em consideração que a maioria dos materiais se encontravam sob 

o raio de operação, conforme apresentado Tabela 1. O resultado da aplicação da lista de verificação para a grua foi uma 

nota de 7,0, atendendo a 70% dos itens avaliados. 

 

Tabela 1 - Resultados da lista de verificação da grua. 

GRUA SIM NÃO 

1. A comunicação entre o operador da grua e os sinaleiros é feita? X  

2. Há placa com a logomarca da empresa na torre da grua? X  

3. A grua está disposta mais próxima possível do baricentro da obra?  X 

4. A área próxima da grua está desobstruída, permitindo livre circulação 

dos equipamentos de transporte? X  

5. Os materiais estão localizados sob o raio de ação da grua, dispensando 

duplo manuseio para carregar? X  

6. A grua atende todo o pavimento, dispensando duplo manuseio para 

descarregar?  X 

7. O operador da grua tem visão do local de carga? X  

8,8

10

8

7

8,3

6

10

10

10

10

GERAL

MADEIRA

VIAS DE CIRCULAÇÃO

GRUA

ARGAMASSA/CIMENTO

AGREGADOS

TIJOLOS/BLOCOS

AÇO

TUBOS DE PVC

PRODUÇÃO DE ARGAMASSA

NOTAS

AVALIAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

253



 

 
 

 

 

8. O operador da grua tem visão do local de descarga? X  

9. Existe um plano de operação para a grua de forma a evitar acidentes?  X 

10. Existe um plano de manutenção preventiva periódica? X  

 

Após a análise qualitativa do relacionamento da grua com o canteiro, buscou-se verificar se o equipamento atende as 

demandas do planejamento de execução das atividades existente. Obteve-se o tempo disponível para o assentamento da 

alvenaria de um pavimento, que eram 9.600 minutos, considerando 20 dias para a conclusão da etapa e jornada de trabalho 

de 8 horas diárias. Pelos quantitativos, obteve-se os volumes de materiais que deviam ser utilizados para atender a 

demanda. Desta forma, foram determinados os tempos takt e de ciclo para os processos de argamassa e posteriormente 

para os blocos cerâmicos. 

 

A quantidade de argamassa total necessária para o assentamento de um pavimento era de 21 m³, sendo preferível utilizar 

a capacidade do balde da grua, de 0,4 m³, e concluiu-se que era necessário transportar pelo menos um balde a cada 182,85 

minutos para que se cumprisse o planejamento da obra. 

 

Para o estudo de caso, o tempo de ciclo do processo de transporte de argamassa foi definido como a soma de todas as 

atividades desde o momento de despejar a argamassa pronta da betoneira para o balde da grua, até a entrega no seu local 

de aplicação, conforme a Tabela 2 e ilustrado na Figura 7. 

 

Tabela 2 - Tempo de ciclo do transporte de argamassa. 

ETAPA 
EQUIPAMENTO/ 

FUNCIONÁRIO 
ATIVIDADE 

CICLO 

1 (min) 

CICLO 

2 (min) 

CICLO 

3 (min) 

CICLO 

4 (min) 

CICLO 

5 (min) 

MÉDIA 

DOS 

CICLOS 

(min) 

ETAPA 

1 

BETONEIRA/ 

OPERADOR 

PREPARAÇÃO DA 

ARGAMASSA 
4,0 3,7 4,0 3,5 4,0 3,8 

ETAPA 

2 

GRUA/ 

OPERADOR 

IÇAMENTO ATÉ O 

PAVIMENTO 
1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

ETAPA 

3 

GRUA/ 

SINALEIRO 

DESPEJAR NA 

PLATAFORMA 
1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 

ETAPA 

4 

CARRINHO DE 

MÃO/ SERVENTE 

TRANSPORTE 

HORIZONTAL ATÉ O 

PONTO DE 

APLICAÇÃO 

0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 

ETAPA 

5 

GRUA/ 

OPERADOR 

TRANSPORTE DE 

VOLTA AO SOLO 
0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

TOTAIS 7,5 7,1 7,6 6,9 7,5 7,3 

 

 
Figura 7 - Ciclos de operação do transporte de argamassa. 
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O tempo de produção da argamassa também foi considerado no tempo de ciclo, uma vez que embora não faça parte da 

operação de transporte em si, pode influenciar no funcionamento do conjunto das operações. As etapas 2 e 3 são referentes 

exclusivamente a atuação efetiva da grua nesse processo e representam, em média, somente 26% do tempo de ciclo 

considerado. Além disso, quando se compara o templo de ciclo com o takt time da argamassa pode-se verificar que o 

mesmo representa somente 4% dos 182,45 minutos disponíveis, sendo visível o ganho de produtividade com a utilização 

do equipamento. 

 

O mesmo processo foi realizado considerando os blocos cerâmicos. A quantidade total de blocos cerâmicos necessária 

para o assentamento de um pavimento era de 39.068 blocos e a capacidade de transporte era de um pallet com 380 blocos. 

Com isso, concluiu-se que era necessário transportar pelo menos um pallet a cada 91,20 minutos para que se cumprisse o 

planejamento da obra, sendo este o takt time dos blocos cerâmicos. 

 

Já o tempo de ciclo dos blocos, expressos na Tabela 3 e ilustrado na Figura 8, como já estavam armazenados em pallets 

e próximo ao alcance da grua, começava a partir da amarração do gancho por um dos ajudantes ou sinaleiros. As etapas 

de transporte dos blocos foram somadas e consideradas como uma única etapa, exceto a etapa 2, “soltar gancho/refazer 

processo”, que foi considerada separadamente, pois ocorre ao mesmo tempo que a etapa 3. 

 

Tabela 3 - Tempo de ciclo do transporte de blocos cerâmicos. 

ETAPA 
EQUIPAMENTO/ 

FUNCIONÁRIO 
ATIVIDADE 

CICLO 1 

(min) 

CICLO 2 

(min) 

CICLO 3 

(min) 

CICLO 4 

(min) 

CICLO 5 

(min) 

MÉDIA DOS 

CICLOS 

(min) 

1 

GRUA/ 

SINALEIRO 

PREPARO DO 

GANCHO 
0,77 

1,37 

0,82 

1,52 

1,00 

1,67 

0,90 

1,53 

0,85 

1,50 1,52 
GRUA/ 

OPERADOR 

IÇAMENTO DA 

GAIOLA ATÉ O 

PAVIMENTO 

0,6 0,7 0,67 0,63 0,7 

2 
GRUA/ 

SINALEIRO 

SOLTAR A 

GAIOLA E 

REFAZER O 

PROCESSO DE 

PREPARO DO 

GANCHO 

3,5 4,5 4,0 2,5 3,0 3,5 

3 
CARRINHO DE 

MÃO/ SERVENTE 

TRANSPORTE 

HORIZONTAL ATÉ 

O PONTO DE 

APLICAÇÃO 

0,6 0,7 0,5 0,7 0,6 0,6 

4 
GRUA/ 

OPERADOR 

TRANSPORTE DE 

VOLTA AO SOLO 
0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 

TOTAIS 6,0 7,3 6,8 5,4 5,7 6,3 

 

 
Figura 8- Ciclo de operação do transporte de blocos. 
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A análise da Tabela 3, dos tempos de ciclo do processo de transporte de blocos, permite concluir que as etapas 1 e 2 

afetam efetivamente o processo e que em média essas atividades representam 79,7% do tempo de ciclo determinado para 

a atividade. Percebe-se então que neste caso o gargalo estava justamente nas atividades realizadas pela grua e a redução 

dos tempos destas atividades teria influência direta nos tempos de ciclo do processo.  

 

Observou-se também o aumento do tempo das atividades relacionadas à grua em relação aos transportes de argamassa, 

que percorrem a mesma distância. Isto pode ser explicado pelo dispositivo de içamento utilizado para o transporte dos 

blocos, que exigia mais tempo para o sinaleiro prender e soltar o gancho. Mesmo assim, quando se compara o tempo de 

ciclo com o takt time referente aos blocos, pode-se verificar que o mesmo corresponde a 6,9% dos 91,20 minutos 

disponíveis, comprovando novamente o ganho de produtividade. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Ao elaborar o diagnóstico do SMAM existente na obra, foi possível verificar que apesar do posicionamento da grua não 

atender as duas torres ao mesmo tempo, ela é capaz de atender todos os pavimentos da Torre 01, com alcance suficiente 

para cumprir o planejamento da obra em relação a primeira etapa. 

 

Quanto as lacunas, verificou-se que foram devidas principalmente as deficiências oriundas do layout do canteiro, com 

relação as que foram encontradas através dos resultados das medições dos tempos dos processos, a alteração do local de 

armazenamento do cimento, por exemplo, contribuiria significativamente para o ganho de produtividade na realização da 

movimentação de materiais. 

 

Portanto, no presente trabalho foi possível reconhecer a relevância dos transportes horizontais que tem interface com as 

atividades da grua, os quais devem ser planejados juntamente com o layout do canteiro de modo a diminuir as distâncias 

percorridas, proporcionando um ambiente de qualidade para as equipes realizarem o serviço, tornando a obra mais 

transparente para todos os envolvidos. 

 

Além disso, um dos caminhos para melhorar ainda mais a utilização da grua sem fazer mudanças radicais no processo já 

em andamento na obra é criar uma rotina de trabalho para o equipamento. Essa rotina de trabalho pode ser chamada de 

planejamento de operação e pode, também, ser elaborado juntamente com o planejamento semanal da obra, de forma a 

definir todas as atividades que serão realizadas pela grua. Este planejamento deverá definir aspectos como: definição de 

todas as atividades que serão realizadas pela grua; demanda de pico do equipamento; sequências de atividades a serem 

realizadas e distribuição das operações. 
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RESUMO 

 

A crise ambiental está latente e o setor da indústria da construção civil apresenta um papel bastante relevante nesta 

conjectura ao deteriorar as reservas naturais e emitir poluentes desde sua operação até o momento da demolição. Frente 

a este cenário, a implementação da filosofia da construção enxuta possui considerável potencial para contribuir com 

uma abordagem mais sustentável nesta área. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo reunir uma visão geral 

dos trabalhos publicados no IGLC que tratam da construção enxuta com um viés sustentável e correlaciona-los com os 

princípios da filosofia propostos por Koskela (1992). Como resultado, observou-se que há uma pequena parcela de 

artigos que tratam do tema, apenas 2,32% das publicações, eles estão distribuídos em instituições de 17 países, sendo 

eles emergentes e desenvolvidos. Quando se trata dos princípios da construção enxuta e sustentabilidade, reduzir 

atividades sem valor agregado é o princípio que recebe mais atenção dos pesquisadores em cerca de 23% dos trabalhos. 

Assim, parece que há uma ampla gama de possibilidades entre construção enxuta e sustentabilidade a serem exploradas. 

 

Palavras-chave: perdas; princípios da construção enxuta; construção verde. 

 

 

ABSTRACT 

 

The environmental crisis is latent and the construction industry sector plays a prominent role at this juncture as it 

deteriorates nature reserves and emits pollutants from their operation to demolition. Faced with this scenario, the 

implementation of the lean building philosophy has considerable potential to contribute to a more sustainable approach 

in this area. Given this, the present work aims to assemble an overview of the works published in IGLC that deal with 

lean building with sustainable bias, and to correlate them with the principles of philosophy proposed by Koskela (1992). 

As a result, it was noted that there is a tiny portion of articles dealing with the theme, only 2.32% of publications, they 

are distributed in institutions in 17 developed and emerging countries. When it comes to the principles of lean 

construction and sustainability, reducing non-value-added activities is the principle that receives more attention from 

researchers in about 23% of the work. Thus, it appears that there is a wide range of possibilities between lean 

construction and sustainability to be explored. 

 

Keywords: Green Building, Lean Construction Principles, Waste. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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A construção civil possui lugar de destaque na economia nacional movimentando desde o setor da indústria até o de 

prestação de serviços, e assim como apresenta papel de destaque econômico também é notória sua parcela de 

contribuição no consumo de insumos e impactos ambientais negativos devido aos processos de extração, e também na 

geração de resíduos, seja pela emissão de gás carbônico seja resíduos sólidos oriundos da atividade. 

 

Em consonância com a premissa da sustentabilidade e diante do cenário ambiental crítico, cujo setor da construção 

apresenta sua considerável parcela de participação, surge a filosofia da Construção Enxuta (CE), que se preocupa com a 

redução das perdas e o aumento das atividades que agregam valor com qualidade, idealizada por Koskela [1]. Pode-se 

então propor um viés em que sustentabilidade e CE podem caminhar juntas em sinergia ao utilizar suas metodologias, 

técnicas e ferramentas para minimizar os impactos causados pela atividade da construção civil e assim tentar manter em 

equilíbrio o tripé da sustentabilidade. 

 

Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo traçar um panorama a cerca das pesquisas que versem sobre a temática 

Construção Enxuta e Sustentabilidade por meio de uma pesquisa bibliométrica dos trabalhos publicados nas 

conferências promovidas pelo Grupo Internacional de Construção Enxuta - International Group for Lean Construction 

(IGLC), e correlacionar os princípios da CE prospotos por Koskela [1]e a sustentabilidade. 

 

2. MÉTODO DE PESQUISA 

 

O presente trabalho caracteriza-se como exploratório de acordo a classificação defina por Marconi e Lakatos [2], pois 

por meio de coleta sistemática de dados, seguido de análise, resulta em análises quali-quantitativas da amostra avaliada. 

Para a análise, levou-se em consideração os trabalhos divulgados digitalmente na conferência do IGLC. Até a presente 

data, são contabilizadas 27 edições do evento, contudo está disponível para consulta via internet os trabalhos publicados 

a partir da quarta edição no ano de 1996.  

 

2.1 Definição dos termos de pesquisa 

 

Incialmente, para a pesquisa no campo de busca utilizou-se as palavras em inglês: (A) Lean, (B) Construction, (C) 

Sustainab*. Num segundo momento, para ampliar as chances de encontrar trabalhos envolvidos na temática buscou-se 

também com os termos: (D) Building e (E) Green. 

 

2.2 Escolha da base de dados 

 

A base de dados escolhida foi a Scopus®, aplicando o filtro para selecionar apenas os trabalhos publicados pela 

organização que é referência mundial em construção enxuta, o IGLC, a escolha desta base de dados deu-se 

principalmente por oferecer busca concomitantemente entre obras que possuam a string definida tanto no título quanto 

no resumo e palavras-chaves, diferentemente da base de dados do próprio grupo que possibilita apenas a busca por 

palavras no título da obra. No entanto, como na base de dados Scopus® apresenta apenas trabalhos publicados pelo 

IGLC a partir do ano de 2006, e nem sempre acesso livre aos trabalhos, também realizou-se uma busca na base de dados 

do próprio grupo para o ano de 1996 que corresponde à 4a edição do evento, as edições anteriores não estão disponíveis 

na página do grupo, além dos artigos apontados na busca de base de dados mas sem acesso via Scopus®. 

 

2.3 Formulação da string de busca 

 

A busca na base de dados limitou-se em procurar por palavras presentes no título, resumo ou palavras-chaves das 

publicações. Conforme já mencionado na sessão 2.1, inicialmente a busca levou em consideração os termos “Lean” 

AND “Construction” AND “Sustainab*”; em seguida, para ampliar a possibilidade de alcance de publicações com a 

temática também buscou-se por “Green”AND “Construction” AND “Lean”, e “Green” AND “Building” AND “Lean”. 

 

 

2.4 Critérios para a seleção dos artigos 

 

A partir da pesquisa na base de dados pelas strings, realizou-se a leitura dos títulos e resumos, e assim analisou-se a 

relevância dos termos buscados se estavam ou não dentro do contexto.  
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2.5 Extração, análise e síntese dos resultados 

 

Logo após a seleção dos trabalhos relacionados ao tema, foram tabulados e analisados os dados referentes ao ano de 

publicação, país da instituição a qual os autores apresentam vínculo, o tipo de artigo, os princípios da Construção 

Enxuta (CE) estabelecidos por Koskela [1]. Além disso, para análise comparativa dos dados, contabilizou-se o total de 

artigos disponíveis digitalmente no IGLC, o número registrado após contagem manual com dupla verificação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A primeira busca na base de dados Scopus® resultou em 54 publicações, refinando a seleção com a leitura dos resumos 

chegou-se em um total de 39 artigos relacionados à temática. A Figura 1 apresenta a distribuição das publicações ao 

longo dos anos. 

 

 

Figura 1 – Quantidade de Publicações Anuais  

 
Percebe-se, observando a Figura 1, que a temática teve começou a ser discutida apenas 13 anos após a primeira 

conferência sobre CE, e ganhou um número maior de publicações no início da segunda década dos anos 2000, 

apresentando um valor médio de 3 artigos/ano, atingindo o valor máximo de 6 artigos/ano. Talvez essa crescente possa 

ter ocorrido em reflexo à influência do evento global sobre desenvolvimento sustentável, a Rio+20 que como afirma 

Quarrie [3] tratou de refletir sobre “O futuro que queremos“, trazendo assim uma luz mais intensa à temática. 

 

Verifica-se, ao analisar a Figura 2, que embora haja uma variação na quantidade anual de publicações, a abordagem 

enxuta na construção vem ganhando espaço no meio acadêmico, em sua 4a edição, no ano de 1996, 4 anos após a 

publicação de Koskela [1] eram apenas 15 trabalhos, na segunda década dos anos 2000 passou a marca de 100 

trabalhos, atingindo seu ápice no ano de 2018 com 132 artigos, perfazendo um média anual de cerca de 70 publicações 

ao ano.  

 

Do ponto de vista sustentável, embora esta temática seja amplamente discutida nos dias atuais, ao comparar o 

quantitativo de trabalhos publicados no evento com o número de trabalhos que discutiram a luz desse assunto, nota-se, 

observando a Figura 2, que há um montante significamente pequeno de artigos relacionados ao assunto. No ano de 

2015, talvez ainda em reflexo das discussões da Rio+20, 7,23% das publicações discutiram em alguma perpectiva sobre 

sustentabilidade de CE, seguido dos anos de 2013 com 5,71%, 2012 com 5%, 4,55% em 2011, 4,50% no ano de 2016, 

3,70% em 2007, 3,39% em 2005, 2,00% em 2009, em 2018 foi apenas 1,52%, 1,33% no ano de 2008, 0,90% em 2017 e 

0,79% em 2019. Observando a Figura 3, nota-se que não há um comportamento para este tipo de publicação, a 

quantidade de publicações com este viés é muito variável, atingiu o ápice em 2015 e depois seguiu em rápida uma 

descrecente até os dias atuais. Em se tratando do número total de publicações, a temática sustentabilidade corresponde a 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2005 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 d

e
 p

u
b

li
ca

çõ
e

s

Ano

260



 

 
 

 

 

 

apenas 2,32% dos 1679 disponíveis digitalmente, em valores médios correspondentes às 24 edições divulgadas, apenas 

1,63 artigos/ano. 

 

Figura 2 – Comparativo entre publicações de um modo no IGLC e com foco em  sustentabilidade  

 

Com este panorama vale destacar as reflexões propostas por Koskela e Tommelein [4] quando discutem sobre a visão 

da teoria econômica estar sendo atrelada à sustentabilidade, contudo os autores defendem que é necessário repensar e 

passar a olhar do ponto de vista do desperdício, organização e valor agregado, juntos para que a filosofia enxuta possa 

de fato contribuir para a sustentabilidade. Assim, nota-se com o baixíssimo número de pesquisas que vinculem CE e 

sustentabilidade que se faz necessário que pesquisadores mudem seu ponto de vista no que diz respeito ao assunto. 
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Figura 3 – Percentual relativo de publicações no IGLC com foco em  sustentabilidade  

Além disso, na Tabela 1 pode-se verificar a distribuição das publicações de acordo com as instituições ao longo dos 

anos. Os E.U.A. mantém sua tradição em pionerismo no que diz respeito às pesquisas e saiu na frente também nesta 

correlação entre CE e sustentabilidade. O Brasil, talvez mais uma vez sob a influência do grande evento voltado ao 

meio ambiente que sediou, a Rio+20, iniciou suas publicações em 2011, e seu ponto alto em 2012 com 43% das 

publicações, e teve seu último artigo aprovado em 2015. O ano de 2016 foi o que mais houveram publicações com 

melhor distribuição entre as nações, uma publicação para cada nação e em 4 continentes, exceto o africano. Já no ano 

anterior, em que houve o melhor desempenho relativo das publicações, comparando o total de trabalhos publicados com 

os artigos com viés para discutir a sustentabilidade, os países da América representaram cerca de 57% dos trabalhos, já 

Europa, Ásia e Oceania ficaram com 14,30% de trabalhos cada. 

 

Tabela 1 – Publicações em relação ao país da instituição dos pesquisadores 
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Austrália            1    1 

Canadá           1     1 
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Indonésia          1      1 

Itália         1       1 

Luxemburgo           1     1 

Malásia           1     1 

Portugal       1         1 

Noruega             1    1 

Alemanha            1 1   2 

Chile        1   1 1    3 

Índia          1    1 1 3 

Nova Zelândia        1 1  1 1    4 
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Reino Unido     1  1   1    1  4 

Brasil       1 2 1  2     6 

E.U.A. 2  2 1 1   3 2 1  1    13 

Total  2 0 2 1 2 0 3 7 6 4 7 7 1 2 1 45 

 
Ao correlacionar as proposições das publicações com os princípios da CE proposto por Koskela [1], nota-se, 

observando a Figura 7, que, em muitos casos, há uma combinação de um ou mais princípios. No período de tempo 

analisado todos os princípios enxutos foram de alguma forma correlacionados com sustentabilidade. Percebe-se que não 

há uma prevalência majoritária por um dos princípios elencados, o princípio mais correlacionado com sustentabilidade é 

o da redução das perdas com cerca de 23% das correlações, com enfoque no desperdício de materiais. Isto talvez se 

deva ao fato de que a geração de resíduos seja um fator preponderante na indústria da construção civil, uma vez que os 

resíduos sólidos contribuem para a geração de atividades que não agrega valor ao produto/serviço final. Ademais, 

contribui para promover atrasos, interrupções no fluxo, aproximando assim os pontos de vista de gestão e ambiental.  

 

Para ilustrar, apenas o Brasil, de acordo com o panorama divulgado pela Associação Brasileira de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais [5] coletou 45 milhões de toneladas de resíduos da construção civil, que além do impacto 

econômico que geralmente é o mais examinado pelas empresas, implica também na redução da vida útil dos aterros, 

aumento de poluentes no ambiente além maior consumo dos insumos, e com a utilização de técnicas simples como o 

5S’s pode-se obter resultados satisfatórios neste quesito.  

 

 

Princípios da filosofia da Construção Enxuta proposto por Koskela (1992) 

 1 - Redução das atividades que não agregam valor 

 2 - Aumentar o valor do produto  
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 3 - Reduzir variabilidade 

 4 - Redução do tempo de ciclo 

 5 - Simplificação pela redução de passos ou partes 

 6 - Flexibilidade de saída 

 7 - Aumento da transparência no processo 

 8 - Controle focado no processo global 

 9 - Introdução de melhorias contínuas no processo 

 10 - Manutenção de um equilíbrio de fluxo e conversão 

 11 – Benchmarking 

Figura 7 – Princípios da Construção Enxuta 

 

Outro princípio que destaca-se com 18% das correlações é o da melhoria contínua, talvez pelo fato de ser possível 

promovê-la com uso de poucas ferramentas e técnicas, de baixo custo, e há uma ampla gama delas que podem ser 

aplicadas nos mais diferentes cenários da indústria da construção civil, como por exemplo treinamentos, o Kaizen ou 

ciclo PDCA, e a adoção destas ferramentas e técnicas contribuem diretamente com o tripé da sustentabilidade pois 

produtos/serviços produzidos com melhor qualidade tendem em resultar em maior efetividade no uso dos insumos, 

prezar pelo melhor ambiente de trabalho e consequentemente trazer impactos positivos para a economia da empresa 

como defendem Bae e Kim [6].  

 

Em seguida, quase 14% dos trabalhos envolviam o segundo princípio de aumentar o valor. Isto pode se dar ao fato que 

há um aumento crescente da conscientização da população a cerca da problemática ambiental, assim um produto ou 

serviço da construção civil, que além de cumprir com suas funções básicas esperadas também seja sustentável e possa 

contribuir na mitigação dos impactos ambientais negativos é extremamente positivo para as empresas, passível inclusive 

de selos de certificação. Este é um claro sinal de agregamento de valor, conforme foi apontado por Carneiro et al. [7], 

que ao correlacionar os princípios da CE e os da certificação LEED, indicou o segundo princípio como o que possui 

maior correlação entre as duas esferas. 

 

Ainda na casa dos dois dígitos percentuais, com 11%, estão os princípios de redução do tempo de ciclo e aumento da 

transparência no processo. Para o primeiro caso, esta redução pode se relacionar com as mudanças nas relações entre as 

empresas em especial na cadeia de produção, com a produção puxada, e ferramentas como Just in Time (JIT). Para 

Francis e Thomas [8], há uma dinamicidade complexa para integrar a filosofia enxuta e a sustentabilidade. Os autores 

discutem o uso do JIT como parâmetro para, por exemplo parar a emissão de poluentes e, se por um lado, o maior 

número excessivo de viagens contribui com números negativos, por outro lado, a redução do estoque contribui para a 

melhoria em relação ao desperdício e também com a deterioração das reservas naturais.  

 

Já o aumento da transparência no processo se comporta de maneira semelhante ao princípio 9, com uso de ferramentas e 

técnicas simples, economicamente acessíveis. Deste modo, é possível melhorar a comunicação entre as partes 

envolvidas no processo, como exemplo o Kanban e Scrum. Contudo,  Belayutham e González [9] afirmam que estas 

ferramentas não costumam levar em consideração a emissão de poluentes, especialmente na água. Assim, os autores 

propõem em seu estudo que além da produtividade a variável ambiental também seja estudada e defendem que ambos 

podem ser beneficiados diretamente com o uso de técnicas e ferramentas que melhoram a comunicação. 

 

Ocupando menor valor percentual, com pouco mais de 7%, o controle focado no processo global embora posso reduzir 

o tempo de duração na execução do projeto, minimizar inclusive os impactos sociais de um empreendimento tanto 

quanto à comunicação dos stakeholders, como exemplificado por Salem et al. [10], ao sugerir o uso do Last Planner 

System®, para organizar as tarefas relacionadas à construção de um rodovia. Esse é um princípio que requer um esforço 

um pouco maior da empresa enquanto modificação da organização e disciplina e talvez, por isso, seja um princípio 

pouco destacado quando se relaciona CE e sustentabilidade. 

 

Com quase 4% das respostas, os princípios 3, 5 e 6, respectivamente reduzir variabilidade, simplificação pela redução 

de passos ou partes e flexibilidade de saída, encontram-se entre os menos prestigiados talvez por conta da 
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heterogeneidade que a indústria da construção civil se caracteriza. Embora seja possível ofertar treinamento para 

assegurar que a equipe de trabalho mantenha um padrão e assim reduza, por exemplo, a variabilidade do serviço, a alta 

rotativa do setor dificulta que sejam criadas e mantidas equipes de trabalho homogêneas como explicita Weinhermer, 

Schmalz, Müller [11].  

 

Já no que diz respeito à simplificação seja pela padronização dos processos ou pela adoção de pré-fabricados como 

estudado por Luo, Rilley, Horman [12], que devido ao desenvolvimento da industrialização, aumentou a possibilidade 

de seu uso em especial em subprocessos, como por exemplo as esquadrias, em ambientes construtivos convencionais 

também por conta de seu caráter único, que dificulta sua aplicação de maneira generalizada. Para a flexibilização, 

Parrish [13] afirma que mesmo em um sistema construtivo modular pode-se oferecer flexibilidade ao cliente do ponto 

de vista da eficiência econômica.  

 

Por fim, com menor destaque entre as pesquisas encontram-se a manutenção de um equilíbrio de fluxo e conversão, 

com quase 3% dos estudos e, benchmarking com menos de 2% dos artigos. A manutenção de um equilíbrio de fluxo e 

conversão, é um princípio que depende de algumas variáveis do ponto de vista de Ilozor, Egbu e Abdelhamid [14] como 

cumprimento de prazo de entrega dos materiais, alterações, imprevistos com equipamentos, imprevistos externos como 

mudanças climáticas. Os autores sugerem que um bom sistema de informações contribui na redução das perdas 

inclusive às influenciadas pela interrupção do fluxo. Em um estudo em parceria com o governo da Indonésia, Abduh et 

al. [15] propuseram um modelo de avaliação comparativa das práticas sustentáveis, criando um banco de dados que 

pode contribuir para a conscientização e desenvolvimento de cadeias de suprimentos sustentáveis para a construção. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho objetivou traçar um panorama das produções científicas que versem sobre a CE e Sustentabilidade, 

analisou-se as publicações e buscou-se correlacionar os princípios estabelecidos por Koskela [1] e a sustentabilidade. 

 

A busca pelos trabalhos publicados no IGLC, resultou em 39 artigos de cunho prático, teórico e puramente de revisão. 

Notou-se que embora a questão ambiental seja urgente e amplamente discutida, dentre os trabalhos divulgados ainda 

apresenta pequena representatividade, apenas 2,32% dos artigos. Verifica-se assim que há uma ampla gama de 

possibilidades de pesquisas para serem exploradas ao longo planeta, pois mesmo que hajam pesquisadores nos 5 

continentes discutindo sobre o assunto são apenas 17 nações, tanto de países desenvolvidos quanto de países 

emergentes, frente as 188 existentes classificados pelo IDH.  

 

Em se tratando dos princípios da CE e a sustentabilidade, percebeu-se que há correlação entre a temática com todos os 

11 princípios elencados por Koskela [1], uns com maior destaque como a redução das atividades que não agregam valor 

e melhoria contínua.  

 

Os resultados indicam um grande potencial para ainda ser explorado sobre a temática, e quanto a filosofia da CE pode 

atuar de forma a integrar a sustentabilidade, ciente contudo que este é um sistema dinâmico e delicado devido à 

unicidade característica deste setor. 
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RESUMO 

 

Com a constante evolução tecnológica, surgem cada vez mais aplicativos digitais que procuram auxiliar e aprimorar 

diversos setores. Em áreas como a da construção civil são utilizadas tecnologias digitais, mas muitas vezes, de uso 

genérico, com isso, o uso de aplicativos específicos para a construção civil, pode ser um diferencial competitivo para as 

empresas do ramo. Desta forma, o objetivo desse trabalho é apresentar o desenvolvimento de um aplicativo voltado ao 

controle e gerenciamento de obras na construção civil, de fácil manuseio e entendimento. O desenvolvimento da pesquisa 

contou com o levantamento de aplicativos gerenciamento e controle da construção civil já existentes. Os resultados 

apontaram   a carência por aplicativos que automatizassem o processo de conferência do cumprimento da ABNT NBR 

15575:2013, que passou a ser o foco deste projeto. Com isso, foi elaborada uma proposta de layout para tal aplicativo, 

em seguida foi realizado o desenvolvimento do aplicativo, que contou com testes e correções. Tal aplicativo apresentou 

um bom funcionamento e fácil usabilidade. O seu uso tem como produto final um relatório que pode servir como uma 

importante ferramenta de controle da qualidade de um empreendimento, podendo ser utilizado por grandes e pequenas 

construtoras. 

 

Palavras-chave: construção civil; gestão e controle de obras; aplicativo móvel. 

 

ABSTRACT 

 

The technological evolution show us more mobile applications that seek to assist and improve various sectors. In several 

areas of civil construction, information technology tools are used but they are often tools of general use, thus, the use of 

specific tools for civil construction is a competitive differential among companies in the industry. Thus, the objective of 

this work is to check the mobile applications available on the market, thereby identifying the need for a mobile application 

and developing it aimed at control and management in civil construction, easy to handle and understand. For this, in this 

research project the lack of mobile application was noted to assist in the management and control of civil construction, 

where it was found the lack of a mobile application to automate the process of checking compliance with ABNT NBR 

15575:2013. So, a proposal for such a mobile application was elaborated, then the mobile application was developed and 

soon after, tests and corrections. Such mobile application presented a good functioning, easy usability, whose final product 

is a report, which can serve as a quality control tool. 

 

Keywords: civil construction; construction management; mobile app. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço tecnológico ocorrido nos últimos anos, mudamos significativamente a maneira de nos comunicar, nos 

comportar, estudar, entre outros aspectos e trabalhar. Também é notável o aumento do uso de recursos que envolvem as 
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tecnologias digitais em vários ramos. De acordo com Pinheiro e Crivelaro [1], a utilização de equipamentos com alta 

tecnologia está cada vez mais comum nas obras de Construção Civil. Mas, ao fazer uma análise um pouco mais profunda, 

nota-se a carência de ferramentas digitais que auxiliem a construção civil como um todo, não somente em projetos.  

 

O uso de softwares na engenharia visa sempre aumentar a qualidade, o lucro, à agilidade, melhorar o planejamento e a 

execução das obras, aumentando o controle de cada uma das etapas de uma obra. Segundo Halpin e Woodhead [2], os 

três aspectos mais importantes de um projeto são o controle do tempo, do custo e da qualidade. 

 

Sendo assim, o uso de softwares tem se tornado cada vez mais imprescindível. Porém, as ferramentas tecnológicas não 

ultrapassam os limites dos escritórios. A não utilização ou a utilização incorreta de tecnologias impacta diversos 

profissionais ligados à construção civil, desde o construtor até seus funcionários. 

 

Outra parte do problema é a falta de aptidão ou de costume dos funcionários em utilizar recursos de tecnologia da 

informação. De Freitas [3] afirma que apesar dos esforços e do sucesso quanto à adoção de novas tecnologias no 

desenvolvimento de projetos, persistem dificuldades de novos recursos tecnológicos chegarem aos canteiros de obras, 

dificilmente ultrapassando os muros dos escritórios. Com isso, é necessário à criação de ferramentas intuitivas e de fácil 

manuseio. 

 

Pensando nisso, após extensa pesquisa em diferentes referências, foi constatada uma oportunidade de desenvolvimento 

de aplicativo, que visa facilitar, automatizar e minimizar erros do acompanhamento do cumprimento dos requisitos da 

ABNT NBR 15575:2013 [4]. Esta norma  refere-se ao desempenho de edificações habitacionais e diversos aspectos de 

uma construção habitacional e, começou a ser notada quando foi inclusa no Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Habitat, no ano de 2017. Como grande parte das instituições financeiras, públicas e privadas, usam o 

programa como balizador para concessão de financiamentos, é de grande valia para empresas de construção civil a 

automatização do processo de controle do cumprimento dos requisitos da norma, minimizando erros e acelerando o 

processo de conferência. 

 

Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de um aplicativo voltado ao controle e 

gerenciamento de obras na construção civil, de fácil manuseio e entendimento.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Utilizando o método indutivo, este projeto foi dividido em três etapas. Na primeira etapa, realiza-se a estruturação do 

projeto como um todo e a pesquisa bibliográfica. Na parte de estruturação do projeto, define-se que a plataforma móvel 

em que a aplicação irá ser executada é o Android com o auxílio de ferramentas próprias para o desenvolvimento da 

aplicação para essa plataforma. 

 

Na segunda etapa, realiza-se o levantamento da demanda do aplicativo, através de pesquisa na loja de aplicativos do 

Android e na literatura. Verifica-se a carência por aplicativos de gestão e controle de obras. Após esse levantamento, foi 

constatado que havia a carência de uma aplicação que automatize e simplifique a verificação dos requisitos da ABNT 

NBR 15575:2013 - Edificações Habitacionais – Desempenho [4]. Dessa forma, foi desenvolvido um aplicativo com um 

checklist para a verificação do cumprimento dos requisitos da norma, a fim de melhorar esse processo, garantindo a ele 

maior qualidade e mais agilidade. 

 

Após a constatação da demanda, desenvolve-se uma pesquisa para elaborar o checklist da norma ABNT NBR 15575:2013 

[4]. Nessa etapa, também foi elaborada a prototipagem do aplicativo, como suas telas, suas funcionalidades, visando uma 

aplicação completa que atenda às necessidades identificadas e que seja de fácil manuseio. 

 

A terceira etapa é definida como a fase de correção e aprimoramento. A aplicação passa por testes nos quais são simulados 

as rotinas e a inserção dos parâmetros de obra, utilizando todas as funcionalidades, a fim de identificar possíveis erros, 

melhorias e aperfeiçoar o design. Deseja-se deixá-lo mais completo, intuitivo e de fácil manuseio. As etapas de 

desenvolvimento do projeto de pesquisa são mostradas no fluxograma da Figura 1. 
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Figura 1 – Fluxograma de desenvolvimento do projeto [5]. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

Para o desenvolvimento do aplicativo, a plataforma móvel escolhida foi Android, por se tratar de uma plataforma 

amplamente difundida com grande quantidade de recursos e possibilidades de criação. Para a utilização do aplicativo o 

usuário deve possuir um smartphone ou tablet com a plataforma Android, ter conhecimento sobre a norma de desempenho 

ABNT NBR 15575:2013 [4] e ter familiaridade com o preenchimento de checklists. 

 

O aplicativo foi denominado de “Checklist Norma de Desempenho”, voltado ao acompanhamento do cumprimento ou 

não dos requisitos da ABNT NBR 15575:2013 [4]. Além disso, tem como base um documento intitulado Análise dos 

Critérios de Atendimento à Norma de Desempenho ABNT NBR 15575:2013 [6], lançado em maio de 2016 pela Inovacon, 

Programa de Inovação da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará. De acordo com a Inovacon, essa publicação 

auxilia no projeto, no planejamento e na execução de edificações habitacionais, pois desenvolve um checklist focado na 

norma para assegurar a conferência do atendimento de todas as exigências estipuladas pela ABNT NBR 15575:2013 [4]. 

 

Esta solução digital visa minimizar erros que possam ocorrer na verificação dos requisitos e agilizar o processo, assim, 

não gerando impactos significativos no cronograma da obra. Outro aspecto importante no qual a aplicação interfere, é no 

controle da qualidade da obra, buscando identificar possíveis requisitos da norma que devem ser atendidos e não estão 

sendo. 

 

Na figura 2, podemos observar um exemplo do checklist, onde na primeira linha está descrito sobre qual parte da norma 

se refere, na segunda linha, tem-se as colunas de aspectos do checklist, na terceira linha, temos o item oito da ABNT NBR 

15575:2013 [4] que, neste exemplo versa sobre a segurança contra incêndio, na linha logo abaixo é visto o requisito 8.2 

da norma, que se encontra dentro do item oito da norma. Após isso, vemos o critério 8.2.1.1 da norma, que de acordo com 

ABNT NBR 15575:2013 [4], estabelece que as edificações multifamiliares devam ser providas de proteção contra 

descargas atmosféricas. Ao lado, vemos que o método de avaliação de atendimento ao requisito são inspeção e análise de 

projetos. 

 

 
Figura 2 – Exemplo checklist [5]. 

Sendo assim, tal modelo foi utilizado como base para o checklist do aplicativo, seguindo tais definições de exibição e de 

preenchimento do mesmo, com exceção da coluna método que só será exibida no relatório que pode ser gerado por meio 

do aplicativo. A seguir são apresentadas as telas e as funcionalidades do aplicativo desenvolvido. 

 

 

269



 

 
 

 

 

 

A primeira tela apresentada, conforme a Figura 3 se trata da tela de carregamento da aplicação que traz nela o nome do 

aplicativo “Checklist Norma de Desempenho” e seu logotipo, constituído de uma ilustração de dois prédio, fazendo uma 

alusão ao que se refere a ABNT NBR 15575:2013 [4]. O símbolo de “certo” faz uma alusão à conformidade da norma de 

desempenho nas edificações habitacionais. 

 

 
Figura 3 – Tela de carregamento do aplicativo [5]. 

Após a tela de carregamento, o usuário será direcionado a tela inicial do aplicativo. No primeiro acesso ao aplicativo, será 

exibida a notificação de alerta ao usuário, apresentada na Figura 3, alertando-o que a é uma ferramenta de auxílio e não 

substituta da norma. 

 

Após o usuário concordar com a notificação de alerta, a notificação se fechará e o usuário será direcionado a tela “início”. 

A tela de início foi desenvolvida pensando num layout simples, limpo e intuitivo. Ao lado do nome da tela há o botão de 

ajuda, que ao clicar, o usuário terá em sua tela informações sobre a tela em que ele se encontra. 

 

Na tela de início, ficarão listadas as obras que o usuário está acompanhando o cumprimento da norma. Ao clicar no botão 

“+” (mais) ele será direcionado para a inserção de uma nova obra para acompanhamento. Tais detalhes podem ser vistos 

na Figura 4. 

 

  
Figura 4 – Tela inicial do aplicativo [5]. 
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Após tocar no botão para inclusão, “+”, o usuário será encaminhado à tela de cadastro de obra (Figura 4), onde o usuário 

preencherá os dados de nome da edificação, localização, profissional responsável por ela, padrão, número de pavimentos 

e caso necessário, observações. Tais campos foram pensados em conformidade com a norma, onde de acordo com a 

ABNT NBR 15575:2013 [4], o relatório de avaliação de desempenho da obra deve ter informações que caracterizem a 

edificação habitacional. Após preenchimento de todos os campos, o usuário deve tocar em salvar obra. Para fim de teste, 

será apresentado um exemplo de utilização da aplicação, Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Cadastro da obra [5]. 

Voltando a tela inicial do aplicativo, ao clicar sobre uma obra, o usuário será direcionado a tela com as informações sobre 

a obra e com os checklists da norma. Nesta tela, o usuário encontrará as informações sobre a caracterização da obra, 

conforme inseridas na tela “nova obra”, tendo a opção de editá-las. Conforme mostrado na Figura 6. 

 

  
Figura 6 – Tela “Obra 1” do aplicativo [5]. 
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Nesta tela também se mostra ao usuário o checklist da norma que foi divido em seis partes, assim como a ABNT NBR 

15575:2013 [4], com o intuito de facilitar o entendimento de cada requisito da norma, mostrando ao usuário a que parte 

o requisito pertence. Foi feito assim também para que cada checklist contivesse poucas informações, a fim de minimizar 

erros. 

 

Na Figura 7, pode-se visualizar o checklist da parte 1 da norma, “Requisitos gerais”, no item 8, “SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO”. Ainda na Figura 6, abaixo do item é possível visualizar os critérios a serem verificados. Ao lado de cada 

critério há três colunas referentes ao atendimento ao critério da norma, onde o usuário poderá marcar apenas um por 

critério, podendo optar por “Sim”, “Não” e “Não se aplica”. Esse mesmo processo e layout se repete nos outros checklists 

do aplicativo. 

 

 
Figura 7 – Checklist requisitos gerais [5]. 

Após salvar a obra, o usuário é direcionado para a tela inicial, mostrando a obra recém-cadastrada. Para o preenchimento 

do checklist, o usuário deve tocar sobre a obra cadastrada, sendo assim, direcionado para a tela referente à obra escolhida, 

onde são apresentados os dados sobre a obra cadastrada com a possibilidade de alterá-los, conforme Figura 8. 

 

Para acessar os checklists, o usuário deve tocar sobre a parte da norma desejada, conforme Figura 9. Para um melhor 

manuseio, os critérios foram divididos conforme os itens da norma. Também para facilitar o manuseio e entendimento, 

acima de cada critério, encontra-se o requisito referente a ele. No primeiro acesso, nenhum dos campos estará selecionado, 

para preenchê-lo, é só tocar na resposta adequada ao critério, onde sim, afirma que a obra atende tal critério, não, afirma 

que a obra não atende a tal critério e N.A. significando que tal critério não se aplica a obra em questão. 
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Figura 8 – Tela inicial e tela da obra 1 [5]. 

 

 
Figura 9 – Tela obra 1 e checklist parte 1 [5]. 

Após tocar o botão de relatório, o usuário é redirecionado a tela de relatório, com todos os dados da obra cadastrada, a 

data de emissão do relatório, os critérios, o atendimento ou não do critério e o método de avaliação dos critérios, logo 

abaixo dos critérios, consta a que item e que requisito da norma esse critério pertence, sendo também agrupados de acordo 

com as partes da norma, conforme pode ser visto na Figura 10. 
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Figura 10 – Tela do relatório [5]. 

Tocando no botão de impressão, o usuário irá gerar um arquivo, como na figura 11. Tal relatório pode servir como uma 

importante ferramenta de controle de qualidade de um empreendimento. Pode também servir como base norteadora para 

possíveis correções e melhorias nos empreendimentos. 

 

 
Figura 11 – Tela de geração de relatório [5]. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou suprir a demanda por um aplicativo que causasse um impacto positivo na construção civil, 

apresentando fácil manuseio e entendimento. Para tal, por meio de pesquisa na loja de aplicativos Android e em periódicos 

e artigos, foi constatada a falta de uma aplicação que simplificasse, automatizasse e facilitasse a conferência dos critérios 

e requisitos da ABNT NBR 15575:2013. 

 

Em seguida, foi definido o checklist a se adotar na aplicação. Com isso, foi desenvolvida uma aplicação para tal demanda, 

que é intuitiva, de fácil manuseio, agradável ao usuário e funcional, utilizando métodos e ferramentas adequadas para 

isso. O aplicativo passou por testes fechados, onde foram simuladas rotinas de funcionamento, inserção de dados, 

funcionamento de botões, geração de relatórios e verificação de textos. Os resultados mostraram que o aplicativo 

apresentou excelente funcionamento, design limpo, intuitivo e de fácil manuseio. Não apresentou nenhuma falha, 

travamento ou algo do tipo. Dessa forma, apresenta-se uma aplicação que pode ser utilizada por qualquer usuário que 

possua um smartphone ou tablet com sistema operacional Android e que possua conhecimento da ABNT NBR 

15575:2013.  

 

Com os resultados obtidos deve ser elaborado um documento de avaliação do desempenho, baseado nos requisitos e 

critérios da norma. Essa tarefa é facilitada e automatizada pelo aplicativo. O relatório gerado trará as informações de 

caracterização da obra, os checklists preenchidos e métodos de avaliação dos critérios. A aplicação é uma ferramenta para 

gestão de qualidade de um empreendimento, podendo ser utilizado por grandes e pequenas construtoras. O relatório do 

checklist pode servir como base para ações de melhoria ou de correção de problemas nos empreendimentos.  

 

Além das funcionalidades já mencionadas, o aplicativo serve também como norteador para vistorias, como por exemplo, 

para a participação no programa PBQP-H, que exige o cumprimento da ABNT NBR 15575:2013, fazendo com que assim, 

o empreendimento possa obter financiamentos por meio de instituições privadas e públicas, assim como a possibilidade 

de participação no programa “Minha Casa, Minha Vida”. Em virtude do que foi mencionado, pode-se afirmar que o uso 

dessa aplicação pode garantir mais agilidade, precisão e qualidade aos processos de gestão da construção civil. 
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RESUMO 

 

Com a difusão de novos conceitos e mudanças nos valores da sociedade, alternativas têm sido propostas para eliminar 

ou reduzir a ocorrência de acidentes, considerados perdas no setor da construção civil. Nesse cenário, a construção 

enxuta pode ser vista como uma ferramenta auxiliar na segurança do trabalho. Assim, este artigo tem como objetivo 

realizar uma análise bibliométrica da produção científica relacionada ao uso de práticas e ferramentas de construção 

enxuta associada à segurança do trabalho. Seguindo o procedimento de revisão sistemática, 75 artigos da base de dados 

Scopus® foram selecionados e analisados. Na análise bibliométrica, identificou-se um recente interesse sobre o tema, 

destacando-se o IGLC como principal meio de publicação; os Estados Unidos como país com o maior número de 

instituições pesquisando o tema; e o Israel Institute of Technology como a instituição com mais trabalhos publicados, 

concentrando todas as publicações de Israel. Por fim, analisou-se metodologia da pesquisa, constatando uma abordagem 

prática na maioria dos artigos, com a implementação de práticas lean em canteiros e, com base em conceitos já 

consolidados, observações e entrevistas, seus impactos na segurança do trabalho são discutidos. 

 

Palavras-chave: lean construction; segurança; acidentes. 

 

ABSTRACT 

 

With the spread of new concepts and changes in society's values, alternatives have been proposed to eliminate or reduce 

the occurrence of accidents, considered wastes in the civil construction sector. In this scenario, lean construction can be 

seen as an auxiliary tool in job security. Thus, this article aims to carry out a bibliometric analysis of scientific 

production related to the use of lean construction practices and tools associated with work safety. Following the 

systematic review procedure, 75 articles from the Scopus® database were selected and analyzed. In bibliometric 

analysis, a recent interest on the topic was identified, with IGLC as the main means of publication; the United States as 

the country with the largest number of institutions researching the topic; and the Israel Institute of Technology as the 

institution with the most published works, concentrating all publications from Israel. Finally, the research methodology 

was analyzed, verifying a practical approach in most articles, with the implementation of lean practices in construction 

sites and, based on consolidated concepts, observations and interviews, their impacts on work safety are discussed.  

 

Keywords: lean construction; safety; accidents. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Lean construction, ou construção enxuta, consiste na aplicação dos princípios de lean production no ramo da 

construção. Koskela [1] elaborou um relatório técnico sugerindo a adoção dos conceitos e técnicas dessa nova filosofia 

como uma alternativa ao sistema tradicional da construção. 

 

Para Mitropoulos et al. [2], os canteiros de obra e as atividades desenvolvidas neles são dinâmicos e imprevisíveis e, 

quando combinados com as altas pressões inerentes ao setor e a carga de trabalho, criam uma elevada probabilidade de 

erros, tornando o ambiente suscetível a acidentes. 
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Com base nos conceitos de produção enxuta, vários princípios, métodos e ferramentas foram desenvolvidos com o 

objetivo principal de eliminar ou reduzir as perdas na construção. Uma vez que os acidentes são considerados perdas no 

processo de construção, as práticas de lean construction podem ser usadas como ferramentas para eliminar a ocorrência 

de acidentes e, na impossibilidade da sua eliminação, diminuir sua frequência e/ou a severidade dos seus impactos. 

 

Algumas pesquisas foram desenvolvidas com o intuito de associar as práticas da construção enxuta à segurança em 

canteiros de obras. Por exemplo, Nahmens e Ikuma [3] demostraram através de uma análise empírica que a melhoria 

contínua, dentro da abordagem da construção enxuta, pode reduzir significativamente a taxa de acidentes na construção.   

 

Demirkesen [4] desenvolveu componentes para implementação de práticas lean e elevação do desempenho em 

segurança na construção e apresentou uma estrutura conceitual para estudar a relação entre eles. Um questionário foi 

entregue à especialista em construção enxuta para quantificar o impacto dos componentes. 

 

Com uma abordagem teórica, Moaveni et al. [5] revisaram a teoria da construção enxuta através das fundamentações da 

segurança do trabalho, indicando as mudanças necessárias para incorporar os conceitos de segurança às práticas lean 

construction. 

 

Nesse contexto, o presente artigo busca realizar um mapeamento sistemático, com o intuito de reunir as pesquisas que 

relacionam a construção enxuta à segurança em canteiros de obra, quantificando-os, identificando os autores, 

instituições e países de maior relevância para o tema, além de verificar a metodologia de pesquisa desses estudos, como 

forma de auxiliar as produções futuras. 

. 

2. MÉTODO DE PESQUISA 

 

A pesquisa se desenvolveu em duas etapas, sendo a primeira referente à revisão sistemática e a segunda relativa à 

análise bibliométrica, seguindo o procedimento apresentado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Procedimento de pesquisa. 

 

2.1. Definição dos termos de buscas 

 

Tendo em vista o interesse pelos artigos que relacionam a segurança do trabalho com construção enxuta e a constatação 

de palavras recorrentes nesses estudos, os seguintes termos de buscas foram escolhidos: (A) Lean, (B) Construction, (C) 

Safety, (D) Security e (E) Accident.  

 

2.2. Definição da base de dados 

 

Em seguida, selecionou-se a base de dados para a pesquisa dos artigos. A partir das bases listadas no Portal de 

Periódicos CAPES, escolheu-se a base SCOPUS® devido à familiaridade com a ferramenta e a indexação dos anais da 

conferência anual promovida pelo International Group for Lean Construction. 

 

Os artigos pertencentes ao International Group for Lean Construction – IGLC, maior referência na área do lean 

construction, estão indexados na base SCOPUS® desde 2006 (WEBER; SANTOS, [6]). 
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2.3. Definição de strings e delimitação da busca 

 

Inicialmente, selecionaram-se os trabalhos delimitando a ocorrência de strings pré-definidas contidas no título, resumo 

ou palavras-chave dos artigos, sem restrição de ano. Os strings utilizados foram: 

 

• Lean Construction AND Safety; 

• Lean Construction AND Security; 

• Lean Construction AND Accident. 

 

2.4. Critérios de seleção 

 

Seguindo o procedimento de pesquisa descrito anteriormente, construiu-se um acervo com 369 artigos. Desses, 

descartou-se os artigos em repetição, além dos que possuíam as palavras-chave inseridas fora da área de interesse, 

identificados com leitura dos respectivos títulos e resumos. Como resultado, foram escolhidos 75 artigos, os quais foram 

sistematizados numa planilha, identificando autores, ano e meio de publicação, instituições envolvidas e países onde 

essas instituições estão inseridas, seguindo com a análise bibliométrica. A Tabela 1 apresenta um resumo das 

informações referentes às publicações mais recentes relativas ao tema. 

 

Tabela 1 – Resumo das informações referentes às publicações de 2019 e 2018. 

Título do artigo Autores País Ano de publicação Meio de Publicação 

Application level of lean 

construction techniques in 

reducing accidents in 

construction projects 

Enshassi, A.; Saleh, 

N.; Mohamed, S. [7] 
Palestina  2019 

Journal of Financial 

Management of Property 

and Construction 

A conceptual model for a 

safety-based theory of 

lean construction 

Moaveni, S.; 

Banihashemi, S.Y.; 

Mojtahedi, M. [5] 

Iran 2019 Buildings 

Impacts of lean 

construction on safety 

systems: A system 

dynamics approach 

Wu, X.; Yuan, H.; 

Wang, G.; Li, S.; 

Wu, G. [8] 

China 2019 

International Journal of 

Environmental Research 

and Public Health 

Measuring impact of Lean 

implementation on 

construction safety 

performance: a structural 

equation model 

Demirkesen, S. [4] Estados Unidos 2019 
Production Planning and 

Control 

Poka-yokes as 

occupational preventive 

measures in construction 

safety. A review 

Rubio-Romero, J.C.; 

Ferreira, M. D. C. 

P.; López-Arquillos, 

A. [9] 

Espanha 2019 

International Conference 

on Applied Human 

Factors and Ergonomics. 

Springer, Cham 

Construction site safety 

modelling with 

implementation of lean 

production tools 

Sprengel, D. E.; 

Petrochenko, M. V.; 

Romero, M. A. [10] 

Rússia e Brasil 2019 

International Conference 

on Engineering Sciences 

and Technologies 

Improvement of the safety 

and quality of a 

workplace in the area of 

the construction industry 

with use of the 6S system 

Misiurek, K.; 

Misiurek, B. [11] 
Polônia 2019 

International Journal of 

Occupational Safety and 

Ergonomics 

Barriers to the application 

of lean construction 

techniques concerning 

safety improvement in 

construction projects 

Enshassi, A.; Saleh, 

N.; Mohamed, S. 

[12] 

Palestina e 

Austrália 
2019 

International Journal of 

Construction 

Management 
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Título do artigo Autores País Ano de publicação Meio de Publicação 

Implementation phase 

safety system for 

minimising construction 

project waste 

Mahfuth, K.; 

Loulizi, A.; Al 

Hallaq, K.; Tayeh, 

B.A. [13] 

Tunísia e 

Palestina 
2019 Buildings 

Leveraging technology by 

digitalization using “I 

report app” for safety at 

construction sites  

Ahirrao, R. [14] Índia 2018 IGLC  

Reducing human failure in 

construction with the 

'training-within-industry' 

method 

Mollo, L.G.; Emuze, 

F.; Smallwood, J. 

[15] 

África do Sul 2018 IGLC  

Respect for people's well-

being: Meditation for 

construction workers 

Filho, J.B.P.D.; 

Neto, J.P.B., 

Mourão, A.; Rocha, 

A.B.; Luccas, A.V.; 

Saggin, A. [16] 

Brasil 2018 IGLC  

Lean construction and 

safety 

Reis, A.M.; Zeglin, 

B.V.; Vergara, 

L.L.G. [17] 

Brasil 2018 
Occupational Safety and 

Hygiene VI  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O primeiro aspecto analisado foi com relação aos principais meios de publicação do tema. A Tabela 2, apresenta os três 

maiores meios de publicação. 

 

Tabela 2 - Principais meios de publicação. 

Meio de publicação Nº de publicações % 

IGLC - International Group for Lean Construction 32 42,67 

Safety Science 4 5,33 

Journal of Construction Engineering and Management 3 4,00 

 

Observa-se que o IGLC destaca-se em relação aos demais meios de publicação. Diante da especificidade do tema 

pesquisado, é natural o resultado encontrado. Segundo Romero e Andery [18], o IGLC foi criado em 1992 com o 

objetivo de adaptar e disseminar o paradigma lean no setor da construção civil.  

 

Em que pese a grande diferença de publicações, verifica-se que em segundo lugar aparece a revista Safety Science, 

também de conteúdo muito específico e inerente ao tema pesquisado. 

 

Outro ponto de análise foi com relação ao número de publicações em cada ano, Figura 2. 
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Figura 2 - Número de artigos publicados a cada ano. 

 

Apesar da construção civil ser um setor de grande exposição de trabalhadores a riscos e dos conceitos enxutos serem 

antigos, a Figura 2 demonstra que a introdução dos estudos voltados a correlações das práticas lean com a segurança do 

trabalho é bastante recente, com apenas três trabalhos publicados até 2007. 

 

Ainda sobre o número de publicações, a Tabela 3 enumera os dez países nos quais as instituições que mais publicaram 

artigos acerca do tema pesquisado estão inseridas. 

 

Tabela 3 - Distribuição geográfica das instituições de maior destaque em publicações que correlacionaram lean 

construction com segurança do trabalho. 

País Nº de publicação 

Estados Unidos 24 

Brasil 8 

Israel 5 

Reino Unido 5 

África do Sul 4 

Finlândia 4 

Palestina 4 

Chile 3 

China 3 

Dinamarca 3 

Total 63 

 

Dos 26 países identificados, a Tabela 3 apresenta os 10 principais países nos quais estão inseridas as instituições mais 

relevantes no que concerne a publicações de artigos acerca dos impactos da aplicação de lean costruction na segurança 

do trabalho. Verifica-se que os Estados Unidos se destacam dos demais em quantidade de publicações. A Figura 3 

apresenta a distribuição das publicações nos três primeiros países ao longo do tempo. 
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Figura 3 - Distribuição das publicações em cada ano. 

 

A partir da Figura 3, observa-se uma continuidade das pesquisas nos Estados Unidos, enquanto em Israel, identifica-se 

uma distribuição das pesquisas apenas de 2005 a 2010. Já no Brasil, percebe-se um interesse recente sobre o tema.  

 

A seguir são apresentadas as três instituições que mais se destacaram no tema pesquisado. 

 

Tabela 4 - Instituições que se destacaram quanto a publicações de artigos que correlacionaram lean construction com 

segurança do trabalho. 

Instituição Nº de publicações 

Israel Institute of Technology 5 

Louisiana State University 5 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 3 

 

Analisando as Tabelas 3 e 4, constata-se que todas as publicações em Israel concentraram-se em uma única instituição. 

Nos Estados Unidos, o baixo número de publicações da Louisiana State University, se comparado com o total de 

publicações do país, demonstra uma distribuição das publicações entre as instituições.  

 

Além da Universidade do Rio Grande do Sul, outras 6 universidades aparecem em terceiro lugar com 3 publicações na 

área em análise. Percebe-se que as três instituições em destaque na Tabela 4 pertencem aos três países que mais 

publicaram sobre o tema: Israel, Estados Unidos e Brasil, respectivamente. 

 

Dentro da temática, foram listados os autores com maior número de publicações, Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Autores com maior número de publicações. 

Autores Nº de Publicações Instituição País 

Ikuma, L.  5 [3] [19] [20] [21] [22] Louisiana State University Estados Unidos 

Nahmens, I 5 [3] [19] [20] [21] [22] Louisiana State University Estados Unidos 

Rosenfeld, Y 5 [23] [24] [25] [26] [27] Israel Institute of Technology Israel 

Rozenfeld, O 5 [23] [24] [25] [26] [27] Israel Institute of Technology Israel 

Sacks, R 5 [23] [24] [25] [26] [27] Israel Institute of Technology Israel 
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Observa-se que os 5 autores que mais publicaram sobre o tema estão inseridos nas instituições que se destacam nesse 

aspecto. Vale ressaltar que os dois primeiros autores desenvolveram trabalhos em parceria, assim como os três últimos 

da lista. Ao todo, foram identificados 147 pesquisadores, entre autores e coautores.  

 

Por fim, a partir da leitura dos resumos, os artigos foram classificados quanto à forma de abordagem do tema, Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Forma de abordagem do tema. 

Abordagem do Tema Nº de publicações 

Implementação das práticas em um empreendimento e análise dos resultados 31 

Abordagem teórica - proposta de modelo/ferramenta 19 

Revisão da literatura 15 

Análise das práticas existentes no empreendimento 10 

 

Observa-se que, na maioria dos trabalhos, as práticas lean são implementadas em um empreendimento e, a partir de 

conceitos já consolidados, observações e entrevistas, seus respectivos impactos na segurança do trabalho são discutidos. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Com o objetivo de levantar os trabalhos desenvolvidos à luz dos conceitos de lean construction e segurança do trabalho, 

o artigo desenvolveu-se em uma etapa de revisão sistemática e outra de análise bibliométrica.  

 

Com o procedimento realizado na etapa da revisão sistemática, foram detectados 369 artigos, que após a utilização dos 

critérios de seleção resultou em 75 artigos relacionados ao tema.  

 

Na análise bibliométrica, identificou-se os meios de publicação, com destaque para o International Group for Lean 

Construction - IGLC como maior meio de publicação. Com relação à análise temporal, percebeu-se um recente 

interesse no tema, estando o maior número de publicações em 2019.  

 

Quanto à análise espacial, constatou-se que o líder em publicações foram os Estados Unidos, com 26 das 75 publicações 

analisadas. 

 

No que concerne às instituições, identificou-se que o Israel Institute of Technology publicou mais artigos em relação a 

outras instituições, concentrando todas as publicações do respectivo país, apesar de não apresentar pesquisas mais 

recentes. Verifica-se, ainda, uma equivalência entre as instituições, autores e países que mais apresentaram publicações. 

 

Observa-se, ainda, que os estudos que correlacionam construção enxuta e segurança do trabalho se desenvolvem a partir 

da implementação de uma prática ou ferramenta lean no canteiro de obras, com a respectiva análise dos impactos na 

segurança dos colaboradores. 
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RESUMO 

 

O controle de qualidade na gestão dos processos produtivos na construção civil tem sido fator determinante para compor 

uma gestão de qualidade nas empresas do ramo. Tal controle fornece indicadores que ajudam nas tomadas de decisão e 

na qualidade produtiva da empresa, ocasionando melhores resultados de retorno financeiros. Este trabalho tem como 

objetivo verificar a atual situação do setor da construção civil na região do Cariri quanto à adoção e aplicação da gestão 

do controle de qualidade em seus processos. A metodologia utilizada neste trabalho baseou-se em observações e no uso 

do pensamento crítico consolidado em conhecimentos teóricos pré-estabelecidos, enquadrando-se como uma análise 

descritiva. A pesquisa foi realizada através de uma visita à obra do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, 

localizada na cidade do Juazeiro do Norte-CE. Assim, percebeu-se a preocupação a respeito do controle de qualidade na 

gestão dos processos produtivos da obra e foi possível constatar o nível de excelência praticado pela empresa executora. 

Tal controle demonstra que a empresa preza bastante na busca contínua de melhoria na eficácia do sistema de gestão de 

qualidade, visando atender as expectativas do cliente e manter a sustentabilidade no canteiro de obra. Fato comprovado 

pelo selo de qualidade ISO 9001:2008 Nível A e também pela liderança no mercado de construção de casas no Ceará. 

 

Palavras-chave: Gestão; Controle; Qualidade; Construção civil. 

 

ABSTRACT 

 

Quality control in the management of production processes in civil construction has been a determining factor for 

composing quality management in companies in the industry. Such control provides indicators that help in decision 

making and, in the company’s, productive quality, leading to better financial results. This work aims to verify the current 

situation of the civil construction sector in the Cariri region regarding the adoption and application of quality control 

management in its processes. The methodology used in this work was based on observations and the use of critical 

thinking consolidated in pre-established theoretical knowledge, framing it as a descriptive analysis. The research was 

carried out through a visit to the construction of the housing project Minha Casa Minha Vida, located in the city of 

Juazeiro do Norte-CE. Thus, there was a concern about quality control in the management of the construction's production 

processes and it was possible to verify the level of excellence practiced by the executing company. Such control 

demonstrates that the company highly values the continuous search for improving the effectiveness of the quality 

management system, aiming to meet customer expectations and maintain sustainability at the construction site. This fact 

is proven by the ISO 9001: 2008 Level A quality seal and also by the leadership in the home construction market in Ceará. 

 

Keywords: Management; Control; Quality; Construction. 
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1. INTRODUÇÃO 

Acompanhando as oscilações da economia mundial, o mercado de bens e serviços tem se tornado mais competitivo e 

amplo, exigindo das empresas e organizações nelas inseridas um maior controle da qualidade na gestão dos seus processos 

produtivos. Esta gestão abrange todo o processo produtivo envolvido na sua elaboração, e não apenas o produto final. Do 

mesmo modo, nota-se que as expectativas e exigências dos consumidores em relação à qualidade dos produtos e serviços 

têm crescido, e isso tem feito com que várias construtoras perdessem clientes por conta da ausência ou má gestão do 

controle de qualidade. Assim, para que uma empresa assegure a sua permanência no mercado, é necessário que sejam 

implementadas ferramentas de gestão e métodos de otimização e qualificação da produção. 

O controle de qualidade não é, portanto, uma atividade opcional, mas sim parte indispensável de uma boa gestão de 

qualquer negócio ou empreendimento, sendo responsável por garantir sobretudo a satisfação dos clientes, colaboradores, 

fornecedores, investidores e parceiros. Como tem grande relevância no processo de aperfeiçoamento e especialização das 

empresas, possibilita a diminuição das atividades que não agregam valor ao produto e por consequência reduz custos e 

prazos dos processos construtivos, tornando as empresas mais atraentes aos clientes.   

Considerando a relevância que a gestão de qualidade tem em qualquer esfera do mercado, este trabalho terá como objetivo 

analisar de forma sistêmica os mecanismos utilizados por uma construtora na obra do conjunto habitacional Minha casa 

minha vida em Juazeiro do Norte para controlar seus serviços e identificar, quando necessário, pontos que necessitam de 

melhorias, buscando sempre comparar modelos de gestão de qualidade eficientes com descasos frequentes encontrados 

em algumas obras regionais. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Para um maior entendimento acerca do controle de qualidade na gestão dos processos produtivos, se faz necessário possuir 

um embasamento teórico para que assim seja possível uma abordagem mais abrangente sobre o assunto. Dessa forma, 

faz-se necessário o entendimento sobre os termos que dizem respeito ao gerenciamento dos processos e a influência do 

mesmo no cenário da construção civil. 

 

2.1 O termo qualidade 

 

A definição do termo qualidade é composta por inúmeros itens a serem atendidos pela organização, tendo cada um seu 

nível de importância, o que se faz perceber que centrar esforços exagerados em algum deles ou ignorar a existência de 

outros dificulta o desenvolvimento estratégico da empresa. Assim, a qualidade deve ser considerada como uma 

multiplicidade de itens a serem considerados simultaneamente, sendo considerada um processo evolutivo, sofrendo 

alterações conceituais ao longo do tempo. [1] Dificilmente define-se qualidade com precisão, sendo ela responsável por 

tornar o produto aceitável aos olhos do público que o irá consumir, não pela análise feita, mas pela prática e muitas vezes 

pela experiência. [2] 

 

A qualidade só pode ser conceituada pelas pessoas que a analisam, podendo ser o administrador da empresa que 

desenvolve o produto ou serviço, o consumidor final, ou até mesmo o colaborador que o produz. [3] Logo, pode-se inferir 

que, o termo qualidade é aquilo que está diretamente ligado com o consumidor, satisfazendo as necessidades e desejos 

dos usuários, devendo o produto estar compatível com as suas demandas e especificações dispostas em normas e 

regulamentações. [2]  

 

2.2 A gestão dos processos produtivos 

 

O emprego de ações e programas de gestão da qualidade tem como premissas o controle dos procedimentos de elaboração 

do produto, por meio do constante monitoramento, avaliação, padronização e melhoria dos processos, facilitando a 

adequação dos serviços às expectativas e desejos dos clientes. Assim, as organizações visam um maior controle da 

qualidade que os produtos e serviços possuem ao fim da sua cadeia produtiva em direção à melhoria constante. [4] 

Para alcançar a adequada administração dos processos dentro de uma empresa que objetiva a qualidade, deve-se utilizar 

os mesmos processos administrativos de planejamento, controle e aperfeiçoamento. Para ele, o planejamento da qualidade 

286



 

 
 

 

 

 

é uma atividade que envolve a concepção inicial do produto, levando em consideração o atendimento das necessidades 

dos clientes. Deve-se determinar, conhecer e compreender seus consumidores, para assim elaborar as características dos 

produtos e também dos processos capazes de desenvolvê-los. O controle da qualidade é considerado um processo 

composto por ações que buscam avaliar o desempenho operacional da organização de uma maneira geral e minuciosa, 

comparando-o com os objetivos e metas pré-estabelecidos. Já o aperfeiçoamento da qualidade baseia-se em uma atividade 

que visa aprimorar e maximizar os níveis de desempenho e produtividade de uma empresa. [5] 

 

2.3 A qualidade no setor da construção civil 

 

A construção civil possui peculiaridades que dificultam o emprego prático das teorias modernas referentes à qualidade. 

Diante disso, esse setor econômico necessita de uma adequação dessas teorias, uma vez que apresenta alta complexidade 

no seu processo produtivo. A construção civil apresenta características estruturais que a diferencia dos demais ramos, 

especialmente no que se refere à sua função produtiva. Além disso, cabe ressaltar a importância do debate acerca da 

produtividade e desempenho das organizações que trabalham no ambiente da construção civil. [6] 
 

O processo produtivo da construção civil é extremamente diversificado e complexo, sendo composto por uma grande 

quantidade de agentes intervenientes e de produtos desenvolvidos no decorrer da cadeia produtiva que integram diferentes 

níveis de qualidade interferindo no produto ou serviço final. [6] O controle da qualidade auxilia na uniformização do 

produto, ou seja, através da padronização dos procedimentos e formação de critérios para aceitação de serviços, a empresa 

construtora consegue estabelecer um patamar de qualidade para suas obras. [7] 
 

O termo qualidade dentro do setor da construção civil vem sendo tema frequente de debates e discussões entre 

profissionais e pesquisadores da área. Assim, de acordo com os requisitos propostos para sistemas de gestão da qualidade, 

a organização deve identificar e gerenciar as necessidades e expectativas dos clientes, verificar se os produtos e serviços 

atenderam aos requisitos iniciais, através de avaliações fundamentadas e medir a satisfação dos clientes com relação aos 

produtos e serviços, onde a efetividade de um mecanismo de controle e medição depende do foco em que o mesmo se 

concentra. [5] Nota-se que o intuito principal das mensurações deve ser o aperfeiçoamento dos processos da empresa, 

indo de encontro a perspectiva inicial de que seria apenas para promover críticas e apontar os responsáveis pelos erros.  

[8] 

 

É importante definir claramente os processos e objetivos estratégicos da empresa, de forma a priorizar os processos e 

produtos a serem medidos. Esses autores destacam que esta definição é importantíssima para estabelecimento de medidas 

para comparação externa. Entretanto, é preciso compreender a função, o propósito e as limitações do processo de medição, 

para que haja engajamento dos trabalhadores. [9] Destaca-se, ainda, que um sistema de medição deva ser continuamente 

ajustado de acordo com as mudanças ocorridas dentro dos processos e até em função das mudanças nos fatores de 

mercado. [8] O controle e a mensuração do desempenho são motivados pelos resultados, sendo advertido que as empresas 

necessitam analisar o seu sucesso por meio de indicadores que impliquem no diagnóstico das necessidades, desejos e 

interesses de todas as partes interessadas. [10] 

 

3. METODOLOGIA 

 

A análise feita neste trabalho baseou-se em observações e no uso do pensamento crítico consolidado em conhecimentos 

teóricos pré-estabelecidos, se enquadrando assim como uma análise descritiva. A pesquisa descritiva exige do 

investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e 

fenômenos de determinada realidade. E subdivide-se em análise documental e estudo de caso, método deste trabalho. [11] 

Por intermédio do estudo de caso como sendo uma “análise intensiva, empreendida numa única ou em algumas 

organizações reais que procura reunir, tanto quanto possível, informações numerosas e detalhadas para compreender a 

totalidade de uma situação” [12] , foi realizada uma análise crítica dos mecanismos aplicados por uma construtora na qual 

sua obra está sendo executada na cidade do Juazeiro do Norte, localizada no estado do Ceará , a fim de assegurar a gestão 

do controle de qualidade nos seus empreendimentos e em seguida propor sugestões às obras regionais que não seguem 

boas práticas baseadas nos princípios da gestão de qualidade, tais como direcionamento do foco ao cliente, 

desenvolvimento de uma liderança proativa, busca por  melhorias contínuas e visões mais sistêmicas. 
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3.1 Caracterização da obra 

 

A obra está localizada no município de Juazeiro do Norte, na rua Beanôra Gondim Pereira, bairro Betolândia e se trata de 

um conjunto habitacional do projeto Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, onde serão construídas 912 casas 

padronizadas para atender a população de baixa renda. Atualmente, a construção encontra-se 80% concluída, sendo 

executados os serviços de acabamento, pintura e colocação de cerâmicas. Os apartamentos possuem área privativa de 

aproximadamente 48 m², divididos entre quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, podendo estes serem adaptadas 

para portadores de deficiência. 

Atendendo às exigências de qualidade, os residenciais são equipados com infraestrutura completa, pavimentação, 

drenagem de águas pluviais, energia elétrica, esgotamento sanitário, redes de distribuição de água e disponibilidade de 

acesso ao transporte público. Na Figura 1 está localizado a área de instalação da obra, próximo ao aeroporto de Juazeiro 

do Norte - Orlando Bezerra de Menezes. 

 

 
Figura 1: Localização da obra 

 

A construtora adota um sistema construtivo inovador na região chamado Olé. Esse sistema consiste na construção de 

unidades residenciais através do encaixe de paredes feitas de painéis içáveis montados previamente em pistas de 

concretagem com todas as esquadrias colocadas e instalações elétricas e hidráulicas embutidas. É um método construtivo 

certificado pelo Instituto Falcão Bauer da Qualidade (IFBQ) e que tem mostrado eficiência, agilidade e precisão na 

execução de diversos empreendimentos brasileiros. A Figura 2 mostra uma das etapas construtivas do sistema, que 

consiste na fabricação dos painéis ao longo da pista de concretagem.  
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Figura 2: Pista de produção dos painéis 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A gestão do controle de qualidade utilizado pela empresa baseia-se em um Manual da Obra, onde nele são subdivididos 

setores de diferentes áreas, coordenados por diferentes membros. Na Figura 3 é mostrado o manual que a empresa em 

questão faz uso nessa obra. 

 

 
Figura 3: Manual técnico da empresa 

 

 

4.1 Gestão do controle de qualidade dos agregados 

 

Antes de efetuar a compra dos agregados, a construtora investiga se o fornecedor tem licença ambiental para extraí-los 

nas jazidas e se possuem selo da ISO. Após a compra, na chegada do material ao canteiro, é realizado controle semelhante 

ao concreto, com colocação de uma haste no caminhão para determinação do volume (cubagem) e posteriormente, ocorre 

o preenchimento das planilhas, a fim de que sejam coletadas informações tais como local de extração, horário de saída, 

horário da entrega, volume total, destinação do material conforme a necessidade para diferentes locais da obra. 

4.2 Gestão do controle de qualidade na montagem 

 

Levando em consideração que o sistema é pré-fabricado, deve existir um controle minucioso de toda a montagem final 

das peças, evitando erros, quebras e atrasos no cronograma. Na obra este controle é feito com a identificação das peças, 

ainda na pista após a cura do concreto, com giz, contendo a numeração do radier da casa a ser montada, o período em que 
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foi produzida e qual equipe responsável pela execução desta etapa. Assim o caminhão munck transporta conforme 

numeração até o local definitivo em que será feita a montagem. No final do processo, faz-se uma checagem da linearidade 

das paredes com prumo, esquadro e nível de bolha. Na Figura 4 é mostrado uma das plantas do sistema produtivo utilizado 

nas construções das casas Olé. 

 

 
Figura 4 – Planta de sistema a ser seguido na montagem e içamento dos painéis 

 

4.3 Gestão do controle de qualidade na fabricação do concreto 

 

O controle de qualidade de todo concreto e argamassa utilizados no local é feito pelo mapa de concretagem, onde é 

rastreada a produção e movimentação desse material no interior da obra. Os funcionários da betoneira são treinados para 

seguir a tabela de traços e preencher um formulário de rastreabilidade para todo concreto fabricado, indicando o horário 

em que foi iniciada a produção, horário em que se encerrou, local que será destinado, quantidade de m³, conformidade do 

traço etc. 

Quando produzido por terceiros, devem constar no mapa: o nome do fornecedor, número do caminhão, placa do caminhão, 

volume transportado, local de saída, hora de saída e chegada a fim de garantir a vida útil do concreto, bem como a nota 

fiscal do produto. Além disso, também é feito o controle tecnológico no laboratório, através de ensaios de corpo de prova 

para medir a resistência à compressão (fc) e a consistência das amostras pelo Slump Test. Se os valores forem satisfatórios, 

o concreto é liberado e marcado como conforme, caso contrário é indicado como não conforme e realizam-se outros 

ensaios. Em último caso, as paredes que não atingem a resistência desejada são descartadas para eliminar riscos de ruptura 

durante o içamento. Na Figura 5 é mostrado o mapa de controle de concretagem. 
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Figura 5 – Mapa de controle de concretagem 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da análise do controle de qualidade nos processos produtivos em uma obra da minha casa minha vida na cidade 

do Juazeiro do Norte-CE, constatou-se o nível de excelência praticado pela empresa executora. Tal controle demonstra 

que a empresa preza bastante na busca continua de melhoria da eficácia do sistema de gestão de qualidade, visando atender 

as expectativas do cliente e manter a sustentabilidade no canteiro de obra. Fato comprovado pelo selo de qualidade ISO 

9001:2008 Nível A, que se baseia em um sistema de gestão que objetiva otimizar e acelerar os processos, de forma 

eficiente e sustentável, o que justifica também a liderança no mercado de construção de casas Olé no estado do Ceará. 

Dessa forma, nota-se que a empresa possui um sistema de gestão bem articulado e pode ser considerada como uma 

metodologia a ser seguida por outras empresas da região.  
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RESUMO 
 
A necessidade em melhorar cada vez mais as propriedades de materiais cimentícios vem crescendo continuamente ao 
longo dos anos e para isso, a utilização de materiais cimentícios suplementares (MCSs) se faz imprescindível, tendo em 
vista que a incorporação desses materiais ao concreto proporciona melhora tanto nas propriedades mecânicas quanto na 
durabilidade. Considerando que a utilização de MCSs é uma das formas mais eficientes de diminuição da emissão de 
CO2 oriunda da produção do cimento Portland, a substituição em teores crescentes de clínquer, apesar de eficiente em 
termos ambientais, prejudica as propriedades mecânicas em idades iniciais, como abordado em estudos recentes. Dessa 
maneira, o advento da nanotecnologia faz com que a utilização de nanossílica se torne uma alternativa para mitigar 
esses efeitos, proporcionando um efeito combinado com o MCSs. O presente trabalho tem por objetivo realizar um 
levantamento bibliométrico a respeito da incorporação de nanossílica em misturas ternárias de cimento Portland 
contendo MCSs por meio da metodologia de Mapeamento Sistematizado da Literatura (MSL). O levantamento 
realizado desses dados teóricos e experimentais proporcionou uma melhor compreensão da incorporação da nanossílica 
em misturas ternárias, bem como pôde fornecer informações quanto potencialidade de utilização desses materiais 
combinados. 
 
Palavras-chave: Materiais cimentícios suplementares; nanossílica; misturas ternárias; levantamento bibliográfico; 
 
ABSTRACT 
 
The need to increasingly improve the properties of cementitious materials has grown steadily over the years and for this, 
the use of supplementary cementitious materials (MCSs) is essential, considering that the incorporation of these 
materials in concrete provides improvement both in mechanical properties and durability. Considering that the use of 
MCS'S is one of the most efficient ways of reducing CO2 emissions from Portland cement production, the replacement 
in increasing levels of clinker, although efficient in environmental terms, impairs the mechanical properties at an early 
age, as discussed in recent studies. Thus, the advent of nanotechnology makes the use of nanosilica an alternative to 
mitigate these effects, providing an effect combined with MCSs. This work aims to carry out a bibliometric survey 
regarding the incorporation of nanosilica in ternary mixtures of Portland cement containing MCSs through the 
methodology of Systematized Mapping of Literature (MSL). The survey carried out of these theoretical and 
experimental data provided a better understanding of the incorporation of nanosilica in ternary mixtures, as well as 
providing information on the potential use of these combined materials. 
 
Keywords: Supplementary cementitious materials; nanosilica; ternary mixtures; bibliographic survey; 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Desde o advento do concreto como o segundo material mais consumido no mundo, a necessidade em melhorar cada vez 
mais as propriedades de compósitos cimentícios vem crescendo continuamente. Com isso, o avanço da tecnologia do 
concreto aliado com a ciência e engenharia dos materiais permitiu o desenvolvimento de produtos que puderam 
proporcionar aos materiais cimentícios características de alta performance. 
 
Com o intuito de aumentar o desempenho dessas matrizes, a utilização de materiais cimentícios suplementares (MCSs) 
em misturas de cimento Portland têm sido alvo de análise em várias pesquisas. Estes materiais agem não somente 
melhorando as propriedades reológicas, mecânicas e aspectos de durabilidade das misturas, mas também de modo a 
mitigar os efeitos ambientais oriundos da indústria cimenteira mundial, causados pela elevada produção de cimento 
Portland para atender à crescente demanda. 
 
Esta elevada demanda por materiais cimentícios causa problemas ambientais graves, no que tange emissões de gases de 
efeito estufa. Com isso, as emissões totais da indústria de cimento têm contribuído com até 8% das emissões globais de 
CO2 (VIZCAÍNO-ANDRÉS ET AL. [1], ANDREW [2]), existindo dois principais aspectos da produção de cimento que 
resultam em emissões de gases poluentes. O primeiro é a reação química envolvida na produção do principal 
componente do cimento, o clínquer. A segunda fonte de emissões é proveniente da combustão de combustíveis fósseis 
pa (ANDREW [2]). 
 
Paralelamente ao contexto supracitado, o ramo da nanotecnologia vem se desenvolvendo continuamente nos últimos 
anos. Dessa forma, pode-se definir a nanotecnologia como um ramo da ciência que estuda materiais em escala 
nanométrica, apresentando comportamentos específicos devido ao seu tamanho de partículas muito reduzido, além dos 
efeitos de área superficial muito elevada (ANDRADE [3]). Por conseguinte, nanoestruturas e nanomodificações podem 
levar a materiais compósitos completamente distintos em escala macroscópica, refletidos também em suas propriedades 
e desempenho. Tendo em vista a possibilidade de inúmeros benefícios ao concreto, diversos nanomateriais estão sendo 
desenvolvimentos e aplicados a misturas com cimento Portland, sendo os mais efetivos: nanossílica, dióxido de titânio, 
óxido de ferro III, óxido de cromo III, nano argilas, carbonato de cálcio, alumina, nanotubo de carbono e óxido de 
grafeno. (SILVESTRE, SILVESTRE E BRITO [4]). 
 
Dentre os nanomateriais existentes, a nanossílica está disponível tanto em pó quanto na forma coloidal e contem alta 
quantidade de sílica amorfa, quando comprada com sílica ativa, com isso, a reação pozolânica da nanossílica é 
relativamente 40 a 60 vezes maior do que sílica (VARGHESE, KANTA RAO E PARAMESWARAN [5]). 
Adicionalmente, devido a nanossílica promover melhorias na microestrutura e também estabelecer um sistema 
cimentícios mais estável (YILDIRIM ET AL. [6]), Roychand, Silva, De e Setunge [7] consideram esse nano material 
como o mais eficaz e com maior potencial de melhoria das propriedades dos compósitos de cimento  
 
Haja vista o contexto ambiental associado à utilização do concreto em demasia, existem pelo menos três alternativas 
para redução das emissões de carbono, sendo elas: eficiência térmica e elétrica, utilização de combustíveis alternativos e 
adições ou substitutos de clínquer. Scrivener et al. [8] cita que dentre estas opções a que possui maior eficiência é a 
utilização adições ou substitutos ao clínquer, fazendo com que a utilização de materiais cimentícios suplementares 
(MCSs) se torne uma tendência mundial nas plantas de cimento. 
 
2. METODOLOGIA 

Este trabalho foi elaborado por meio do método de Mapeamento Sistematizado da Literatura (MSL), tendo em vista sua 
facilidade de compreensão e versatilidade em vários tipos de análises. Marsilo et al. [9] citam que esta técnica promove 
tentativas de quantificação da estrutura intelectual de um campo de pesquisa mediante uma análise matemática e 
estatística de padrões que aparecem em publicações. Haja vista que a utilização de MCSs e nanossílica em matrizes 
cimentícias é um ramo da ciência que vem crescendo em vários países, a realização do MSL é fundamental para 
entender como está ocorrendo essa evolução na produção científica na temática. 
 
A utilização do MSL permite uma visão mais ampla a respeito do contexto abordado. Para que este método tenha 
eficácia, uma série procedimentos devem ser realizados de forma sistemática. A figura 1 mostra a sequência desses 
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procedimentos, onde primeiramente foi definido a base de dados na qual seria feita a busca por estudos, seguido da 
definição da Strings de busca, definição das condições de contorno e, por fim, definição dos critérios de seleção. 
 

 
Figura 1  Procedimentos sistematizados para análises dos artigos 

 
A pesquisa deste estudo foi restrita a base de dados Scopus, a julgar que esta é uma das mais relevantes bases de 
conhecimento, devido a quantidade de estudos indexadas na plataforma. Adicionalmente, a escolha por essa base foi 
realizada tendo em vista o estudo de Chadegani et al. [10], no qual os autores realizaram comparações quanto as 
características quantitativas e qualitativas entre as bases de dados Scopus e Web of Science, concluindo que a Scopus 
possui uma abrangência maior de revistas científica, embora estas possuam impacto menor, e também maior quantidade 
de artigos recentes 
 
De forma a complementar a análise dos resultados de busca na plataforma Scopus, realizou-se um detalhamento dos 
dados extraídos da base a partir das Strings estabelecidas. Estes dados foram aplicados ao software VOSviewer 1.6.9 
para que resultados de mapas de densidade, que interacionam parâmetros a partir de suas ocorrências, pudessem ser 
obtidos. Os artigos encontrados a partir das Strings presentes na figura X foram filtrados de forma a estabelecer apenas 
aqueles que se enquadrassem na temática proposta no estudo. Dessa forma, os parâmetros utilizados para filtragem 
foram os propostos por Falcão et al. [11], sendo eles: exclusão dos textos duplicados, leituras dos títulos, resumos e 
palavras-chave para avaliar a adequação ao tema e leitura integral dos artigos para constatar sua aderência ao tema. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
O mapeamento aplicado à base de dados Scopus resultou em 433 publicações. Com o procedimento de filtragem 
descrito na figura 1, restaram 125 artigos aderentes à temática de utilização em conjunto de materiais cimentícios 
suplementares (MCSs) e nanossílica em matrizes cimentícias. Destaca-se que alguns dos trabalhos descartados não se 
enquadravam em misturas contendo cimento Portland, bem como não apresentavam misturas combinando MCSs com 
nanossílica, realçando assim a importância etapa de leitura na íntegra dos artigos obtidos na busca. 
 
De forma organizar as informações obtidas na busca sistematizada das publicações, optou-se por produzir tabelas que 
condensassem informações acerca da publicação, das características da nanossílica utilizada no referido estudo e da 
matriz cimentícia analisada. Os parâmetros analisados estão apresentados na tabela 1. 
 

Tabela 1  Parâmetros utilizados para organização das informações obtidas a partir dos procedimentos de filtragem 

Publicação 

Título 

Autores 

Ano de publicação 
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Journal 

Características da nanossílica 

Tipo de nanossílica 

Superfície específica  

Teor de sólidos  

Diâmetro médio  

Matriz cimentícia 

Teor em relação à massa de cimento 

Tipo de matriz 

Relação água/cimento 

Tipo de mistura 

MCSs combinado 

 

3.1 Análise dos parâmetros de publicação 
 
i. Evolução da produção no campo 
 
A partir da análise da figura 2 é possível notar períodos de estabilização e crescimento de produções científicas 
englobando a combinação de MCSs e nanossílica. Destaca-se que houve um aumento significativo no número de 
trabalhos do ano de 2017 para 2018, bem como uma diferença de um artigo do ano de 2018 para 2019. Tendo em vista 
que o ano de 2020 está em vigência a contar da data de publicação neste artigo, não se pode concluir que o quantitativo 
para este ano se manterá. 
 

 
Figura 2  Evolução do número de publicações ao longo dos anos 

 

ii. Local de publicações e principais fontes 

Ao analisar o local de publicações dos artigos aderentes à temática do estudo, verificou-se que 89,6% dos trabalhos 
foram publicados em periódicos internacionais e 10,4% foram publicados em congressos internacionais e capítulos de 
livros. Este resultado mostra que a análise de mistura combinando MCSs e nanossílica são abordados em alto nível no 
meio científico. A figura 3, mostra os principais periódicos e congressos nos quais os artigos científicos foram 
publicados, tendo em vista a abrangência de eventos e revistas, destaca-se a revista científica Construction and 
Buildings Materials com um total de 43 publicações que abordam misturas dos materiais supracitados. 
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Figura 3  Principais periódicos e congressos nos quais os estudos filtrados foram publicados 

 

3.2 Características da nanossílica 

Este tópico foi elaborado com intuito de evidenciar as características predominantes na nanossílica utilizada em 
trabalhos recentes, tendo em vista que alterações de suas características se relacionarão diretamente com os resultados 
obtidos a partir da análise da microestrutura da matriz cimentícia. Destaca-se que os trabalhos aderentes à temática de 
misturas combinadas foram lidos na íntegra, com isso, pôde-se verificar que alguns trabalhos não apresentaram a 
caracterização completa desse nano-material.  
 
i. Tipo de nanossílica  
 
O produto final resultante desses processos de fabricação da nanossílica pode ser na forma dispersa em uma solução 
aquosa e a nanossílica em pó. A figura 4 mostra o resultado da análise das publicações aderentes. Nota-se que há uma 
parcela desses artigos que não informa de forma explícita o tipo de nanossílica empregada no estudo. Com isso, no total 
de artigos analisado, 45% utilizaram o material na sua forma coloidal, 29% utilizaram em pó e 26% não informaram 
tipo empregado. 
 

 
Figura 4  Distribuição dos artigos quanto ao tipo de nanossílica utilizada no estudo 

 
ii. Superfície específica 
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A superfície específica de material cimentício suplementar é um parâmetro imprescindível para avaliar seus efeitos em 
matrizes cimentícias, tendo em vista que esta propriedade se relaciona diretamente com a reatividade desse 
nanomaterial. Esta propriedade da nanossílica presente nos trabalhos está descrita na figura 5. Dentre os artigos 
aderentes, 60 deles não informaram a superfície específica, dificultando assim uma análise a partir desse parâmetro. A 
nanossílica com superfície específica igual a 200 cm²/g é a que teve a maior ocorrência dentre os estudos filtrados. 

 

 
Figura 5  Distribuição do resultado do ensaio de superfície específica utilizados nos estudos aderentes 

 
iii. Teor de sólidos 
 
Este parâmetro está relacionado diretamente com o tipo de nanossílica coloidal. Tendo em vista que as partículas 
sólidas são dispersas uma solução aquosa, se faz necessário conhecer o teor de sólidos nessa solução, haja vista que são 
as partículas sólidas que agiram como agentes de formação de hidratados adicionais na matriz. Adicionalmente, 
conhecer o teor de sólidos é imprescindível tendo em vista que a dosagem errada de nanossílica poderá alterar relação 
água/cimento da mistura, promovendo assim um resultando errôneo. 
 
A figura 6 mostra a quantidade que publicações que informaram o teor de sólidos da nanossílica. Dentre os artigos 
aderentes, 91 não informam o teor de sólidos da nanossílica utilizada. Com isso, dentre os 56 artigos que utilizaram 
nanossílica coloidal, 34 informaram o teor de sólidos. Destaca-se que o teor de sólidos variou de 0,5 a 50%, sendo os 
teores de 30 e 40% os mais presentes nas publicações.  
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Figura 6  Distribuição dos teores de sólidos da nanossílica coloidal nos artigos aderentes à temática 

 

iv. Diâmetro médio das partículas 
 
O diâmetro das partículas de materiais cimentícios suplementares é outro parâmetro que está relacionado diretamente 
com reatividade deste material, bem como o desempenho final da matriz cimentícia produzida. A figura 7 mostra que 
30 artigos não informaram o diâmetro de NS não utilizados. O diâmetro que mais ocorreu nos artigos filtrados foram 
12, 15 e 25 nm. 
 

 
Figura 7  Distribuição dos tamanhos de partículas utilizadas nos artigos 

3.3 Análise da matriz cimentícia 
 
i. Teor de substituição em relação à massa de cimento 
 
Tem em vista a elevada superfície específica e, principalmente o tamanho das partículas, a nanossílica demanda uma 
elevada relação água/cimento, bem como elevadores teores de aditivo. Nesse contexto, teores baixos de substituição de 
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nanossílica se fazem presente dentro dos resultados obtidos a partir da busca bibliométrica, como mostra a figura 8. Os 
teores obtidos nos artigos analisados variaram entre 0,025 e 20%, fato que pode ser atribuído a elevada variação dos 
parâmetros físicos da nanossílica, como superfície específica e tamanho da partícula. Adicionalmente, os teores que 
mais aparecem nos estudos aderentes são 1,2,3 e 4% com 62, 55, 53 e 28 publicações, respectivamente. 
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Figura 8  Teores de substituição de nanossílica nos artigos filtrados 

 
ii. Tipo de matriz e tipo de mistura 
 
A figura 9A e 9B mostram o tipo de matriz e o tipo de mistura dos referidos artigos aderentes. É possível verificar que a 
maior parte os estudos envolvem a análise em concretos, resultando em publicações que avaliam a sinergia de MCSs 
apenas no se refere às propriedades mecânicas. Adicionalmente, as análises envolvendo nanossílica estão presentes em 
maior parte nas misturas ternárias, sendo uma mistura de cimento Portland, nanossílica e algum tipo de material 
cimentício suplementar. 
 

  
Figura 9  A) Tipo de matriz presente nos estudos filtrados B) Tipo de mistura utilizada para análises dentro das 

publicações filtradas 
 

iii. Relação água/aglomerante 
 

A B 
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No que tange a relação água/cimento, nos artigos aderentes à temática este parâmetro variou de 0,15 a 0,9.  É 
imprescindível que este parâmetro seja adotado de forma correta, tendo em vista que a inadequação poderá impedir que 
qualquer efeito do emprego de MCSs e nanossílica seja detectado. Destaca-se que a relação água/aglomerante que mais 
ocorre é a 0,35 e 0,30. 
 

 
Figura 10  Distribuição da relação água/cimento nos trabalhos avaliados 

 
iv. Materiais cimentícios suplementares utilizados para combinação (MCSs) 
 
Tendo em vista o contexto ambiental associado ao consumo mundial de cimento Portland, a incorporação de materiais 
cimentícios suplementares permite que parte do clínquer utilizado seja substituído. Dessa forma, ao todo 10 MCSs 
foram utilizados dentro dos 125 artigos resultantes da filtragem, como mostrado na figura 11. Os MCSs mais utilizados 
em análises de misturas com nanossílica foram a cinza volante, sílica ativa, escória de alto forno e metacaulim, 
evidenciando-se o uso intenso de subprodutos das indústrias. No entanto, estudos recentes (SCRIVENER ET AL. [8]) 
citam que geração desses subprodutos não acompanharão a demanda mundial por cimento Portland no futuro, 
evidenciando a necessidade de estudos que avaliem o efeito de MCSs naturais nas matrizes cimentícias, como o calcário 
e argila calcinada. 
 

 
Figura 11  Distribuição dos materiais cimentícios suplementares nas publicações aderentes após filtragem 
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3.4 Análise das relações a partir do vosviewer 
 
A ferramenta VOSviewer foi desenvolvida na Leiden University, na Holanda, e provê uma interface de fácil utilização 
para visualizar e analisar redes bibliométricas e sociométricas. Dessa forma, a ferramenta utiliza um método de 
visualização baseado na distância entre os nós da rede analisada, de modo que a distância entre dois nós indica 
aproximadamente a intensidade da relação entre eles, sendo tal relação tão maior quanto menor for a distância (VAN 
ECK & WALTMAN [12]). 
 
Neste estudo, as análises no software foram realizadas em termos de ocorrência das palavras chave, relação de 
publicações entre países e autores. Os parâmetros utilizados para realização da análise no software foram: citação, onde 
são apenas listados os países que colaboram para a publicações dentro dos 125 artigos filtrados, acoplamento 
bibliográfico para analisar a relação entre as publicações dos autores, tendo em vista que este parâmetro utiliza o 
número de referências compartilhadas como uma medida de similaridade entre eles e por fim, utilizou-se o parâmetro 
de co-ocorrência de palavras-chave, utilizando o método de full counting para varredura do título, resumo e palavras-
chave.  
 
A figura 12 mostra o resultado da leitura do algoritmo para os países das publicações filtradas. Tendo em vista a 
utilização do parâmetro citação nessa análise, o mapa de densidade é mostrado em função do número de publicações, 
estando a Índia a frente com um total de 20 documentos, seguida por China e Irã com 18 e 17 documentos, 
respectivamente. No entanto, ao analisar a força de rede dessas publicações o Irã mostra-se com uma força de rede de 
44, o que mostra uma maior correlação entre as publicações.  
 

 
Figura 12  Mapa de densidade relacionando os países das publicações aderentes 

 
Ao analisar a ocorrência dos autores pelo parâmetro de acoplamento bibliográfico, o algoritmo do software 
plotou o mapa de densidade apresentado na figura 13. Os resultados mostraram os autores Bernal J., León 
N., Massana J. e Reyes E. empatados com uma força de link total de 581.  
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Figura 13  Mapa de densidade relacionando os autores presente nos artigos filtrados 

 
A ocorrência de palavras-chave permite ter uma visão ampla de temas mais abordados nas informações obtidos após 
filtragem. Adicionalmente, esta análise permite a descoberta de novas palavras chave e pode ser utilizada como uma 
maneira de identificar o atual cenário que se enquadra novas pesquisas. Ao analisar a força total de rede das palavras-
chave, as que mais se destacam são compressive strength, sílica, cements e nano-silica, com força de rede 1004, 857, 
592 566, respectivamente. Pode-se inferir que a força do termo resistência à compressão é alto devido os resultados da 
figura 14 mostrarem que o tipo de matriz mais estudada é o concreto, sendo estes estudos mais suscetíveis a utilização 
dessa variável de respostas. 
 

 
Figura 14  Mapa de densidade relacionando as palavras-chave contabilizadas no título, resumo e nas palavras-chave 

dos artigos aderentes 
 
A avaliação relacionada apenas a MCSs mostrada na figura 15 reforça os resultados mostrados na figura 14, no qual a 
sílica ativa e cinza volante se destacam como materiais que mais aparecem em misturas combinadas com nanossílica, 

303



 

 
 
tendo estes materiais apresentado força de rede de 857 e 463, respectivamente.  Este resultado de co-ocorrência mostrou 
o aparecimento de outros materiais não listados na figura 11 como alumina, dióxido de titânio e grafeno que também 
podem ser incorporados em misturas cimentícios para atingir desempenhos específicos. 
 

 
Figura 15  Mapa de densidade relacionando as palavras-chave contabilizadas no título, resumo e nas palavras-chave 

dos artigos aderentes 
 
CONCLUSÕES 

Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão bibliométrica acerca da utilização de materiais cimentícios 
suplementares em misturas contendo nanossílica. Dessa forma, foi possível concluir que o interesse por esta temática 
tem avançando nos últimos 5 anos, e com isso algumas lacunas  no conhecimento puderam ser identificados, dentro 
deste tema destaca-se a escassez de trabalhos que apresentem uma caracterização completa e adequada da nanossílica, 
bem como estudos que abordem a sinergia entre nanossílica e materiais cimentícios suplementares naturais, tendo em 
vista que os resultados mostram predominância de subprodutos da indústria. Embora este tema esteja sendo 
desenvolvido e abordado por vários pesquisadores, a partir da analise do VOSviewer, pode-se concluir que não há tanta 
colaboração entre os países e pesquisadores elencados.  
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RESUMO 
 
As construções em solo são acessíveis, ecológicas, necessitam de menos energia e utilizam grande parte o material 
encontrado na região. Também são bastante utilizadas atualmente, aproximadamente 1/3 da população vive em 
residências do tipo. Por conta da importância das construções em solo, neste artigo será apresentado um algoritmo, escrito 
no software MATLAB, com o intuito de otimizar a escolha do usuário dos tipos de construções a serem utilizados, além 
de oferecer a quantidade de material e orçamento médio. Logo, com as informações de tipo de solo e perímetro da obra, 
o usuário poderá saber o quanto de argila, areia, cal, entre outros materiais, são necessários, dependendo do sistema 
construtivo analisado. O cálculo segue o proposto pelas bibliografias, desde espessura da parede interna e externa, 
proporção da granulometria do solo, entre outros pontos pertinentes. As construções incorporadas ao algoritmo foram: 
taipa-de-pilão, superadobe, fardos de palha, terra derramada, COB e adobe. Além do algoritmo, foi desenvolvido um guia 
do usuário para explanar o método de cálculo utilizado, apresentação de simbologia, entre outras informações; e uma 
cartilha para apresentar os sistemas construtivos, exibindo onde surgiu a técnica, como construir, vantagens e 
desvantagens, entre outros, com o intuito de incentivar a utilização de construções utilizando solo. 
 
Palavras-chave: MATLAB; superadobe; adobe; taipa-de-pilão. 
 
ABSTRACT 
 
Earth constructions are accessible, ecological, require less energy and use a large part of the material found in the region. 
They are also widely used today, approximately 1/3 of the population lives in this type of residence. Because of the 
importance of earth constructions, this article will present a script, written in MATLAB software, to optimize the user's 
choice of the construction types to be used, in addition to offering the amount of material and average costs. Therefore, 
with information on the soil type and perimeter of the house, the user will be able to know how much clay, sand, lime, 
among other materials, are necessary, depending on the construction system analyzed. The calculation follows the one 
proposed by the bibliographies, from the thickness of the internal and external wall, proportion of the soil granulometry, 
among other pertinent points. The constructions incorporated into the script were: rammed earth, superadobe, straw bales, 
poured earth, COB and adobe. In addition to the scrip, a user guide was developed to explain the calculation method used, 
the presentation of symbology, among other information; and a booklet to present the construction systems, showing 
where the technique came from, how to build, advantages and disadvantages, among others, to encourage the use of 
buildings using earth. 
 
Keywords: MATLAB; superadobe; adobe; rammed earth. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Conforme Santiago [1], as construções em solo começaram a ser utilizadas há centenas de anos por grandes sociedades 
como Egito, Irã e Marrocos. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente [2], o Conselho Internacional da Construção 
(CIB) aponta a indústria da construção como o setor de atividades humanas que mais consome recursos naturais e utiliza 
energia de forma intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais. Além dos impactos relacionados ao consumo de 
matéria e energia, há aqueles associados à geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Estima-se que mais de 50% 
dos resíduos sólidos gerados pelo conjunto das atividades humanas sejam provenientes da construção. A partir desta 
análise da atual fase na qual a construção civil se encontra, entende-se que é fundamental a busca por construções 
sustentáveis, com baixa utilização de energia e recicláveis. As construções utilizando solo são ecológicas, na qual para 
prepará-las necessita-se de 1 a 2% de energia se comparada com a energia despendida para a construção utilizando 
concreto armado e tijolos cozidos. Na construção civil existem variados tipos de construções utilizando o solo, além de 
variações de métodos já existentes. Logo, a escolha de quais sistemas irão incorporar o algoritmo foi realizado de modo 
a abranger os mais relevantes em diferentes países e no meio tecnológico. 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
A seguir serão apresentados o método de cálculo e os dados de entrada utilizados no software MATLAB. 
 
2.1 Adobe 
 
Adobe é um tipo de construção feita com tijolos de solo areno-argilosos. A definição das dimensões a serem utilizadas 
no algoritmo são descritas na Tabela 1. 
 
Com base nos estudos de Corrêa et al. [3], baseando-se nas dimensões apresentadas por Ortega [4], Milanez [5], Williams-
Ellis [6], Rodrigues [7] e Lavinsky et al. [8], chegou-se ao resultado que o melhor tamanho é o 230x110x55 mm por conta 
de sua alta resistência. As espessuras das juntas foram definidas com base no proposto por Tanaçan [9], o qual indica o 
valor mínimo de 33 cm de espessura para possuir boas características de isolamento termoacústico. Considerando a 
espessura do reboco de 2 cm, como sugerido por Carvalho [10], o bloco de 230x110x55 mm não atinge valor mínimo de 
espessura.  Como não é interessante paredes internas com espessuras muito grossas, portanto, para este estudo adotou-se 
as dimensões de 230x110x55 mm para as paredes internas.  
 
Além da espessura mínima, outro fator determinante para a escolha das dimensões para a parede externa foi o peso do 
tijolo, por ser um fator necessário para o cálculo de material, apontado por Hunter e Kiffmeyer [11]. Escolheu-se então a 
dimensão 290x450x120 mm apresentada por Carvalho[10], por fornecer tanto o peso do tijolo  21,53 kg  quanto pela 
sua largura que, somando os 2 cm de reboco, chega ao desejado 33 cm de espessura total. 
 

Tabela 1  Dimensões dos tijolos 
Referência Dimensões (mm) 

Ortega [4] 290 x 90 x 90 ou 300 x 150 x 150 
Milanez [5] 400 x 200 x 100 ou 250 x 120 x 80 

Williams-Ellis [6] 380 x 380 x 80 ou 390 x 180 x 180 ou 400 x 200 x 150 
Rodrigues [7] 300 x 150 x 150 

Lavinsky et al. [8] 230 x 110 x 70 ou 230 x 110 x 100 
Carvalho [10] 290 x 450 x 120 

Rafi & Lodi et al. [12] 300 x 225 x 150 ou 450 x 225 x 150 
Varum et al. [13] 450 x 300 x 150 

Filho e Schumacher [14] 200 x 200 x 400 
Dowling [15] 300 x 300 x 100 
Boudreau [16] 100 x 190 x 400 

 
Seguindo o proposto por Tanaçan [9], as juntas devem ter entre 1,5 cm e 2 cm de espessura para evitar fissuras, logo foi 
definido para o algoritmo o valor de 1,5 cm. Para a quantidade de blocos e de argamassa seguiu-se o proposto por Pereira 
[17], assim as fórmulas abaixo foram utilizadas para quantificar esses materiais: 
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 (1) 

 (2) 

 
Onde: 

 = quantidade de tijolos por m2. 
 = volume de argamassa. 
 = comprimento dos tijolos. 
 = altura dos tijolos. 
 = largura dos tijolos. 
 = espessura horizontal da argamassa. 
 = espessura vertical da argamassa. 

 
Caso o solo tenha alta concentração de argila, será necessário estabilizá-la com areia. Não será utilizado no algoritmo a 
estabilização por cimento, por este ter resultados inferiores de resistência, além de ser um método de estabilização caro, 
como proposto por Corrêa et al.[3] e Tanaçan [9]. Portanto, a estabilização com areia será feita com um acréscimo de 
50% para solos argilosos por ser um valor médio entre os apresentados na Tabela 2. Não é necessário tal correção para 
solos areno-argilosos por estarem em proporção similar ao apresentado na Tabela 2. 
 

Tabela 2  Granulometria recomendada do solo 
Referência Areia Argila Silte 

Dowling [15] 1:2:2 (areia:argila:tierra blanca mix)  
Martinez [18] 40% 20%  

Alves [19] Superior a 40% Inferior a 20%  
Hernandez, Enrique e Luna [20] 50% 20% 30% 

HB 195 [21] 30% - 75% 10% - 40% 10% - 30% 
Barrios et al. [22] 55% - 65% 35% - 45% 

Proyecto Hornero [23] 50% 50%  
Carazas [24] 1 volume de terra argilosa para 2 volumes de terra arenosa  

Silvino e Chissama [25] 
1:1 (areia:argila) 
2:1 (areia:argila) 

 

 
2.2 Taipa de pilão 
 
De acordo com Wolfskill, Dunlap e Gallaway [26], as paredes de taipa de pilão são construídas batendo o solo úmido 
entre as formas de madeira. Logo, deve-se determinar a densidade da parede para realizar o cálculo da quantidade de solo 
a ser utilizado. Com base nos autores descritos na Tabela 3, optou-se pelo valor de 2000 kg/m3 por ser um valor médio 
entre os apresentados. 
 
Com relação às espessuras, existem valores mínimos a serem considerados, os quais estão apresentados na Tabela 4, além 
de terem uma evidente variação de espessuras, como mostra a Tabela 5, conforme Maniatidis e Walker [27]. Pela 
diversidade de espessuras, este valor será um dado fornecido pelo usuário. 
 
Ao final do apiloamento, as paredes têm um bom acabamento e não necessitam de reboco, em conformidade com Dabaieh 
[28], logo não será feita a sua consideração no algoritmo. Também não será utilizada a estabilização por cimento por 
encarecer o custo dos materiais, como abordado por DeLong [29]. Logo, a estabilização por correção granulométrica com 
adição de 50% de areia para solos argilo-arenosos será empregada, seguindo o proposto por Minke [30]. Não é necessário 
tal correção para solos areno-argilosos por estarem em proporção similar ao apresentado na Tabela 6. 
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Tabela 3  Densidade da parede 
Referência Densidade (kg/m3) 

Maniatidis e Walker [27], a partir dos 
dados de Standards Australia [31], Adam e 

Jones [32] e Houben e Guillaud [33] 

1.700 a 2.200 

DeLong [29] 1.840 x 2.240 
Dobson [34] Geralmente acima de 2.000 e sempre acima de 1.700 

Ciurileanu e Horvath [35] 1.800 a 2.000 
Hall e Djerbib [36] 1.800 a 2.200 

Zhao, Zhang e Lu [37] 1.650 x 2.150 
 

Tabela 4  Espessuras mínimas das paredes 
Referência Variação de espessura 
Minke [30] 600 a 1000mm 

Hall e Djerbib [36] 300 a 600mm 
Thaumaturgo [38] 400 a 800mm 

Maiti e Mandal [39] 456 a 610mm 
 

Tabela 5  Intervalo de espessuras 
Referência Parede interna (mm) Parede externa (mm) 

Adam e Jones [32] 125 200 
Tibbets [40] 305 457 

NZL 4297:1998 [41] 250 250 
Standards Association of Zimbabwe [42] 300 300 

 
Tabela 6  Granulometria recomendada do solo 

Referência Areia Argila Silte 
Houben e Guillaud [33] 45% - 75% 0% - 20% 10% - 30% 

Standards Association of Zimbabwe [42] 70% - 80% 20% - 30% - 
Alley [43] 50% - 70% 5% - 15% 15% - 30% 

McHenry [44] 10% - 20% 25% - 30% 50% - 80% 
Norton [45] 65% - 70% 30% - 35% - 

Radanovic [46] 45% - 75% 10% - 25% 15% - 30% 
Schrader [47] 65% - 70% 30% - 35% - 

 
2.3 COB 
 
De acordo com Ley e Widgery [48], o COB é um processo mais bem descrito como um emplastrado de lama  solo (argila 
e areia) e palha. O quantitativo de solo será calculado a partir da densidade de 1700 kg/m3 por ser uma média dos dados 
encontrados nas literaturas, as quais são descritas na Tabela 7. O quantitativo de palha será de 25 kg/m3 pela média 
apresentada por Keefe [49], que é de 20 a 30 kg/m3 de COB fresco. A quantidade de argila e areia será dentro do intervalo 
de 50% a 85% de areia e 50% a 15% de argila  de acordo com Keefe [49] e Bee [50], a estabilização por cimento não é 
adequada para esta construção. 

 
Tabela 7  Densidade característica de paredes de COB 

Referência Densidade (kg/m3) 
Ley e Widgery [48] 1.700 a 1.900 

Miccoli, Ziegert e Mueller [51] 1.475 
Index and Engineering Properties of Oregon COB [52] 1.909 

Pullen [53] 1.909 (úmido) e 1.544 (seco) 
Miccoli, Müller e Fontana [54] 1.200 a 1700 

Hamard[55] 1.600 
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Para Bee [50], é ideal se utilizar um reboco à base de solo, sendo este misturado com os ingredientes nas mesmas 
proporções que o COB (argila, areia e palha). De acordo com Hamard [55], a espessura do reboco das paredes de COB 
deve ser aproximadamente 2 cm. Como os valores de espessura de parede finalizada são variadas (200 a 300 mm para 
Miccoli, Ziegert e Mueller [51] e Miccoli, Müller e Fontana [54], 300 a 450 mm para Index and Engineering Properties 
of Oregon COB [52], 600 a 900 mm por Watson e McCabe [56] e 500 a 600 mm por Keefe [49]), este dado será uma 
entrada via MATLAB do usuário. 
 
2.4 Fardos de palha  
 
O método original de construção utilizando fardos de palha é chamado de Nebraska. Este é o método mais simples, além 
de requerer pouco conhecimento prévio da construção e ser bastante acessível, conforme proposto pela Amazon Nails 
[57] e por Searle [58]. A seguir são determinados os componentes da construção, os quais foram divididos como se segue 
para melhor organização no algoritmo, conforme Amazon Nails [57], Hollis [59], Hodge [60] e Krumm, Cauderay e 
Fuchs [61]. 
 
i. Fardos de palha 
 
Pela diversidade de dimensões que um fardo de palha pode ter, como pode ser observado na Tabela 8, as dimensões serão 
uma entrada do usuário. Em relação ao pé direito da obra, paredes de um único andar ou térreo são geralmente de seis ou 
sete fardos de altura, podendo ser mais altos, de acordo com Henderson [62], porém é importante que a altura a ser 
fornecida pelo usuário seja um múltiplo da altura do fardo escolhida, pois este não deve ser cortado  o enfardamento é 
feito de forma que a palha seja amarrada para ter uma boa densidade, resultando em alta resistência. 
 

Tabela 8  Dimensões comuns de fardos de palha 
Referência Dimensão dos fardos 

Amazon Nails [57] 450 mm x 350 mm x 900 mm a 1.125 mm 

Searle [58] 
 o comprimento pode variar 

 
Hollis [59] 350 mm x 450 mm x 900 mm 

Rodrigues [63] 450 mm x 350 mm x 900 mm 
Garas e Allam [64] 450 mm x 500 mm x 1.000 mm 

Faine e Zhang [65] 
Relações entre altura e espessura de 5,5:1 e relação entre comprimento e espessura de 15,5:1 

(por Austin City Code [66], Pina County Code [67] e Californian Residential Code 68]). 
Sutton, Black e 

Walker [69] 
375 mm x 500 mm x 990 mm 

Downton [70] 350 a 400 mm x 450 mm x 900 mm 
 
ii. Estacas de madeira 
 
A ligação das fiadas consecutivas de fardos de palha é realizada por estacas de madeira com diâmetro de 38 a 50 mm para 
proporcionar melhora na estabilidade e integridade da parede, conforme a Amazon Nails [57] e Bouter e King [71]. Tanto 
o diâmetro quanto a altura das toras de madeira serão dados de entrada do usuário. Tais estacas foram divididas em dois 
grupos para o algoritmo: 
 

 Estacas internas: a partir da terceira fiada de fardos, são colocadas duas estacas por fardo, com uma altura 
máxima de 2 fardos e meio, conforme sugerido por Bouter e King [71]. 

 
 Estacas de base: são estacas fincadas na base de madeira superior e inferior, também com o intervalo de duas 

estacas por fardo e altura média de um fardo, conforme sugerido pela Amazon Nails [57]. 
 
iii. Base superior e inferior 
 
O papel principal da base superior e inferior é aplicar tensão aos fardos de palha, comprimindo-os. A respeito da base 
superior, além do papel de transferir a carga o mais uniforme possível sobre a parede de fardos, esta também garante que 
o fio que amarrará a estrutura não vá cortar os fardos de palha, conforme sugerido por Hollis [59].  
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As bases são compostas por três componentes: (i) as placas externas, que podem ser de OSB ou compensado, com 
espessura entre 11 a 18 mm, (ii) as barras verticais e (iii) as horizontais, que podem ser de madeira recuperada, de 50 mm 
por 100, 150 ou 225 mm, conforme a Amazon Nails [57]. Pelas espessuras dependerem da madeira do disponível no 
mercado, este será um dado de entrada do usuário. 
 
iv. Reboco 
 
Serão calculados dois tipos, o reboco de cal e o reboco de solo. O reboco de cal é feito na proporção 1:3 (cal hidratada e 
areia), enquanto o outro é entre 1:4 a 1:2 (argila e areia). Para o cálculo de material necessário, será utilizado o traço em 
massa, conforme a Amazon Nails [57]. 
 
As densidades adotadas de cal e areia serão iguais a 1.600 kg/m3, de acordo com a Operaction [72]. As densidades de 
solo predominantemente argiloso ou arenoso foram tomadas por valores próximos a 1.200 e 1.300 kg/m3, 
respectivamente, conforme Maiti e Mandal [39]. 
 
Com relação às espessuras recomendadas na literatura (Tabela 9), temos um intervalo de valores de 10 a 75 mm, logo a 
espessura total de reboco desejada também será uma entrada do usuário. 
 

Tabela 9  Espessuras recomendadas de acabamento 
Referência Espessura 

Amazon Nails [57] 12 a 50 mm 
Searle [58] 25 a 75 mm 

Sutton, Black e Walker [69] Em torno de 35 mm 

Cabral, Pinto e Lima [74] 
10 a 20 mm primeiras camadas 

2 a 5 mm acabamento 
NZS 4298 [78] 25 a 75 

 
v. Amarração das paredes 
 
Prender as paredes com as amarrações de poliéster garantem que qualquer fardo que não tenha uma boa densidade seja 
comprimido, de acordo com Hodge [60]. O cálculo da quantidade de filamentos de poliéster e seu comprimento serão 
dados baseado no proposto por Hodge [60]. Para o algoritmo, este cálculo se dividirá em três componentes: 
 

 Filamentos da base: são pedaços menores de 1,5 m que irão abaixo das caixas de madeira do piso, 
conforme Hodge [60]. 

 
 Filamentos superiores: são passados por cima da parede, em comprimentos maiores. 

 
 Conectores: para fazer a conexão entre os filamentos da base e os superiores. 

 
2.5 Solo derramado 
 
Solo derramado é uma técnica catalogada dentro de paredes monolíticas, conforme Lenci et al. [75], capazes de suportar 
esforços para permitir o uso desta como paredes de suporte de carga. Cid, Mazarrón e Cañas [76] definem solo derramado 
como um fluido plástico contendo agregados finos e grosseiro. De acordo com Mujica e Suarez-Domíngues [77], a parede 
é feita pelo preenchimento de formas em um estado plástico e não deve ser compactada.  
 
O cálculo de gasto de material se dará pelo recomendado pela norma NZS 4298 [78], a qual determina a utilização de 
cimento para estabilização de 10% na mistura para diminuir o encolhimento e aumentar a resistência e a durabilidade das 
paredes. O solo a ser utilizado deve ter baixo teor de argila, conforme a norma NZS 4298 [78]. 
 
De acordo com Suarez-Domínguez et al. [79], a técnica de solo derramado em geral não é bem conhecido e existem 
poucos estudos e caracterizações teóricas desenvolvidas, logo, a quantificação do material será feita a partir das 
estimativas, como sendo 1.200 e 1.500 kg/m3 para solos argilosos e arenosos, respectivamente, conforme Varela [80]. 
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Tanto para os solos arenosos quanto para os argilosos com correção granulométrica será tomado o valor de 10% de 
cimento para estabilização, como recomendado pela NZS 4298 [78].  
 
2.6 Superadobe 
 
A quantidade de material e itens de orçamento apresentados por Hunter e Kiffmeyer [11] servirão como base para definir 
os elementos considerados no cálculo do software MATLAB. Neste estudo é descrito a metodologia detalhada do método 
de cálculo da quantidade de sacos, quantidade de arame, solo, entre outros. 
  
3. RESULTADOS 
 
3.1 Algoritmo 
 
Foi realizado a divisão de algoritmos em primários, secundários e principal. Os algoritmos primários são os que englobam 
os cálculos de quantitativo de material e orçamento. Os algoritmos auxiliares secundários 1 e 2 tem como objetivo otimizar 
o algoritmo principal. O principal tem função de juntar todas as funções e compilar como um todo. A Figura 1 e a Figura 
2 mostram algumas interações entre o usuário e o algoritmo, e como as preferências deste são inseridas. 
 

 
Figura 1  Especificações do solo do usuário 
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Figura 2  Escolha dos sistemas a realizar o orçamento e o quantitativo de material 

 
i. Adobe 
 
Para o dimensionamento deste sistema, os valores de entrada são solicitados para o usuário conforme a Figura 3 e os 
valores de saída conforme a Figura 4. 
 

 
Figura 3  Valores de entrada 
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Figura 4  Valores de saída 

 
ii. Taipa de pilão 
 
Para o dimensionamento deste sistema, os valores de entrada são solicitados para o usuário conforme a Figura 5 e os 
valores de saída conforme a Figura 6. 
 

 
Figura 5  Valores de entrada 

 

 
Figura 6  Valores de saída 

 
iii. COB 
 
Para o dimensionamento deste sistema, os valores de entrada são solicitados para o usuário conforme a Figura 7 e os 
valores de saída conforme a Figura 8. 
 

 
Figura 7  Valores de entrada 
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Figura 8  Valores de saída 

 
iv. Fardos de palha 
 
Para o dimensionamento deste sistema, os valores de entrada são solicitados para o usuário conforme a Figura 9 e os 
valores de saída conforme as Figuras 10 e 11. 
 

 
Figura 9  Valores de entrada para fardos de palha 

 

315



 

 
 

 
 
 

 
Figura 10  Valores de saída para fardos de palha em relação ao quantitativo de material 

 

 
Figura 11  Valores de saída para fardos de palha em relação ao orçamento 
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v. Solo derramado 
 
Para o dimensionamento deste sistema, os valores de entrada são solicitados para o usuário conforme a Figura 12 e os 
valores de saída conforme a Figura 13. 
 

 
Figura 12  Valores de entrada 

 

 
Figura 13  Valores de saída 

 
vi. Superadobe 
 
Para o dimensionamento deste sistema, os valores de entrada são solicitados para o usuário conforme a Figura 14 e os 
valores de saída conforme a Figura 15. 
 

 
Figura 14  Valores de entrada 
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Figura 15  Valores de saída 

 
3.2 Cartilha e guia do usuário 
 
Na cartilha são apresentados para todos os sistemas os itens a seguir: (i) como surgiu, (ii) características do sistema 
construtivo, (iii) vantagens e desvantagens, (iv) como construir e (v) referências. A Figura 16 ilustra a capa da cartilha. 
  

 
Figura 16  Capa da cartilha 

 
Já o guia do usuário apresenta detalhadamente todos os passos de cálculos realizados no algoritmo. O guia do usuário 
também contém todas as descrições das variáveis utilizadas no algoritmo, seus significados e unidades, como 
exemplificado na Figura 17. 
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Figura 17  Exemplificação das simbologias 

 
CONCLUSÃO 
 
Este trabalho contribuiu com a tradução de tópicos chaves para o entendimento do assunto a respeito dos sistemas 
construtivos em solo, pois grande parte da literatura existente encontra-se em literatura estrangeira. Além, o estudo 
também organizou os assuntos em uma cartilha (com temas sobre como surgiram e suas características, vantagens, 
desvantagens, como construir, bibliografias propostas, materiais e ferramentas), além de um algoritmo, que permite ao 
usuário obter todas as respostas propostas entre 5 a 10 minutos (que retorna informações como quantidade de solo, areia, 
cimento caso necessário, entre outros) um guia do usuário (na qual consta a apresentação da simbologia, significado das 
variáveis, explicação detalhada dos cálculos e, ao fim, o algoritmo). Acredita-se, portanto, que deste modo possa haver 
maior disseminação das construções em solo. 
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RESUMO 
 
A forma do agregado graúdo é um dos fatores preponderantes para a qualidade do concreto. Este fator está relacionado à 
compacidade do concreto, porosidade, absorção de água, resistência e outras propriedades mecânicas. Atualmente, 
existem normas nacionais, internacionais e métodos propostos por pesquisadores, que estabelecem critérios para a 
determinação do índice de forma do agregado graúdo para o concreto. Entretanto, temos pouca referência para aceitação 
e rejeição de uma amostra de agregado graúdo para produção de concreto. Este artigo tem como objetivo classificar o 
agregado graúdo britado de uma amostra em agregado ideal, agregado aceitável e agregado inadequado para concreto. 
Além disso, determinar parâmetros que possam auxiliar no controle de qualidade do concreto, fixando fatores para avaliar 
a amostra do agregado graúdo com base na média de seu índice de forma pelo método do paquímetro. 
 
Palavras-chave: Forma do agregado; Agregado ideal; Agregado aceitável; Agregado inadequado; Concreto. 
 
ABSTRACT 
 
The shape of the coarse aggregate is one of the main factors for the quality of the concrete. This factor is related to the 
compactness of the concrete, porosity, water absorption, strength and other mechanical properties. Currently, there are 
national and international standards and methods proposed by researchers, which establish criteria for determining the 
shape index of the coarse aggregate for the concrete. However, we have little reference to the acceptance and rejection of 
a sample of coarse aggregate for the production of concrete. This article aims to classify the coarse crushed aggregate of 
a sample into an ideal aggregate, an acceptable aggregate and an inadequate aggregate for concrete. In addition, to 
determine parameters that can assist in the quality control of concrete, setting factors to evaluate the sample of coarse 
aggregate based on the average of its shape index by the caliper method. 
 
Keywords: Aggregate shape; Ideal aggregate; Acceptable aggregate; Inadequate aggregate; Concrete. 
 
1. INTRODUÇÃO  
 
A forma do agregado afeta o comportamento do concreto, tanto no estado fresco, como no estado endurecido, pois tem 
influência na trabalhabilidade, no ângulo de atrito interno e compacidade, entre outros fatores que são influenciados pela 
quantidade de água de amassamento [1].  
Pesquisas têm sido desenvolvidas, tendo como influência a forma do agregado britado, com objetivo de melhorar certas 
características do agregado na produção do concreto. Petersen et al. [2], Frazão [3], Silva, Geyer e Pantoja [4], e Silva e 
Geyer [5]. Powers [6] foi o primeiro a propor um método de classificação para a forma do agregado. Atualmente, existem 
várias pesquisas sobre a classificação da forma do agregado graúdo para concreto, tais como: Fowler [7], Fabro, Gava e 
Grigoli [8], Frazão [3], Nunes e Marques [9], eilly [10], Silva [1], Silva e Geyer [11] e normas regulamentadoras 
como: ACI 213R-87:1999 [12], ABNT 7809:2008 [13], BS 812-105.1:1989 [14], BS 812-105.2:1990 [15], DIN EN 933-
3:1997 [16], DIN EN 933-4:1999 [17] que fazem referência à forma ideal do agregado graúdo britado para concreto. 
Contudo, uma faixa de aceitação e rejeição do agregado graúdo para uso em concreto é algo pouco abordado em normas 
e pesquisas. 
A forma do agregado se refere à sua geometria tridimensional, porém como é difícil representar corpos tridimensionais 
irregulares, é mais conveniente definir certas características geométricas desses corpos, tais como alongamento, 
achatamento, cubicidade, esfericidade e angulosidade [9]. 
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Existem métodos para a avaliação da forma dos agregados que, basicamente, podem ser definidos em dois processos: 

 Método direto, que consiste em fazer medições geométricas sobre cada uma das partículas, e a partir daí 
determinar parâmetros (índice de cubicidade, índice de lamelação e índice de alongamento); 

 Método indireto, que determina certas propriedades do conjunto de partículas do agregado, seja através de 
mecanismos que relacionam as dimensões e permitem classificar o grau de cubicidade, seja por meio de índices 
de frequências de cada tipo de forma. 

 
1.1 Influência da forma do agregado graúdo britado no concreto 
 
Os agregados lamelares e alongados são frágeis e facilmente quebráveis, prejudicando a obtenção de maiores resistências 
no concreto. Além disso, a angulosidade acentuada das partículas provoca o aumento no consumo de água necessária para 
uma dada trabalhabilidade. Por fim, com o aumento no tamanho e quantidade de partículas lamelares e alongadas, 
associadas ao acúmulo de água próximo à superfície do agregado, ocorre o enfraquecimento da aderência na zona de 
transição [18]. 
 
Conforme estudos realizados por Petersen et al. [19], agregados com forma cúbica são geralmente preferíveis ao invés de 
agregados planos ou alongados para uso como agregados em concreto, pois apresentam menos área de superfície por 
unidade de volume e geralmente produzem melhor empacotamento dos agregados. Os agregados lamelares produzem 
uma mistura com baixa trabalhabilidade com determinado teor de água, o que leva à compactação pobre e um alto 
conteúdo de vazios, resultando em baixa resistência e durabilidade. Segundo Frazão [3], agregados com graus mais 
elevados de cubicidade apresentam resistência mais elevada e propiciam melhor trabalhabilidade do concreto de cimento 
Portland. 
 
Estudos de Jamkar e Rao [20] indicam que a influência das propriedades do agregado na trabalhabilidade e resistência 
mecânica diminui com o aumento da quantidade de cimento. Os agregados alongados em comparação aos agregados com 
forma cúbica tendem a quebrar-se ao longo de seu eixo, devido a sua esbeltez. Assim, a forma do agregado afeta a 
resistência do concreto e sua vida útil [21]. 
 
Em estudos realizados em concretos produzidos com diferentes formas de agregado graúdo, as formas lamelar e alongada-
lamelar apresentam alto consumo de cimento para as dadas resistências de 20, 30 e 50 MPa, comparados com a forma 
cúbica e alongada que apresentaram um menor consumo de cimento para as resistência de 20, 30, e 50 Mpa [1]. 
 
Trabalhos feitos por Sbrighi e Frasão [22] determinaram que para uma determinada trabalhabilidade, quanto menor o 
índice de forma cúbica do agregado graúdo, maior será a resistência à compressão do concreto. Comparando as mesmas 
idades e mesmas resistências à compressão do concreto, os concretos com elevados índices de forma cúbica obtiveram 
uma redução de até 40 kg de cimento por m³ de concreto, quando comparados com traços de formas lamelares. 
 
Estudos elaborados por Silva [1] analisaram o comportamento da forma do agregado graúdo em concretos submetidos à 
compressão simples, tração por compressão diametral e a relação entre desempenho versus consumo de cimento. Isso 
ocorreu analisando concretos com alto índice de forma lamelar e alongada-lamelar que obtiveram uma baixa resistência 
e alto consumo de cimento, comparados a concretos produzidos com agregados de alto índice de cubicidade. 
 
Os resultados relacionados ao índice de forma do agregado graúdo e resistência à compressão do concreto mostram que 
valores de índice de forma (relação comprimento/espessura) dentro do limite estabelecido pela NBR 7809 [13] resultam 
em maior resistência à compressão. Por outro lado, os resultados de índice de forma considerados reprovados, ou seja, 
valores superiores a 3,0 obtiveram resistência à compressão menores nos concretos [23]. Conforme Fowler [7], o agregado 
lamelar ou plano, orientado na vertical, pode causar uma fraqueza estrutural na compressão e também diminuir a 
resistência do concreto, enfraquecendo a sua microestrutura.  
Em um estudo realizado por Silva [1] a análise de uma determinada amostra do agregado graúdo para concreto apresentou 
19,20% de agregado graúdo com forma alongada-lamelar e uma razão média do índice de forma de 6,07 dos agregados 
analisados. Esta porcentagem de 19,20% de agregado inadequado no concreto demostrou exercer pouca influência nas 
propriedades do concreto fresco ou endurecido. 
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2. METODOLOGIA  
 
Como parâmetro metodológico, foram avaliadas normas nacionais, internacionais e métodos propostos por pesquisadores. 
Todos relacionados à classificação da forma, aceitação e rejeição do agregado graúdo britado para concreto. 
 
Segundo Paraguassu e Frazão [24], Ueno e Ogawa [25] os métodos comumente utilizados para determinar a forma do 
agregado graúdo se baseiam na medição de dimensões dos agregados por meio de linhas imaginárias que definem 
comprimento, largura e espessura. 
 
As referências utilizadas para a determinação da forma do agregado graúdo britado para uso em concreto hidráulico e 
concreto betuminoso são baseadas em normas regulamentadoras e métodos propostos por pesquisadores com intuito de 
caracterizar a forma do agregado graúdo britado, tais como: 
 

 Agregado Graúdo - Determinação do Índice de Forma Pelo Método do Paquímetro. Rio de Janeiro,  NBR 
7809:2008 [13]. 

 Materiais de pedra e agregados naturais, Terminologia. Rio de Janeiro, NBR 7225:1993 [26]. 
 European Committee For Standardization, Tests for geometrical properties of ggregates. Part 3: Determination 

of particle shape, Flakiness Index. EN - 933-3:1997 [16]. 
 European Committee For Standardization, Tests for geometrical properties of aggregates. Part 4: Determination 

of particle shape, Shape index. EN - 933-4:1999 [17]. 
 American Concret Institute. Guide for Structural Lightweight Aggregate Concrete. USA. ACI 213R-87:1987 

16]. 
 Standard Test Method for Flat and Elongate Particles in Coarse Aggregates, American Society for Testing and 

Materials, ASTM D 4791: 2005 [27]  
 Standard Test Method for Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate, American 

Society for Testing and Materials ASTM D 5821: 2001 [28]. 
 Testing aggregates, (Methods for Determination of Particle Size and Shaper), British Standard, Section 105.1 - 

Flakiness índex, BS 812. Part 105.1: 1989 [14]. 
 Testing aggregates, Part 105. (Methods for Determination of Particle Size and Shaper), British Standard Section 

- Elongation índex of coarse aggregate, BS 812. 105.2:1990 [15]  
 Métodos propostos por pesquisadores como: Fowler [7]  [29], Fabro, Gava e Grigoli [8], Powers 

[6]  [10], Silva e Geyer [5]. 
 
2.1 Análise da classificação da forma do agregado graúdo britado 
 
Durante o desenvolvimento da metodologia da pesquisa, com base nas referências, estabeleceram-se critérios e 
parâmetros para determinar a forma do agregado graúdo britado para concreto em: agregado graúdo ideal, agregado 
graúdo aceitável e agregado graúdo inadequado para produção de concreto. 
 
Considerando-se a forma ideal no processo de britagem e as dimensões exatas (imaginando uma forma perfeita), podemos 
classificar a forma do agregado graúdo segundo a razão de suas dimensões comprimento/espessura e largura/espessura, 
conforme demonstrado na Figura 1. A Tabela 1 apresenta uma análise e interpretação das normas e métodos referenciados. 
 

 
Figura 1 Projeção da forma ideal da partícula sobre a verdadeira [11]  
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Tabela 1 Determinação do índice de forma [11] adaptado 

 
2.2 Comparação entre as diferentes normas e métodos de análise da forma do agregado britado 
 
Foram analisadas dez normas de diferentes países e seis propostas de algumas pesquisas, sobre a determinação da forma 
do agregado graúdo britado, sendo todas para uso em concreto de cimento Portland ou concreto betuminoso.  
 
As normas analisadas são semelhantes e utilizam a relação de suas dimensões para determinar sua forma. Entretanto, 
diferenciam-se em determinados pontos, como o método direto e indireto e/ou suas relações. No método direto algumas 
normas utilizam apenas duas dimensões do agregado (comprimento/espessura) para determinar a sua forma, tendo uma 
relação das suas dimensões. Outras normas utilizam as três dimensões do agregado (comprimento/largura e 

NORMAS / 
PESQUISAS 

Uso Método 
FORMA  

Cúbica Relação  Alongada Relação  Lamelar Relação  
Alongada-

lamelar 
Relação  

NBR 7809 [13] Concreto Direto  1  c / e  n.e - n.e - >  3   c / e  

NBR 7225 [26] Concreto Direto    c/l  e  l/ e   c/l  e  l/e  >  2  e  > 2  c/l  e  l/e  c/l  e  l/e 

NBR 6954 [30] Lastro Direto  > 0,5 e > 0,5 l/c e e/l  < 0,5 e > 0,5 l/c e e/l > 0,5 e < 0,5 l/c e e/l <  0,5 e <  0,5 l/c e e/l 

DNER-ME 086 
[31] 

Conc. 
Betuminoso  

Indireto  e  /  c n.e - <  0,5 e  /  c n.e - 

EN 933-3[16] Concreto Indireto n.e - n.e - n.e - n.e - 

EN 933-4 [17] Concreto Direto  1  c / e  n.e - n.e - >  3   c / e  

ACI E1-213R-87 
[12] Concreto Direto  n.e - >  3 c/ l   >  3  l / e >  5  c / e  

ASTM D 4791 
[27] 

Concreto Direto  n.e - >  3 c/ l   >  3  l / e n.e - 

ASTM D 5821 
[28] 

Concreto Indireto n.e - n.e - n.e - n.e - 

BS 812 105.1 [14] Concreto Direto  n.e - <  0,6 e / c n.e - n.e - 

BS 812 105.2 [15] Concreto Direto  < 1,8  c / e  > 1,8  c / e  n.e - n.e - 

Powers [6] Concreto Direto  
Utilizada para comparar e expressar descritivamente o grau de arredondamento em:  muito anguloso, 
anguloso, sub-anguloso, subarredondado, arredondado e bem arredondado 

O'Reilly [12] Concreto Direto  Método físico-  Díaz, (Método de Dosagem de Concreto de Elevado Desempenho) 

Petersen et al. [19] 
Conc. 

Betuminoso  
Direto  Cúbica - Alongada - disco - lâmina - 

D'Agostinho [29] Concreto Indireto 
Utiliza imagens digitalizadas para obter parâmetros: Relação de aspecto = Comprimento do maior eixo / 
Comprimento do menor eixo 

Foweler [7] Concreto Indireto  
Utilizou um diagrama triangular para traçar (profundidade/comprimento) e (comprimento-espessura) / 
(comprimento-profundidade),  

Mehta e Monteiro 
[18] 

Concreto Direto  arredondada - alongada - angulosa - achatada - 

Favro, Gava e 
Grigoli [8] 

Concreto Indireto  
Utiliza o processamento digital de imagens para medir a maior dimensão de cada grão do agregado para 
calcular o coeficiente de forma do mesmo 

Silva e Geyer [11] Concreto Direto  < 1,8 e < 1,8 c/e  e   l/ e > 1,8 e < 2,4  c/e e l/ e > 2,4 e < 3,0  c/e e l/ e > 3,0  e > 3,0 c/e e l/ e 

  
  

Comprimento : c 

Largura : l                      

Espessura : e    Obs: 

n.e : não consta na 
norma 

  A NBR 7225 utiliza o termo quadrática, em vez de alongada-lamelar 
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largura/espessura), tendo duas relações de suas dimensões para determinar sua forma. Outro ponto distinto entre as normas 
é sua razão, ou seja, índice de forma.   
A norma NBR 7809:2008 [13] utiliza, para concreto hidráulico, a razão entre suas dimensões de 3:1, sendo este valor 
predominante entre as normas analisadas para uso em concreto. No entanto, a ASTM D 4791:2005 [27] tem uma aceitação 
de até 5:1 para agregados britados, tendo uso para concreto hidráulico. Outras normas, como a NBR 7225:1993 [26], 
utilizam uma razão de 2:1 para determinação da forma do agregado britado. A norma BS 812: Section 105.1:1989 [14] 
determina o índice de achatamento do agregado graúdo como a razão entre suas dimensões espessura/comprimento menor 
que 0,6. A norma BS 812: Section 105.2:1990 [15] determina o índice de alongamento, estabelece parâmetros de 
classificação entre forma cúbica e forma alongada, utiliza a razão entre suas dimensões e define até qual índice é 
classificado como forma cúbica e a partir de qual índice é classificado como forma alongada. 
 
Método Powers [6] tradicionalmente é utilizado para comparar e expressar descritivamente o grau de arredondamento 
em: muito anguloso, anguloso, sub-anguloso, subarredondado, arredondado e bem arredondado. 
 
No m  [10] o procedimento consiste em selecionar 20 grãos aleatoriamente de cada fração do agregado a 
ser analisado e fotografar a partícula em duas posições, nos eixos a/b e b/c e girando em 90º em relação ao outro, o que 
equivale a determinar os fatores de 40 medições em cada agregado. 
 
O Método Petersen et al. [2] analisa a forma do agregado em termos de razão de alongamento, razão de planicidade, fator 
de forma e esfericidade. Utiliza-se um analisador de imagens, classificando-os em quatro formas: cúbica, alongada, disco 
e laminar. 
 

 [29] utilizou imagens digitalizadas para obter parâmetros que caracterizassem a forma do agregado 
miúdo, a fim de calcular os parâmetros de arredondamento, obtidos a partir de uma equação. 
 
Método Fowler [7] utiliza um diagrama triangular para traçar profundidade/comprimento e comprimento-
espessura/comprimento-profundidade, produzindo um esquema para a especificação da forma combinada e um esquema 
em forma de diagrama. 
 
Método Mehta e Monteiro [18] relata que a forma dos agregados diz respeito às características geométricas das partículas, 
podendo ser classificadas como arredondada, alongada, angulosa ou achatada. 
 
Método Fabro, Gava e Grigoli [8] utiliza o processamento digital de imagens para medir a maior dimensão de cada 
agregado para calcular o coeficiente de forma do mesmo. Com o resultado das análises das imagens, obtém-se a maior 
dimensão do grão, com a qual, baseando-se na norma, pode-se calcular o coeficiente de forma para cada fração, segundo 
a equação. 
 
Método Silva e Geyer [11] utiliza as três dimensões de um agregado comprimento/largura e largura/espessura, tendo duas 
relações de suas dimensões para determinar sua forma. E estabelece critérios e parâmetros para determinar a forma do 
agregado graúdo britado em: forma cúbica, forma alongada, forma lamelar e forma alongada-lamelar. 
 
Um dos fatores predominantes em quase todas as normas analisadas é a inexistência de uma faixa de aceitação e rejeição 
do agregado graúdo para seu determinado uso. 
 

3. PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO DO AGREGADO GRAÚDO BRITADO  
 
Para a análise de um agregado, definem-se seus eixos conforme NBR 7809:2008 [13], em que se obtém a maior dimensão 
denominada comprimento; dimensão intermediária, denominada largura e menor dimensão, denominada espessura. A 
classificação do agregado graúdo britado é dada conforme o grau de cubicidade do agregado, e, de acordo com Silva e 
Geyer [11] a forma do agregado graúdo pode ser cúbica, alongada, lamelar e alongada-lamelar, conforme Tabela 2. 
 

Tabela 2 Índice de forma do agregado graúdo [11] 

Forma Razão Índice 
Cúbica c/e <  e l/e <  1,8 
Alongada c/e >  e l/e < 1,8 
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Lamelar c/e >  e l/e >  2,4 
Alongada-Lamelar c/e >  e l/e >  3,0 

Segundo a análise de Silva [1] considera-se o agregado graúdo com forma cúbica como ideais, forma alongada e forma 
lamelares como aceitáveis e a forma alongada-lamelar como inadequada para produção de concreto, como demostrado 
nas Figura 2, Figura 3 e Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 

            
Figura 2 Forma cúbica e alongada do agregado graúdo [13]  

 

         
       Figura 3 Forma lamelar e alongada-lamelar do agregado graúdo [11]  

 
 

Tabela 3 Classificação da forma em ideal, aceitável e inadequada para concreto [3] adaptado 

Forma  Parâmetro 

Cúbica Agregado ideal 

Alongada 
Agregado aceitável 

Lamelar 

Alongada-Lamelar Agregado inadequado 

 

4. DISCUSSÃO 
 
O método utilizado pelas normas e pesquisas baseia-se na análise de suas dimensões e suas proporções. Algumas normas 
utilizam uma proporção de 2:1, na qual a maior dimensão (comprimento) é até duas vezes a menor dimensão (espessura). 
Outras utilizam uma proporção de 3:1, sendo esta a mais abordada entre as normas para a determinação da forma do 
agregado graúdo britado. Outras porém, pouco abordadas, utilizam a proporção de 5:1, em que o comprimento pode ser 
até cinco vezes a menor dimensão (espessura). 
 
Estudos realizados por Silva [1] avaliam a influência da forma do agregado graúdo nas propriedades do concreto. Foi 
relatado que uma proporção de 6:1 apresenta desempenho inferior aos outros concretos com proporções de 2,7:1  2,1:1 e 
1,5:1, tanto no concreto fresco como endurecido.  
 
O agregado graúdo com forma alongada-lamelar é inadequado para produção de concretos hidráulicos. Todavia, sua 
porcentagem em uma amostra deve ser controlada, não excedendo uma certa quantidade em razão de seu índice de forma. 
A Tabela 4 apresenta uma proposta para avaliação do agregado graúdo tendo como parâmetro a média do índice de forma 
do agregado inadequado para concreto, utilizando-se o método do paquímetro NBR 7809:2008 [13]. 
 
O método proposto consiste na análise de uma determinada amostra do agregado graúdo para concreto estrutural. 
Conforme NBR 6118:2014 [32], NBR NM 27:2001 [33] e NBR 7809:2008 [13] a média da quantidade do agregado 
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graúdo inadequado não pode exceder uma determinada porcentagem da amostra em massa (Kg). A redução da amostra 
para ensaio em laboratório não deverá ser menor que 1,0 Kg para análise, conforme a Tabela 4. 
 

Tabela 4 Parâmetro para avaliação de uma amostra de agregado graúdo para concreto estrutural  

Alongada-Lamelar 

Média do índice de forma do agregado 
graúdo inadequado em massa (Kg) 

1:6,0 1:5,0 1:4,0 1:3,0 

> 70% > 80% > 85% > 95% 
Grau de qualidade do agregado graúdo britado 

 
Conforme a literatura, a forma do agregado graúdo britado tem maior influência em concretos com baixo consumo de 
cimento, nos quais as características do agregado sobressaem a da argamassa de concreto. Já para concretos com alto 
consumo de aglomerante, a influência da forma do agregado graúdo tem pouca influência, devido ao alto consumo de 
cimento, que apresenta características predominantes na mistura do concreto. Conforme estudo de Silva [1], os agregados 
com alto índice de forma irregular utilizados para produção de concreto necessitam de alto consumo de cimento para 
atingir determinadas resistências, aumentando-se assim, o seu custo. 
 

5. CONCLUSÃO 
 
O processo de britagem produz agregados graúdos com diferentes formas, e dentre estas formas, o agregado com forma 
alongada-lamelar pode ser classificado como inadequado para concretos hidráulicos. Como é oneroso controlar a 
quantidade desta forma de agregado no processo de britagem, devido à variedade de britadores (britador de mandíbula, 
britadores vertical, horizontal e eixo inclinado), é possível estabelecer critérios de aceitação e rejeição do agregado em 
uma determinada amostra do agregado graúdo para concreto. 
 
Conforme parâmetros estabelecidos pela NBR 7809:2008 [13] para análise da forma do agregado graúdo, e com base 
nesta análise por amostragem segundo a NBR NM 27:2001 [33], é possível estabelecer condições de rejeição do agregado 
graúdo para concreto. Consoante a porcentagem do agregado inadequado em uma amostra, e seu índice de forma, é 
possível manter um controle adequado do agregado utilizado na produção do concreto. Quando a quantidade for > 95% 
em massa (Kg) dos agregados com a média do índice de forma de 1:3,0 ou > 85%, com a média do índice de forma de 
1:4,0 ou >80%, com a média do índice de forma de 1:5,0 ou > 70%, com a média do índice de forma de 1:6,0, é possível 
estabelecer parâmetros para aceitar ou rejeitar o agregado graúdo para concreto, estabelecendo-se um nível de qualidade 
para o concreto produzido. 
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RESUMO 
 

Com o avanço da tecnologia, novos materiais são produzidos de modo a proporcionar diversas aplicações e vantagens 
quando comparados com os materiais já utilizados. Diante da preocupação em relação à durabilidade e vida útil do 
concreto e dos demais materiais cimentícios, tem sido cada vez mais utilizados os materiais cimentícios suplementares 
(MCSs). O estudo de novos materiais e da adição de diferentes MCSs e de nanomateriais surge como ferramenta para 
melhorar a durabilidade dos materiais, bem como potencializar as propriedades desejadas. Dessa forma, esse trabalho 
teve como objetivo investigar os efeitos da adição de nanossilica (NS) em pastas de cimento Portland, e avaliar alterações 
na resistência à compressão e no módulo de elasticidade decorrentes do uso desse material. Para tal, foram realizadas 
etapas de dosagem das pastas de cimento. Fixou-se o teor de 2% de adição de NS e relação água/cimento igual a 0,5. 
Foram realizados os ensaios de resistência à compressão das pastas nas idades de 1, 3, 7 e 28 dias e módulo de elasticidade 
nas idades de 1, 2 e 5 dias. Com o estudo desenvolvido foi possível observar alterações nas propriedades mecânicas da 
pasta de cimento Portland em função da utilização da nanossilica. 

 
Palavras-chave: nanossilica; pastas; resistência à compressão; módulo de elasticidade. 

 
ABSTRACT 

 
With the advancement of technology, new materials are produced in order to provide several applications and advantages 
when compared to the materials already used. In view of the concern regarding the durability and useful life of concrete 
and other cementitious materials, supplementary cementitious materials (MCSs) have been increasingly used. The study 
of new materials and the addition of different MCSs and nanomaterials appears as a tool to improve the durability of the 
materials, as well as enhance the desired properties. Thus, this work aimed to investigate the effects of the addition of 
nanosilica (NS) in Portland cement pastes, and to evaluate changes in the compressive strength and elasticity modulus 
resulting from the use of this material. For this, steps were taken to measure the cement pastes. The content of 2% of NS 
addition and water / cement ratio equal to 0.5 was fixed. Compressive strength tests were carried out on pastes at 1, 3, 7 
and 28 days and elastic modulus at 1, 2 and 5 days of age. With the developed study it was possible to observe changes 
in the mechanical properties of Portland cement paste due to the use of nanosilica. 

 
Keywords: nanosilica; folders; compressive strength; modulus of elasticity. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Materiais cimentícios são amplamente utilizados há anos e suas aplicações e composições ganham novos rumos diante da 
busca por maior durabilidade e diminuição da emissão de CO2. Adições e substituições do cimento por materiais 
cimentícios suplementares (MCSs) estão cada vez mais comuns e seus benefícios são perceptíveis tanto nas propriedades 
mecânicas, como nas propriedades relacionadas à durabilidade (DU et al.[1]). Buscando melhorar as propriedades dos 
materiais cimentícios, o uso de partículas menores vem ganhando destaque nos estudos recentes, como os realizados por 
Biricik et al. [2], Flores et al. [3], Abd El Allem et al. [4], Singh et al. [5], Santos [6], Andrade et al. [7] e Agostinho [8]. 
Esse é o caso do uso da nanossílica (NS), material pozolânico que ganhou notoriedade nos últimos anos em pesquisas 
desenvolvidas com materiais cimentícios. 

 
A nanossílica é um MCS pozolânico altamente reativo, composto essencialmente de SiO2 amorfo. Suas partículas têm 
dimensões em escala nanométrica, atingindo valores elevados de superfície específica, entre 50 e 1000m²/g (MADANI 
et al.[9]). Seu uso em formulações cimentícias visa melhorias similares a outros MCSs pozolânicos, tais como no aumento 
da resistência, densificação da microestrutura e aumento da durabilidade. 

 
Du et al. [1] destaca que pelo tamanho das partículas em escala nanométrica, a nanossílica apresenta uma elevada 
reatividade pozolânica, e que ainda é responsável por tornar a microestrutura dos materiais cimentícios mais densa. Com 
essa alteração é capaz de reduzir o ingresso de água, que é considerado um dos principais fatores responsáveis por afetar 
a durabilidade dos materiais à base de cimento. Por apresentar dimensões reduzidas, os efeitos da nanossílica em 
formulações cimentícias são potencializados, trazendo diferenças muito significativas mesmo quando aplicada em teores 
relativamente baixos (1- 5%), se comparada a outros MCSs. 

 
As nanopartículas de sílica apresentam maior reatividade quando comparadas às partículas de mesma composição química 
em escala maior, uma vez que, quanto menor é a partícula, maior é a superfície específica e, portanto, maior é a velocidade 
de ocorrência das reações químicas. Diante de tal fato, a nanossílica é muito utilizada em conjunto com materiais 
cimentícios com o objetivo de conferir melhoria nas propriedades mecânicas e nas características microestruturais, 
contribuindo para materiais mais resistentes e duráveis (DU et al. [1]). 

 
Um maior refinamento da estrutura porosa é obtido quando se utiliza materiais cimentícios em menor tamanho de 
partículas. O estudo de Abd El Aleem et al. [4] mostrou que quanto maior o teor de NS, maior quantidade de água foi 
necessária para manter a consistência, e que teores de 5% de NS melhoraram as propriedades físico-químicas e também 
as propriedades mecânicas. Calabria Holley et al. [10] mostraram que a adição de NS causa redução da relação Ca/Si em 
decorrência do efeito de nucleação da NS na formação do C-S-H e/ou pelo aumento do consumo do CH para formar C- 
S-H, decorrente da reação pozolânica. 

 
Li et al. [11], avaliaram pastas binárias e ternárias de NS e sílica ativa com diferentes relações água/aglomerante. Eles 
constataram que a utilização de nanossílica aumentou a demanda por aditivo superplastificante e aumentou a resistência 
das pastas, em proporção maior que a sílica ativa. Também observaram um efeito sinérgico na mistura ternária desses 
materiais. 

 
Apesar de vários estudos já terem sido realizados com o intuito de avaliar a evolução da resistência à compressão de 
pastas, argamassas e concretos feitos com a nanossílica, por autores como Biricik et al. [2], ainda não há estudos que 
abordem como se dá a evolução do módulo de elasticidade dos materiais à base de cimento que utilizam a nanossílica em 
sua composição. Diante disto essa pesquisa teve como principal objetivo analisar quais efeitos e alterações a nanossílica 
proporciona em pastas de cimento Portland por meio do ensaio de resistência à compressão e módulo de elasticidade. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Os materiais utilizados foram os seguintes: cimento Portland CP V  ARI, nanossílica coloidal CB45A, aditivo 
superplastificante Master Glenium 51, baseado em uma cadeia de éter policarboxílico modificado e água potável. A 
escolha deste aglomerante se deu com o objetivo de se utilizar o cimento com menor quantidade de adições disponível no 
mercado, sendo assim considerado o mais puro entre as opções. A metodologia experimental deste estudo foi dividida em 
três etapas: na primeira etapa, realizou-se a caracterização dos materiais utilizados. A segunda etapa consistiu na 
preparação das pastas cimentícias e, por fim, a terceira etapa foi referente aos ensaios realizados nas pastas cimentícias 
para avaliar a evolução das suas propriedades mecânicas. A etapa inicial do estudo focou em caracterizar os materiais 
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utilizados na pesquisa. Na Tabela 1, pode ser observada a caracterização do cimento Portland CP V-ARI. A composição 
química do cimento, obtida através do ensaio de espectrometria por fluorescência de raios-X (FRX), foi realizada em um 
aparelho EDX 720 da marca Shimadzu. Pode-se observar a predominância de óxido de cálcio devido ao elevado teor de 
clínquer, pelo menos 90%, e até 10% de fíler calcário em sua composição. 

 
Tabela 1  Ensaios para caracterização do cimento Portland CP V - ARI 

 
Propriedades e características Resultados Limites (a) Método de ensaio 

Massa específica (g/cm³) 3,00 - ABNT NBR 16605 [12] 

Tempo de pega 
Início de pega (min) 141  

ABNT NBR 16607 [13] Fim de pega (min) 171  

Resistência à 
Compressão (MPa) 

1 dia 22,3   
ABNT NBR 7215 [14] 3 dias 42,1  

7 dias 41,2  

 
 
 
 

Composição química, 
em óxidos (%) 

CaO 72,25 - - 
SiO2 15,04 - - 
Al2O3 3,87 - - 
SO3 3,71  ABNT NBR 16697 [15] 

Fe2O3 3,02 - - 
MgO 0,88 6,5 ABNT NBR 16697 [15] 
SrO 0,47 - - 
TiO2 0,35 - - 
K2O 0,33 - - 
MnO 0,07 - - 
ZnO 0,01 - - 

L.O.I. 6,13  ABNT NBR 16697 [15] 
(a) Limites estabelecidos pela ABNT NBR 16697 [15] 

 

 
 

A nanossílica utilizada nas pastas como adição em relação à massa de cimento, no teor de 2% que se justifica pela 
quantidade utilizada em outros estudos de referência [16 - 20], tem suas informações de caracterização na Tabela 2. Já as 
características, do aditivo utilizado, Master Glenium 51 da BASF [21], estão apresentadas na Tabela 3. A água utilizada 
para produção das pastas foi fornecida pela companhia de abastecimento de água da região de Brasília, estando a mesma 
isenta de impurezas visíveis e atendendo as características de potabilidade necessárias. 

 
Tabela 2  Propriedades físicas e químicas da nanossílica. Fonte: Nouryon [22]. 

 
Nanossílica Levasil CB45 A 

pH 9,5 
Densidade relativa (g/cm³) 1,050  1,400 

Solubilidade em água Dispersível 

Teor de sólidos 15,0 % 

Viscosidade dinâmica < 50 mPa.s em 20 °C 

 
 

Tabela 3  Propriedades do aditivo superplastificante. Fonte: BASF [21]. 
 

Aditivo superplastificante Glenium® 51 
Aparência Líquido branco turvo 

Densidade (g/cm³) 1,067 1,107 
Ph 5,0  7,0 

Teor de sólidos (%) 30,0 
Viscosidade (cps) < 150 
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Finalizada a etapa de caracterização dos materiais utilizados, foi iniciado o preparo das pastas de cimento Portland. A 
sequência de mistura foi realizada respeitando a seguinte ordem: primeiramente, foi colocada na cuba a mistura de água 
e nanossílica coloidal, em seguida, foi acrescentado o cimento, com tempo de mistura de 30 segundos em velocidade 
baixa, prosseguindo-se com a adição do aditivo superplastificante, mistura por 1 minuto na velocidade rápida, 30 segundos 
de limpeza da cuba e mais 30 segundos de mistura na velocidade rápida. Os quantitativos de materiais utilizados na 
mistura são mostrados na Tabela 4. Vale destacar que a massa utilizada de NS coloidal foi calculada com base no teor de 
sólidos desse material (15%) para se obter o teor efetivo de 2,0% de NS em relação à massa do cimento. 

 
Tabela 4  Quantitativo para moldagem de 6 corpos de prova de pasta 

 

PASTA 
MATERIAL (g) 

CP V - ARI NS coloidal Aditivo SP Água 
REF 1500,0 0,0 2,1 748,53 

NS 1500,0 200,0 17,5 567,75* 
* Da quantidade total de água, 180,78 corresponde à água presente na nanossílica coloidal e no aditivo. 

 
Para fixação da consistência das pastas foi realizado o ensaio de mini abatimento, baseado na técnica de Kantro [23], que 
permite a comparação entre a consistência das pastas frescas, nos dois traços que foram produzidos. Para realização de 
tal ensaio, utilizou-se um dispositivo de mini slump. Fixou-se a relação a/c em 0,50 nas pastas e acrescentou-se teores 
necessários de aditivo superplastificante no intuito de manter a consistência para todas as pastas. Optou-se por trabalhar 
com a consistência média das pastas de 105 ± 5 mm de forma a permitir moldagem com maior facilidade. Como a relação 
a/c foi fixada, a quantidade de água foi então ajustada de acordo com o teor de água do aditivo superplastificante e da 
nanossílica coloidal. 

 
Depois da verificação da consistência, os corpos de prova, com 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura, foram moldados 
e colocados em cura úmida por 24 horas. Para impedir mudanças na relação a/c fixada, a parte aberta das formas foi 
vedada com placas de vidro. Em seguida, os corpos de prova foram desmoldados e submetidos à cura submersa em água 
saturada com cal até a data de realização dos ensaios propostos. O ensaio de resistência à compressão foi realizado nas 
idades de 1, 3, 7, e 28 dias, seguindo as recomendações da NBR 7215 [14]. Foi realizado também ensaio de módulo de 
elasticidade para as idades de 1, 2, 5 dias, seguindo a NBR 8522 [24]. Este ensaio foi realizado nas idades iniciais porque 
a contribuição da nanossílica nos materiais cimentícios são relevantes nas idades iniciais. Foram utilizados quatro corpos 
de prova para cada ensaio e antes da realização dos ensaios, os corpos de prova foram retificados para que a carga fosse 
distribuída de maneira uniforme na área transversal do corpo de prova. Na Figura 1 podem ser visualizados alguns dos 
procedimentos realizados experimentalmente. 
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(a) (b) (c) 

Figura 1  Sequência de processos realizados no LEM. a) Preparação de pastas. b) Teste de consistência das pastas 
por espalhamento. c) Ensaio de módulo de elasticidade. 

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Do estudo realizado ainda no estado fresco, observou-se que o teor de aditivo superplastificante necessário para manter a 
mesma consistência nas pastas aumentou com o uso de nanossílica em comparação com a pasta de referência. Enquanto 
na pasta de referência foi utilizada uma quantidade de 2,1 g de solução do aditivo superplastificante, na pasta com 
utilização de 2% de NS, essa quantidade passou para 17,5 g de solução. 

 
Procedeu-se com a realização do ensaio de resistência à compressão simples nas idades de 1, 3, 7 e 28 dias, conforme 
prescrições da ABNT NBR 7215 [14] e os resultados estão apresentados na Figura 2 e os valores de resistência à 
compressão obtidos são apresentados na Tabela 5. Os valores apresentados na Figura 2 e na Tabela 5 correspondem à 
média dos 4 corpos de prova ensaiados. O aumento apresentado na Tabela 6 foi calculado com base nos valores obtidos 
para resistência das pastas de referência, mostrando o aumento % com o uso da NS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2- Resistência à compressão das pastas de cimento. 
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Tabela 5  Resistência à compressão e aumento obtido nas idades analisadas para as pastas de cimento Portland aos 1, 
3, 7 e 28 dias de hidratação. 

 

Idade 
(dias) 

Resistência à compressão (MPa) Aumento de resistência à compressão da 
pasta NS em relação à pasta REF (%) REF NS 

1 12,65 25,62 102,52 

3 24,78 40,79 64,60 

7 37,06 50,77 36,99 

28 40,71 58,1 42,72 

 
 

Com base nos valores apresentados na Figura 2 e Tabela 5, é perceptível que a adição de nanossílica proporciona aumento 
considerável na resistência à compressão das pastas para todas as idades. Esse ganho de resistência à compressão das 
pastas binárias contendo nanossílica é consistente com outros trabalhos já reportados na literatura [3 e 4]. 

 
Na Tabela 6 é possível perceber que a adição de NS proporcionou maiores ganhos de resistência nas idades de 1 e 3 dias, 
alcançando 102,52% e 64,60% de aumento na resistência em relação à pasta REF, respectivamente. Percebe-se que na 
idade de 7 e 28 dias o aumento foi de 36,99% e 42,72% respectivamente. Esse maior ganho de resistências nas idades 
iniciais também foi observado em trabalhos anteriores, Flores et al. [3]. 

 
O módulo de elasticidade das pastas cimentícias de referência e com adição de 2% de NS foram obtidas para as idades de 
1, 2 e 5 dias de cura. A média do módulo de elasticidade dos corpos de prova das pastas de cimento está apresentada na 
Figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3  Módulo de elasticidade das pastas de cimento. 
 

Por meio da análise da Figura 3, para as idades analisadas é possível notar que em todos os casos o valor do módulo de 
elasticidade foi maior para as pastas que utilizaram a adição de 2% de NS. Com os valores da Tabela 6, fica nítido que 
apesar do grande aumento nos valores de resistência à compressão com a utilização da NS, os valores de módulo 
aumentaram de forma mais branda, com aumento máximo na idade de 1 dia, diminuindo para as idades posteriores. Do 
mesmo modo que foi observado para a resistência à compressão, um aumento maior do módulo de elasticidade é 
proporcionado pela adição de NS na idade de 1 dia, idade na qual a NS apresenta grande eficiência e reatividade. Nas 
demais idades o aumento de módulo de elasticidade é menor. 
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Tabela 6  Valores médios de módulo de elasticidade para os dois traços aos 1, 2 e 5 dias de hidratação. 
 

Idade 
(dias) 

Módulo de elasticidade (GPa) Aumento do módulo de elasticidade da 
pasta NS em relação à pasta REF (%) REF NS 

1 6,43 9,24 43,70 

3 9,04 10,77 19,14 

5 11,39 12,16 6,76 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O trabalho buscou avaliar o comportamento de pastas de cimento Portland com a adição de nanossílica (NS). Do estudo 
realizado no estado fresco, observou-se que o teor de aditivo superplastificante, necessário para manter a mesma 
consistência nas pastas, aumentou com o uso de nanossílica em comparação à pasta de referência. 

 
Foi possível observar que a utilização da nanossílica conferiu ao material um aumento considerável na resistência à 
compressão para todas as idades estudadas. Esse aumento foi maior para as idades mais iniciais, de 1 e 3 dias, onde o uso 
de NS levou a um aumento de 102,52 e 64,90%, respectivamente. 

 
Quando comparados os módulos de elasticidade obtidos para as pastas de referência (REF) com as pastas com 2% de 
nanossilica (NS), foi possível observar que todas as pastas com NS apresentaram aumento de módulo de elasticidade. No 
entanto, os aumentos de módulo de elasticidade obtidos devido à adição da NS são inferiores aos aumentos obtidos para 
a resistência à compressão em comparação com a pasta referência. 

 
Diante do estudo realizado e das propriedades mecânicas que foram avaliadas, para o teor de 2% de NS e para a relação 
a/c = 0,5, a grande contribuição da adição do material é perceptível nas idades de 1 e 3 dias. Nas idades mais avançadas, 
como em 7 e 28 dias, não ocorreram alterações elevadas nos valores de resistência à compressão e de módulo de 
elasticidade. 

 
AGRADECIMENTOS 

 
Os autores gostariam de agradecer à Universidade de Brasília  UnB, ao Programa de Pós Graduação em Estruturas e 
Construção Civil, o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAP-DF 
(Processo: 0193.001700/2017), BASF, empresa Nouryon pela doação da nanossílica e Universidade de Brasília (UnB). 

 
REFERÊNCIAS 

 
[1] DU, H. S.; DU, S; LIU, X;. Durability performances of concrete with nanosilica. Construction and Building 
Materials. v 73 (Dec): 705 712.https://doi.org/10. 1016/j.conbuildmat. 2014. 

 
[2] BIRICIK, H., SARIER, N., 

Materials Research, v. 17, n.3, pp. 570-582, 2014. 
 

[3] FLORES, Y. C.; CORDEIRO, G. C.; TOLEDO FILHO, R. D.; TAVARES, L. M. Performance of Portland cement 
pastes containing nano-silica and different types of silica. Construction and Building Materials, v. 146, p. 524-530. 
2017. 

 
[4] ABD.EL.ALEEM, S.; HEIKAL, M.; MORSI, W. M. Hydration characteristic, thermal expansion and 
microstructure of cement containing nano-silica. Construction and Building Materials, v. 59, p. 151-160. 2014. 

 
[5] SINGH, L.P.; BHATTACHARYYA, S. K.; SHAH, S. P.; MISHRA, G.; AHALAWAT, S.; SHARMA, U. Studies on 
early stage hydration of tricalcium silicate incorporating sílica nanoparticles. Elsevier - Construction and Building 
Materials 74 (2015) p. 278 286. 

 

[6] SANTOS, T. A. C. Estudo da adição de polímero superabsorvente e nano partículas de sílica para melhorar 
propriedades de concretos de alta resistência. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Estruturas e 
Construção Civil, Universidade de Brasília, p. 144, 2016. 
 

 

338



 

 
[7] ANDRADE, D. S.; RÊGO, J. H. S.; MORAIS, P. C.; LOPES, A. N. M.; ROJAS, M. F. Investigation of C-S-H in 
ternary cement pastes containing nanosilica and highly-reactive supplementary cementitious materials (SCMs): 
Microstructure and strength. Construction and Building Materials, v. 198, p. 445-455. 2019. 

 
[8] AGOSTINHO, L, B. Estudo reológico de pastas de cimento Portland modificadas com polímero 
superabsorvente e nano partículas de sílica. Dissertação de Mestrado Programa de Pós-Graduação em Estruturas e 
Construção Civil, Universidade de Brasília, p. 148. 2017. 

 
[9] MADANI, H.; BAGHERI, A.; PARHIZKAR, T. The pozzolanic reactivity of monodispersed nanosilica hydrosols 
and their influence on the hydration characteristics of Portland cement. Cement and Concrete Research, v. 42, n. 12, 
p. 1563 1570, 2012. 

 
[10] CALABRIA-HOLLEY, J.; PAINE, K.; PAPATZANI, S. Effects of nanosilica on the calcium silicate hydrates in 
Portland cement fly ash systems. Advances in Cement Research, v. 27, p. 187-200. 2015. 

 
[11] LI, L. G.; HUANG, Z. H.; ZHU, J.; KWAN, A. K. H.; CHEN, H. Y. Synergistic effects of micro-silica and nanosilica 
on strength and microstructure of mortar. Construction and Building Materials, v. 140, p. 229-238. 2017. 

 
[12] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16605: Cimento Portland e outros materiais em 
pó  Determinação da massa específica. Rio de Janeiro, 2017. 

 
[13] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16607: Cimento Portland  Determinação dos 
tempos de pegas. Rio de Janeiro, 2018. 

 
[14] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7215: Cimento Portland  Determinação da 
resistência à compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2019. 

 
[15] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16697: Cimento Portland  Requisitos. Rio de 
Janeiro, 2018. 

 
[16] QING, Y., ZENAN, Z., DEYU, K., & RONGSHEN, C. Influence of nano-SiO2 addition on properties of 
hardened cement paste as compared with silica fume. Construction and Building Materials, 2007; 21, 539 545. 

 
[17] KAWASHIMA, S., HOU, P., CORR, D. J., & SHAH, S. P. Modification of cement-based materials with 
nanoparticles. Cement and Concrete Composites, 2012; 36, 8 15. 

 
[18] STEFANIDOU, M. Influence of nano-SiO2 on the Portland cement pastes. Composites Part B: Engineering, 
2012; 43, 2706 2710. 

 
[19] JALAL, M., POULADKHAN, R. A., NOROUZI, H., & CHOUBDAR, G. Chloride penetration, water absorption 
and electrical resistivity of high performance concrete containing nano silica and silica fume. Journal of American 
Science, 2012; 8, 278 284. 

 
[20] GIVI, A, N. RASHID, S, A. AZIZ, F, N, A. SALLEH, M, A, M. Experimental investigation of the size effects of 
SiO2 nano-particles on the mechanical properties of binary blended concrete. Composites Part B: Engineering 2010; 
41:673 7. doi:10.1016/j.compositesb.2010.08.003. 

 
[21] BASF. We create chemistry. Glenium® 51, Aditivo super plastificante de terceira geração, 2019. 

 
[22] NOURYON. The pure component for performance. Levasil colloidal silica, CB45, 2019. 

 
[23] KANTRO, D. Influence of Water-Reducing Admixtures on Properties of Cement Paste. Cement, Concrete and 
Aggregates, v. 2, n. 2, p. 95-102, 1980. 

 
[24] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8522: Concreto - Determinação do módulo 
estático de elasticidade à compressão. Rio de Janeiro, 2017. 

339



 

 
 

 
 
 

ÁREA TEMÁTICA:  MATERIAIS E COMPONENTES 
 
 

ANÁLISE DO MECANISMO DE ADERÊNCIA DE IMPERMEABILIZANTES EM 
REVESTIMENTO CIMENTÍCIO DE BASE NÃO POROSA 

 
 

PEREIRA, Guilherme, G.; ELOY, R. A. L. 
 

Universidade Católica de Brasília, Brasília, Brasil, guilherme.gonzagaa14@gmail.com, 0000-0001-8501-8274 e 0000-
0002-0943-0133 

 
 
RESUMO: 
 
A durabilidade das edificações é um foi fator crucial a ser considerado, e a impermeabilização é elemento que contribui 
significativamente para a longevidade. A ausência de impermeabilização, ou, até mesmo, a má execução, somada com a 
falta de projetos, podem gerar consequências graves, que são as chamadas de manifestações patológicas, que afrontam a 
vida útil das construções e podem prejudicar a durabilidade da edificação. Tais manifestações patológicas podem ser de 
fácil visualização, como também podem ser ocultas e se desencadearem somente ao longo do tempo. Desse modo, dada 
a importância de uma impermeabilização de qualidade, o presente artigo busca demonstrar a aderência de 
impermeabilizantes em revestimento cimentício de base não porosa, por um método prático e executado com base nas 
normas vigentes. O principal objetivo é mostrar que diferentes produtos utilizados no estudo, quais sejam: a manta 
asfáltica e argamassa polimérica, em suas variações, podem apresentar um desempenho satisfatório quanto à sua 
aderência. Através do ensaio de resistência à tração, comprova-se que mesmo quando aplicados de maneira recomendada, 
os produtos em questão apresentaram diferentes resultados. Dessa maneira, é sugerido quando e onde é aplicável cada 
um dos produtos, bem como o que deve ser levado em consideração caso não haja um resultado satisfatório. 
 
Palavras-chave: Impermeabilizantes. Aderência. Manta Asfáltica. Argamassa Polimérica. 
 
ABSTRACT 
 
The durability of the buildings is a crucial factor to be considered, and waterproofing is an element that contributes 
significantly to longevity. The absence of waterproofing, or even poor execution, added to the lack of projects, can 
generate serious consequences, which are the so-called pathological manifestations, which confront the useful life of 
buildings and can harm the durability of the building. Such pathological manifestations can be easy to visualize, as well 
as being hidden and only triggered over time. Therefore, given the importance of quality waterproofing, this article seeks 
to demonstrate the adherence of waterproofing materials to non-porous cement-based coatings, by a practical method 
based on current standards. The main objective is to show that different products used in the study, such as: asphalt mat 
and polymeric mortar, in its variations, can present a satisfactory performance as to their adherence. The tensile strength 
test shows that even when applied in a recommended manner, the products in question presented different results. Thus, 
it is suggested when and where each product is applicable, as well as what should be taken into consideration if there is 
not a satisfactory result. 
 
Keywords: Waterproofing. Adherent. Asphalt blanket. Polymeric mortar.  
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Com a crescente demanda na construção civil, os avanços tecnológicos são inúmeros, onde cada vez mais existem 
produtos e técnicas novas no mercado e para o processo de impermeabilização, existem diversas técnicas e produtos a 
serem utilizados. Segundo a NBR 9575:2010 [1], impermeabilização é o produto resultante de um conjunto de 
componentes e serviços que objetivam proteger as construções contra ações deletérias de fluidos, de vapores e da umidade. 
Soares [2], explica que, os sistemas construtivos de impermeabilização têm como característica serem baseados em 
conhecimentos empíricos e carecem de projetos específicos, o que tem se tornado um dos maiores causadores de 
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manifestações patológicas e felizmente, nos últimos anos nota-se a importância da impermeabilização com a criação da 
NBR 9575:2010 [1].  
 
Desse modo, esse trabalho tem como objetivo pesquisar a análise de aderência dos impermeabilizantes no revestimento, 
especificamente em superfícies não porosas, sendo que o material precisa ser capaz de aderir e gerar uma resistência 

s impermeabilizantes distintos, argamassa polimérica e 
manta asfáltica, sendo o primeiro um impermeabilizante rígido e o segundo flexível, a fim de explicitar suas características 
e aplicações distintas.  
 
Segundo Bauer, et al. [3]
funcionalidade da edificação, na medida que seu objetivo é proteger a edificação da ação da água e dos inúmeros 

Para garantir uma maior durabilidade da edificação, o uso de projetos que otimizam a 
produtividade e custo do serviço vem se tornando recorrentes. A impermeabilização vem sendo um item cada vez mais 
importante custando cerca de 3% do preço final de uma obra garantindo a diminuição de manifestações patológicas sérias 
que tenham que ser corrigidas a curto prazo, gerando então uma grande economia futura, quando bem executada.   
 

 
Figura 1: Porcentagens de custo de uma obra. [4] 

 
Além do fator estanqueidade, durante o processo executivo de impermeabilização também deve ser levada em conta a 
aderência do revestimento no impermeabilizante, de modo que uma boa estanqueidade não garante uma boa aderência e 
o inverso também é válido.  
 

 
Figura 2: Fatores de influência na aderência de argamassa. [5] 
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2.CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS UTILIZADOS 
 
2.1. Argamassa Polimérica 
 
A argamassa polimérica é um impermeabilizante rígido indicado em locais onde a estrutura trabalhe pouco 
mecanicamente e a chance de formação de fissuras e trincas é menor, pois poderiam comprometer sua eficiência e pela 
fácil aplicação e um custo menor quando comparada aos outros impermeabilizantes em geral, a argamassa polimérica se 
torna um dos produtos mais utilizados para esse serviço, entretanto é menos popular aos leigos. De acordo com Picchi 
[6], a argamassa polimérica, produzida industrialmente, é composta por cimento, agregados minerais inertes, polímeros 
acrílicos e aditivos. O produto é composto por dois componentes, sendo o componente A uma resina e o componente B 
um pó, que quando misturados, formam um revestimento durável e com propriedades impermeabilizantes. Ainda, 
Gabrioli e Thomaz [7] acrescentam que após misturados os componentes não deve se passar mais de 40 minutos para sua 
aplicação, e a mistura deve ser agitada durante todo o processo de aplicação. 
 
2.2. Manta Asfáltica 
 
A manta asfáltica é popularmente mais utilizada em pequenas obras por ser um impermeabilizante flexível, sendo 
aplicável em situações onde haja ou não movimentação da estrutura, evitando assim problemas. Exige uma mão de obra 
qualificada, por ser mais trabalhosa e perigosa devido ao uso de maçarico e gás GLP para queima e imprimação da mesma.  
Segundo a NBR 9575:2010 [1], -fabricado, obtido por processos 

 
 

Tabela 1  Classificação das mantas quanto ao tipo e suas utilizações. [8] 

Tipos de Mantas 

Tipos Resistência 
à tração 

Alongamento 
na Ruptura 

Resistência a 
impacto a 0ºC 

Utilização 

I 140N 20% 2,45J 

Baldrames, áreas molhadas, 
viga-calha, laje exposta com 
trânsito, sacadas, floreiras, 

etc. 

II 180N 2% 2,45J 

Baldrames, áreas molhadas, 
viga-calha, laje exposta com 
trânsito, sacadas, floreiras, 

etc. 

III 400N 30% 4,9J 

Canal de irrigação, laje 
exposta ao trânsito, laje 

térrea ou cobertura, piscina, 
reservatórios, etc. 

IV 550N 35% 4,9J 
Canal de irrigação, laje térrea 
ou cobertura, reservatórios, 

etc. 
 
As mantas asfálticas são compostas por 3 elementos: manta asfáltica, estruturante e acabamento superficial. Além disso, 
estes 3 elementos dependendo de como são arranjados formam mantas com diferentes finalidades e tipos de aplicação. 
Bauer et al. [3], dizem que esses diferentes tipos de manta, mesmo com suas diferenças são bem parecidas ou idênticas 
visualmente.  
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Figura 3:  Exemplo de estrutura de manta asfáltica. [9] 

 
Pela falta de normas específicas que descrevam como deve ocorrer o processo de impermeabilização, é usual que seja 
seguido apenas a recomendação do fabricante do produto na sua execução, o que acarreta em manifestações patológicas 
e segundo Bauer [10], na degradação da estrutura, decomposição de pinturas, estragos causados no revestimento e 
aparecimento de fungos e bactérias que se proliferam em ambientes úmidos prejudiciais à saúde, tornando o ambiente 
insalubre. Pelo fato de o sistema de impermeabilização ser um causador de problemas que requer um tempo maior para 
se manifestar, o cliente só percebe anos depois, pois a falha ou até mesmo sua ausência não é visível, apenas detectada 
através de testes ou por manifestações patológicas.   
 
3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1 Montagem dos Corpos de Prova 
 
O estudo foi realizado  em com o 
auxílio dos técnicos laboratoriais. Para o ensaio foram confeccionadas 12 placas de concreto de Slump de 12 ± 2cm e 30 
MPa aos 7 dias, de 35x35cm e 40x40cm, onde posteriormente seriam aplicados os materiais impermeabilizantes. Assim, 
as placas de concreto fabricadas foram curadas por 7 dias para que o concreto atingisse a resistência calculada. 
 

 
Figura 4: Vibração do concreto para moldagem dos corpos de prova. 
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3.2 Aplicação Argamassa Polimérica 
 
Após retirados da cura, as placas foram preparadas para utilização, sendo primeiro colocadas para secar, depois suas 
superfícies limpas com auxílio de escova de aço para retirar poeira e possíveis resíduos e por fim suas superfícies foram 
umedecidas para receber a argamassa polimérica, como os fabricantes requerem.  
  
Foram utilizadas 4 argamassas poliméricas distintas, VP 1000, VP 7000, DV 100 e DV 540, apenas diferindo em como 
devem ser aplicadas, locais específicos e recomendações. Para melhor análise do experimento, o mesmo material foi 
aplicado em dois corpos de prova (CP) diferentes, da mesma maneira, para obter resultados precisos. As da marca DV 
foram aplicadas em duas demãos cruzadas com traço de 1:3 e aplicado com trincha, sendo o consumo médio estipulado 
pelo fabricante, a DV 100 de 3,00 kg/m² e a DV 540 de 3,5kg/m². As da marca VP exigiram 4 demãos cruzadas conforme 
fabricante com consumo médio, para a VP 1000 de 4 kg/m² referente a pressão positiva e para a VP 7000 de 4,5 kg/m² 
referente a piscinas enterradas de concreto.  
 

 
Figura 5: Aplicação de argamassa polimérica com o auxílio de trincha. 

 

 
Figura 6: Argamassas Poliméricas aplicadas nos corpos de prova. 
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3.3 Aplicação De Manta Asfáltica 
 
Para a aplicação das mantas foram utilizados 2 corpos de prova para cada tipo. Utilizou-se as mantas elastoméricas Manta 
DV tipo III de 3 mm e as da Manta VP tipo IV de 4 mm, ambas sendo do tipo PP (película de polietileno). Todos os 
corpos de prova foram precedidos com aplicação a frio de Primer e para a aplicação da manta asfáltica utilizou-se do 
auxílio de maçarico para fundir os materiais e garantir sua aderência. As aplicações das mantas foram realizadas de duas 
formas, uma de acordo com cada fabricante que indica a queima da membrana plástica sobre a superfície da manta; a 
outra sem queimar a membrana. Em obras não é usual a queima da membrana plástica pois os executores do serviço têm 
receio de danificar o produto. Em função disso, para analisar que consequências isso pode acarretar, os dois experimentos 
foram utilizados. 
 

 
Figura 7: Aplicação do Primer para colagem das mantas asfálticas. 

 

 
Figura 8: Aplicação das mantas asfálticas com maçarico a gás. 
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Figura 9: Aquecimento da membrana plástica da manta asfáltica com ajuda do maçarico. 

 
3.4 Aplicação Do Revestimento Cimentício 
 
Concluída a impermeabilização, foi aplicado o revestimento sobre as placas: primeiro um chapisco colante adesivo de 
uso interno e externo nos corpos de prova; e argamassa ensacada para reboco e assentamentos de blocos, ambos com os 
traços e dosagens seguidos conforme embalagens dos produtos. O chapisco foi aplicado com auxílio da colher de pedreiro 
e desempenadeira em um ângulo contínuo de 70°, tendo um intervalo de 3 dias de cura do mesmo para aplicação do 
reboco. Depois com auxílio de gabaritos confeccionados de madeira no laboratório e instalados na superfície das placas 
foi aplicado o reboco com 2cm de espessura como deve ser feito para que, posteriormente, os testes de arrancamento 
sejam válidos. 
 

 
Figura 10: Corpos de prova com o chapisco colante aplicado. 
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Figura 11: Aplicação do reboco nos corpos de prova. 

 
3.5 Teste De Determinação Da Resistência De Aderência À Tração (RAD) 
 
O ensaio foi elaborado no laboratório de Engenharia Civil da Universidade Católica de Brasília, onde foi usado como 
padrão de execução a norma NBR 13528:2010 [11]. Para a execução, os corpos de prova estavam com a idade de 
revestimento entre 21 a 28 dias, sendo feito em cada corpo de prova 3 dias de cura para atingir a resistência correta para 
não interferir no resultado desejado.  
 
A finalidade deste ensaio foi avaliar se os impermeabilizantes usados foram capazes de aderir o revestimento em sua 
superfície não porosa, sem necessidade de complementar com reforços, como as telas. Para isso, em cada série de corpos 
de prova foram realizados 12 furos com distribuições aleatórias, distanciados entre si e das bordas com 5cm, feitos em 
corte seco, utilizando serra copo furando em posição ortogonal à superfície do revestimento, cortando da superfície do 
revestimento até o substrato, como mostra a figura 12. 
 

 
Figura 12: Delimitação do corpo de prova de revestimento pelo corte. [11] 

                                                   
Nos corpos de prova foram feitas a limpeza da superfície do revestimento, para que partículas soltas ou outros tipos de 
impurezas não interferissem nos resultados esperados. 
 
Após todos esses preparos, foi feito a mistura da cola a ser usada nas pastilhas para colagem, composta de massa plástica 
e catalisador próprio para acelerar a secagem da massa e realizar o ensaio com mais facilidade e agilidade. Já para o 
arrancamento foi utilizado o equipamento Alfa 3105C. 
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Figura 13: Equipamento para o ensaio de RAD (Alfa 3105C). 

                                                                               

 
Figura 14: Pastilhas coladas no revestimento. 

 
Para chegar a um valor satisfatório de resistência de aderência à tração, calculou-se através da equação (1): 
     

                                                                
Onde: 
Ra: resistência de aderência à tração em MPa 
F: força de ruptura em N (Newtons)  
A: área do corpo de prova em cm² (centímetros quadrados) 
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De acordo com Venturini e Jamila [12], o ensaio de resistência de aderência à tração é importante para verificar a interação 
entre as camadas constituintes do revestimento (base, camada de ligação, revestimento), determinando o valor da tensão 
de aderência máxima que o revestimento suporta, assim como qual a interface do revestimento que apresenta menor 
resistência às tensões atuantes no revestimento.  
 
Deste modo, a forma de ruptura dos corpos de prova tem grande valor para o resultado final, ajudando também em detectar 
em curto prazo patologias futuras. 
 
3.6 Formas de Ruptura dos Corpos De Prova 
 
A NBR 13528:2010 [11] 
15 mostra os tipos de rupturas possíveis para um sistema com revestimento com chapisco colante. Para a situação do 

15, quando há ruptura na interface cola/pastilha (Figura 16), o procedimento deve ser refeito até 
romper em uma condição satisfatória para determinar a resistência de aderência a tração. 
 

 
Figura 15: Formas de ruptura no ensaio de resistência de aderência a tração para um sistema de revestimento com 

chapisco. [11] 
 

De acordo com a NBR 13749:2013 [13] 
insatisfatório devem ser reexecutadas e ou reparadas. A reexecução ou reparo deve ser feito após a identificação das 

aio, foram considerados como valores satisfatórios quando 
a resistência de aderência (Ra), atingiu um valor mínimo de 0,3MPa, para parede externa de pintura ou base de para 
reboco, como mostra a tabela 2. Os resultados inferiores a 0,3MPa, foram considerados insatisfatórios para o objetivo 
deste ensaio. 
 

Tabela 2: Limites de resistência a tração (Ra) para emboço e camada única. [13] 

Dimensões em MPa 

Local Acabamento Ra 

Parede 

Interna 
Pintura ou base para reboco   

Carâmica ou laminado    

Externa 
Pintura ou base para reboco   

Cerâmica    

Teto     
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Figura 16: Exemplo de ruptura na interface cola/pastilha 

 

 
Figura 17 Exemplo de ruptura na interface revestimento/manta asfáltica. 

 

 
Figura 18: Exemplo de ruptura na interface revestimento/argamassa polimérica. 
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4. RESULTADOS 
 
Analisando os resultados do teste de arrancamento, foi nítida a diferença obtida entre os corpos de prova que receberam 
a manta asfáltica como impermeabilizante, quando comparados aos resultados do que receberam a argamassa polimérica. 
As tabelas 3 e 4 mostram os resultados médios para cada situação:  
 

Tabela 3: Resultados do teste resistência de aderência à tração das mantas asfálticas 

Manta Asfáltica 

Corpo de prova Média de Resistência (MPa) 

Manta DV 0,25 

Manta DV com película 
queimada 

0,22 

Manta VP 0,16 

Manta VP com película 
queimada 

0,18 

 
Tabela 4: Resultados do teste resistência de aderência à tração das argamassas poliméricas. 

Argamassa Polimérica 

Corpo de prova Média de Resistência (MPa) 

DV 100 0,22 

DV 540 0,32 

VP 1000 0,32 

VP 7000 0,3 
 
Como observado na Tabela 3 e 4, a média dos resultados obtidos nos dois tipos de mantas asfálticas não seriam aprovados 
para a resistência mínima de aderência de 0,3 MPa preconizado por norma, entretanto, o produto da marca DV demonstrou 
melhor eficácia, o que já se esperava devido ao fato do mesmo possuir uma espessura maior em relação a manta asfáltica 
do que o da outra marca analisada, a VP. É visível também que a película de plástico que deve ser queimada no momento 
da aplicação da manta, mostrou-se indiferente para o resultado, pois ambas não passaram no valor mínimo de aderência, 
mas, de toda maneira é imprescindível que esse processo seja feito para que, além de demonstrar melhor desempenho, 
também garanta ao consumidor seu direito de confrontar o fabricante por não ter adquirido o valor mínimo de resistência, 
sendo todo o processo feito como indica a instrução do produto. 
 
Para o caso das argamassas poliméricas, o ensaio foi elaborado em duas etapas. Na primeira etapa, o resultado não foi 
satisfatório pelo motivo de boa parte dos rompimentos dos CP terem sido rompidos na interface cola/pastilha, como 
mostra na figura 15 16. Assim sendo, o ensaio foi repetido até que os CP fossem rompidos em 
alguma interface válida. Já na segunda etapa, após o rompimento satisfatório de todos os CP, foi possível ver que na 
marca VP, o resultado do produto VP 1000 foi mais eficaz que o VP 7000. Isso ocorreu como esperado já que o primeiro 
em sua composição química apresenta uma maior quantia de cola na mistura, tornando-o assim de fato um 
impermeabilizante com melhor aderência. Já na marca DV, ocorreu uma inversão no resultado dos produtos. Esperava-
se que o DV 100, que possui mais cola em sua composição, apresentasse melhor aderência do que o DV 540. Mas o DV 
540 apresentou melhor resultado. Isto pode ter acontecido devido a uma falha na aplicação da camada de chapisco. 
 
Infelizmente, ainda não existem outras análises desse tipo, o que torna difícil realizar comparações. Mas pelo que foi 
estudado preliminarmente, baseado nos componentes de cada impermeabilizante, suas características e indicações, foi 
possível comprovar o que já se esperava, que entre os impermeabilizantes, a manta não é a melhor das opções, mas não 
pelo motivo que muitos erroneamente pensariam, pois no que concerne a impermeabilização em si, sua eficácia é tão boa 
ou melhor que a da argamassa, cada uma tendo suas devidas indicações de onde e como devem ser aplicadas. Porém, não 
se pode levar em consideração apenas o fator impermeabilizante, mas também a vida útil e segurança que o mesmo 

351



 

 
 

 
 
 

oferece, minimizando a necessidade de manutenção a curto e até longo prazo, de modo que nesse quesito, a 
impermeabilização por argamassa polimérica teve melhor desempenho.  
 
5. CONCLUSÃO 
 
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como diferentes tipos de impermeabilizantes podem 
ter consequências diferentes em sua aplicação, sendo algo muito delicado e deve ser sempre executado com muita cautela 
e sempre seguindo as orientações presentes nas Normas Técnicas e dos fabricantes de cada material específico. Conforme 
o exposto, concluiu-se que, mesmo cada tipo de manta tendo suas peculiaridades, a argamassa polimérica possui melhor 
aderência sob um revestimento argamassado sem a utilização de materiais como ponte de aderência. Ainda, as indicações 
para a utilização das mantas asfálticas em locais com maiores movimentações mecânicas da estrutura são mantidas para 
que evite o aparecimento de fissuras, não comprometendo sua estanqueidade. Mantêm-se também, a indicação do uso de 
argamassa polimérica em locais com baixa movimentação mecânica da estrutura. 
 
Logo, devido ao fato de a performance da manta asfáltica ser inferior à da argamassa no teste de arrancamento, existem 
certos mecanismos construtivos que são recomendados e recorrentes na construção civil. Entre eles a utilização de tela de 
poliéster de reforço para melhorar a aderência, processo esse que é utilizado não só em mantas, mas também com 
argamassas poliméricas pois oferece uma segurança maior ao consumidor e uma vida útil maior da sua construção. A 
utilização da tela não foi realizada no trabalho, pois para o teste de arrancamento não é permitido que exista tal mecanismo 
porque se existisse, deixaria o teste ineficaz por não mostrar um resultado de aderência para a manta asfáltica ou argamassa 
polimérica em si, já que a tela aumentaria significativamente a resistência. 7 
 
Entretanto vale ressaltar que neste trabalho é possível dar continuidade levando em consideração a capacidade de 
estanqueidade de cada material apresentado, pois como a manta asfáltica é constituída por materiais betuminosos e a 
argamassa polimérica por materiais cimentícios e polímeros, pode haver variâncias ao contato direto com a água e também 
o surgimento de manifestações patológicas características de cada material. 
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RESUMO 
 
Com o crescente desenvolvimento mundial, e o grande impacto causado pela indústria cimenteira, os materiais 
cimentícios suplementares (MCS) vem ganhando destaque por possibilitar o alcance de baixos fatores de clínquer. Diante 
da necessidade de novos materiais, a mistura ternária entre cimento, argila calcinada e fíler calcário, denominando o 
cimento LC³ torna-se bastante promissora. Dentro desse contexto, o objetivo do trabalho é avaliar a resistência à 
compressão de pastas cimentícias com a utilização do cimento LC³, realizando uma análise comparativa em relação ao 
cimento de referência. Nesta pesquisa foi utilizado dois traços de cimento LC³, com substituição de 45% de cimento 
Portland, na proporção de 2:1 (argila calcinada:fíler calcário) e relação água/aglomerante de 0,50. Os ensaios de 
caracterização foram realizados em todos os materiais, e as pastas foram moldadas de acordo com a prescrição normativa 
e dimensões iguais a 5x10cm. Para as propriedades no estado endurecido adotou-se as normas da ABNT a fim de verificar 
o índice de desempenho através da ruptura dos corpos de prova nas idades de 3, 7, 28, 91 e 112 dias de cura. Os resultados 
encontrados indicaram uma mudança na resistência a compressão com o avanço das idades, após os 28 dias de cura, as 
misturas ternárias apresentam resistência à compressão ligeiramente superior ao cimento de referência, podendo ser 
explicado pelo efeito sinérgico, finura das adições e quantidade de aditivo utilizado na mistura. O cimento LC³ não 
acarretou em uma diminuição nas propriedades mecânicas, pelo contrário, promoveu até um incremento nessas 
propriedades.  
 
Palavras-chave: Cimento LC³; Efeito sinérgico; Índice de desempenho. 
 
ABSTRACT 
 
With the growing worldwide development, and the great impact caused by the cement industry, the supplementary cement 
materials (MCS) has been gaining prominence for enabling the reach of low clinker factors. In view of the need for new 
materials, the ternary mixture of cement, calcined clay and limestone filler, called the LC³ cement, is very promising. 
Within this context, the objective of the work is to evaluate the compressive strength of cementitious pastes with the use 
of LC³ cement, performing a comparative analysis in relation to the reference cement. In this research, two traces of LC³ 
cement were used, with a 45% replacement of Portland cement, in the proportion of 2: 1 (calcined clay: limestone filler) 
and 0.50 water / binder ratio. Characterization tests were performed on all materials, and the pastes were molded according 
to the normative prescription ABNT NBR 16606 (2017) with dimensions equal to 5x10cm. For properties in the hardened 
state, the standards of ABNT NBR 5752 (2014) and ABNT NBR 7215 (1996) were adopted in order to verify the 
performance index through the rupture of the specimens at the ages of 3, 7, 28, 91 and 112 days of age. cure. The results 
found indicated a change in resistance to compression with advancing ages, which can be explained by the synergistic 
effect, fineness of additions and amount of additive used in the mixture. 
 
Keywords: cement LC³; Synergistic effect; Performance index. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A produção de cimento Portland é responsável por emitir um dos principais e mais abundantes gases presentes na 
atmosfera, pertencente ao grupo dos Gases de Efeito Estufa (GEE), o dióxido de carbono (CO2), acompanhando a 
problemática do aquecimento global. Conforme Antoni et al. [1] estima-se que a produção do cimento Portland contribui 
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para 5 a 8% do total de emissões globais de CO2, e acredita-se que até o ano de 2050 haja um grande aumento do valor 
previsto do consumo de cimento Portland [2]. Neste sentido, surge a necessidade da implantação de medidas mitigadoras 
no processo produtivo do cimento, a partir de inovações tecnológicas, como por exemplo, o uso de materiais cimentícios 
suplementares para a redução da proporção clínquer/cimento. 
 
As misturas ternárias vêm ganhando destaque na indústria de cimento, por permitir a substituição parcial do clínquer por 
uma combinação de dois Materiais Cimentícios Suplementares (MCS). O cimento LC³ é uma mistura ternária, na qual o 
fator de clínquer pode ser reduzido pela metade, através da substituição parcial da argila calcinada e fíler calcário. Os 
primeiros estudos deste cimento foram realizados na Índia e em Cuba [3,4] com resultados promissores, comprovando a 
ação potencializada quando se adiciona, simultaneamente, os três materiais.  
 
Na hidratação do cimento Portland comum, a fase silicato, alita (C3S) e belita (C2S), formam o silicato de cálcio hidratado 
(C-S-H) e hidróxido de cálcio (CH). O aluminato tricálcico (C3A) reage com o gesso para formar a etringita (C6AS3H32) 
até que o gesso seja totalmente consumido, após isso, a etringita reage com a fase aluminato (C3A e C4AF) para formar o 
monossulfato (C4ASH12). Quando adicionada a argila calcinada, esta combina com o hidróxido de cálcio (hidratação do 
C3S e C2S) e contribui na formação do C-S-H secundário para o sistema cimentício. Já com a adição do fíler calcário, a 
calcita rege com o C3A do clínquer para formar as fases hemicarboaluminato 
(3CaO.Al2O3.0,5Ca(OH)2.0,5CaCO3.11,5H2O) e monocarboaluminato (3CaO.Al2O3.CaCO3.11H2O) [5, 6]. Foi 
demonstrado experimentalmente e com cálculos termodinâmicos, que na presença de carboaluminatos, a transformação 
da etringita não ocorre, sendo assim a estabilização da etringita resulta em uma porosidade reduzida, mesmo em idade 
precoce [7]. 
 
A sinergia entre os materiais cimentícios suplementares do cimento LC³ foi comprovada em uma proporção 2:1 de argila 
calcinada e fíler calcário [1, 8, 9, 10, 11, 12].  Tironi et al. investigaram a proporção 3:1 (argila calcinada:fíler calcário) 
em taxas de substituição de até 40%, em que os resultados revelaram que ainda ocorre o efeito de enchimento do fíler 
calcário, reduzindo significativamente a quantidade de poros na matriz [13]. Com relação a durabilidade deste cimento, 
os autores Shi et al. estudaram os parâmetros de ataque de sulfato, difusão de cloretos e carbonatação, e observaram um 
desempenho ruim apenas com a carbonatação, em comparação com a argamassa de referência [14]. 
 
O cimento de argila calcinada e fíler calcário (LC³) aparenta ser bastante promissor para a resolução da problemática de 
emissões de GEE, com baixa emissão de CO2, sendo ambientalmente correto. No entanto, diversas outras propriedades 
devem ser consideradas antes da adoção pelas industrias cimenteiras. Neste trabalho, o cimento Portland foi substituído 
por argilas calcinadas e fíler calcário da região, para avaliar a resistência à compressão simples de pastas cimentícias. 
 
2. PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 
O programa experimental desta pesquisa está descrito no organograma da Figura 1, exemplificando os materiais 
utilizados, composição da mistura e ensaios realizados. Foram moldadas pastas cimentícias com substituição de 45% do 
cimento Portland, por 30% de argila calcinada e 15% de fíler calcário (proporção 2:1) (Tabela 1), conforme a literatura, 
no intuito de avaliar a resistência à compressão simples, com base nas prescrições normativas da ABNT NBR 7215 [15] 
e ABNT NBR 5752 [16].  
 

 
Figura 1 - Organograma do programa experimental 
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Tabela 1 - Porcentagem dos traços utilizadas nas pastas cimentícias 

Traços 
Cimento 
Portland 

Argila 
Calcinada 

Metacaulim 
Fíler 

calcário 
Gesso a/c aditivo (%) 

CREF 95% 0% 0% 0% 5% 0,50 0,09 

CLC3-1 50% 30% 0% 15% 5% 0,50 0,75 

CLC3-2 50% 0% 30% 15% 5% 0,50 1,05 

 

2.1. Caracterização dos materiais 
 
Para a realização desta pesquisa os materiais utilizados na produção das pastas cimentícias foram: cimento Portland 
CPV  ARI, dois tipos de argila calcinadas, fíler calcário, gesso, aditivo superplastificante e água potável. A seguir são 
apresentadas como foi realizada a caracterização desses materiais. 
 
i. Aglomerante 
 
Para a realização das pastas cimentícias foi utilizado o cimento Portland CPV  ARI, indicado para situações em que são 
exigidas desformas rápidas das peças concretadas. A Tabela 2 apresenta os ensaios realizados e a metodologia utilizada. 
 

Tabela 2 - Caracterização do aglomerante utilizado 

Ensaios Metodologia 
Área específica (Blaine) ABNT NBR 16372 [17] 

Massa específica ABNT NBR 16605 [18] 
Finura #75  ABNT NBR 11579 [19] 

Início e fim de pega ABNT NBR 16607 [20] 
Perda ao fogo ABNT NBR NM 18 [21] 

D10, Dmédio e D90 ( ) Granulometria à laser 
Composição química Fluorescência de raios-X 

 
ii. Materiais cimentícios suplementares 
 
Optou-se por utilizar quatro tipos de adições minerais, sendo duas argilas calcinadas, fíler calcário e gesso (sulfato de 
cálcio), para a formação do cimento LC³. Na Tabela 3 estão apresentados os ensaios realizados e a metodologia utilizada. 
 

Tabela 3 - Caracterização dos MCS utilizados 

Ensaios Metodologia 
Massa específica ABNT NBR 16605 [18] 

Perda ao fogo ABNT NBR NM 18 [21] 
D10, Dmédio e D90 ( ) Granulometria à laser 
Composição química Fluorescência de raios-X 

 
iii. Aditivo superplastificante 
 
O aditivo utilizado na pesquisa foi o superplastificante de terceira geração, à base de éter policarboxílico modificado, 
buscando obter a mesma trabalhabilidade em todas as misturas. A caracterização físico-química do aditivo encontra-se 
apresentada na Tabela 4, conforme os dados do fabricante. 
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Tabela 4 - Caracterização do aditivo utilizado 

Propriedade Glenium 51® 
pH 6 

Densidade (g/cm³) 1,087 
Sólidos (%) 30 

Viscosidade (cP.s) < 150 
 
iv. Água  
 
Para a produção da pasta foi usada a água fornecida pela companhia de abastecimento de água da região de Brasília-DF, 
estando a mesma isenta de impurezas visíveis. 
 
2.2. Métodos 
 
i. Confecção das pastas cimentícias 
 
Para a confecção das pastas foi necessária a utilização do mini-slump para que todas apresentassem a mesma consistência, 
a fim de comparação das misturas. Fixou-se uma relação a/c em 0,5 nas pastas e acrescentou teores adequados de aditivo 
superplastificante (Tabela 1). O mini-slump consiste em um mini-cone de Kantro de acrílico com 6 cm de altura, base 
inferior de 4 cm de diâmetro e base superior de 2 cm de diâmetro (Figura 2a). O procedimento deu-se com a preparação 
da pasta em um misturador planetário (Figura 2b) com capacidade de 5 litros. Antes da adição de água, os MCS
misturados com o cimento CP V, para garantir a homogeneização da mistura. As pastas foram confeccionadas de acordo 
com a NBR 16606 [22], seguindo os tempos especificados para a adição dos materiais. 
 
O mini-slump foi medido imediatamente após a mistura, sendo o cone totalmente preenchido pela pasta, e em seguida 
removido perpendicularmente a superfície. Após a estabilização, mede-se dois diâmetros ortogonais e o valor médio 
corresponde ao espalhamento da pasta, este valor foi fixado em 94 ± 4 mm, por essa consistência ser considerada mais 
favorável para os processos de mistura e moldagem [23]. O passo seguinte, foi a moldagem de corpos de prova de 
dimensões iguais a 5 x10 cm. 
 

 
(a) Mini-cone de kantro 

 
(b) Mistura das pastas cimentícias 

Figura 2 - Moldagem das pastas cimentícias com relação a/agl =0,5. 

 
ii. Resistência à compressão simples e Índice de desempenho dos traços 
 
Este ensaio foi realizado conforme ABNT NBR 7215 [15] nas idades de 3, 7, 28, 91 e 112 dias de cura úmida, em corpos 
de prova cilíndricos de dimensões 5 x 10 cm. Antes da realização do ensaio de resistência, os corpos de prova foram 
retificados para que a carga fosse distribuída de maneira uniforme na área transversal ao corpo de prova. 
 
Para a determinação do índice de desempenho, a prescrição normativa da ABNT NBR 5752 [16] estabelece a idade de 
28 dias, no entanto, será analisada o comportamento nas idades de 3, 7, 28, 91 e 112 dias de cura úmida. Este parâmetro 
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corresponde a uma relação entre a resistência mecânica de misturas com adições e a resistência mecânica da mistura de 
referência.  
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1. Caracterização dos materiais 
 
i. Aglomerante 
 
A Tabela 5 mostra os resultados obtidos de acordo com os ensaios de caracterização do aglomerante. Quanto a composição 
química deste material, o cimento possui 74,42% de óxido de cálcio (CaO) e 9,47% de dióxido de silício (SiO2), valores 
esperados de acordo com a literatura [24]. Os diâmetros característicos são apresentados nesta tabela, e a distribuição 
granulométrica é mostrada na Figura 3. Além disso, vale ressaltar que todos os limites impostos pela prescrição da 
normativa NBR 16697 [24] foram atendidos. 
 

Tabela 5 - Resultados de caracterização do Cimento Portland CPV 

Propriedade Resultado Limites 
Área específica (Blaine) (cm²/g) 5350 - 

Massa específica 3,07 - 
 (%) 4,62  6,0 (ABNT NBR 16697 [24]) 

Tempo de início de pega (min) 151 (ABNT NBR 16697 [24]) 
Tempo de fim de pega (min) 284 (ABNT NBR 16697 [24]) 

 
D10 1,27 - 
D90 27,87 - 

Dmédio 11,51 - 

Composição química (%) 

SiO2 9,47 - 
Al2O3 2,64 - 
Fe2O3 4,10 - 
CaO 74,42 - 
K2O 0,60 - 
TiO2 0,35 - 
MnO 0,17 - 
SO3 2,54 (ABNT NBR 16697 [24]) 

Outros 0,73 - 
LOI 5,00 6,5% (ABNT NBR 16697 [24]) 

 

  
Figura 3 - Distribuição granulométrica do cimento Portland CPV 

ii. Materiais cimentícios suplementares 
 
A Tabela 6 mostra os resultados obtidos de acordo com os ensaios de caracterização dos materiais cimentícios 
suplementares. Todos os materiais apresentaram valores de massa específica próximos, e inferiores à do cimento. Com 
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relação aos diâmetros referentes a 10%, 90% do material passante e diâmetro médio, pode-se observar que a argila 
calcinada 2 apresenta uma característica mais fina que a argila calcinada 1, a partir do menor diâmetro das partículas. Já 
o fíler calcário, apresenta um menor diâmetro de partícula por ser um material carbonático, e com finura elevada, no 
entanto, o gesso, obteve o menor valor de diâmetro dentre todos os materiais. Este resultado influencia diretamente na 
quantidade de aditivo, para a comparação de uma mesma consistência dentre as pastas cimentícias.  
 
Quanto a composição química desses materiais, para as argilas calcinadas observou-se altos teores de SiO2, Al2O3 e Fe2O3, 
atendendo a especificação mínima da norma NBR 12653 (2014), que estabelece que a soma dos óxidos deve ser igual ou 
superior a 70%. Os teores de SO3 e perda ao fogo também se encontram em conformidade, com o valor menor que 4,0% 
e 10%, respectivamente.  
 

Tabela 6 - Resultados de caracterização dos Materiais Cimentícios Suplementares 

Propriedade Argila Calcinada 1 Argila Calcinada 2 Fíler Calcário Gesso 
Massa específica 2,68 2,52 2,68 2,60 

 
D10 1,25 1,42 1,24 1,16 
D90 58,78 42,22 43,01 36,99 

Dmédio 16,81 14,04 13,74 11,10 

Composição química (%) 

SiO2 51,27 52,79 6,56 1,10 
Al2O3 29,70 30,96 2,18 0,39 
Fe2O3 4,58 5,77 2,19 0,64 
CaO 4,87 - 46,19 55,41 
K2O 1,19 3,31 0,92 0,31 
TiO2 3,12 2,34 0,27 - 
MnO - 0,06 - - 
SO3 0,35 0,08 0,22 30,83 

Outros 1,95 1,69 4,23 1,77 
LOI 2,97 3,00 37,24 9,55 

 
3.2. Resistência à compressão simples e Índice de desempenho dos traços 
 
As pastas cimentícias foram submetidas ao ensaio de resistência à compressão simples, nas idades de 3, 7, 28, 91 e 112 
dias de cura, conforme a prescrição normativa ABNT NBR 7215 [15], e os resultados estão apresentados na Figura 4. A 
partir dessa figura é possível observar que após os 28 dias de cura, as misturas ternárias apresentam resistência à 
compressão ligeiramente superior ao cimento de referência.  
 

 
Figura 4 - Resistência à compressão simples das pastas cimentícias nas idades de 3, 7, 28, 91 e 112 dias de cura 
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A mudança no comportamento de resistência à compressão das pastas cimentícias pode ser explicada devido as reações 
pozolânicas proporcionadas pela argila calcinada e fíler calcário, por meio da formação dos compostos carboaluminatos. 
O estudo de Antoni [1] também confirma esse comportamento, com tendência de aumento na resistência do cimento LC³ 
em idades mais tardias. Dessa maneira, os resultados mostraram-se eficientes, uma vez que a substituição de 45% do 
cimento é bastante expressiva, perdendo consideravelmente parte dos compostos C3S e C2S, responsáveis pela resistência. 
 
Na Figura 5 é possível verificar os índices de desempenho calculados para cada uma das misturas, ao longo dos períodos 
de cura. No que diz respeito a este parâmetro, pode ser observado tendências semelhantes na evolução do índice de 
desempenho, confirmando o efeito da mistura ternária em comparação com a mistura de referência. 
 

 
Figura 5 - Índice de desempenho das pastas cimentícias nas idades de 3, 7, 28, 91 e 112 dias de cura 

A partir da Figura 5 percebe-se que até os 28 dias de cura a mistura contendo cimento LC3 tem um índice de desempenho 
menor que a mistura de referência. Nas idades mais avançadas ocorre um comportamento inverso, sendo que as misturas 
ternárias apresentam desempenhos maiores (cerca de 20% a mais) que a mistura de referência com cimento Portland. Este 
comportamento pode ser explicado devido ao aumento da taxa de crescimento da resistência à compressão dos cimentos 
com substituição. A melhora na resistência ratifica os benefícios provenientes das reações pozolânicas, sendo associadas 
a diminuição do hidróxido de cálcio, formação do C-S-H secundário e refinamento dos poros no sistema cimentício. 
 
Em comparação com as duas misturas ternárias, os resultados apresentaram-se semelhantes, sendo explicado o aumento 
de resistência devido ao ganho de pozolanicidade dos maiores teores de Al2O3 [26] (Tabela 6). Além disso, apesar dos 
resultados de caracterização dos materiais apresentarem próximos, a partir da Tabela 1 é perceptível verificar o aumento 
da quantidade de aditivo para atingir uma mesma consistência, podendo influenciar no ganho de resistência à compressão.  
Desse modo, vale ressaltar que em termos de propriedades mecânicas o cimento LC³ pode ser uma alternativa viável. 
 
Diante da diferença nos resultados entre o cimento LC³ e cimento Portland, confirmam as premissas feitas por Bishnoi et 
al. [3], Scrivener [27] e Viscaíno Andrés et al. [28], que a adição de argila calcinada e fíler calcário proporcionam reações 
sinérgicas responsáveis pelo desempenho final do LC³.  
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O presente trabalho desenvolvido buscou avaliar a resistência à compressão de pastas cimentícias utilizando o cimento 
LC³ em comparação com o cimento Portland de referência. Foi observado que os resultados encontrados nas pastas 
cimentícias contendo misturas ternárias foram eficientes, mostrando um aumento na resistência à compressão simples nas 
idades de 91 e 112 dias. Além disso, também verificou uma influência devido ao tipo de argila calcinada utilizada, 
provavelmente em função da composição química, finura do material e quantidade de aditivo utilizado na mistura. 
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Do ponto de vista ambiental os resultados também são convincentes, visto que as misturas ternárias apresentaram uma 
redução significativamente na proporção de clínquer utilizada. Portanto, é viável a utilização de cimento LC³ em 
comparação com os valores de resistência à compressão simples, a partir da substituição de 45% de cimento Portland por 
30% de argila calcinada e 15% de fíler calcário. Dessa maneira é interessante a realização de novos estudos no Brasil para 
avaliar a eficiência de outros materiais, buscando diminuir as emissões dos gases poluentes provenientes da indústria 
cimenteira. 
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RESUMO 
 
O concreto elaborado em regiões de climas quentes pode apresentar algumas alterações em suas propriedades, causando 
retrações plásticas em superfícies de concreto. Sabe-se que há normativas que limitam o tamanho de fissuras e que por 
vezes é necessário o retrabalho na construção civil, o que gera elevado custo e produção de entulho, indo na contramão 
ao que se prega as construções sustentáveis. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi estudar o comportamento 
do concreto no estado plástico e endurecido, utilizando dois tipos de cimentos de mesma adição pozolana, três métodos 
de cura e duas resistências características, 25 e 35 MPa aos 28 dias, a fim de observar as propriedades do concreto, 
mostrar melhorias e evitar manifestações patológicas. Percebeu-se por meio dos resultados obtidos nos ensaios 
elaborados, que o uso do cimento Resistente a Sulfato não apresentou ganhos de resistências satisfatórios em relação ao 
resultado obtido do concreto produzido com cimento CP-II-Z-32. Já o método de cura foi determinante para se 
conseguir resistência estimada. Somente os corpos que passaram por cura úmida conseguiu atingir o fck estimado em 
todos os ensaios realizados. Dessa forma fica evidente que a cura é essencial em obras de engenharia para que se tenha 
a resistência prevista em projetos. 
 
Palavras-chave: concretagem em climas quentes, influência de método de cura, cimento resistente a sulfatos. 
 
ABSTRACT 
 
The concrete elaborated in hot climates regions can present some changes in your properties, causing plastic shrinkage 
in concrete surfaces. It is known that there are regulations that limit the size of cracks and sometimes is necessary the 
rework in civil construction, which generate high cost and production of rubble, going against the sustainable 
construction. However, the objective of present work was study the behavior of the concrete in plastic state and 
hardened, using two types of concretes from the same addition pozolona, three methods of curing and two 
characteristics resistance, 25 and 35 MPa to 28 days, in order to observe the properties of concretes, show improvement 
and avoid pathological manifestation. Realized through the results obtained in the elaborated tests, that the use of 
sulfate-
concrete made with cement  CP-II-Z-32. So the method curing was determined to get estimated resistance. Only the 
bodies that has undergone moist curing obtain the fck estimated in all the realized tests. That way is evident that the 
cure is essential in engineering works to have the resistance expected in projects 
 
 
Keywords: Concrete casting in hot weather, influence of the curing way, sulfate-resistant cement. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O cimento Portland combinado com água forma uma pasta que tem sua fluidez definida a partir da quantidade de água 
adicionada à mistura. Helene e Andrade [1] afirmam que essa pasta envolve os agregados, como brita e areia, para 
produzir um material que inicialmente pode ser moldado em qualquer forma (estado plástico), mas que com o passar do 
tempo endurece, adquirindo resistência estrutural de bom desempenho. 

De acordo com Mehta e Monteiro [2], climas quentes podem aumentar a perda de abatimento, a fissuração por retração 
plástica e o consumo de água de amassamento. Além disso, essa condição climática pode reduzir o tempo de pega da 
pasta de cimento. Essas alterações na mistura podem influenciar, principalmente, na resistência e na durabilidade da 
estrutura. 

Entre os métodos utilizados para melhorar o desempenho do concreto frente às condições climáticas pode-se citar o 
procedimento da cura e uso de cimentos que liberam menor quantidade de calor durante o processo de hidratação, 
conforme Valin Junior, Alves e Ishii [3]. Estudos sobre a cura vêm sendo cada vez mais aprofundados, pois estão 
relacionados diretamente à sustentabilidade, uma vez que se o procedimento for elaborado de forma mais eficaz, 
garante uma vida maior a estrutura e menores gastos com manutenções, utilização de novos materiais e menor produção 
de resíduos [3].  

Bauer [4] afirma que a liberação de calor (processo exotérmico) é causada principalmente pela presença de aluminatos 
tricálcicos (C3A) na composição do cimento. Os cimentos, de um modo geral, não apresentam altos teores de C3A, mas 
quanto menor a taxa em sua composição, menos calor é liberado pela mistura, e consequentemente, pode-se amenizar 
os efeitos da combinação do processo exotérmico e clima quente na produção do concreto. 

De acordo com a ABNT/NBR 16697:2018 [5], possuir baixos teores de C3A é uma das condições do cimento para ser 
considerado resistente a sulfato (RS). Todos os tipos de cimento podem ser considerados RS, desde que atendam aos 
requisitos normativos. Segundo Neville [6], o fato do cimento RS possuir taxa limitada de C3A diminui a liberação de 
calor na hidratação do cimento a fim de evitar fissurações que possam fazer com que agentes agressivos adentrem o 
concreto.  

Por Palmas - Tocantins possuir as combinações de fatores climáticos desfavoráveis à mistura durante maior parte do 
ano pensou-se na melhoria que o cimento RS poderia apresentar em regiões quentes, devido conter menor teor de C3A e 
ter disponibilidade na região, pretendeu-se fazer uma análise do quanto seu uso poderia influenciar, aliado ao método de 
cura úmida, cura química e cura ao ar livre na eficiência do concreto. 

Diante do exposto, o presente trabalho objetiva a comparar o comportamento de concretos estruturais produzidos com 
Cimento Portland Composto e o Cimento Portland Composto Resistente a Sulfatos (RS), ambos com adição pozolânica, 
sob diferentes métodos de cura, na cidade de Palmas  Tocantins. 

2. CURA DO CONCRETO 

Segundo Neville [6], o objetivo da cura é manter o concreto saturado, ou o mais próximo possível do saturado, até que 
os espaços da pasta cimento fresco, primeiramente completados com água, tenham sido preenchidos pelos produtos de 
hidratação do cimento até uma condição desejável. [2] A cura possui dois objetivos: evitar a perda prévia de umidade e 
regularizar a temperatura do concreto num tempo suficiente para que este obtenha um nível de resistência pretendido. 
 
Durante a concretagem em climas quentes são necessários alguns cuidados com a cura. Quando houver elaboração de 
concreto e existir um dos fatores que definem clima quente é necessário adotar técnicas e procedimentos apropriados e 
observá-los rigorosamente. A uniformidade é essencial e a inobservância desses procedimentos significam problemas 
[7]. 

O método mais conhecido é a cura úmida. A cura úmida é um dos métodos mais simples de proteção do concreto fresco 
[2]. É feito com a aspersão de água à superfície exposta com intervalos frequentes ou ainda com a inundação da peça. 
Aitcin [8] relata que proceder a esse método de cura de forma excessiva é melhor que não exercer nenhum tipo de cura, 
já que nesse procedimento se utiliza a água que possui baixo custo. Outra forma é definida por Beserra [9], ele afirma 
que a aplicação da cura química forma uma membrana que impede a saída de água pela superfície do concreto, evitando 
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sua evaporação. A cura química deve ser aplicada somente após acabar a ascensão de água à superfície do concreto 
(exsudação) e antes que a superfície fique seca [6].  

Por fim, existe a cura ao ar livre, onde os elementos concretados ficam simplesmente expostos às condições naturais da 
região onde se molda o concreto. Entretanto, no canteiro de obra pode ocorrer a interrupção dos processos de cura antes 
que tenha ocorrido a máxima hidratação possível [6].  
 

3. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DE PALMAS TO 

 
Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) [10] durante meses de junho e julho possuem registros acima 
de 30 ºC e alguns registro acima de 35 ºC que segundo normativa podem ser prejudiciais ao concreto. Vale ressaltar que 
não é necessária ter elevadas temperaturas para obter situação que prejudique as propriedades do concreto, qualquer 
combinação de umidade baixa e incidência de ventos já são suficientes para aumentar a perda de água do concreto que 
resulte em fissurações. 

 

 

Figura 1: Temperaturas máximas diárias em junho de 2011 a 2014 
Fonte: INMET, 2017 

 
Por meio da figura 1, pode-se observar que nos anos de 2011 a 2014 o menor valor de temperatura máxima ficou em 
torno dos 25 ºC. Nesse mesmo período temos umidades mínimas em torno de 40% e velocidade de vento entre 10 e 23 
Km/h. Essas combinações impulsionam o aumento da taxa de evaporação. A figura 2 representa as temperaturas 
máximas referentes ao mês de julho, também no período de 2011 a 2014. 

 

 

Figura 2: Temperaturas máximas diárias em julho de 2011 a 2014 
Fonte: INMET, 2017 

 
A figura 2 também mostra temperaturas elevadas, com picos de 37 ºC e menores valores para temperaturas máximas em 
torno de 25 ºC, assim como o gráfico referente aos meses de junho. O mês de julho tem apresentado nos últimos anos 
velocidade de vento em torno de 3 km/h a 20 km/h conforme [10].  Já a umidade mínima diária varia bastante, de 30 a 
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60%, ainda de acordo com o instituto. Esses dados serviram para embasar a pesquisa, uma vez que a realização dos 
ensaios e os procedimentos de cura foram realizados nos meses de junho e julho.  
 
De acordo com a ABNT/NBR 14931:2004 [11], para execução de estruturas de concreto, locais com temperaturas 

  a velocidade do vento for alta 
 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
4.1 Cimentos  
 
Foram utilizados os cimentos Portland CP-II-Z-32 e CP-II-Z-32-RS, pela disponibilidade na cidade de Palmas e fácil 
obtenção no comércio local, recebido conforme prescrições da ABNT/NBR 16697:2018 [5]. 
 
4.2 Agregado miúdo  
 
Utilizou-se areia natural de leito de rio obtida na região, aceita segundo especificações da ABNT/NBR 7211:2009 [12], 
peneirada até ficar com granulometria fina; 
 
4.3 Agregado graúdo 
 
Adquiriu-se pedra granítica britada com Dimensão Máxima Característica (DMC) de 25 mm obtida em jazida local, 
também recebida em acordo com as especificações da ABNT/NBR 7211:2009 [12]; 
 
4.4 Membrana para cura química 
 
Adquirida no comércio local, o agente químico da SIKA, foi recebida e aplicada segundo recomendações do fabricante. 
 
4.5 Metodologia 
 
A produção do concreto foi realizada em dois grupos principais, um com cimento CP-II-Z-32 e outro com CP-II-Z-32-
RS. Para cada grupo, formaram-se subgrupos nos quais foram testadas as resistências de 25 e 35 MPa. Além disso, em 
cada subgrupo testamos três métodos de cura, a saber: úmida, química e ao ar livre, e como eles influenciam nas 
propriedades do concreto. Foram descritos ainda, alguns ensaios de caracterização do concreto para analisar a qualidade 
do material produzido. Essa metodologia foi organizada e mostrada na figura 1.  

Os ensaios de caracterização dos materiais foram elaborados no laboratório de Engenharia Civil da Universidade 
Federal do Tocantins, com exceção do ensaio de compressão, que foi realizado no Laboratório do CEULP - ULBRA.  

A figura 3 mostra o esquema de ensaios realizados, totalizando 12 combinações para análise do surgimento de 
fissuração por retração dos blocos de concreto e para ensaio de resistência a compressão nas idades de 3, 7, 14 e 28 dias. 
O traço 1 (T1), com cimento CP-II-Z-32 foi separado em T1-A com resistência de 25 MPa e T1-B para resistência de 
35 MPa. Tanto o T1-A quanto o T1-B passaram por 3 métodos de cura. O mesmo foi feito para o cimento CP-II-Z-32-
RS (T2). 
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Figura 3  Programa Experimental. 

A escolha desses dois tipos de cimento se justificou pela sua fácil disponibilidade na cidade de Palmas e por 
apresentarem a mesma adição: a pozolana. Logo, o objetivo de analisar se o fato de ser resistente à sulfato melhorar 
alguma propriedade do concreto seria mais confiável, pois o cimento resistente a sulfato contem baixa taxa de C3A, e o 
intuito é observar se o baixo nível de C3A contribui na diminuição de fissuração.  

Tabela 1: Grupos de Ensaios 

 
 
A classe de resistência de partida, mostrada na tabela 1, de 25 MPa, referente ao grupo A  foi estabelecida em 
concordância com a norma NBR 6118:2014 [13] de resistência mínima para concretos estruturais em ambientes com 
classe de agressividade moderada, como é o caso da cidade de Palmas. Na fase plástica, foram executados os ensaios de 
consistência pelo método de abatimento do tronco de cone, de massa específica, de fissuração plástica e de evolução da 
temperatura do concreto. Na fase endurecida procedeu-se os ensaios de compressão e de absorção de água. A figura 3 
mostra organizadamente o programa proposto. 

Dessa forma, foram comparados os resultados obtidos de traço elaborado com mesma estimativa de resistência, T1-A 
com T2-A e T1-B com T2-B. Ainda assim, foi comparado o grau de fissuração e de resistência mecânica entre o mesmo 
traço, por exemplo, no grupo T1-A foram comparadas as fissurações e a resistência obtida com os três procedimentos 
de cura.  
 
4.6 Dosagem do concreto 
 
A dosagem de concreto foi feita pelo método da ABCP, baseado no método do American Concrete Institute (ACI), a 
qual fornece a quantidade em massa de cada insumo para a mistura. De acordo com a ABCP, fixou-se dois valores 
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dentre: a relação a/c, a resistência normal do cimento aos 28 dias e a resistência do concreto requerida aos 28 dias. 
Determinou-se, em seguida, o consumo de água, o consumo de cimento, o consumo de agregado graúdo e miúdo. 

A figura 4 mostra os corpos de prova que foram submetidos aos três tipos de cura e que foram rompidos conforme os 
dias programados. 

 
Figura 4: Corpos de provas para ensaio de compressão axial 

 
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
O agregado miúdo utilizado na produção do concreto é de origem de leito de rio e foi obtido em Palmas  TO. A tabela 
mostra os resultados obtidos da caracterização deste agregado. Na tabela 2 estão representados os valores obtidos no 
ensaio de caracterização da areia utilizada no ensaio. 
 

Tabela 2: Ensaios de Caracterização do Agregado Miúdo 

 
 
A origem do agregado graúdo utilizado nos experimentos é granítica adquirida na própria região. A tabela 3 mostra os 
resultados obtidos no ensaio de caracterização desse material. 
 

Tabela 3: Ensaios de Caracterização do Agregado Graúdo 

 
  

Após caracterizado os agregados realizou-se a dosagem do concreto. O resultado será apresentado, para as duas 
resistências (25 e 35 MPa), na tabela 4. 
 

Tabela 4: Dosagem do concreto  
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Estacionado a betoneira realizou-se o ensaio do abatimento do tronco de cone conforme a ABNT/NM 67:1998 [14], 
verificando a consistência do concreto. O ensaio foi realizado para todos os traços, suas respectivas resistências e tipo 
de cimento utilizado. Os resultados obtidos do ensaio são mostrados na tabela 5. 
 

Tabela 5: Resultado dos ensaios de abatimento do tronco de cone 

 
 

Os ensaios de massa específica e teor de ar incorporado foram realizados logo após desligamento da betoneira e a tabela 
6 mostra os resultados obtidos.  
 

Tabela 6: Resultados obtidos do ensaio de massa específica e teor de ar incorporado pelo método gravimétrico 

 
 

No estado endurecido foram realizados o ensaio de resistência do concreto. Obtivemos os resultados mostrados nas 
figuras 5 e 6. 
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Figura 5: Média da resistência o ensaio de resistência a Compressão Axial de concretos produzidos com cimento CP-II-
Z-32 e fck 25 MPa 

 
A partir dos dados mostrados na figura 5, observa-se que inicialmente há uma diferença de resultado nos primeiros dias 
e que no decorrer do tempo essa diferença aumenta consideravelmente. No início, aos 3 dias os corpos de prova que 
tiveram cura úmida foram superiores em resistência 6,06% em relação aos de cura química e 21,67% comparado aos 
que ficaram expostos ao ar livre. Já aos 28 dias o ganho de resistência dos corpos de prova que tiveram o procedimento 
de cura úmida foi 8,07% maior que a cura química e 41,88% maior que dos que os corpos de prova que ficaram 
expostos às condições climáticas palmense.  
 
Outra observação relevante é que os corpos submetidos ao procedimento de cura conseguiram atingir a resistência 
estimada de 25 MPa aos 28 dias. As temperaturas registradas para os dias de concretagem variaram de 34,7 ºC e 36,5 
ºC. Essas temperaturas poderiam afetar as propriedades no momento de concretagem, bem como influenciar os corpos 
de provas que ficaram expostos.  
 

 
Figura 6: Média da resistência do ensaio de resistência à compressão axial de concretos produzidos com cimento CP-II-

Z-32-RS e fck 25 MPa 
 

Com os dados obtidos do ensaio de compressão do concreto elaborado com cimento CP-II-Z-32-RS e fck 25 MPa 
mostrados na figura 6, observa-se que o método mais eficaz de cura foi a úmida, com ganhos de 5,50 % em relação a 
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cura química e 19,00% comparado aos corpos de prova que ficaram expostos ao ar livre, analisando os 3 dias de 
rompimento e chegou a 18,75% em relação a cura química e 40,04% em relação aos expostos ao ar livre aos 28 dias. 
 
Fazendo um breve comparativo entre as máximas dos resultados obtidos do concreto produzido com cimento CP-II-Z-
32 e o CP-II-Z-32-RS foi possível observar que o cimento resistente a sulfato não influiu significativamente nos ganhos 
de resistência, somente quando expostos ao ar livre apresentou melhores resultados que o  cimento CP-II-Z-32. A tabela 
7 mostra os resultados dos dois concretos de fck 25 MPa. 
 
Tabela 7: Média dos resultados obtidos nos ensaios de compressão do concreto com cimento CP-II-Z-32 e CP-II-Z-32-

RS para fck de 25 MPa 

 
 
Os dados obtidos mostram que, aos 28 dias, o concreto produzido com CP-II-Z-32 teve ganhos de 1,60% de resistência 
comparado com o CP-II-Z-32-RS, quando ambos foram submetidos a cura úmida. No caso de cura química, também 
aos 28 dias, os concretos apresentaram diferença de 11,65 %, com ganhos favoráveis ao CP-II-Z-32. Já no 
procedimento em que os corpos ficaram expostos ao ar livre a resistência aferida foi de igual valor. 
 
Vale ressaltar que apenas os concretos produzidos com cimento CP-II-Z-32 que passaram pelo procedimento de cura 
úmida e química atingiram a resistência estimada de 25 MPa. Já concreto produzido com este mesmo cimento e 
submetido à cura ao ar livre e os corpos de provas produzidos com CP-II-Z-32-RS submetidos a cura química e ao ar 
livre não apresentaram a resistência estimada aos 28 dias. Isso pode ter ocorrido pelo fato de os corpos de provas 
ficarem expostos ao meio ambiente, enquanto os de cura úmida ficaram submersos em tanques.  
 
Agora vamos analisar os resultados do grupo T2. A figura 7 mostra as medias obtidas utilizando o cimento CP-II-Z-32 e 
fck de 35 MPa. 
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Figura 7: Gráfico das médias dos resultados do ensaio de resistência a Compressão Axial de concretos produzidos com 

cimento CP-II-Z-32 e fck 35 MPa 
  
Os corpos de provas que tiveram cura úmida apresentaram resistência maior de 3,67% em relação aos de cura química e 
24,66% em relação aos que ficaram ao ar livre, quando rompidos aos 3 dias. Passados 7 dias, a diferença entre os corpos 
que passaram pela cura úmida e os que passaram pela cura química foi de 8,63% e da cura úmida para ao ar livre foi de 
25,66%. Registrados 14 dias da concretagem, os corpos que ficara sob cura úmida tiveram ganhos de 9,82% em relação 
à cura química e 31,80% em relação as que ficaram ao ar livre. Em 28 dias, o percentual entre os corpos de prova que 
passaram pela cura úmida em relação à cura química passou para 11,71% e a diferença da relação da cura úmida com a 
ao ar livre aumentou para 50,27%.  
 
 

 
Figura 8: Gráfico das médias dos resultados do ensaio de resistência a Compressão Axial de concretos produzidos com 

cimento CP-II-Z-32-RS e fck 35 MPa 
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Dessa forma, quando comparamos os resultados das figuras 7 e 8, observamos uma inconstância no quesito do tipo de 
cimento utilizado. Uma vez que hora o CP-II-Z-32 RS apresenta resultados melhores, hora o CP-II-Z-32 é melhor. 
 
 
6. CONCLUSÕES 
 
A importância de um procedimento de cura em regiões de climas quentes, como a cidade de Palmas  TO, deve ser bem 
desempenhado, havendo o controle da evaporação de água. Diante disso, observou-se que a presente cidade possui 
característica que podem ocasionar o surgimento de patologias nas estruturas de concreto, prejudicando as propriedades 
da mesma.  

No presente trabalho foi possível notar que a cura química apresentou resultados inferiores à cura úmida, possivelmente 
porque os corpos de provas submetidas ao agente químico ficaram em ambiente livre, enquanto os corpos de prova que 
foram submetidos à cura úmida ficaram submersos em tanque cheio de água, evitando assim a perda de umidade dos 
corpos de provas.  

Conforme os resultados apresentados, percebeu-se que o uso do CP-II-Z-32-RS não apresentou ganhos de resistências 
satisfatórios em relação ao resultado obtido do concreto produzido com cimento CP-II-Z-32. Já o método de cura foi 
determinante para se conseguir resistência estimada. Somente os corpos que passaram por cura úmida conseguiu atingir 
o fck estimado. Contudo, evidenciou-se que a cura é essencial em obras de engenharia para que se tenha a resistência 
prevista em projetos. 
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RESUMO 
 
Em consequência do desenvolvimento do setor construtivo, há uma crescente geração de Resíduos da Construção Civil 
(RCC), que necessita de um destino alternativo, além do seu descarte em aterros.  Em resposta a essa necessidade, o 
reaproveitamento da fração mineral dos resíduos de construção se tornou uma possível alternativa para a produção de 
novos concretos. Este trabalho tem como objetivo avaliar como o tratamento dos Agregados Reciclados de Concreto 
(ARC) por meio da carbonatação acelerada influencia nos valores de massa específica no estado fresco e na resistência à 
compressão do concreto produzido com ARC carbonatado em substituição ao agregado graúdo britado no teor de 20%. 
Foram produzidos três traços de concreto: concreto referência somente com agregado graúdo britado, concreto referência 
com 20% de ARC sem tratamento e concreto com 20% de ARC tratado com carbonatação acelerada. Como esperado, os 
valores tanto de massa específica no estado fresco, quanto de resistência à compressão do concreto produzido com ARC 
carbonatado foram superiores aos concretos de referência, podendo ser explicado pela melhora das características do ARC 
devido à carbonatação acelerada, em relação ao natural e ao não tratado, tornando eficiente a produção de novos concretos. 
 
Palavras-chave: Resíduo da Construção Civil; Agregado Reciclado de Concreto; Carbonatação acelerada de ARC; 
Tratamento. 
 
ABSTRACT 
 
As a result of the development of the construction sector, there is an increasing generation of Construction Waste, which 
needs an alternative destination in addition to its disposal in landfills. In response to this need, the reuse of the mineral 
fraction of construction waste has become a possible alternative for the production of new concretes. This work aims to 
evaluate how the treatment of Recycled Concrete Aggregates (RCA) by means of accelerated carbonation influences the 
values of apparent density in fresh concrete and the compressive strength of the hardened concrete produced with 
carbonated RCA in substitution to the coarse aggregate in the content 20%. It was made a reference concrete only with 
coarse aggregate and a reference concrete with 20% RCA without treatment to serve as a comparison for the concrete 
produced with 20% of carbonated RCA. As expected, the values of both apparent density in fresh concrete and 
compressive strength of hardened concrete produced with carbonated ARC were higher than the reference concretes, 
which can be explained by the improvement in the characteristics of ARC due to accelerated carbonation, in relation to 
the natural and to the untreated RCA, making the production of new concrete efficient. 
 
Keywords: Construction Waste; Recycled Aggregate Concrete; RCA accelerated carbonation; Treatment. 
 
 
1. INTRODUÇÃO  
 
Nas últimas décadas, a cadeia produtiva do setor de construção civil tem se desenvolvido em larga escala. Tal 
desenvolvimento leva ao crescimento da exploração de matérias primas para abastecer as indústrias e empreendimentos, 
e consequentemente ao aumento de Resíduos da Construção Civil (RCC). Os RCC podem ser oriundos das várias fases 
da cadeia construtiva, desde a extração das matérias primas até as fases de construção, reparos, reformas e demolições. 
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Devido à necessidade de preservar o meio ambiente e a qualidade de vida nas cidades, surge a necessidade dar novos 
destinos ao RCC além do descarte, levando ao reaproveitamento da fração mineral desse resíduo para a produção de 
novos concretos. 
 
O RCC pode ser reaproveitado para a produção de agregados reciclados. Os agregados reciclados podem ser classificados 
em Agregado de Resíduo de Concreto (ARC), quando o teor de fragmentos a base de cimentos e rochas é superior ou 
igual a 90%, ou para a produção de Agregado de Resíduo Misto (ARM), para teores de fragmentos à base de cimentos e 
rochas inferiores a 90% [1]. 
 
Uma das questões mais debatidas quanto à utilização do ARC para a produção de concreto é que o ARC possui argamassa 
porosa do concreto original aderida superficialmente ao agregado original. A presença dessa argamassa leva a baixos 
valores de massa específica e altos valores de absorção de água, além de formar dupla zona de transição, podendo afetar 
as propriedades do concreto produzido com o ARC [2]. 
 
Com o intuito de melhorar as características negativas do ARC, diversas pesquisas têm sido desenvolvidas propondo 
métodos de tratamento para estes agregados. Esses tratamentos visam a aplicação dos ARC na fabricação de diferentes 
produtos sem afetar o desempenho dos mesmos, considerando como comparativo, produtos feitos com agregados naturais. 
Um dos métodos de tratamento utilizados é o de carbonatação acelerada. 
 
O fenômeno químico da carbonatação tem sua ocorrência, nível e velocidade de incidência dependentes de diversos 
fatores. Dentre estes fatores estão inclusos a concentração de dióxido de carbono (CO2), a temperatura do ambiente, a 
estrutura porosa do material e o nível de saturação dos poros do material em questão [3]. A carbonatação acelerada do 
ARC gera reações onde o CO2 reage com o hidróxido de cálcio (CH) e o silicato de cálcio hidratado (C-S-H) para formar 
CaCO3 e gel de sílica (SiO2), preenchendo os poros da pasta de cimento aderida ao agregado natural original.  A 
carbonatação do ARC aumenta a massa específica e reduz a absorção de água.  
 
 Zhang et al. [4] produziram argamassas com relação cimento/areia de 1,5 e relação água/cimento de 0,5, utilizando como 
agregado miúdo areia natural, ARC não carbonatado e ARC carbonatado. O ARC escolhido era proveniente de concretos 
feitos com agregado graúdo britado. Houve uma melhora na resistência à compressão das argamassas com ARC 
carbonatado, em relação ao ARC não carbonatado e à areia natural. Comparando a argamassa produzida com ARC não 
carbonatado em relação à argamassa produzida com ARC carbonatado, houve um aumento na resistência mecânica de 
16% e 5% para 7 e 28 dias, respectivamente. Em relação às argamassas produzidas com areia natural, houve uma redução 
de 20% e 6% na resistência à compressão para as idades de 7 e 28 dias, respectivamente, utilizando ARC carbonatado. 
 
Zhang et al. [5] fabricaram argamassas com relação cimento/areia de 2,25 e relação água/cimento de 0,5, empregando 
areia natural, ARC não carbonatado e ARC carbonatado como agregado miúdo. O ARC escolhido era proveniente de 
concretos produzidos com agregado graúdo britado. Observou-se que a resistência à compressão das argamassas contendo 
ARC carbonatado para as idades de 7, 28 e 90 dias foram 11%, 6%, e 8% maiores em relação às argamassas contendo 
ARC não carbonatado. A resistência à compressão das argamassas contendo ARC carbonatado foi próxima à resistência 
das argamassas contendo areia natural. Ao investigar a zona de transição interfacial (ZTI), constataram que a carbonatação 
do ARC melhorou tanto a zona de transição original do ARC, quanto a nova zona de transição formada na argamassa. 
 
Tam, Butera e Le [6] investigaram o uso do ARC carbonatado na produção de concreto, variando a pressão da câmara de 
carbonatação, o tempo em que o ARC foi submetido ao tratamento e os teores de substituição do agregado natural por 
ARC. O concreto produzido com 30% de ARC carbonatado forneceu valores de performance física e mecânica melhores 
do que o concreto produzido com agregado natural, enquanto o concreto com 100% de substituição do agregado natural 
por ARC carbonatado gerou uma grande quantidade de água livre durante a mistura. 
 
Em seu estudo, Zhao et al. [7] produziram seu próprio ARC, expondo-o à carbonatação acelerada. O ARC foi testado 
antes e após o processo de carbonatação acelerada. Observou-se que para o ARC carbonatado houve um aumento da 
densidade e redução da porosidade e absorção de água. 
 
Considerando os resultados positivos obtidos por outros pesquisadores e os benefícios do reaproveitamento do CO2 [8], 
esse trabalho tem por objetivo avaliar os ARC tratados por meio da carbonatação acelerada, verificando como esse 
tratamento influenciou nas características de concretos produzidos com ARC. Foram avaliadas a massa específica no 
estado fresco e a resistência à compressão simples do concreto. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 
2.1 Cimento Portland 
 
O aglomerante utilizado foi o cimento Portland de alta resistência inicial (CP V ARI). Esta classe de cimento possui o 
maior teor de clínquer em comparação com outros cimentos, podendo ter até 10% de adição de material carbonático [9]. 
As propriedades físicas, químicas e mecânicas do cimento, assim como os métodos de ensaio e os limites normativos 
estabelecidos estão apresentados na Tabela 1. 
 

Tabela 1  Propriedades físicas e mecânicas do aglomerante CPV ARI 

 
 
2.2 Agregado miúdo natural 
 
O agregado miúdo selecionado para a composição da dosagem foi a areia quartzosa natural lavada de rio. A caracterização 
do agregado miúdo natural está disposta na Tabela 2. A curva granulométrica do agregado miúdo natural utilizado na 
pesquisa apresenta-se Figura 1. Observa-se que a curva do material encontra-se dentro da zona ótima. 

 
 
 
 
 
 
 

Resultado Limites*
Método de 

ensaio
02:28
03:33

3,00 -
ABNT NBM 

16605 [11]
1 dia 20,9
3 dias 34,3
7 dias 39,1

6,13
ABNT NBR NM 

18 [13]
CaO 72,253 N.E.

SiO2 15,037 N.E.

Al2O3 3,886 N.E.

SO3 3,705

Fe2O3 3,017 N.E.

MgO 0,879
SrO 0,474 N.E.

TiO2 0,349 N.E.

K2O 0,326 N.E.

MnO 0,065 N.E.
ZnO 0,009 N.E.

 N.E. = limite não estabelecido.

Perda ao fogo (%)

ABNT NBR 7215 
[12]

ABNT NBR NM 
65 [10]

Composição química,                          
em óxidos (%)

ABNT NBR 
14656 [14]

 *Limites estabelecidos pela ABNT NBR 16697 (2018);

Propriedades

Resistência à compressão 
(Mpa)

Massa específica (g/cm³)

Tempo de ínicio de pega (horas)
Tempo de fim de pega (horas)
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Tabela 2  Caracterização do agregado miúdo natural. 

 
 

 
Figura 1  Curva granulométrica do agregado miúdo natural. 

 
2.3 Agregado graúdo britado 
 
O agregado graúdo escolhido para essa pesquisa foi o agregado proveniente da britagem de rochas calcárias. As 
propriedades do agregado graúdo estão dispostas na Tabela 3. A curva granulométrica do agregado graúdo britado 
escolhido para a produção dos concretos dessa pesquisa apresenta-se na Figura 2. A curva granulométrica atende quase 
totalmente os limites da zona 4,75/12,5 e o aspecto visual da brita não é lamelar. 
 

Tabela 3  Caracterização do agregado graúdo britado. 

 
 

Resultado Método de ensaio
6,3
2,6

Solto 1,47
Compactado 1,59

2,63 ABNT NBR 9776 [17]Massa específica (g/cm³)

ABNT NBM NM 248 [15]

ABNT NBM NM 45 [16]Massa unitária (g/cm³)

Propriedades
Dimensão Máxima Característica (mm)

Módulo de finura

Resultado Método de ensaio
12,5

4,75/12,5
5,76

Solto 1,51
Compactado 1,63

2,73 ABNT NBR NM 53 [18]

Propriedades

Dimensão Máxima Característica (mm)
ABNT NBM NM 248 [15]

Módulo de finura

Massa unitária (g/cm³) ABNT NBR NM 45 [16]

Massa específica (g/cm³)

Zona granulométrica
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Figura 2  Curva granulométrica do agregado graúdo britado. 

 
2.4 Agregado reciclado de concreto 
 
O ARC escolhido foi fornecido pela Areia Bela Vista, localizada em sobradinho, no Distrito Federal. O ARC é originário 
de resíduos de construção e demolição, proveniente do Distrito Federal e entorno. O material é britado e atende as normas 
regulatórias para ser considerado ARC [1]. O ARC foi utilizado em substituição parcial ao agregado graúdo britado na 
proporção de 20% em volume de material. A utilização do ARC foi feita considerando a granulometria do agregado 
graúdo britado, ou seja, a substituição por ARC foi realizada de acordo com a quantidade de material retido por faixa 
granulométrica. Na Tabela 4 estão apresentadas a propriedades do ARC. 
 

Tabela 4  Propriedades do ARC. 

 
 
2.5 Água de amassamento 
 
A água de amassamento utilizada na produção do concreto foi a fornecida pela companhia de abastecimento público de 
água local, de acordo com a ABNT NBR 15900-1 [19].  
 
2.6 Aditivo superplastificante 
 
Com o intuito de manter a consistência do concreto foi fixada a relação água/cimento. Utilizou-se o aditivo 
superplastificante Glenium 51com cadeia de éter policarboxílico modificado. Esse aditivo atua dispersando as partículas 
de cimento, deixando o concreto mais plástico, permitindo alta redução de água, sem alterar o tempo de pega.  
 
2.7 Tratamento do ARC por carbonatação acelerada 
 
A carbonatação acelerada do ARC foi feita seguindo os parâmetros de controle da câmara de carbonatação acelerada 
conforme as recomendações da ISO 1920-12 [20]. O ARC foi carbonatado em uma câmara com concentração de dióxido 
de carbono de 3,0 ± 0,5 % por volume, temperatura de 27 ± 2 ºC e umidade relativa de 65 ± 5 %. O ARC foi carbonatado 
por 45 dias. Ao alcançar esta idade, uma amostra foi retirada da câmara, partida ao meio e testada com solução de 
fenolftaleína, mostrando que a carbonatação do agregado estava ocorrendo como previsto, Figura 3. Posteriormente o 
ARC foi retirado da câmara de carbonatação e levados para a produção do concreto. 

Resultado Método de ensaio
2,58
3,46Absorção de água (%)

ABNT NBR NM 53 [18]

Propriedades

Massa específica (g/cm³)
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Figura 3  Testagem do ARC carbonatado com fenolftaleína. 

 
2.8 Dosagem do concreto 
 
O método de dosagem escolhido para realização dessa pesquisa foi o IPT/EPUSP de Helene e Terzian [21]. Foram 
produzidos concretos convencionais, com relação água/cimento fixa em 0,5 e consistência de 150± 10mm. Foi utilizado 
o traço piloto normal, com relação aglomerante/agregado na proporção 1:5. Foi feito experimentalmente a dosagem para 
encontrar o teor ideal de argamassa, sendo este de 53%. O teor de aditivo superplastificante foi feito experimentalmente 
para todos os traços, de maneira a manter a consistência da mistura fresca. 
 
A substituição volumétrica do agregado natural pelo agregado reciclado foi feita na proporção de 20%, de acordo com a 
faixa granulométrica do agregado britado. Foram fabricados três traços de concreto: concreto referência (CREF) contendo 
somente agregado graúdo britado; concreto referência com ARC (CARC), porém sem tratamento no ARC; e concreto 
com o ARC tratado com carbonatação acelerada (CARC-Carb). 
 
Para os traços CARC e CARC-Carb foi considerada a absorção de água do ARC para que durante a concretagem a água 
de hidratação da pasta não fosse perdida para a alta porosidade do ARC. Para estes mesmos traços, foi feita também a 
pré-molhagem dos ARC por 20 minutos, previamente à concretagem. Foi verificado que aos 20 minutos em contato com 
a água, o ARC chega a mais de 80% de sua absorção total, como mostra a Figura 4. O processo de pré- molhagem consistiu 
em dispor o ARC na betoneira, despejando sobre esta água da dosagem até que estes ficassem cobertos por ela. Após este 
processo, deu-se prosseguimento à dosagem normalmente, acrescentando os demais materiais. Os traços unitários estão 
descritos na Tabela 5.

 
Figura 4 - Curva de absorção dos agregados graúdos de resíduo de concreto. 
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Tabela 5  Valores de traço unitário. 

 
 
2.9 Ensaios realizados no concreto 
 
No estado fresco do concreto, foram realizados os ensaios de consistência e de massa específica. A consistência do 
concreto foi determinada por meio do ensaio de consistência por abatimento de tronco de cone, de acordo com a ABNT 
NBR NM 67 [22]. A massa específica do concreto no estado fresco foi obtida conforme as recomendações da ABNT 
NBR 9833 [23]. 
 
Após a produção dos traços, foram moldados corpos de prova em formas cilíndricas de dimensões 100x200 mm e 
mantidos em câmara úmida para processo de cura até as idades de ensaio. Os ensaios de resistência à compressão simples 
foram realizados nas idades de 24 horas, 3, 7 e 28 dias, seguindo o procedimento da ABNT NBR 5739 [24], utilizando-
se 3 corpos de prova para cada idade. Os corpos de prova foram retificados previamente à realização do ensaio, de forma 
que suas superfícies estivessem uniformes e a carga aplicada fosse distribuída uniformemente. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Feitos os ensaios no estado fresco do concreto, observou-se que a consistência destes se manteve dentro dos limites 
estabelecidos de 150 ± 10 mm. Os resultados para massa específica no estado fresco estão apresentados na Figura 5. 
 

 
Figura 5  Gráfico da massa específica obtida para cada traço de concreto.  

 
Observa-se uma redução da massa específica do traço CARC em relação ao CREF, como esperado devido à substituição 
parcial do agregado graúdo britado pelo ARC. Para o traço CARC-Carb, houve um aumento na massa específica em 
relação ao CREF e em relação ao CARC, fato que ocorreu provavelmente devido ao aumento da massa específica do 
ARC, mostrando a efetividade da carbonatação do ARC.  
 
 
 
 
 

1 : 5

CREF 1 : 2,18 : 2,82 - 0,35

CARC 0,40

CARC-Carb 0,46

ARC
Relação 

a/c

Teor de 
superplastificante 

(%)

0,67

Traço
 (1:a:p)

53,00 0,50
1 : 2,18 : 2,15

Teor de 
argamassa (%)
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Com os resultados de resistência a compressão simples, foi plotado o gráfico que se encontra na Figura 6. 

 
Figura 6  Resistência à compressão obtida. 

 
Para os resultados do CREF e CARC, observa-se que os valores obtidos foram próximos, com exceção de 1 dia de idade. 
No traço CARC em relação ao CREF, houve uma menor resistência em 14,5% para 1 dia, em 0,2% para 3 dias, um 
aumento em 2% para 7 dias e uma redução de 1,1% para 28 dias. Tais resultados podem ser atribuídos ao fato de que o 
ARC utilizado nesta pesquisa possuir boa qualidade, contendo pouca argamassa aderida em sua superfície. O próprio 
processo de moagem do resíduo de concreto funciona como um tratamento de remoção da argamassa aderida na superfície 
dos agregados graúdos originais [25]. Portanto, mesmo usando 20% de ARC em substituição ao agregado graúdo britado, 
não houve grande variação na resistência mecânica entre os dois traços. Ressalta-se também que na substituição dos 
agregados foi mantida a distribuição granulométrica, o que contribui para o mesmo fator de empacotamento dos grãos.  
 
No traço CARC-Carb os valores de resistência à compressão se mostraram superiores aos valores dos traços CREF e 
CARC. Para a idade de 1 dia, o traço CARC-Carb, em relação ao CREF obteve uma redução de 13% de resistência, e em 
relação ao CARC houve um aumento de1,8% na resistência. Para 3 dias de idade para o traço CARC-Carb, houve aumento 
na resistência à compressão de 7,6% e de 7,9% em relação aos traços CREF e CARC, respectivamente. Para 7 dias de 
idade, houve aumento da resistência do traço CARC-Carb em 13,2% e em 10,9% em relação aos traços CREF e CARC, 
respectivamente. Com 28 dias de idade, o aumento da resistência do CARC-Carb em relação ao CREF e ao CARC foi de 
12,8% e de 14%, respectivamente. Isso sugere que o tratamento do ARC com carbonatação acelerada é efetivo, havendo 
a formação de CaCO3 nos poros da argamassa do agregado. A formação desse composto leva a uma redução e refinamento 
na porosidade do ARC, melhorando a qualidade do agregado reciclado e consequentemente as propriedades mecânicas 
do concreto. Ressalta-se que para a idade de 1 dia do traço CARC-Carb, a partir da redução da porosidade do ARC através 
da carbonatação, ocorre uma desaceleração do processo de absorção de água, levando a uma relação água/cimento maior 
na pasta, causando redução da resistência à compressão em relação aos traços CREF. No entanto, por melhorar as 
características do ARC, houve uma breve melhora na resistência à compressão do CARC-Carb em relação ao CARC. 
 
 
4. CONCLUSÕES  
 
A partir dos resultados experimentais obtidos e discutidos anteriormente, pode-se concluir que para o traço CARC-carb 
houve um aumento na massa específica no estado fresco do concreto, quando comparado aos traços CREF e CARC. 
 
Em relação às propriedades mecânicas, no traço CARC houve uma pequena redução da resistência em relação ao CREF, 
devido às características do ARC de possuir argamassa aderida em sua superfície, no entanto os valores seguem próximos 
devido à qualidade do ARC utilizado. Obter resultados tão próximos é de extrema relevância, pois há uma redução de 
consumo de recursos naturais para a fabricação de materiais que possuem desempenho mecânico semelhante. 
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Para o traço CARC-Carb, houve um aumento considerável na resistência à compressão em relação ao CREF e ao CARC. 
Essa melhora na resistência à compressão era esperada, pois o processo de carbonatação do ARC leva a melhora do 
material, reduzindo a porosidade do agregado reciclado. 
 
Por fim, avaliar somente o comportamento mecânico à compressão dos concretos não é suficiente. Faz-se necessário 
avaliar outros parâmetros, verificando todos os aspectos em que as substituições e os tratamentos feitos no ARC 
influenciam no produto final. Concretos, sobretudo concretos com funções estruturais, devem não somente atender às 
especificações mecânicas, mas devem atender às especificações de durabilidade, assim satisfazendo as solicitações de uso 
e de vida útil previstas em projeto. 
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RESUMO 
 
O concreto possui diversas propriedades e por meio dessas pode ser analisado, classificado e utilizado de maneira 
eficiente a garantir bom desempenho, durabilidade e resistência. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é 
realizar a dosagem e desenvolvimento do concreto de alta resistência (CAR) com materiais disponíveis na região 
Tocantina, utilizando o método de dosagem proposto por Mehta & Aïtcin. A metodologia consistiu em selecionar os 
materiais que disponíveis na região Tocantina, caracterizar os agregados, definir o método de dosagem e calcular o 
traço. Por fim, foram realizados ensaios de slump e de compressão. Os resultados obtidos nos ensaios de resistência à 
compressão axial constataram que com a utilização do cimento CP-V ARI na composição do concreto, verifica-se um 
ganho de resistência inicial significativo referente aos corpos de provas. O método de dosagem proposto por Mehta & 
Aïtcin mostrou ser de fácil execução, simples e prático para dosagem de concretos de alta resistência, uma vez que o 
método parte de vários valores tabelados, tais como consumo de água, teor e volume da pasta. O propósito inicial foi 
alcançado através da resistência média de 56,95 MPa após 28 dias, atingindo valor superior ao estipulado como objetivo 
da pesquisa de 55 MPa, constatando a eficiência da dosagem e dos materiais escolhidos para compor o CAR. 
 
Palavras-chave: CAR, dosagem, economia, matérias-primas, meio ambiente. 
 
ABSTRACT 
 
Concrete has several properties and, through them, can be analyzed, classified and used efficiently to ensure good 
performance, strength and resistance. In this context, the objective of the present work is to carry out a dosage and 
development of high strength concrete (CAR) with materials available in the Tocantina region, using the dosing method 
proposed by Mehta and Aïtcin. A methodology consisted of selecting the materials available in the Tocantina region, 
characterizing the aggregates, defining the dosage method and calculating the mix. Finally, perform drop tests and, 
later, compression. The results obtained in the tests of resistance to axial compression verified with the use of CP-V 
ARI cement in the composition of the concrete, verify if the initial resistance gain is significant in the specimens. The 
dosing method proposed by Mehta & Aïtcin proved to be easy to perform, simple and practical for dosing high-strength 
concretes, since the method is part of several marked values, such as water consumption, content and mass volume. The 
initial purpose was achieved through an average resistance of 56.95 MPa after 28 days, reaching a value higher than that 
stipulated as the objective of the research of 55 MPa, verifying the efficiency of the dosage and the materials selected to 
compose the CAR. 
 
Keywords: CAR, dosage, economy, raw materials, environment. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O concreto de alta resistência (CAR) é utilizado há muitos anos. Segundo Silva [1], em cidades como Yiftah El 
em Israel encontra-se pavimentos com aproximadamente 9000 anos que possui resistência a compressão de 40 MPa. 
Edificações na Grã-Bretanha construídas em meados de 1920, verifica-se que na atualidade possuem resistência entre 
75 a 120 MPa. 

Com o advento da tecnologia e a evolução nos estudos dos materiais, os CARs passaram a ter resistências cada 
vez maiores ao longo dos anos. A partir da tabela 1, é possível verificar a evolução do CAR durante as décadas 
relacionadas do período. 

Tabela 1 - Relação do tempo com a evolução da resistência do CAR, adaptado de Silva [1]. 

 
 

Entre os especialistas existe uma notória discussão a respeito dos valores limítrofes de resistência que 
classifiquem determinado concreto como um CAR. A NBR 8953/2015 [2] - Concreto para fins estruturais e a NBR 
6118/2014 [3] - Projetos de estruturas de concreto, classificam os concretos em classes que possuem intervalos de 10 
MPa, sendo estas por sua vez divididas em dois grupos. O grupo I cataloga os concretos com resistência entre 20 e 50 
MPa, o grupo II engloba os com resistência entre 55 e 100 MPa, sendo que para valores abaixo de 20 MPa os concretos 
não são reconhecidos como para fins estruturais. O Aci Structural Jornal [4] utiliza classificação semelhante à norma 
brasileira, considerando como CAR concretos que possuam resistência a partir de 55 MPa. 

No entanto, de acordo com Silva [1], é valido lembrar que por se tratar de um material anômalo, são 
necessários maiores controles tecnológicos para que as estruturas confeccionadas com o CAR tenham dimensionamento 
adequado, que por consequência acarreta maiores custos à edificação. 

Filho [5] afirma que algumas das vantagens do CAR são as baixas porosidade e permeabilidade, gerando maior 
durabilidade perante aos agentes agressivos que têm predisposição à ações de erosão, ataques químicos e abrasão; 
diminuição de deformações e fluências a longo da vida útil; maior módulo de deformação, reduzindo deformidades 
repentinas; possui materiais de fácil acesso para sua composição; reduz as reações de expansão quando submetidas à 
adições minerais específicas; geralmente utiliza de aditivos, permitindo atenuação de custos, além de vantagens 
energéticas e ecológicas. 

Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é realizar a dosagem e desenvolvimento do CAR (resistência a 
compressão superior a 55 MPa de acordo com a categoria II da NBR 8953/2015 [2] com os materiais disponíveis na 
região Tocantina, que é composta por cerca de 25 cidades dispostas nos estados do Maranhão e Tocantins, tendo como 
polo principal o município de Imperatriz  MA, utilizando do método de dosagem proposto por Mehta & Aïtcin, 
buscando melhor conhecimento do CAR, será feito, então, um estudo das propriedades mecânicas do material, visando 
os parâmetros necessários e o estabelecimento de critérios normativos. 

2. CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA - CAR 
 
2.1.1 Alusão histórica 
 

O CAR teve utilização iniciada nos anos 60, em Chicago - EUA, através de pequenas parcelas usadas em 
estruturas significativas que estavam sendo edificadas. Segundo Campos [6], nessa época, em poucos pilares principais 
da construção, utilizava-se concreto empírico com resistência à compressão de 10 a 15 MPa, que era maior que o 
concreto utilizado até aquele momento. 
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Assim, era passível de provação a possibilidade da utilização de concretos mais resistentes que os tradicionais, 
bem como a alternativa da contração das dimensões dos pilares e ampliação das áreas disponíveis. De acordo com 
Aïtcin [7], durante uma década essa resistência que inicialmente era de 10 a 15 MPa foi evoluindo, até atingir 45 a 60 
MPa. 

Ao alcançar a resistência de 60 MPa, um obstáculo técnico foi identificado: era necessário reduzir as relações 
de água/cimento e conservar uma trabalhabilidade que possibilitasse a utilização do concreto, uma vez que não era 
possível com os aditivos presentes na época. Conforme Castro [8], foi no decorrer da década de 80 que as dosagens dos 
aditivos químicos consumidos foram acrescendo gradativamente, até que se percebeu que poderiam ser aplicados como 
sublimes redutores de água, hoje conhecidos como plastificantes e superplastificantes. 

Aïtcin [7] afirma que enquanto o CAR evoluía, simultaneamente aconteceram pesquisas e aplicações com 
relação a sílica ativa (pozolana muito fina e reativa), viabilizando a sua utilização no CAR. Na mesma conjuntura, 
consoante com Torrico (2010), apud Campos [6], nos no período de 1980 a 1990, com o surgimento dos aditivos 
(plastificantes e superplastificantes) e com a utilização frequente da sílica ativa, os concretos atingiram resistências 
superiores a 100 MPa e, atualmente, os concretos podem ser aplicados com resistências de até 150 MPa. 

2.1.2 Princípios, meio ambiente, viabilidade e aplicação 
 

 O rudimento do CAR está embasado na redução da porosidade do concreto, a partir da alteração da estrutura 
dos poros [9]. Segundo Campos [6], para o CAR atingir seu objetivo é necessário que haja diminuição da relação água-
agregado e a quantia de água por metro cúbico a partir da utilização de aditivos plastificantes ou superplastificantes; 
aprimoramento da granulometria dos agregados a fim de atingir rigidez superior, empregando agregados graúdos com 
menor diâmetro máximo e composição granulométrica dos finos pertinente; utilização de adições minerais para 
complementação das ligações químicas primárias e secundárias entre as partículas. 

 O ônus da construção de estruturas, devido à baixa relação água-agregado resultante, somada ao uso de 
adições, remete à menor permeabilidade dos concretos, assegurando longevidade superior das estruturas [10]. Segundo 
Freitas [11], entre as características básicas do CAR temos a maior compacidade à compressão por peso, custo e 
volume; redução das dimensões das peças estruturais; diminuição das deformações imediatas, atenuação de volume de 
concreto; maiores vãos livres; maior durabilidade; menor permeabilidade; superior velocidade de execução; redução da 
fluência. 

 De acordo com Mehta [12], uma alternativa para redução de danos ao meio ambiente é diminuir a emissão de 
carbono durante a produção do concreto, conciliando o uso do material com questões sustentáveis. E ainda, conforme o 
autor, existem algumas medidas que podem ser utilizadas para atingir o objetivo da diminuição de danos ao meio 
ambiente causados pela construção civil, como por exemplo a redução do consumo de concreto através do 
aprimoramento dos projetos e utilização de concreto de alta durabilidade; reduzir o consumo de aglomerantes; 
acréscimo no uso de aditivos plastificantes e de determinados tipos de adições minerais, em prejuízo do aumento do 
consumo de água e de cimento, quando se objetiva aumentar a trabalhabilidade; atenuação do volume da pasta, através 
de ajustes da dimensão e escala dos agregados; minguamento do consumo de clínquer, a partir da realocação, entre 50% 
e 70% do Cimento Portland (CP) comum por outros insumos cimentícios ou pozolânicos. 

 Conforme Pereira (2010), apud Campos [6], na construção civil, uma forma de redução dos impactos 
ambientais é a obtenção de uma estrutura com maior durabilidade, mas para isso necessitará de menos recursos de 
manutenção e consequentemente, menores intervenções ao longo do tempo. 

 Segundo Bianchini [10], O CAR é mais caro que o tradicional devido ao alto consumo de cimento, 
incorporação de aditivo plastificantes ou superplastificante e maior controle tecnológico, porém para cada MPa de 
resistência à compressão, o CAR é mais sustentável, além de que, proporciona diversas reduções de gastos com 
materiais, tais como: seção de concreto, aço, formas, solicitações nas fundações e diminuição da manutenção da 
estrutura [11]. 

 Atualmente muitos problemas da engenharia são resolvidos com a utilização do CAR, onde o mesmo resulta 
em alguns benefícios como o retorno do investimento de forma mais rápida, pois embora tenha custo inicial maior, 
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permite a celeridade do cronograma físico-financeiro das obras; reduz os custos devido a sua maior resistência à 
compressão quando comparado ao concreto convencional, visto que permite maiores vãos e melhor aproveitamento do 
espaço construído nas edificações [11]. 

3. MÉTODO DE MEHTA E AÏTCIN 
 
 O método de Mehta e Aïtcin foi criado em 1990 e é composto por um sistema simplificado de dosagem para 
aplicação em concretos de 60 a 120 MPa. Conforme Aïtcin (1998), apud Campos [6], a técnica de dosagem acata o 
valor de abatimento e a dimensão máxima característica do agregado para a execução, e é indispensável distinguir a 
massa específica do cimento, da adição e dos agregados. 
 Segundo Kehl [13], a vantagem do método de Mehta e Aïtcin é: 

 

[...] que requer apenas os ensaios de massa específica, pois, supondo que 65% do concreto é 
composto pelo esqueleto granular, presume-se que exista o menor teor de vazios, sendo 
desnecessários ensaios de massa unitária e índice de vazios. (KEHL, 2018 p., 36) 

 No entanto de acordo com Alves [14], a desvantagem do método está relacionada ao fato de antever diversas 
ponderações iniciais e não especular outras propriedades dos materiais. 

O método possui faixas de resistência divididas arbitrariamente em cinco categoria A, B, C, D e E, os quais 
corresponde as faixa de resistência 65, 75, 85, 90, 105, 120 MPa. Para sua aplicação, devem ser adotadas as seguintes 
considerações: 

 A proporção ideal entre cimento é fixada entre 35% e de agregados 65% por volume; 
 Admite que 2% do volume de cimento é de ar adquirido no processo de mistura; 
 O volume de água varia entre 120 a 160 litros por metros cúbicos de concreto, caso haja necessidade o valor 

pode ser recalculado e corrigido. 
 A substituição de sílica, escória ou cinza volante se faz em cima do volume sobre o material cimentante; 
 Adição de aditivo superplastificante fica na faixa de 0,8% e 2% do volume de material cimentante, sendo 1% 

como valor sugerido; 
 
4. METODOLOGIA 
 
 A realização dos experimentos deste trabalho é advinda da utilização de materiais disponíveis na região da 
Tocantina, diante disso, a seleção dos materiais foi realizada visando: qualidade, custo-benefício e logística para 
elaboração do CAR. Os procedimentos e análises foram realizados no laboratório do Instituto Federal do Maranhão - 
IFMA Campus Imperatriz - MA, durante o período de 15/04/2019 a 12/06/2019. 
 
4.1 Seleção e caracterização dos materiais 
4.1.1 Cimento Portland 

O cimento escolhido para utilização foi o Portland CP V ARI, possui alta resistência inicial e segue às 
especificações da norma NBR 16697/2018 [15], e foi produzido pela Companhia de Cimento CIPLAN. 
 
4.1.2 Agregado Miúdo 
 

O material utilizado foi a areia média lavada do Rio Tocantins, retirada na cidade de Imperatriz - Maranhão, 
sendo analisada de maneira minuciosa. 
 
4.1.3 Agregado Graúdo 
 
 A brita 1 de basalto compôs a mistura por possuir excelente resistência, não ser reativa e garantir a economia 
do cimento, foi extraída da cidade de Porto Franco - Maranhão. 
 
4.1.4 Aditivo 
 
 A utilização do aditivo superplastificante líquido Power Fluel se fez necessário com o intuito de aumentar 
significativamente a fluidez do concreto, mantendo a fator água/cimento. 
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4.1.5 Sílica Ativa 
 
 O beneficiamento mineral do CAR foi feito com a sílica ativa, retirado da cidade de Imperatriz - Maranhão. 
 
4.1.6 Água de amassamento 
 

A água utilizada é proveniente da rede de abastecimento da Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão - CAEMA. 

 
Dispondo de todos os insumos, de acordo com a figura 1 abaixo, foram realizados ensaios de caracterização 

dos agregados segundo as prescrições normativas, sendo obtido através destes a massa específica e granulometria 
(resultando no módulo de finura e diâmetro máximo), conforme disposta na tabela 2, verificando que estão adequados 
para utilização no traço. 

 
Figura 1 - Materiais utilizados 

 
  

Tabela 2  Caracterização dos materiais 

  
 

4.2 Definição do traço 
 

 A tabela 3 exibe numericamente o volume dos materiais sugerido pelo método de Mehta & Aictin, para 
obtenção do CAR. Com o objetivo de alcançar resistências mínima (55 MPa) das classes de concreto do grupo II da 
NBR 8953/2015 [2], utilizou-se o procedimento Mehta & Aictin para o cálculo da dosagem de concreto e suas 
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respectivas quantidades de materiais constituintes. Devido ao fato de que a menor faixa de resistência (A) do método ser 
65 MPa, adaptou-se o mesmo através do artificio da extrapolação. 

Tabela 3 - Volume dos materiais para concreto de 50 MPA, segundo a proporção do método Mehta & Aictin 
[12] 

 
 

 Verifica-se na tabela 4 o resultado do cálculo da dosagem adequada do CAR para produção de um metro 
cúbico de concreto, baseado na relação água/aglomerante, essa proporção foi obtida através do volume dos materiais 
disponibilizadas na figura 3, segundo o método de Mehta & Aictin. A quantidade de superplastificante utilizada foi de 
0,82% do valor em massa dos componentes cimentícios. As proporções de cimento e sílica utilizadas foram de 90 % e 
10 % respectivamente, do material cimentante em volume. 

Tabela 4 - Quantidade de materiais para 1m³ de CAR calculado com os valores dos materiais da tabela 2, 
segundo o método Mehta & Aictin [12] 

 
 

4.3 Ensaio de compressão 

 
 Para a verificação da efetividade da dosagem adquirida pelo método de Mehta & Aictin, foi necessário 
submeter o concreto ao ensaio de compressão. Diante disso, segundo as orientações normativas da NBR 5738/2015 [16] 
moldou-se nove (9) corpos de provas no formato cilíndrico com dimensões de 10 cm x 20 cm (diâmetro e altura, 
respectivamente), sendo os mesmos desmoldados (figura 2) 24 horas após a moldagem e imersos em água (figura 3) 
para o processo de cura úmida. 
 

 

Figura 2 - Corpos de prova logo após serem desmoldados 

 O ensaio de compressão foi realizado segundo as especificações da NBR 5739/2018 [17] e foram executados 
os rompimentos de três corpos de prova para cada idade de 7, 14 e 28 dias, sendo os mesmos retirados da cura úmida 
minutos antes de cada experimento. Para tanto, utilizou-se a máquina universal de compressão (Figura 4) e os 
equipamentos da empresa Franco Engenharia, localizada em Imperatriz - MA. 
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Figura 3 - Imersão dos corpos de provas em água para processos de cura úmida 

 

Figura 4 - Ensaio de compressão 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos nos ensaios de resistência à compressão axial são apresentados na tabela 5. Com a 
utilização do cimento CP V ARI na composição do concreto, verifica-se um ganho de resistência inicial significativo 
referente aos corpos de provas - CPs rompidos com 7 dias de cura. Nota-se que com exceção do CP1 rompido aos 14 
dias, os demais resultados obedeceram a uma progressão no aumento da resistência do concreto.  

 
Tabela 5 - Valores de resistência a compressão axial  

 
 
 De acordo com a NBR 6118/2014 [3], ao efetuar a análise dos  corpos de provas desenvolvidos com cimentos 

CP V ARI espera-se aos 7, 14 e 28 dias respectivamente atingirem cerca de 82%, 92% e 100% da resistência final. 
Comparando os resultados encontrados (tabela 5) com os normativos, observa-se que a resistência média dos corpos de 
provas aos 7 dias foi de 82,16% e aos 14 dias atingiu apenas 88,04% da resistência final. Tal problemática deve-se à 
discrepância do CP1 rompido aos 14 dias, estando abaixo aproximadamente 17% do valor ideal (52,77 MPa), infere-se 
que as irregularidades detectadas na superfície do CP supracitado ocasionaram a perda de resistência. 

De acordo com a norma NBR 12655/2015[18] o valor para cálculo da resistência seria Fc=fck+1,65sd, 
Fc28=55+1,65*5,5= 64,07MPA. A resistência média foi 56,95 MPa após 28 dias, visto que atingiu valor superior ao 
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estipulado como objetivo da pesquisa de 55 MPa. Porém de acordo com a norma NBR 12655/2015 o concreto seria 
reprovado no teste de resistência a compressão axial. E importante observar que o método proposto por Mehta & Aictin 
não considera o Fc28 no seu cálculo, portanto estaria dentro do limite de resistência mínimo estabelecido pelo método. 

No teste de slump para o traço de concreto estudado, apesar de esperar-se abatimento de 12  2 cm, obteve-se 
valores acima de 22 cm, o que permitiria segundo a NBR 8953/2015 [2] que o mesmo fosse utilizado até em elementos 
estruturais esbeltos, com alta densidade armadura ou, dependendo de outras características, fosse considerado como 
concreto auto adensável. Devido ao abatimento ter sido maior do que o esperado, conclui se que o aditivo 
superplastificante interferiu no slump test. Diminuir a quantidade de aditivo e manter a quantidade de água pode ser 
uma solução ou mesmo mudar para uma aditivo plastificante mantendo-se a mesma quantidade ambos e realizar novos 
ensaios. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho experimental pode-se observar que o método de dosagem Mehta & Aïtcin mostrou ser de fácil 
execução para dosagem de concretos de alta resistência, uma vez que o método parte de vários valores tabelados, tais 
como consumo de água, teor e volume da pasta. 

 Percebe-se que o uso do cimento CP V ARI foi fundamental para obtenção do CAR, uma vez que se trata de 
um aglomerante de qualidade e que proporciona a composição elevado valor de resistência inicial. 

 Com relação aos ensaios de compressão axial realizados nos corpos de provas com 14 dias de cura, nota-se que 
o CP1 obteve resistência relativamente abaixo do esperado. 

 De maneira análoga o CP1 rompido aos 28 dias apresentou resistência inferior ao estipulado, podendo ser uma 
possibilidade futura de estudo na mesma linha de pesquisa, ficando como ideias sugestivas o melhoramento na dosagem 
desse traço ou novas dosagens para resistências de classes superiores com a utilização dos insumos disponíveis na 
região Tocantina. 

 O teste de abatimento apresentou resultado diferente do previsto, não sendo, no entanto, empecilho para 
alcance dos objetivos deste trabalho. As características de slump encontradas permitem que o traço desenvolvido possa 
ser objeto de estudo na linha de pesquisa dos concretos auto adensáveis, com as devidas medições do slump flow, 
verificação esta que não é escopo desse estudo. 

 O propósito inicial do estudo de obter um concreto com resistência da classe do grupo II da NBR 8953/2015 
[2] com a utilização de agregados disponíveis na região Tocantina, foi alcançado por meio da resistência média de 
56,95 MPa após 28 dias, visto que atingiu valor superior ao estipulado como objetivo da pesquisa de 55 MPa, 
constatando a eficiência da dosagem e dos materiais escolhidos para compor o CAR. 
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RESUMO 
 
A utilização de sistemas rápidos de construção, como o light steel framing, vem ganhando cada vez mais espaço no 
Brasil e no mundo. Com a crescente utilização deste método, faz-se necessário avaliar a implementação de sistemas 
convencionais de revestimento nos materiais integrantes deste sistema.  Este trabalho visa relatar o desenvolvimento 
experimental realizado na aplicação do revestimento cerâmico em paredes com placas cimentícias utilizadas no sistema 
de Light Steel Framing, nas suas diferentes faces (lisa e rugosa). O comparativo foi realizado analisando o desempenho 
dos dois lados da placa cimentícia com o assentamento do revestimento cerâmico utilizando as argamassas  ACl e 
AClll. Para tal análise foi realizado o ensaio de resistência de aderência, seguindo as diretrizes e parâmetros 
preconizados na norma de desempenho NBR13755 (ABNT, 2017). , onde ficaram 
expostas à ação ambiental (sol, vento, chuva, etc.) as duas faces (lisa e rugosa) da placa cimentícia de 6 mm. Foi 
observado nesse estudo que trocar a face da placa cimentícia é indiferente para o tipo de placa e argamassas utilizadas, e 
que se faz necessário o uso de uma argamassa específica para este tipo de placa para que a resistência de aderência 
esteja dentro dos parâmetros mínimos exigidos pela norma de desempenho.  
 
Palavras-chave: Norma de desempenho; Placas cimentícias; Aderência; Revestimento Cerâmico; Light steel framing. 
 
ABSTRACT 
 
The use of fast construction systems, such as light steel framing, is gaining more and more space in Brazil and 
worldwide. With the increasing use of this method, it is necessary to evaluate the implementation of conventional 
coating systems in the materials that make up this system. This work aims to report the experimental development 
carried out in the application of ceramic coating on walls with cementitious plates used in the Light Steel Framing 
system, in its different faces (smooth and rough). The comparison was made by analyzing the performance of both sides 
of the cementitious slab with the laying of the ceramic tile using the mortars ACl and AClll. For such analysis, the bond 
strength test was performed, following the guidelines and parameters recommended in the performance standard 
NBR13755 (ABNT, 2017). The experiment was carried out 'in loco', where the two faces (smooth and rough) of the 6 
mm cement board were exposed to environmental action (sun, wind, rain, etc.). It was observed in this study that 
changing the face of the cementitious slab is indifferent to the type of slab and mortar used, and that it is necessary to 
use a specific mortar for this type of slab so that the adhesion resistance is within the minimum parameters required 
performance standard. 
 
Keywords: Performance standard; Cement boards; Adherence; Ceramic coating; Light steel framing. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Com o avanço da tecnologia e a procura por métodos construtivos cada vez mais otimizados e sustentáveis, surgiu no 
país o sistema Light Steel Framing. Este tipo de construção industrializada consiste em estrutura de perfis formados a 
frio de aço galvanizado que fazem parte dos painéis estruturais, formando as paredes do sistema.  
 
Segundo Santiago et al. [1] os painéis têm a função de distribuir uniformemente as cargas e levá-las ao solo. O 
fechamento desses painéis pode ser feito por vários materiais, mas, comumente se utilizam placas cimentícias ou placas 
de OSB (oriented strand board) externamente, e chapas de gesso acartonado internamente.  
 
Um hábito muito comum nas construções brasileiras é a aplicação de revestimentos cerâmicos nas fachadas das 
edificações, independentemente do método construtivo que está sendo utilizado. Com a disseminação deste tipo de 
revestimento em fachadas vieram os problemas acarretados pelos mais diversos tipos de causas. As fachadas das 
edificações brasileiras sofrem com diversos tipos de patologias, porém, as patologias que ocorrem relacionadas a 
aplicação de revestimentos cerâmicos são em torno de 8% do total. [2] 
 
Devido ao aumento da demanda por este sistema e principalmente sua utilização como elemento de fachada das 
edificações, aflorou a preocupação quanto a aplicação de revestimentos cerâmicos sobre as placas cimentícias, 
utilizadas para fechamento dos painéis.   
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A construção a seco é um sistema de construção diferente da alvenaria tradicional, que dispensa blocos, água e exclui o 
uso excessivo do cimento e concreto. Engloba uma série de métodos de construções, são eles: Wood Frame (madeira), 
Light Steel Framing (aço leve) e Drywall. Todas com o mesmo segmento mas mudam no tipo de materiais utilizados, e 
apresentam a maioria das vantagens semelhantes entre si.  

O Light Steel Framing (LSF), assim conhecido mundialmente, é um sistema construtivo de concepção racional, que tem 
como principal característica uma estrutura constituída por perfis formados a frio de aço galvanizado que são utilizados 
para a composição de painéis estruturais e não-estruturais, vigas secundárias, vigas de piso, tesouras de telhado e 
demais componentes. Uma das aplicações do sistema que vem despertando interesse de vários profissionais da 
construção civil é o uso do light steel framing como fechamento externo de fachadas para edifícios de múltiplos 
pavimentos com estrutura principal portante. O uso desse tipo de fechamento externo é bastante recorrente em países 
com cultura construtiva industrializada. No Brasil, seu emprego ainda é pouco usual, mas vem mostrando significativo 
potencial de crescimento, visto o interesse do mercado da construção em encontrar alternativas mais eficientes do que 
os sistemas artesanais predominantes [3]  
 
O revestimento externo do light steel framing é realizado utilizando placas cimentícias parafusadas aos perfis e nos 
arremates e nos acabamentos é usada uma espécie de massa específica para que não haja problemas posteriores. Já no 
revestimento interno, inclusive áreas molhadas como cozinha e banheiro, são usadas placas de gesso acartonado 
parafusadas aos perfis, também conhecido como drywall. Outra facilidade é o isolamento acústico, podendo-se utilizar 
maior quantidade de mantas de lã de rocha para isolar uma sala que será um estúdio musical, por exemplo, sem precisar 
reforçar a estrutura das paredes. [4]  

2.1 Placas Cimentícias 
 
Este tipo de fechamento de paredes é o mais utilizado no sistema LSF, trazendo diversos benefícios. Elas são 
constituídas da mistura de cimento Portland, agregados naturais, com reforço de fibras sintéticas. Essa combinação de 
ingredientes a faz ser adequada tanto para áreas secas quanto molhadas. O produto é bastante utilizado para 
revestimentos externos, como fachadas, e também em áreas internas, como cozinhas e banheiros. [5]  
Segundo Castro e Freitas [6], a espessura da placa cimentícia está relacionada a sua funcionalidade, variando entre 6 a 
10 mm. Apesar das dimensões também variarem de fabricante para fabricante, usualmente segue essa linha de 
raciocínio: 
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 6 mm - Para ambientes internos em áreas secas, sem aplicação de cargas suportadas diretamente pela placa. 

 8 mm - Para ambientes internos e externos em áreas secas e úmidas, com ou sem aplicação de cargas 

suportadas pela placa. 

 10 mm - Para ambientes internos e externos em áreas secas e molhadas, ideal para paredes estruturais. 

 
2.2  Influência dos substratos na resistência à aderência 
 
O substrato tem um papel muito importância para garantir aderência com a argamassa em potencial. O processo de 
aderência acontece em duas etapas: adesão inicial (quando a argamassa está ainda fresca); e adesão propriamente dita 
(quando a argamassa já está endurecida). Essa adesão inicial, está diretamente ligada com o tempo da pasta. Já a adesão 
propriamente dita, está ligada ao processo mecânico, devido principalmente à penetração da própria argamassa nos 
poros ou entre as rugosidades da base de aplicação. Quando a argamassa entra em contato com o substrato, parte da 
água de amassamento, penetra nesses poros e rugosidades formando, no interior destes géis de silicato do cimento e 
hidróxidos provenientes da cal. [7]  

3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 
Para avaliar a resistência à aderência nas duas faces da placa cimentícia, foi feito o teste de arrancamento, seguindo as 
recomendações da NBR 13754 (ABNT, 1996) [8] Para o assentamento das placas cerâmicas foram utilizadas 
argamassas colantes dos tipos ACl e AClll, aplicadas na face lisa e rugosa (Fig. 1) da placa cimentícia.  

 

 
Figura 1 - Vista da superfície da placa cimentícia (a) face lisa (b) face rugosa 

 
 
3.1 Revestimento cerâmico 
 
A escolha do tipo de placa cerâmica a ser utilizada é uma etapa importante para obter o desempenho desejado. No caso 
do presente experimento, foram escolhidas placas para revestimentos em paredes,devendo levar em consideração o 
deslizamento da argamassa colante ou possível queda de placas por conta da força gravitacional. As placas cerâmicas 
utilizadas são apresentadas na Figura 2 .  
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Figura 2  Placa cerâmica utilizada para assentamento 

 
3.2 Argamassas colantes  
 
i. ACI 
 

Uma das argamassas utilizadas para tal procedimento foi a ACl conforme a NBR 14081[9] e de fácil aplicação. Assim, 
em foco desse tipo de argamassa, a tabela 1 demonstra a especificação para argamassa colante l. 

 

                                                      Tabela 1- Especificação da argamassa colante l. 

                                     ESPECIFICAÇÕES 

Tempo em aberto  

Resistencia de aderência  Aos 28 dias 

Cura normal  0,5 Mpa 

Cura submersa em água  0,5 Mpa 

Cura com estufa  0,5 Mpa 

 
ii. ACIII  
 

A outra argamassa utilizada para tal procedimento foi a ACIII conforme a NBR 14081[9] e de fácil aplicação. Assim, 
em foco desse tipo de argamassa, a tabela 2 demonstra as especificações da argamassa colante III. 
 
                                                      Tabela 2- Especificação da argamassa colante III 

                                     ESPECIFICAÇÕES 

Tempo em aberto  

Resistencia de aderência  Aos 28 dias 

Cura normal  

Cura submersa em água  

Cura com estufa  
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3.3  Equipamento para o ensaio de arranchamento 
 
O equipamento necessário para o ensaio de arracamento e comparação da resistência a aderencia mecânica  é conhecido 

m equipamento a 
manivela, conforme mostra a figura 3 e inclui a utilização de pastilhas metálicas não deformáveis com secção quadrada 
10cm x 10xm que possuem um dispositivo central para acoplamento da máquina. 

 
Figura 3  Aderímetro: equipamento que mede a força necessária para o arranchamento 

 

3.4 Ensaio Experimental 
 
O método que foi utilizado para a execução dos ensaios, está de acordo com o que é estabelecido nas principais normas 
brasileiras: NBR 14081 (ABNT, 2012) [9] e NBR 13754 (ABNT, 1996) [10].  
 
A primeira etapa para a execução foi a dosagem e mistura da argamassa colante. Após isso, foi colocada a argamassa 
colante no substrato e na placa cerâmica (Fig. 4) e realizado o assentamento das placas cerâmicas nas duas faces (Fig. 
5). O procedimento foi o mesmo para os dois tipos de argamassa colante. Após alguns dias da aplicação deu-se início o 
processo para realização do ensaio em si, para aferir a resistência da aderência à tração: colagem da pastilha metálica e 
arrancamento da placa cerâmica através do equipamento específico. A seguir será mais bem descrito cada método de 
execução. 

 
Figura 4  Aplicação da argamassa colante  
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Figura 5  Placas cerâmicas aplicadas nas duas faces 

 
Passados 30 dias de aplicação do revestimento cerâmico, deu-se início ao ensaio de arrancamento. Foi iniciada a fase de 
colagem da pastilha metálica ao revestimento a partir da cola adesiva epóxi de alta resistência e secagem rápida, que 
misturando com os seus componentes fornecidos pelo próprio fabricante, garante maior desempenho. Após a aplicação, 
esperou-se aproximadamente 3 horas para a secagem da mesma para poder iniciar o ensaio de arrancamento em si, 
Horário estipulado pelo fabricante. Além disso, antes de arrancar, foram numerados os corpos de prova para melhor 
entendimento e detalhamento da ruptura de cada um, como mostra a figura 6. 
 

 
Figura 6  Aplicação das pastilhas metálicas para ensaio de arrancamento  

 

 
Figura 7  Execução do ensaio de arrancamento  
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Após o arranchamento (Fig. 7) foi registrado na parte digital do equipamento o número da carga em Kgf aplicada para 
realizar a ruptura. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A seguir serão mostrados os resultados numéricos das tensões obtidas a partir do ensaio, na placa cimentícia nas suas 
faces lisa e rugosa, como também figuras detalhadas da forma de ruptura. 
 
4.1 ACI 
 
Em cada face constava 10 placas cerâmicas com a argamassa colante AC l. Também, ao lado da tabela constará a 
descrição em porcentagem do tipo de ruptura que ocorreu. 
 
i. Face lisa 
 
Na face lisa com a AC l, analisando as rupturas, de acordo com a figura 8, nota-se que a maior parte das rupturas estão 
na argamassa, exceto os corpos de prova  7 e 8 que a maior parte foi no substrato. Assim, pode-se verificar que os 
resultados de resistência à aderência da placa cimentícia na face lisa é inferior, na maioria dos corpos para esse presente 
estudo. Inicialmente é apresentado a face lisa, tabela 3 está o resultado numérico e em seguida na figura 8 estão as 
formas de rupturas de cada corpo de prova. 
 

Tabela 3 - Resultados numéricos obtidos em cada corpo de prova  face lisa 
ENSAIO DE RESISTENCIA A TRAÇÃO  

FACE LISA  
PLACA Carga (Kgf) Força (N) ÁREA (mm²) Tensão (Mpa) 

Verso Liso 
TIPO DE RUPTURA 

     Substrato Substrat
o/Argam

assa 

Argama
ssa 

Argamas
sa/Cerâm

ica 
1 45,10 442,28 10000,00 0,044 - - 100% - 
2 62,80 615,86 10000,00 0,062 - - 100% - 
3 43,20 423,65 10000,00 0,042 10% - 90% - 
4 41,00 402,07 10000,00 0,040 10% - 90% - 
5 32,40 317,74 10000,00 0,032 20% - 80% - 
6 69,40 680,58 10000,00 0,068 10% - 90% - 
7 85,10 834,55 10000,00 0,083 100% - - - 
8 64,40 631,55 10000,00 0,063 80% - 20% - 
9 55,40 543,29 10000,00 0,054 20% - 80% - 
10 41,90 410,90 10000,00 0,041 20% - 80% - 
   MÉDIA 0,053     
   DESVIO 

PADRÃO 
0,0159     

   COEFICIENTE 
DE VARIAÇÃO 

(%) 

30,01%     
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Figura 8 - Formas de rupturas em cada corpo de prova  Face lisa 

 
De acordo com os cálculos da tabela 3, na face lisa com a AC l, a média das tensões foi de 0,053 MPA, seu desvio 
padrão de 0,0159, e o coeficiente padrão de variação de 30,01%. Analisando as rupturas, de acordo com a figura 8, 
nota-se que a maior parte das rupturas estão na argamassa, exceto os corpos de prova 7 e 8 que a maior parte foi no 
substrato. Assim, pode-se verificar que os resultados de resistência à aderência da placa cimentícia na face lisa é 
inferior, na maioria dos corpos para esse presente estudo.  

 ii. Face rugosa 
 
Já na face rugosa com AC l, a média da tensão de arrancamento foi de 0,055 MPA, o desvio padrão de 0,0099 e 
coeficiente padrão de variação de 18,14%, conforme a tabela 4. Analisando as rupturas, conforme a figura 9,nota-se que  
todas as placas cerâmicas foram arrancadas na interface substrato e argamassa. Assim, pode-se verificar que os 
resultados de resistência à aderência da placa cimentícia na face rugosa foi um pouco maior, relacionada com a da face 
lisa, na maioria dos corpos para esse presente estudo.  

 
Tabela 4 - Resultados numéricos obtidos em cada corpo de prova  face rugosa 

                                                   

ENSAIO DE RESISTENCIA A TRAÇÃO 
FACE RUGOSA 

PLACA 
Carga 
(Kgf) 

Força 
(N) 

ÁREA (mm²) 

Tensão 
(Mpa) 
Face 

Rugosa 

TIPO DE RUPTURA 

Substrato 
Substrato/ 
Argamassa 

Argamassa 
Argamassa/ 
Cerâmica 

1 69,20 678,62 10000,00 0,068 - 100% - - 
2 49,00 480,53 10000,00 0,048 - 100% - - 
3 47,80 468,76 10000,00 0,047 - 100% - - 
4 49,40 484,45 10000,00 0,048 - 100% - - 
5 69,30 679,60 10000,00 0,068 - 100% - - 
6 45,20 443,26 10000,00 0,044 - 100% - - 
7 69,30 679,60 10000,00 0,068 - 100% - - 
8 58,70 575,65 10000,00 0,058 - 100% - - 
9 46,60 456,99 10000,00 0,046 - 100% - - 
10 51,80 507,98 10000,00 0,051 - 100% - - 
      MÉDIA 0,055      

      
DESVIO 
PADRÃO 0,0099      

      
COEFICIENTE 
DE VARIAÇÃO 

(%) 
18,14% 
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        Figura 9 - Formas de rupturas em cada corpo de prova  Face lisa 

Ainda, é importante salientar que nas duas situações não ocorreu a ruptura da placa cerâmica e nem falhas na colagem 
das peças metálicas, ou seja, não ocorreu irregularidade no desempenho da cola adesiva epóxi ou má qualidade do 
revestimento cerâmico. Dessa forma, tem-se como resumo descrito na tabela 5. 

 
Tabela 5 - Resumo comparativo ACI 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

LISO 10 0,530245566 0,053024557 0,000253217 

RUGOSO 10 0,54554394 0,054554394 9,79208E-05 

 
O resultado esperado antes da elaboração do ensaio, tendo como base o que foi visto no referencial teórico, é que a face 
rugosa da placa cimentícia apresentasse maior resistência à aderência, pois aumentaria a região de contato com a 
argamassa, independente do seu tipo. De uma certa forma no ensaio realizado isso aconteceu, pois os valores numéricos 
da média das tensões foram: face lisa - 0,053 Mpa e na rugosa - 0,055 Mpa; porém essa diferença foi muito pequena. 
Em seguida foi construída uma análise estatística para melhor análise da variação das tensões dos sistemas formados. 
Tal análise está descrita na tabela 6. 

Tabela 6  Análise estatística ACI 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 1,17E-05 1 1,17E-05 0,066652 0,799204 4,413873 

Dentro dos grupos 0,00316 18 0,000176    

       

Total 0,003172 19     
 

A análise mostra que as amostras são estatisticamente iguais, pois quando F é menor que F crítico as partes envolvidas 
são consideradas estatisticamente iguais, já se F for maior que F crítico, será considerada estatisticamente diferentes. 
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4.2 ACIII 
 
A seguir serão mostrados os resultados numéricos das tensões obtidas a partir do ensaio, na placa cimentícia nas suas 
faces lisa e rugosa, como também figuras detalhadas da forma de ruptura. Em cada face constava 10 placas cerâmicas 
com a argamassa colante AC lll. Também, ao lado da tabela constará a descrição em porcentagem do tipo de ruptura 
que ocorreu. 
 
i. Face lisa 
 
Na face lisa com a AC lll, a média das tensões foi de 0,01 MPA, seu desvio padrão de 0,0223 e o coeficiente padrão de 
variação de 23,97%. Analisando as rupturas, de acordo com a figura 10, nota-se que a maior parte das rupturas estão na 
argamassa, exceto os corpos de prova 2,3,4,5 e 8 que a maior parte foi no substrato. Assim, pode-se verificar que os 
resultados de resistência à aderência da placa cimentícia na face lisa é inferior, na maioria dos corpos para esse presente 
estudo.  

Inicialmente é apresentado a face lisa, tabela 7 está o resultado numérico e em seguida a figura 10 estão as formas de 
rupturas de cada corpo de prova. 

Tabela 7 - Resultados numéricos obtidos em cada corpo de prova  face lisa 

              ENSAIO DE RESISTENCIA A TRAÇÃO 

FACE LISA 

PLACA 
Carga 
(Kgf) 

Força 
(N) 

ÁREA (mm²) 

Tensão 
(Mpa) 
Verso 
Lisos 

TIPO DE RUPTURA 

Substrato 
Substrato/ 
Argamassa 

Argamassa 
Argamassa/
Cerâmica 

1 124,20 1217,99 10000,00 0,122 50% - 50% - 

2 60,60 594,28 10000,00 0,059 70% - 30% - 

3 120,60 1182,68 10000,00 0,118 70% - 30% - 

4 115,40 1131,69 10000,00 0,113 70% - 30% - 

5 117,90 1156,20 10000,00 0,116 60% - 40% - 

6 93,40 915,94 10000,00 0,092 50% - 50% - 

7 66,10 648,22 10000,00 0,065 0% - 100% - 

8 96,20 943,40 10000,00 0,094 60% - 40% - 

9 90,80 890,44 10000,00 0,089 50% - 50% - 

10 81,40 798,26 10000,00 0,080 20% - 80% - 

   MÉDIA 0,093     

   

DESVIO 
PADRÃO 0,0223     

   
COEFICIENTE 
DE VARIAÇÃO 

(%) 
23,97% 
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                      Figura 10 - Formas de ruptura face lisa e rugosa 

ii. Face rugosa  
 
Já na face rugosa com AC lll, a média da tensão de arrancamento foi de 0,069 MPA, o desvio padrão de 0,0093 e 
coeficiente padrão de variação de 13,47%,conforme a tabela 8 . Analisando as rupturas, conforme a figura 10, nota-se 
que todas as placas cerâmicas foram arrancadas na interface substrato e argamassa. Assim, pode-se verificar que os 
resultados de resistência à aderência da placa cimentícia na face rugosa foi um pouco maior, relacionada com a da face 
lisa, na maioria dos corpos para esse presente estudo, sendo realizada uma comparação conforme a tabela 9. 
Tabela 8 - Resultados numéricos obtidos em cada corpo de prova  face rugosa 

 

ENSAIO DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO  
FACE RUGOSA 

PLAC
A 

Carga 
(Kgf) 

Força 
(N) 

ÁREA (mm²) 

Tensão 
(Mpa) 
Verso 
Poroso 

TIPO DE RUPTURA 

Substrato Substrato/Argamassa Argamassa 
Argamassa/
Cerâmica 

1 60,60 594,28 10000,00 0,059 - 100% - - 

2 90,60 888,48 10000,00 0,089 - 100% - - 

3 81,10 795,32 10000,00 0,080 - 100% - - 

4 70,00 686,47 10000,00 0,069 - 100% - - 

5 63,20 619,78 10000,00 0,062 - 100% - - 

6 75,50 740,40 10000,00 0,074 - 100% - - 

7 65,40 641,35 10000,00 0,064 - 100% - - 

8 70,10 687,45 10000,00 0,069 - 100% - - 

9 61,20 600,17 10000,00 0,060 - 100% - - 

10 67,80 664,89 10000,00 0,066 - 100% - - 

      MÉDIA 0,069     

      
DESVIO 
PADRÃO 0,0093     

      
COEFICIENTE 
DE VARIAÇÃO 

(%) 
13,47% 
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Tabela 9- Resumo comparativo ACIII 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

LISO 10 0,948 0,0948 0,000499 

RUGOSO 10 0,692 0,0692 9E-05 
 

Procedeu-se com a análise estatística também para o tipo de argamassa ACIII de modo a verificar a não 
equivalência das amostras do ponto de vista estatístico, conforme apresentado na tabela 10. 
 

Tabela 10- Análise estatística ACIII 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 0,003277 1 0,003277 11,13043 0,003675 4,413873 

Dentro dos grupos 0,005299 18 0,000294    

       

Total 0,008576 19     
 

A análise mostra que as amostras são estatisticamente diferentes, pois quando F é maior que F crítico as partes 
envolvidas são consideradas estatisticamente diferentes.  
 
5 CONCLUSÕES 
 
A partir dos resultados e discursões pode-se chegar a conclusão de que utilizar a face rugosa ao invés do lisa não 
modifica em nada,  levando em conta o tipo de placa (6 mm) e argamassa ACI utilizada. Pois como foi visto, a 
diferença numérica entre as médias das tensões da face lisa e da rugosa é muito pequena, porém, estatisticamente elas 
são iguais, ou seja não existe diferença quanto ao uso do lado rugoso ou liso das placas cimentícias, de modo que não 
traz benefícios significativos de aderência. Já não se pode chegar a mesma conclusão comparando a face rugosa e face 
lisa da placa quando usada a argamassa do tipo ACIII,pois a diferença numérica entre as médias das tensões entre as 
faces são estatisticamente diferentes,de modo que a face lisa trouxe mehores resultados de aderências. 

A utilização de ambos os tipos de argamassa colante (ACI e ACIII) convencionais para assentamento de revestimento 
cerâmico em placas cimentícias não é recomendável, pois todos os valores de resistência foram abaixo do mínimo 
preconizado pela norma reguladora brasileira, a NBR13755 [10], que é de no mínimo 0,3 Mpa. A utilização destes tipos 
de argamassas combinada ao tipo de substrato estudado, traz riscos sérios quanto ao destacamento dos revestimentos.   

Existem no mercado, argamassas especiais flexíveis que trazem ao sistema uma maior segurança, porém, muitos 
fabricantes das placas cimentícias não expõem tal informação, fazendo com que grande parte dos construtores optem 
por utilizar argamassas convencionais.   
 
Este estudo trouxe aos profissionais da construção civil e aos estudantes da área informações técnicas muito importantes 
para escolha segura dos materiais a serem utilizados nos mais diversos tipos de construções. 
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RESUMO 
 
As indústrias sucroalcooleiras, geram importantes produtos como o álcool e o açúcar, além de produzir subprodutos como 
a cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC). Dependendo da sua atividade pozolânica a CBC pode ser aplicada em 
materiais de construção civil como substituto parcial do cimento. O presente trabalho teve como objetivo caracterizar a 
CBC da região do Vale do São Patrício-GO visando sua utilização como material cimentício suplementar. Inicialmente 
as cinzas foram secas em estufa para remoção da umidade. Em seguida foram moídas e peneiradas para obtenção de 
partículas menores. As características da CBC foram avaliadas através de análise granulométrica, composição elementar, 
difração de raios-X (DRX) e análise térmica (TGA). A análise elementar CHN indicou uma concentração de 5,48% de 
carbono na CBC, sendo este teor responsável pela cor preta das cinzas. A análise de DRX indicou a presença de sílica 
cristalina na forma de quartzo e cristobalita. Na análise térmica a CBC apresentou 15,9% de perda de massa total da 
amostra em até 1000 °C. Após a avaliação dos resultados, a CBC se provou como um subproduto viável para aplicação 
como material cimentício suplementar e agregado miúdo em materiais de construção, visto que, seu teor de sílica na 
forma de quartzo é um dos principais elementos componentes na areia natural.  
 
Palavras-chave: cinza; bagaço de cana-de-açúcar; caracterização química; pozolana. 
 
 
ABSTRACT 
 
The sugar and alcohol industries generate important products such as alcohol and sugar, in addition to producing by-
products such as sugar cane bagasse ash (CBC). Depending on its pozzolanic activity, CBC can be applied to civil 
construction materials as a partial substitute for cement. The present work aimed to characterize the BCC of the Vale do 
São Patrício-GO region aiming its use as supplementary cement material. The ashes were initially dried in an oven to 
remove moisture. Then they were ground and sieved to obtain smaller particles. The characteristics of the BCC were 
evaluated through particle size analysis, elemental composition, X-ray diffraction (XRD) and thermal analysis (TGA). 
The elementary CHN analysis indicated a concentration of 5.48% carbon in the CBC, this content being responsible for 
the black color of the ashes. The XRD analysis indicated the presence of crystalline silica in the form of quartz and 
cristobalite. In the thermal analysis, the BCC presented 15.9% of total sample loss of mass up to 1000 ° C. After evaluating 
the results, CBC proved to be a viable by-product for application as supplementary cementitious material and fine 
aggregate in construction materials, since its silica content in the form of quartz is one of the main components in natural 
sand. 
 
Keywords: Ash; sugarcane bagasse; chemical characterization; pozzolana. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
No concreto, o material sintético mais utilizado no mundo, o ligante tipicamente utilizado é o Cimento Portland Comum, 
que fornece rigidez e durabilidade à mistura. A produção de cimento consome uma quantidade considerável de matéria-
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prima e energia, além de liberar uma grande quantidade de CO2. Um método de reduzir o impacto ambiental da produção 
do concreto é a substituição parcial do cimento por materiais cimentícios suplementares (MCS), geralmente oriundos das 
indústrias agrícolas ou de resíduos. Dependendo da atividade pozolânica do material suplementar é possível melhorar a 
resistência e durabilidade do concreto [1, 2].  
 
No Brasil os materiais mais utilizados como MCS são a escória de alto forno e a cinza volante. Um MCS deve ser de 
natureza pozolânica, constituída de sílica ou sílica+alumínio, podendo não ser naturalmente cimentícia, mas devendo 
reagir com hidróxido de cálcio e água para formar compostos cimentícios. Quando materiais pozolânicos são adicionados 
ao cimento, a sílica (SiO2) presente nesses materiais reage com a cal livre liberada durante a hidratação do cimento e 
forma hidrato de silicato de cálcio adicional (CSH) como novos produtos de hidratação, que melhoram as propriedades 
mecânicas. A queima controlada de resíduos produz a cinza, transformando o teor de sílica das cinzas em fase amorfa, e 
a reatividade da sílica amorfa é diretamente proporcional à área superficial específica das cinzas [3, 4, 5]. 
 
Os resíduos agrícolas e industriais são gerados em grandes quantidades, e o seu descarte é um problema ambiental, uma 
vez que não são biodegradáveis e a maioria é descartada em aterros. Cinzas volantes de carvão, sílica ativa e escória de 
alto forno são comumente implementadas em materiais cimentícios por produzirem benefícios sociais e eficientes. 
Estudos, como os realizados por Ambedkar, et al., [6], Thomas, et al., [7], Cordeiro, et al., [8], Ban, et al., [9], Rodier, et 
al., [10] comprovaram que diferentes tipos de cinza de biomassa podem ser usados como materiais cimentícios 
suplementares. A incorporação de cinzas de biomassa ajuda na redução dos gases do efeito estufa produzidos na produção 
de cimento, além de reduzir custos e auxiliar na redução de descarte de resíduos [2]. 
 
Resultado da queima do bagaço de cana-de-açúcar, a cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC), é uma cinza residual, 
constituída basicamente de sílica (SiO2). O subproduto coletado geralmente consiste em partículas queimadas e grosseiras, 
não queimadas ou parcialmente queimadas [11]. A CBC tem potencial para ser utilizada como adição mineral, 
substituindo parte do cimento em argamassas e concretos [12]. Devido a concentração de sílica e outros óxidos, o resíduo 
de CBC pode ser utilizado como pozolana. As pozolanas possuem capacidade de reagir com o hidróxido de cálcio liberado 
durante o processo de hidratação do cimento, formando compostos de capacidade aglomerante [13]. 
 
Kazmi et al. [14] em seu estudo afirmaram que a adição de cinzas da casca de arroz e do bagaço de cana-de-açúcar em 
tijolos de solo reduz o peso do material final e resulta na diminuição de cargas estruturais da edificação, contudo, seu 
estudo constatou-se que a resistência à compressão e o módulo de ruptura diminuíram de acordo com a adição desses 
materiais. Faria et al. [15] analisaram o uso de CBC como matéria-prima na fabricação de tijolos de argila, onde os 
resultados demonstraram que a CBC pode ser usada como enchimento em tijolos, resultando em uma construção mais 
sustentável e econômica. Valenciano e Freire [16] avaliaram as características físicas e mecânicas de misturas de solo, 
cimento e CBC. Diferentes combinações cimento-cinza foram analisadas e a resistência à compressão foi medida. Os 
resultados indicaram a possibilidade de substituir até 20% do cimento por CBC sem diminuir a resistência à compressão 
do material. 
 
Tendo em vista uma alternativa para o gerenciamento do resíduo da CBC, o objetivo principal do trabalho é analisar as 
propriedades físicas e químicas da cinza do bagaço de cana-de-açúcar, oriunda da região do Vale de São Patrício, em 
Goiás, e através de suas características propor o seu uso na construção civil como material cimentício suplementar.   
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 Materiais 
 
Foi utilizada cinza residual da queima do bagaço de cana-de-açúcar in natura, coletada no fundo da caldeira com 
partículas de tamanhos irregulares e coloração preta. As cinzas foram cedidas pela CRV - Industrial LTDA, Unidade 
Carmo do Rio Verde, Goiás. 
 
2.2 Caracterização física 

 
As cinzas do bagaço de cana-de-açúcar (CBC) foram secas em estufa durante 3 horas a 110 °C para remoção da umidade 
presente. Em seguida, o resíduo foi moído manualmente a seco, em almofariz de porcelana. 
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O tamanho das partículas foi determinado em ensaio de granulometria, onde uma amostra seca de cinza foi passada em 
uma sequência de peneiras da série normal (600µm, 300 µm, 150 µm, 75 µm), e após agitação mecânica, a massa 
acumulada em cada peneira foi anotada de modo a traçar a curva granulométrica da cinza.  
 
2.3 Análise térmica 

 
O Ensaio de Termogravimetria (TGA) foi realizado em um equipamento SDT Q600 (TA Instruments, EUA). Uma 
amostra com 10 ± 0,5 mg foi depositada em cadinho de alumina. A análise foi realizada sob uma taxa de aquecimento de 
10 °C/min entre temperatura ambiente até 1000 °C sob uma atmosfera de nitrogênio com um fluxo de gás de 100 mL/min. 

 
2.4 Análise elementar (CHN) e difração de Raios X (DRX)  

 
A composição elementar da CBC foi determinada via combustão em analisador elementar (Perkin Elmer 2400 Series II). 
Na análise foram medidos os teores em porcentagem de carbono (C), hidrogênio (H) e nitrogênio (N) presentes na amostra 
de CBC.  
 
A análise mineralógica foi realizada por meio da técnica de difração de raio X (difratômetro SHIMADZU - DRX-6000), 
usando radiação monocromática de Cu-
2°/min.  
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Caracterização física 
 
As curvas de distribuição do tamanho das partículas da CBC moída, in natura e do cimento, obtidas via peneiramento, 
são apresentadas na Figura 1. O tamanho médio de partícula das cinzas de bagaço in natura foi de 2,36 mm, e 0,600 mm 
após a moagem.  
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Figura 1  Distribuição do tamanho das partículas da CBC in natura, CBC moída e cimento. 
 

Os resultados apontaram que as amostras são constituídas de faixas de tamanhos, onde o cimento apresenta as menores 
partículas registradas. A análise granulométrica do resíduo de CBC in natura mostra que o material apresenta um alto 
percentual de partículas grosseiras relacionadas as longas fibras de bagaço não queimado. Essas partículas porosas podem 
ser resultado da combustão de matéria orgânica durante a queima do bagaço [17]. As partículas esponjosas absorvem a 
água usada para a reação do cimento, sendo necessário a moagem, já que a reação pozolânica pode ser altamente ativada 
quando o tamanho da partícula é pequeno [18]. 
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3.2 Análise térmica  
 
Os resultados da análise termogravimétrica (TGA) estão apresentados na Figura 2. A análise de TGA é um processo no 
qual a massa de uma substância é analisada sob temperatura controlada em um ambiente controlado em função da 
temperatura ou do tempo, e é geralmente usada para avaliar tanto a estabilidade térmica quanto a porcentagem de cada 
composição das amostras [19]. Ao final da análise, a perda de massa total foi de 15,9% durante o aquecimento da amostra, 
através de decomposição e vaporização do material. De acordo com a análise das curvas é possível notar três estágios de 
perda de massa. A primeira perda de massa, entre 37 e 180°C, cerca de 5,7%, está relacionada a umidade presente na 
CBC, comprovando a tendência hidrofílica do material [20]. 
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Figura 2  Curva TGA e DTG da CBC. 

 
A próxima reação exotérmica ocorre devido à combustão da matéria orgânica. A CBC é constituída de partículas 
queimadas e não queimadas de bagaço de cana-de-açúcar, sobrando vestígios de fibras na amostra [11]. A segunda etapa 
de perda de massa, com pico máximo de degradação em 248 °C, é atribuída a decomposição da hemicelulose, presente 
nas fibras não queimadas. A hemicelulose possui muitas ramificações (são amorfas), que são mais suscetíveis a ações da 
temperatura, iniciando sua degradação em temperaturas menores [21]. Em 329 °C a perda de massa pode estar associada 
à degradação conjunta da celulose e lignina. Pereira et al. [22] também estudaram o TGA da CBC, notaram uma perda 
de massa traçada entre 350 - 550 °C, que é credenciada à matéria orgânica. 
 
A reação exotérmica ocorrida entre 570 e 870 °C é devido à reorganização do arranjo estrutural quando ocorre a queima 

predominantemente de sílica [17, 23]. A sílica é um dos minerais mais puros encontrados na natureza, a forma mais 
comum da sílica é o quartzo, porém, outras formas polimórficas são encontradas, tais como tridimita e cristobalita [24]. 
A forma mais estável na temperatura ambiente é o quartzo 
estável até 870ºC [25]. Conforme a ASTM C618 [26], a perda máxima de massa deve ser de 10% para material pozolânico 
de Classe N, a partir da análise TGA, observou-se que a CBC estudada apresentou perda de massa de 10,2 %, portanto, o 
processamento da calcinação se torna uma alternativa para eliminar partículas parcialmente queimadas, bem como para 
aumentar a atividade pozolânica [27]. 
 
3.3 Análise elementar (CHN) e difração de raios X (DRX)  
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Segundo os resultados da análise elementar CHN, o teor de carbono presente na cinza foi de 5,48%, semelhante ao 
encontrado por Villar-Cociña et al. [28] e Paula et al. [29]. Relacionado às condições de combustão da biomassa, esse 
percentual é responsável pela cor preta das cinzas, e é provavelmente resultado de condições de combustão descontroladas 
[30]. Cook [31] em seu estudo percebeu que não ocorreu diminuição na resistência à compressão na incorporação de 
cinza com teor de carbono menor ou igual a 20%, porém cinzas com teores elevados de carbono podem apresentar 
decréscimo nas propriedades mecânicas devido à queda na quantidade de sílica ativa. 
 
A concentração de nitrogênio presente na amostra foi de 0,09%, semelhante aos encontrados por Arif et al. [1]. O 
processamento da biomassa, a concentração de carbono, a composição mineralógica, e tamanho das partículas, são 
algumas das principais características que influenciam na reatividade da cinza [12]. 
 
A Figura 3 apresenta o difratograma de raios-X (DRX) da CBC. Chusilp et al., [32], Cordeiro et al., [33], Ríos-Parada et 
al., [34] 
Figura 3. Através da análise dos picos foi possível identificar as seguintes fases cristalinas na amostra: quartzo, cristobalita 
e hematita [15, 30]. A presença de quartzo e cristobalita indicam biomassa queimada a alta temperatura, o que está de 
acordo com os resultados obtidos por Arif et al. [1]. A grande porcentagem de quartzo na CBC deve-se à presença de 
areia, cerca de 2,0% em peso, aderida à cana-de-açúcar durante o processo de colheita [2]. A presença de quartzo na cinza 
pode reduzir a reatividade da pozolana.  
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Figura 3  Padrão de DRX da CBC. 

 
A cristobalita indica a fase cristalina da sílica. A cristalização ocorreu devido a elevada temperatura de combustão no 
processo de queima [30]. Para melhorar as propriedades pozolânicas é necessário a transformação da sílica cristalina em 
sílica amorfa, que é mais reativa [23]. Quando a CBC possui um teor de sílica cristalina relativamente alto na forma de 
quartzo, ela ainda pode ser usada em materiais de construção como substituto ou preenchedor de areia [35]. Devido à 
estrutura cristalina, diversos estudos indicam a utilização de CBC como substituto parcial do cimento Portland e de 
agregados miúdos [1, 36]. Yadav, et al., [27] ressalta ainda que o solo (minerais de areia ou argila) com alta contaminação 
terá um impacto prejudicial nas características pozolânicas das cinzas, uma vez que não tem um impacto positivo no 
desempenho do concreto quando misturado. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A utilização da CBC em materiais de construção se mostra uma alternativa promissora para o gerenciamento desse 
resíduo. A heterogeneidade das partículas da CBC influencia a reatividade pozolânica do resíduo, fazendo-se necessário 
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sua moagem e peneiramento. O processo de secagem do resíduo é uma importante etapa, uma vez que a fibra em estado 
natural apresenta um alto teor de umidade, e possui tendência hidrofílica, podendo absorver umidade do ar. A análise 
térmica provou a necessidade do processamento da calcinação para eliminar partículas parcialmente queimadas, para um 
aumento da atividade pozolânica. A análise da CBC através da técnica de difração de raios-X comprovou a presença de 
quartzo e cristobalita na cinza, o que indica que a biomassa foi queimada a alta temperatura. A apresentação sílica na 
forma cristalina aponta a utilização aceitável da CBC como substituto parcial do cimento Portland e de agregados miúdos. 
Apesar de apresentar um baixo estado de reatividade, a CBC se provou como um subproduto viável para aplicação como 
material cimentício suplementar em componentes de construção, visto que, seu teor de sílica na forma de quartzo é um 
dos principais elementos componentes na areia natural.  
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RESUMO 
 
O emprego de fibras na construção civil surgiu para suprir as necessidades de reforço e recuperação de determinadas 
estruturas visando a eficiência do componente final. Dentro desse escopo, o artigo, pautado na área temática de materiais 
e componentes, apresenta os resultados do estudo experimental desenvolvido com argamassas estabilizadas, nas quais 
foram adicionadas fibras de polietileno, vidro e polipropileno e comparadas ao traço padrão sem fibras. O objetivo geral 
deste trabalho constitui em avaliar, através de ensaios laboratoriais, as características das argamassas quando submetidas 
às adições de fibras, seguindo os requisitos listados pela Norma Brasileira (NBR) 13281/2005. Já o objetivo principal 
busca analisar o comportamento da resistência à tração nas argamassas estabilizadas em todos os traços mencionados. Os 
resultados dos ensaios frescos mostraram que as argamassas com adições de fibra obtiveram valores maiores de retenção 
de água e de teor de ar incorporado. No que tange aos ensaios endurecidos, observou-se que a argamassa com adição de 
fibra de vidro apresentou um melhor desempenho quando comparado às outras argamassas em estudo, destacando-se nos 
ensaios de resistência potencial de aderência à tração, resistência à tração na flexão e compressão axial. Dessa forma, 
concluiu-se que apesar da maior relação água/cimento e do maior teor de ar incorporado, a argamassa que possuía fibra 
de vidro demonstrou uma melhora nos comportamentos mecânicos do compósito. 
 
Palavras-chave: Argamassas estabilizadas; Polietileno; Vidro; Polipropileno. 
 
ABSTRACT 
 
The use of fibers into the civil construction popped up to supply the needs of reinforcement and recovery of certain 
structures aiming at the final component's efficiency. Within that context, the article, based on the thematic area of 
materials and components, presents the results of the experimental study developed with stabilized mortars, in which 
polyethylene, glass and polypropylene fibers were added and compared to the standard mixture without fibers. The 
general objective of this work is to evaluate, through laboratory tests, the characteristics of mortars when subjected to 
fiber additions, following the requirements listed by the Brazilian Standard (NBR) 13281/2005. The main objective, on 
the other hand, seeks to analyze the behavior of the tensile strength in stabilized mortars in all the aforementioned 
mixtures. The results of the fresh tests showed that mortars with fiber additions obtained higher values of water retention 
and incorporated air content. Regarding to the hardened tests, it was observed that the mortar with the addition of 
fiberglass presented a better performance when compared to the other mortars under study, standing out in the tests of 
potential resistance to tensile adhesion, tensile strength in flexion and axial compression. Thus, it was concluded that 
despite the higher water/cement ratio and the higher content of incorporated air, the mortar that had fiberglass showed an 
improvement in the mechanical behavior of the composite.  
 
Keywords: Stabilized mortars; Polyethylene; Glass; Polypropylene. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Um dos maiores desafios na construção civil é o de conseguir manter uma boa qualidade na execução dos serviços, uma 
vez que a mão de obra, na maior parte dos casos, não possui uma estabilidade confiável de produção. O método 
mecanizado já atingiu algumas atividades e vem substituindo o trabalho humano. Um exemplo é o reboco projetado, que 
aumenta a produtividade e consequentemente a redução do tempo.  
 
Segundo Figueiredo [1], a utilização de materiais compósitos cresceu em diversidade, podendo ser encontrados em várias 
aplicações na construção civil. Estes materiais possuem o objetivo de agregar maior eficiência nas aplicações específicas 
de engenharia, de modo a colmatar as deficiências resultantes da utilização dos materiais tradicionais. 
 

Os sistemas de revestimento à base de argamassa têm sofrido modificações significativas 
nos últimos anos. Essas modificações advêm de novos materiais básicos (novos cimentos, 
agregados artificiais, por exemplo), novos materiais finais, como o caso das argamassas 
industrializadas, e novos processos executivos, como por exemplo, as argamassas de 
revestimento projetadas mecanicamente. Esses novos materiais e técnicas implicam em 
mudança dos parâmetros de referência consagrados às argamassas, sendo que grande parte 
dos problemas atualmente observados têm origem na inobservância de especificações de uso 
destes materiais (teor de água e tempo de mistura nas argamassas industrializadas, por 
exemplo), e pior ainda, no desconhecimento do próprio fabricante de como deve se proceder 
para utilizar o seu material 2]. 
 

A utilização de fibras em compósitos tem tido grande destaque e são considerados um dos produtos inovadores na 
indústria da construção civil, uma vez que conferem bom desempenho e ganho no ciclo de vida. O material compósito 
estudado neste trabalho é uma argamassa reforçada com fibras (polietileno, vidro e polipropileno), sendo, a utilização 
dessas, uma maneira bastante eficiente de reduzir a fragilidade na ruptura, aumentar a durabilidade e conferir propriedades 
mecânicas não encontradas nas argamassas convencionais, relacionadas à capacidade de deformação e absorção de 
energia. 
 
Tendo essa situação como ocorrente, o objetivo geral deste trabalho constitui em avaliar, através de ensaios laboratoriais 
normatizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) [3], as características das argamassas quando 
submetidas à adição de fibras. Mais especificadamente, este estudo tratará sobre as argamassas estabilizadas para 
revestimento de reboco com adição de fibras, bem como as suas resistências à tração. 
 
2. MATERIAIS E METÓDOS 
 
2.1 Método de investigação 
 
Para a elaboração deste trabalho foi utilizado, conforme Lakatos & Marconi [4], a pesquisa explicativa, visando 
estabelecer relações de causa e efeito por meio da manipulação direta das variáveis relativas ao objeto de estudo. Os 
aspectos que foram analisados neste trabalho podem ser listados conforme as seguintes Normas Brasileiras (NBRs): 

o Determinação da retenção de água  NBR 13277 [5]; 
o Determinação de massa no estado fresco e do teor de ar incorporado  NBR 13278 [6]; 
o Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão axial  NBR 13279 [7]; 
o Determinação da massa aparente no estado endurecido  NBR 13280 [8];  
o Determinação da resistência potencial de aderência à tração  NBR 15258 [9]; 
o Determinação da absorção de água por capilaridade e do coeficiente de capilaridade  NBR 15259 [10]. 

 
A NBR 13281 [11] aponta os requisitos que devem ser cumpridos pelas argamassas destinadas ao assentamento de paredes 
ou ao revestimento de paredes e tetos. Seguindo orientações desta norma, foram estudados quatro traços: um traço padrão 
com a adição somente de aditivos, representando o traço que é o mais utilizado em obras de construção civil; e outros três 
traços com adição de fibras (vidro, polietileno e polipropileno) e aditivos (incorporador e estabilizador). A escolha das 
fibras se deu em relação ao aumento da resistência ao impacto e à ruptura, além do controle de fissuração e aumento da 
durabilidade, a fim de analisar o seu comportamento de resistência à tração, bem como os seus resultados nos ensaios. 
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2.2 Dosagem 
 
i. Cimento 
 
O cimento utilizado foi o Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CP V - ARI) da Votorantim [12]
composto por clínquer e gesso variando de 100 a 95%, possui peculiaridades de atingir altas resistências já nos primeiros 
dias da aplicação, isso se dá devido à alta resistência inicial que é obtido pela utilização de uma dosagem diferente de 

) [13]. 
 
ii. Aditivo 
 
Os aditivos utilizados neste estudo foram os incorporadores e estabilizadores
aumentar o desempenho térmico e acústico, melhorar a trabalhabilidade e aumentar a durabilidade de argamassas de 
assentamento e de revestimento. Já os estabilizadores cumprem a função de prolongar o início da hidratação do cimento 
Portland, mantendo assim a sua traba ) [14]. 
 
iii. Fibras 
 
Tem-se observado que a utilização de fibras sintéticas na construção civil vem sendo incrementada de forma intensa, em 
várias aplicações, mais especificamente em concretos e em argamassas (CORTEZ) [15]. As fibras podem ser classificadas 
em quatro classes, sendo elas: poliméricas, minerais, metálicas e naturais (SALES) [16]. Para o estudo em questão, foram 
escolhidas duas classes para serem analisadas nas argamassas estabilizadas: as fibras poliméricas (polipropileno e 
polietileno) e as fibras minerais (vidro), retratadas na Figura 1. 
 

 
Figura 1 - Fibras de polietileno, vidro e polipropileno. 

 
iv. Traços 
 
Para o presente trabalho, com argamassas estabilizadas de reboco, adotou-se um traço de 1:5,68, os quais foram utilizados 
aditivos como estabilizador e incorporador de ar em certas proporções, além da variação do fator água/cimento de acordo 
com a necessidade de cada tipo de traço. Essa relação dos materiais pode ser observada nas Tabelas 1, 2, 3 e 4 abaixo: 

 
Tabela 1 - Traço padrão 

Traço 1 

Material Quantidade 

Cimento (kg) 1 

Areia (kg) 5,68 

Água (kg) 0,81 

Estabilizador (g) 2,72 

Incorporador (g) 3,64 
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Tabela 2 - Traço com adição de fibras de vidro 

Traço 2 
Material Quantidade 

Cimento (kg) 1 
Areia (kg) 5,68 

Fibra de vidro (g) 10 
Água (kg) 0,89 

Estabilizador (g) 2,72 
Incorporador (g) 3,64 

 
Tabela 3 - Traço com adição de fibras de polietileno 

Traço 3 
Material Quantidade 

Cimento (kg) 1 
Areia (kg) 5,68 

Fibra de polietileno (g) 10 
Água (kg) 0,93 

Estabilizador (g) 2,72 
Incorporador (g) 3,64 

 
Tabela 4 - Traço com adição de fibras de polipropileno 

Traço 4 
Material Quantidade 

Cimento (kg) 1 
Areia (kg) 5,68 

Fibra de polipropileno (g) 10 
Água (kg) 0,91 

Estabilizador (g) 2,72 
Incorporador (g) 3,64 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1 Caracterização das argamassas no estado fresco 
 

Tabela 5 - Resultados dos ensaios frescos. 
Resultados dos ensaios frescos 

Traço 
Densidade de 
massa (kg/m³) 

Retenção de água 
(%) 

Teor de ar 
incorporado (%) 

1 2018 91 11 
2 1855 96 16 
3 1902 98 13 
4 1852 97 15 

 
Como observado na Tabela 5 acima, a retenção de água dos quatro traços apresenta valores próximos. Com destaque ao 
traço com adição de fibra de polietileno, cuja retenção é maior quando comparado aos outros traços com fibras e ao traço 
padrão, o qual retém a menor porcentagem de água. Esse fato pode ser explicado pelos atributos da fibra que além de 
absorver parte da água de amassamento, ainda dificulta a sua saída, tornando a argamassa menos permeável e mais 
consistente. Porém, deve-se levar em consideração que não foi verificada a calibração do equipamento de retenção de 
água, podendo haver uma distorção do valor real absoluto. Por outro lado, os resultados são válidos e coerentes para uma 
análise comparativa dos diferentes traços listados. 
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Como constatado no trabalho de Savastano Júnior, Dantas e Agopyan [17], as densidades das argamassas tendem a 
diminuir com a adição de fibras, resultado da elevação do teor de ar incorporado na mistura. Fato que se comprova com 
os resultados obtidos nesse estudo, conforme a relação apresentada no Gráfico 1. 
 

Gráfico 1  Comparativo entre Densidade de Massa e Teor de Ar das argamassas. 

 
   
3.2 Caracterização das argamassas no estado endurecido 
 
i. Resistência à tração na flexão e à compressão axial 
 
Os resultados obtidos para tração na flexão e compressão axial estão representados, respectivamente, nas Tabelas 6 e 7 
abaixo: 
 

Tabela 6 - Resultados de resistência à tração na flexão. 
Resistência à tração na flexão (MPa) 

Traços 
7 dias 28 dias 

CP 1 CP 2 CP 3 Média Desvio  CP 4 CP 5 CP 6 Média Desvio  
1 1,9 1,9 2,0 1,9 0,1 3,6 3,8 4,1 3,8 0,3 

2 1,7 1,9 2,2 1,9 0,3 3,3* 3,9 4,4 4,2 0,3 

3 2,1 2,0 2,1 2,1 0,1 2,9* 3,3 3,6 3,4 0,2 
4 1,9 1,9 2,0 1,9 0,1 2,9 3,3 3,3 3,1 0,3 

Obs: Os corpos-de-prova marcados com (*), foram desconsiderados por possuir um desvio absoluto 
maior que 0,3 MPa. 

 
Tabela 7 - Resultados de resistência à compressão. 

Resistência à compressão axial (MPa) 

Traços 
7 dias  28 dias  

CP 
1 

CP 
2 

CP 
3 

CP 
4 

CP 
5 

CP 
6 

Média Desvio  
CP 
7 

CP 
8 

CP 
9 

CP 
10 

CP 
11 

CP 
12 

Média Desvio  

1 
2,1
* 

2,9 3,2 3,5 2,9 
3,9
* 

3,1 0,4 
2,4
* 

2,8
* 3,5 3,5 3,4 2,8 3,6 0,3 

2 2,7 3,2 3,1 3,3 2,8 3,0 3,0 0,3 3,9 4,2 4,3 
3,2
* 

3,5 
3,0
* 

4,0 0,5 

3 3,1 3,6 3,2 3,4 3,7 3,0 3,3 0,3 3,8 3,8 
5,1

* 4,0 3,7 3,9 3,8 0,1 
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4 2,8 3,3 3,4 2,6 3,2 2,7 3,0 0,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 0,1 
Obs: Os corpos-de-prova marcados com (*), foram desconsiderados por possuírem um desvio absoluto maior 
que 0,5 MPa.  

 
Nos Gráficos 2 e 3, é representado, respectivamente, o comparativo da média das argamassas no ensaio de resistência à 
tração na flexão e à compressão axial em 7 e 28 dias. 
 

Gráfico 2  Comparativo entre a Resistência à Tração aos 7 e 28 dias de idade 

 
 

Gráfico 3  Comparativo entre a Resistência à Compressão aos 7 e 28 dias de idade. 

 
 

Verifica-se, por meio dos gráficos acima, que a argamassa com adição de fibra de vidro apresentou melhor desempenho 
nos ensaios de resistência à tração e compressão quando comparada aos demais traços. Por outro lado, as argamassas com 
fibras poliméricas (polipropileno e polietileno) demonstraram menor resistência à tração, comportamento que pode ser 
explicado pela maior relação água/cimento adotada. Porquanto, segundo Silva [18], o aumento do consumo de água 
influencia diretamente na diminuição das resistências mecânicas das argamassas.  
 
Deve-se considerar que os resultados obtidos nas Tabelas 6 e 7 possuem uma certa distorção da realidade, dado que os 
corpos-de-prova tiveram que ser lixados para haver o encaixe na prensa de compressão. Assim sendo, os Gráficos 4 e 5 
indicam a relação do ensaio de resistência à tração na flexão sem e com o lixamento dos corpos-de-prova aos 7 e 28 dias 
de idade. Vale ressaltar que o mesmo comparativo não pôde ser realizado para o ensaio de compressão axial devido à não 
adequação dos corpos-de-prova a prensa sem o lixamento apropriado. 
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Gráfico 4  Comparativo do ensaio de tração na flexão aos 7 dias. 

 
 

Gráfico 5  Comparativo do ensaio de tração na flexão aos 28 dias. 

 
 
Como pode ser observado nos gráficos comparativos acima, a ação de lixar os corpos-de-prova resultou em uma 
diminuição considerável da resistência à tração, podendo essa redução chegar a 33% aos 7 dias e a 10% aos 28 dias. 
Acredita-se que a resistência à compressão também tenha sofrido perda. 
 
ii. Densidade de massa aparente 
 
Os resultados obtidos para densidade de massa aparente aos 7 e 28 dias de idade podem ser observados, conforme descritos  
na Tabela 8: 
 

Tabela 8 - Densidade de massa aparente no estado endurecido. 
Densidade de massa aparente (kg/m³) 

Traços 
7 dias 28 dias 

CP 1 CP 2 CP 3 Média CP 4 CP 5 CP 6 Média 
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1 1664 1700 1675 1680 1737 1732 1762 1744 

2 1705 1721 1728 1719 1798 1784 1758 1780 

3 1707 1714 1707 1709 1769 1772 1777 1773 

4 1678 1693 1682 1684 1748 1756 1782 1762 
 
iii. Absorção de água e coeficiente de capilaridade 
 
A partir do ensaio de absorção de água e de coeficiente de capilaridade (Tabela 9), verifica-se que a absorção de água nas 
argamassas de todos os traços permanece próxima aos 28 dias de idade. 
 

Tabela 9 - Resultados da absorção de água e do coeficiente de capilaridade aos 7 e 28 dias. 

Traços 

Média em 7 dias Média em 28 dias 

Absorção de 
água (g/cm²) 

Coeficiente de 
capilaridade 

(g/dm².min.1/2) 

Absorção de 
água (g/cm²) 

Coeficiente de 
capilaridade 

(g/dm².min.1/2) 10min  90min  10min 90min  

1 0,14 0,27 2,2 0,06 0,10 0,8 

2 0,15 0,30 2,4 0,07 0,11 0,8 

3 0,22 0,37 2,4 0,08 0,11 0,5 

4 0,20 0,35 2,3 0,08 0,11 0,6 

 
No Gráfico 6, é possível notar a variação de absorção de água aos 10 e 90 minutos entre os quatro traços, os quais possuem 
idade de 7 e 28 dias. 
 

Gráfico 6  Comparação entre a absorção de água em 7 e 28 dias aos 10 e 90 minutos. 

 
 

A partir do Gráfico 6, pode-se analisar que com apenas 10 minutos, a absorção de água já é maior que 50% do total 
absorvido em 90 minutos para todos os traços e idades, ou seja, a tendência é que os resultados cheguem a uma curva 
logarítmica, onde haverá um ponto em que a argamassa não conseguirá mais absorver água por capilaridade e se manterá 
constante, fato evidenciado por Cortez [15] que afirma que com 6 horas de duração a absorção registrada praticamente 
atingiu a estabilidade. 
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Outro fato importante que pôde ser observado é a diminuição da capacidade da argamassa de absorver água quando se 
compara os resultados de 7 e 28 dias. Essa característica pode ocorrer em função do aumento da densidade de massa da 
argamassa de 7 para 28 dias, fazendo com que tenha uma menor permeabilidade e porosidade para a transição da água. 
 
Conforme o Gráfico 7 ilustra, os valores do coeficiente de capilaridade não sofreram grande alteração com a adição de 
fibras, uma vez que obteve um desvio padrão relativamente curto. 
 

Gráfico 7  Coeficiente de capilaridade. 

 
 

Para Bauer, Salomão e Rodrigues Filho [19], valores baixos de absorção de água podem comprovar a presença de aditivos, 
que afetam a matriz porosas das argamassas industrializadas ensacadas como é o caso de incorporadores de ar ou aditivos 
hidrofugantes.  Apesar desse caso de estudo não utilizar de argamassa industrializada, tem-se a presença de aditivos, os 
quais podem influenciar no proposto resultado de absorção de água. 
 
iv. Resistência potencial de aderência à tração  Análise I 
 
Os resultados obtidos para a resistência potencial de aderência à tração dos traços em estudo, com idade de 7 e 28 dias, 
estão apresentados na Tabela 10: 
 

Tabela 10  Resistência potencial de aderência à tração. 

Determinação da resistência potencial de aderência à tração (MPa) 

Traços 
Média 

7 dias 28 dias 

1 0,18 0,29 

2 0,28 0,43 

3 0,21 0,46 

4 0,25 0,50 
 
Observou-se que, conforme a adição das fibras nas argamassas, há alteração na resistência à aderência nas idades de 7 e 
28 dias. Esses valores passam a ser duplicados de uma idade a outra, como é o caso das fibras de polietileno e de 
polipropileno, a última possuindo a maior resistência à tração aos 28 dias quando comparada aos outros traços. 
 
O Gráfico 8 mostra a comparação dos traços de acordo com a média da resistência potencial de aderência à tração de cada 
traço nas idades de 7 e 28 dias. 
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Gráfico 8 - Comparação entre os traços na idade de 7 e 28 dias. 

 
 

As argamassas com fibras de vidro apresentaram uma resistência bastante superior ao mínimo estabelecido pela norma. 
Tangente a isso, Bauer [2] alerta que valores altos de aderência geralmente apresentam um alto módulo de elasticidade, 
sendo mais rígidos e com maior grau de fissuração potencial por não conseguirem absorver as deformações impostas 
pelas movimentações. 
 
Através das médias dos tipos de ruptura de cada traço, como retratam os Gráficos 9 e 10, tem-se que a maioria das rupturas 
aconteceram próximas às interfaces da argamassa com o substrato e por falha de colagem, o que caracteriza ruptura do 
tipo S/A e F. 
 

Gráfico 9  Quantitativo da forma de ruptura aos 7 dias de idade. 
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Gráfico 10  Quantitativo da forma de ruptura aos 28 dias de idade. 

 
 
Como abordado nos gráficos acima, é possível verificar que houve muitas falhas no ensaio de aderência em 7 e 28 dias, 
dificultando a análise. 
 
v. Resistência potencial de aderência à tração  Análise II 
 
O Gráfico 11 relaciona a segunda análise que corresponde a comparação da nova média com a média anterior na idade 
de 28 dias, considerando apenas os corpos-de-prova que sofreram ruptura na interface substrato/argamassa  resultado 
que mensura a real grandeza da aderência. 
 

Gráfico 11  Comparação do ensaio de aderência em 28 dias. 

 
 

Nesta observação, é possível verificar que as argamassas que possuem fibra de polietileno e polipropileno, onde 
apresentavam uma maior aderência anteriormente, decresceram. Já a argamassa com adição de fibra de vidro se destacou 
das demais, pois permaneceu com uma alta resistência a aderência à tração. 
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Para melhor interpretação dos resultados foi elaborada uma análise dos ensaios de potencial de aderência à tração e de 
tração na flexão associados com a relação a/c, conforme observado no Gráfico 12. 
 

Gráfico 12  Comparação dos resultados dos ensaios de tração em 28 dias. 

 
 
De acordo com o gráfico acima é possível verificar que a argamassa com a adição de fibra de vidro dispõe de maior 
resistência de aderência à tração e de maior resistência à tração na flexão, ainda que possua uma maior relação a/c quando 
comparada à argamassa padrão. As argamassas com adição de fibra de polietileno e polipropileno tiveram um 
comportamento esperado, uma vez que ocorreu um aumento da relação a/c, afetando, consequentemente, os resultados 
de resistência mecânica. 
 
Tomando como base os limites mínimos de resistência de aderência à tração para emboço e camada única, indicado pela 
NBR 13749 [20], tem-se que, para a idade de 28 dias, as argamassas com adição de fibra de vidro e de polipropileno 
poderiam ser aplicadas em áreas internas, externas e tetos. Já a argamassa padrão e a argamassa com adição de fibra de 
polietileno ficam restritas às áreas internas com pintura ou base para reboco e aos tetos. 
 
4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
As fibras causaram alteração das propriedades das argamassas no estado fresco e no estado endurecido, levando à 
necessidade de adaptação da quantidade de água na mistura, e, consequentemente, da relação água/aglomerante, para uma 
dada trabalhabilidade. 
 
De maneira geral, as argamassas com a adição de fibras apresentaram maior retenção de água, comparadas ao traço 
padrão, fato que pode evitar a fissuração da argamassa com a perda de água para o meio de acordo com Cortez [15]. Os 
valores de retenção de água das argamassas com fibras variaram dentro do intervalo de 96 a 98%, enquanto a retenção de 
água para a argamassa padrão foi de 91%. 
 
As densidades de massa e os teores de ar incorporado das argamassas avaliadas apresentaram variação nos intervalos de 
1852 a 2018 kg/m³ e de 11 a 16%, respectivamente. Foi possível observar que quanto menor o teor de ar incorporado, 
maior é a densidade no estado fresco. 
 
Os resultados de absorção de água e coeficiente de capilaridade apresentaram baixa variação, caracterizando um bom 
ajuste da mistura ao índice de consistência adequado para cada tipo de fibra. De acordo com Cortez [15], a absorção de 
água por capilaridade está relacionada à quantidade, forma e distribuição dos poros capilares, dessa forma, a pequena 
redução do coeficiente de capilaridade aos 28 dias das argamassas de polietileno e polipropileno pode estar atrelada à 
diminuição da porosidade nas argamassas, dificultando, consequentemente, a absorção de água. 
 
Quanto à característica de aderência à tração, observa-se que as argamassas com adição de fibras apresentaram uma maior 
resistência quando comparadas à argamassa padrão, podendo chegar a um aumento de 70% de resistência de aderência à 
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tração como é o caso da fibra de polipropileno. Devido à variabilidade dos valores que o ensaio apresenta e às falhas de 
coesão observadas, realizou-se uma nova análise onde foram considerados somente os resultados dos corpos-de-prova 
que sofreram ruptura na interface substrato/argamassa, objetivando um valor mais próximo da verdadeira grandeza da 
aderência. Nessa segunda análise o comportamento difere, pois, a argamassa com adição de fibra de polietileno apresenta 
um valor de resistência abaixo do traço padrão. Carasek [21] afirma que a capacidade de retenção de água e o teor de ar 
incorporado das argamassas não constituem, isoladamente, bons parâmetros para explicar as variações da resistência de 
aderência provenientes dos revestimentos, neste caso, houve a necessidade de se analisar, conjuntamente, os resultados 
dos ensaios de resistência potencial de aderência à tração e resistência à tração na flexão, além da relação água/cimento.  
 
Apesar do que se esperava para todos os traços com adições de fibras, o qual Silva [18] afirma que a relação a/c é 
inversamente proporcional à resistência, a argamassa com adição de fibra de vidro desempenhou um comportamento 
superior nos ensaios de resistência à tração na flexão, resistência à compressão axial e resistência potencial de aderência 
à tração, mesmo com uma relação água/cimento maior quando comparada ao traço de referência. Esse desempenho pode 
estar vinculado ao módulo de elasticidade da fibra que, segundo Peruzzi [22], um alto módulo de elasticidade produz 
compósitos com alta resistência a tração, flexão, impacto e tenacidade, portanto, após fissurada a matriz, a fibra de vidro 
atuará efetivamente no travamento das fissuras. Por outro lado, ainda de acordo com Peruzzi, se o módulo de elasticidade 
da fibra for menor que o da matriz, a deformação ao redor das fibras será maior, como é o caso das fibras poliméricas. 
 
Todos os parâmetros analisados tiveram conformidade com a norma que determina os requisitos exigíveis para a 
argamassa utilizada em assentamento e revestimento de paredes e tetos. No entanto, algumas imprecisões foram 
observadas, como: as argamassas não foram preparadas no mesmo dia para um mesmo ensaio, o que pode induzir 
desfavoravelmente os resultados. Assim sendo, sugere-se para melhor aplicação e análise dos requisitos, produzir um 
grande volume para a prática de vários ensaios e moldagem de corpos de prova provenientes de um mesmo preparo, 
porém, atentando-se a trabalhabilidade da argamassa. 
 
Com o objetivo de dar prosseguimento ao presente tema, sugerem-se algumas abordagens para futuros trabalhos que 
seriam de grande contribuição para o conhecimento dos sistemas de revestimento com a adição de fibras: utilização de 
diferentes teores de fibras e de aditivos, a fim de determinar o seu comportamento quanto à resistência mecânica; estudo 
da porosidade para identificação da natureza dos poros existentes, em função da adição de fibras; avaliação do 
custo/benefício da utilização da fibra de vidro em diversos tipos de obras. 
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RESUMO 
 
Com o crescimento da produção industrial, o setor de rochas ornamentais passou a produzir uma quantidade significativa 
de resíduos gerados no processo de corte. Devido aos efeitos negativos gerados, este resíduo tem sido alvo de estudos 
para a busca de diferentes alternativas, com o intuito de promover a sua utilização no setor da construção civil. Dentre 
essas alternativas, destacam-se os estudos ligados à utilização do resíduo de marmoraria em substituição ao cimento 
Portland, como uma tentativa de reduzir o consumo de clínquer e consequentemente a emissão de CO2. Dessa forma, este 
trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da utilização do resíduo de marmoraria em substituição ao cimento Portland, 
nas propriedades mecânicas de pastas de cimento. Para isso, realizou-se um estudo de dosagem das pastas, fixando-se a 
relação água/finos em 0,43 e alterando o teor de substituição do cimento Portland por resíduo de marmoraria nas 
porcentagens de 0, 5, 10, 15 e 20%. Em seguida, realizou-se os ensaios de resistência à compressão nas idades de 1, 3, 7 
e 28 dias e de módulo de elasticidade à compressão, para a idade de 28 dias. A partir dos resultados, observou-se que 
houve uma redução muito pequena (até 16,78%) nas propriedades mecânicas em todos os teores e aferiu-se que existe a 
possibilidade de aplicar o resíduo de marmoraria em substituição ao cimento, sobretudo nos teores de até 20%, pois 
apresentaram resultados satisfatórios, garantindo um destino adequado ao resíduo e uma redução maior da emissão de 
CO2. 
 
Palavras-chave: resíduo de marmoraria; pastas; propriedades mecânicas; módulo de elasticidade. 
 
ABSTRACT 
 
With the growth of the industrial production, the ornamental stone sector produces a significant amount of waste generated 
in the cutting process. Due to negative effects generated, this residue has been target of studies for the search of different 
alternatives, with purpose of promoting its utilization in the civil construction sector. Among these alternatives, stand out 
the studies connected the utilization of the marble waste in substitution to Portland cement, as an attempt of reducing the 
clinker consumption and consequently the emission of CO2. This way, this study had as objective to evaluate the effects 
of the utilization of the marble waste in substitution to Portland cement in the mechanical properties of cement pastes. 
For this, it was performed a dosage study of the pastes, fixing the water/fines ratio in 0,43 and changing the content of 
substitution of the Portland cement by marble residue in the percentage of 0, 5, 10, 15, and 20%. Then, it was performed 
the tests of compressive strength in the ages of 1, 3, 7, and 28 days and modulus of elasticity to compression for the age 
of 28 days. From the results, it was observed that there was reduction very small (until 16,78%) in the mechanical 
properties in all contents and measured that there is the possibility of apply the marble waste in substitution to Portland 
cement, mainly in the contents of until 20%, because it showed satisfactory results, ensuring a suitable destination to 
residue and a greater reduction of the emission of CO2.  
 
Keywords: marble waste; pastes; mechanical properties; modulus of elasticity. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Nos últimos anos, o crescimento da produção industrial e o consequente aumento no consumo de material tem gerado 
uma rápida diminuição nos recursos naturais disponíveis, que vão desde a energia a matérias-primas. Com isso, uma 
quantidade significativa de resíduos vem sendo gerados, impactando de maneira negativa o meio ambiente. Dessa forma, 
inúmeras organizações internacionais e diversos países buscam estudar a reciclagem de resíduos com o objetivo de 
diminuir os seus efeitos negativos.  
 
A indústria de rochas ornamentais produz uma grande quantidade de resíduos que misturado à água e outros componentes, 
dependendo do sistema de corte, transforma-se em uma lama que precisa ser descartada. As rochas ornamentais 
constituem os materiais geológicos, basicamente subdivididos em granitos e mármores, obtidos da natureza em forma de 
blocos ou chapas, cortados em diferentes formatos e beneficiadas por meio de processos de desdobramento, polimento, 
corte e acabamento [1].  
 
O processo produtivo das rochas ornamentais compreende várias etapas, sendo caracterizado principalmente pela extração 
e beneficiamento do produto, em que as rochas são extraídas de forma bruta nas jazidas e transformadas em peças 
aplicáveis como revestimento ou decoração [2]. Após passar pelo processamento dos teares, cerca de 20 a 30% do bloco 
extraído é convertido em resíduo com características de lama. Além disso, grandes quantidades de pedaços de placas 
também são geradas, podendo ainda serem utilizadas como um produto secundário sustentável [3]. 
 
Quando o resíduo de marmoraria é descartado na sua forma de lama em aterros, o seu conteúdo de água é reduzido e o 
pó resultante desse processo causa vários impactos ambientais. Dessa forma, a aplicação desse material na construção 
civil pode oferecer uma solução viável para este problema. A partir da busca na literatura, observou-se que as principais 
aplicações desses resíduos na construção podem incluir o uso de resíduo na forma de lama como agregados finos ou como 
substituição do cimento, e o uso de resíduo sólido como agregados miúdos ou graúdos na mistura de concreto, por se 
apresentar com dimensões maiores [4]. 
 
Esses rejeitos possuem enorme quantidade de material com potencial de reciclagem e beneficiamento na confecção de 
materiais de construção civil como, por exemplo, blocos de concreto (Gencel et al. [5] et al. [6]); concretos 
convencionais (Ashish [7]; Vardhan, Siddique e Goyal [8]; Gonçalvez [9]; Negredo [10]), concretos autoadensáveis 
(Alyousef et al. [11]; Jain, Gupta, Chaudhary [12]; Lisbôa [13]; Barros [14]; Oliveira e Libardi [15]), e argamassas (MA 
et al.[16]; Li et al. [17]).  
 
Dentre essas alternativas, destacam-se os estudos ligados à investigação do resíduo de marmoraria como substituto do 
cimento devido reduzir significativamente o consumo de cimento Portland e as emissões de CO2 [4]. Corinaldesi et al. 
[18] adicionaram resíduo de mármore para substituir parte do cimento e encontraram que devido à sua elevada finura, o 
pó de resíduo de mármore pode melhorar a coesão de argamassa e de concreto no estado fresco. Soliman [19] em seu 
estudo verificou que a substituição de cimento por resíduo de marmoraria em até 5% pode aumentar a resistência à 
compressão, resistência à tração e módulo de elasticidade do concreto. Bacarji et at. [20] utilizaram 5%, 10% e 20% de 
resíduos de mármore e granito como fíler em concreto e observaram que a adição destes resíduos em substituição ao 
cimento gera uma redução relativa da resistência à compressão. No entanto, uma substituição de 5% de cimento por 
resíduo de mármore e granito tem um menor impacto nas propriedades mecânicas e reológicas, embora afete a absorção 
média da água. Vardhan et al. [21] afirmaram que até 20% do resíduo de mármore pode ser utilizado como substituto do 
cimento, sem comprometer as características técnicas da mistura. Entretanto, altos níveis de substituição conduzem para 
o atraso na hidratação da mistura e na microestrutura porosa. Negredo [10] avaliou a durabilidade de concretos 
convencionais com teores diferentes de substituição de cimento Portland por resíduo de marmoraria e observou uma 
redução muito pequena nas propriedades do estado fresco e do estado endurecido, destacando o teor de 5% de substituição 
cimentícia com qualidade equivalente ao traço de controle, em todos os ensaios. 
 
A maioria de autores concluiu que entre 5-10% de adição de resíduo de marmoraria contribui para o aumento da 
resistência, enquanto que quantidades maiores resultaram em um efeito oposto. A adição de elevada quantidade deste 
material em concreto e produtos de base cimentícia pode resultar em alta demanda de água, que pode gerar aumento na 
retração por secagem e afetar negativamente suas propriedades físicas e mecânicas [4]. Assim, a correta combinação de 
resíduo de marmoraria pode obter efeitos satisfatórios, resultando em um material de construção com um bom 
desempenho para muitas aplicações.  
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Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da utilização do resíduo de marmoraria em substituição 
ao cimento Portland nas propriedades mecânicas em pastas de cimento, para determinar uma apropriada porcentagem 
deste material. 
 
2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
 
2.1 Caracterização dos materiais 
 
Para a realização do estudo os materiais utilizados na produção das pastas cimentícias foram: cimento Portland de alta 
resistência inicial (CPV - ARI), resíduo de marmoraria (RM), aditivo superplastificante e água potável. A seguir será 
apresentada a caracterização destes materiais, bem como os métodos escolhidos. 
 
i. Cimento Portland 
 
Para a produção das pastas cimentícias foi utilizado o cimento Portland de alta resistência inicial (CPV  ARI). A escolha 
deste aglomerante se deu pelo intuito de utilizar o cimento com maior porcentagem de clínquer disponível no mercado, 
buscando evitar efeitos combinados e avaliar a influência do resíduo de marmoraria nas pastas cimentícias. Na Tabela 1 
são apresentados os dados obtidos, bem como os métodos utilizados, na caracterização física e química deste material. A 
caracterização química foi obtida através do ensaio de espectrometria por fluorescência de raios-X (FRX), realizado em 
um aparelho EDX 720, da marca Shimadzu. 
 

Tabela 1  Propriedades e características do cimento CP V - ARI. 
Propriedades e características Resultados Limites (a) Método de ensaio 

Massa específica (g/cm³) 3,00 - ABNT NBR 16605 [22] 

Tempos de pega 
Início de pega (min) 137  

ABNT NBR 16607 [23] 
Fim de pega (min) 184  600 

Resistência à Compressão 
(MPa) 

1 dia 21,54  14,0 
ABNT NBR 7215 [24] 3 dias 39,37  24,0 

7 dias 44,42  34,0 

Composição química, em 
óxidos (%) 

CaO 72,25 - - 
SiO2 15,04 - - 

Al2O3 3,87 - - 
SO3 3,71  4,5 ABNT NBR 16697 [25] 

Fe2O3 3,02 - - 
MgO 0,88  6,5 ABNT NBR 16697 [25] 
SrO 0,47 - - 
TiO2 0,35 - - 
K2O 0,33 - - 
MnO 0,07 - - 
ZnO 0,01 - - 

P.F.(b) 6,13  6,5 ABNT NBR 16697 [25] 
(a) Limites estabelecidos pela ABNT NBR 16697 [25] 
(b) Perda ao fogo (P.F.) 

 
De acordo com a Tabela 1, a composição química indica uma predominância de óxido de cálcio, uma vez que se trata de 
um cimento composto com até 10% de fíler calcário, ou seja, um elevado teor de clínquer e rico em carbonato de cálcio. 
 
ii. Resíduo de marmoraria 
 
O resíduo de marmoraria, em diferentes porcentagens, foi utilizado como substituição parcial, em volume, do CP V  
ARI, nas pastas cimentícias. A coleta deste resíduo, gerado no processo de corte e polimento de rochas ornamentais, foi 
feita em uma serraria de grande porte, localizada em Luziânia-GO, cujo processo produtivo inicia-se desde o 
desdobramento dos blocos em placas, passando pela etapa de tratamento de superfície em chapas, até a etapa de 
acabamento e comercialização de peças. Nesta empresa, no processo de corte utilizam-se teares de fios diamantados, que 
não geram um resíduo com vestígios de granalha em sua composição. Após a coleta, o resíduo passou por uma preparação 
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inicial, secagem e homogeneização, para a realização da sua caracterização. Este material apresenta uma massa específica 
equivalente a 2,62 g/cm³ e a sua caracterização química está apresentada na Tabela 2. 
 

Tabela 2  Composição química do resíduo de marmoraria. 
Composto químico % em óxidos 

SiO2 69,55 
Al2O3 16,25 
K2O 5,57 

Fe2O3 2,55 
CaO 2,37 
Na2O 2,25 
MgO 0,70 
TiO2 0,43 
SO3 0,20 
SrO 0,05 
MnO 0,04 
ZrO2 0,03 
Rb2O 0,02 
ZnO 0,01 
Y2O3 0,00 

 
A caracterização química foi obtida através do ensaio de espectrometria por fluorescência de raios-X (FRX) realizado em 
um aparelho EDX 720 da marca Shimadzu. Pode-se observar uma predominância de óxido de silício (quartzo) e óxido 
de alumínio, característicos das rochas de granito e mármore. 
 
Quanto a finura do resíduo, realizou-se o ensaio de granulometria a laser. De acordo com os resultados, o diâmetro abaixo 
do qual encontram-se 10%, 50% e 90% das partículas (D10, D50 e D90) é igual a 1,28; 10,51 e 39,09 µm, respectivamente.  

iii. Aditivo superplastificante 
 
O aditivo superplastificante Glenium ® 51 à base de éter policarboxílico modificado, considerado de terceira geração, foi 
utilizado com a finalidade de reduzir a quantidade de água e obter a consistência das pastas utilizadas no estudo (105 ± 5 
mm). O aditivo atende aos requisitos da NBR 11768 [26] e na Tabela 3 são apresentadas algumas propriedades deste 
aditivo, conforme o seu fabricante. 
 

Tabela 3  Caracterização do aditivo superplastificante. 
Características Especificação 

Dosagem recomendada (%) 0,2 a 1,0 
Aparência Líquido branco turvo 

Densidade (g/cm³) 1,067  1,107 
pH 5 -7 

Teor de sólidos (%) 28,5  31,5 
Viscosidade (cps) < 150 

iv. Água potável 
 
Para a produção das pastas cimentícias foi utilizada a água fornecida pela companhia de abastecimento de água da região 
de Brasília, isenta de impurezas visíveis e em conformidade com a ABNT NBR 15900-1 [27]. 
 
2.2 Composição e preparação das pastas de cimento 
 
Para avaliar os efeitos da utilização do resíduo de marmoraria nas propriedades mecânicas das pastas de cimento, foram 
moldados cinco traços substituindo parcialmente, em volume, o cimento Portland pelo resíduo de marmoraria nas 
porcentagens de 0, 5, 10, 15 e 20%. Em todas as misturas a relação água/finos foi fixada em 0,43.  
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Para fixação da consistência das pastas foi utilizado o ensaio de mini slump, desenvolvido por Kantro [28]. Foi variado o 
teor de aditivo superplastificante até a pasta apresentar espalhamento de 105 ± 5 mm, consistência considerada como a 
mais favorável para os processos de mistura e moldagem. Além disso, para manter a relação a/finos estabelecida, foi 
descontada a quantidade de água do aditivo superplastificante (70% de sua massa). O quantitativo dos materiais utilizados 
para moldagem dos corpos de prova é apresentado na Tabela 4. 
 

Tabela 4  Quantitativo de materiais para moldagem dos corpos de prova de pastas. 

Pastas Abreviação CPV  ARI (g) RM (g) 
Aditivo 

superplastificante (%) 
Água (g) 

100% CPV  ARI REF 1500,0 - 0,20 642,90 
95% CPV  ARI + 5% 
Resíduo de marmoraria 

5%RM 1425,0 65,50 0,21 638,82 

90% CPV  ARI + 10% 
Resíduo de marmoraria 

10%RM 1350,0 131,0 0,22 634,73 

85% CPV  ARI + 15% 
Resíduo de marmoraria 

15%RM 1275,0 196,5 0,28 630,23 

80% CPV  ARI + 20% 
Resíduo de marmoraria 

20%RM 1200,0 262,0 0,30 626,14 

 
As pastas foram produzidas utilizando um misturador mecânico e a sequência de mistura foi realizada na seguinte ordem: 
primeiramente, foi colocada na cuba toda a quantidade de água, adicionou-se o cimento e realizou-se a mistura durante 
30 segundos, na velocidade baixa. Em seguida, desligou-se o misturador por 30 segundos para realizar a raspagem das 
paredes internas da cuba. Após este tempo, adicionou-se a quantidade total de superplastificante e o misturador foi ligado 
na velocidade alta, por 60 segundos. Após este intervalo, desligou-se novamente o misturador por 30 segundos para 
realizar a raspagem da cuba. Por fim, o misturador foi ligado na velocidade alta por mais 30 segundos. 
 
Após a preparação das pastas, foi realizado o ensaio de mini slump para verificar se o espalhamento atingiu o valor pré-
determinado de 105 ± 5 mm. Quando o espalhamento não ficava dentro desse intervalo, realizava-se uma nova mistura 
com diferente teor de aditivo superplastificante até alcançar a consistência desejada. Com o teor de aditivo 
superplastificante definido, foram moldados os corpos de prova cilíndricos com dimensões de 50 x 100 mm. Após este 
processo, os corpos de prova foram colocados em câmara úmida por 24 horas e, em seguida, colocados em cura submersa 
de água saturada com cal, até a idade de realização dos ensaios mecânicos, 1, 3, 7 e 28 dias. Na Figura 1 são apresentadas 
as etapas do procedimento de dosagem e preparação das pastas cimentícias. 
 

 
Figura 1  Sequência de etapas de dosagem e preparação das pastas de cimento: a) Verificação do espalhamento das 

pastas; b) Materiais no misturador mecânico; c) Corpos de prova moldados. 
 

2.3 Ensaios mecânicos 
 
Para avaliar as propriedades mecânicas das pastas de cimento realizou-se os ensaios de resistência à compressão, nas 
idades de 1, 3, 7 e 28 dias, e de módulo de elasticidade à compressão, para a idade de 28 dias em uma máquina universal, 
para ensaios mecânicos. Logo após o processo de cura e antes de serem rompidos, os corpos de prova cilíndricos foram 
retificados em máquina de corte com disco diamantado. Os ensaios de resistência à compressão e módulo de elasticidade 
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foram realizados de acordo com as prescrições da norma ABNT NBR 7215 [24] e ABNT NBR 8522 [29], 
respectivamente. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1 Resistência à compressão 
 
A média da resistência à compressão, realizada com três corpos de prova, das pastas de cimento com as respectivas 
substituições de cimento Portland por resíduo de marmoraria está apresentada na Figura 2. 
 

 
Figura 2  Resistência à compressão das pastas cimentícias nas idades de 1, 3, 7 e 28 dias. 

 
Na Tabela 5 está apresentado o desempenho desta propriedade para cada substituição em relação a pasta de referência, a 
qual adicionou-se nenhuma porcentagem de resíduo de marmoraria. 
 
Tabela 5  Resistência à compressão das pastas cimentícias e o desempenho de cada com relação a pasta de referência. 

Resíduo de 
marmoraria 

Pastas 
Resistência à compressão (MPa)  Desempenho (%) 

1 dia 3 dias 7 dias 28 dias 

0% REF 22,53 100,00 42,02 100,00 46,12 100,00 60,80 100,00 

5% 5%RM 22,29 98,92 40,78 97,07 41,24 89,420 56,36 92,69 

10% 10%RM 23,36 103,68 33,50 79,74 42,19 91,49 54,20 89,13 

15% 15%RM 20,65 91,63 33,56 79,87 32,85 71,22 51,98 85,49 

20% 20%RM 19,84 88,07 33,19 78,99 32,57 70,62 50,60 83,22 
 
De acordo com a Figura 2 e a Tabela 5, é possível notar que os valores seguem uma tendência de perda de resistência à 
compressão com o aumento da porcentagem de substituição, exceto para o traço 10%RM (+3,68), com 1 dia de idade. A 
perda de resistência à compressão é notória para a idade de 28 dias em que a maior resistência foi obtida pela pasta de 
referência (REF), seguido pelas pastas 5%RM (-7,31%), 10%RM (-10,87), 15%RM (-14,51) e 20%RM (-16,78). Dessa 
forma, os resultados indicam que mesmo para altos teores de substituição cimentícia, as pastas perdem pouca resistência 
(máximo 16,78%) e estão de acordo com os trabalhos de Negredo [10], Corinaldesi et al. [13], Bacarji et at. [15] e Rana 
et al. [30], que utilizaram resíduos de marmoraria com características semelhantes.  
  
O comportamento obtido para a resistência à compressão pode ser associado a caracterização física e química do resíduo 
de marmoraria. Verificou-se em outros estudos que devido à sua baixa reatividade, a substituição de cimento por este 
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material reduz o conteúdo de clínquer (C3S, C2S, C3A e C4AF), assim certamente conduz para a diminuição da resistência 
à compressão das pastas [16]. Além disso, a adição de resíduo de mármore e granito como material de substituição de 
cimento deve ser considerada como substituição de material cimentício reativo por fíler pozolânico não reativo. Esta 
substituição será principalmente governada pelo empacotamento de partículas com contribuição insignificante para a 
resistência [20].  
 
Portanto, ao substituir cimento Portland por um resíduo com baixa reatividade, como o resíduo de marmoraria utilizado 
nesta pesquisa, ainda assim obtém resultados considerados satisfatórios, gerando um destino adequado a este material. 
Dessa forma, o resíduo de marmoraria pode ser considerado como uma alternativa sustentável promissora para a 
substituição do cimento, pois reduz significativamente o impacto ambiental causado pelo seu descarte incorreto e pela 
emissão de CO2, na produção do cimento. 
 
De maneira geral, os resultados de resistência à compressão obtidos em pastas com o resíduo de marmoraria apesar de 
serem inferiores ao traço de referência (REF) apresentaram bons resultados pois retirou-se até 20% de cimento Portland 
e mesmo assim obteve apenas uma redução de 10,20 MPa, aos 28 dias de cura. Esse comportamento deve-se ser associado 
à qualidade do resíduo utilizado em substituição e ao seu fator de empacotamento dos grãos, tornando-se então um 
material promissor para ser utilizado como alternativa sustentável do cimento. 
 
3.2 Módulo de elasticidade à compressão 
 
Os resultados médios de módulo de elasticidade, realizados com três corpos de prova, das pastas de cimento com as 
respectivas substituições de resíduo de marmoraria, aos 28 dias de idade, estão apresentados na Figura 3. 
 

  
Figura 3  Módulo de elasticidade das pastas cimentícias na idade de 28 dias. 

 
De acordo com a Figura 3, é possível notar que os resultados do módulo de elasticidade à compressão foram próximos 
para todas as pastas estudadas, em que o módulo variou de 17,28 GPa a 14,45 GPa. Observa-se também que estes valores 
indicam que mesmo para altos teores de substituição cimentícia as pastas reduzem pouco o valor do módulo, como pode 
ser visto para as pastas de até 15% de substituição que apresentaram uma perda de no máximo 16,38% com relação à 
pasta de referência.  
 
Os resultados de módulo de elasticidade obtidos em pastas são considerados satisfatórios pois apresentaram tendências 
semelhantes a outros trabalhos que utilizaram o resíduo de marmoraria em diferentes finalidades. Como por exemplo, os 
trabalhos de Negredo [10] que observou resultados próximos para todos os concretos estudados, Bacarji et at. [15] que 
obtiveram uma redução do módulo de elasticidade para os concretos, exceto para a substituição de 5% de resíduo de 
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marmoraria, e Soliman [14] que obteve uma redução do módulo de elasticidade para substituições acima de 7,5% de 
cimento por resíduo de marmoraria na idade de 28 dias. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Nesse trabalho foi avaliada a influência da utilização do resíduo de marmoraria, em substituição ao cimento Portland, 
através de ensaios mecânicos. As pastas cimentícias contendo resíduo de marmoraria apresentaram uma redução nos 
valores das propriedades mecânicas analisadas, mas essa redução já era esperada em decorrência da redução da quantidade 
de clínquer. Mesmo assim, os resultados encontrados foram satisfatórios, pois os valores obtidos foram próximos aos da 
pasta de referência, devido ao efeito fíler do resíduo, e por ter sido verificado a possibilidade de ser uma alternativa 
sustentável promissora para o cimento. 
 
Portanto, os valores assumidos pelas propriedades mecânicas demostraram a possibilidade do resíduo de marmoraria ser 
aplicado em materiais cimentícios de maneira vantajosa por diminuir o consumo de cimento, sobretudo com teores de até 
20% de substituição. A incorporação de até 20% de resíduo de marmoraria, em relação ao volume do cimento, na produção 
de pastas cimentícias proporciona um efeito sustentável de grande importância para o meio ambiente. 
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RESUMO 
 
O cimento Portland é o principal aglomerante hidráulico utilizado no setor da construção civil, seu processo de 
produção emite ampla quantidade de CO2 à atmosfera e, quando em contato com a água, resulta em uma série de 
reações químicas exotérmicas denominada de hidratação. Nesse contexto, surge a utilização de adições minerais como 
medidas alternativas, uma vez que são subprodutos de processos industriais reutilizáveis e interferem positivamente nos 
estados frescos e endurecido do concreto. Esta pesquisa objetivou avaliar a influência de diferentes tipos de adições 
minerais no calor de hidratação das misturas. As amostras foram produzidas com água e cimento, variando o percentual 
das adições em 5% e 10% como substituição parcial do cimento e relação a/c de 0,40. Para verificar a evolução da 
temperatura utilizou-se o programa Lynx AqDados 7.2 e a placa de aquisição tipo ADS 2000 LYNX, que captou os 
dados emitidos por termopares durante 96 horas. Os resultados mostraram que, no intervalo de 9h-13h de ensaio, as 
amostras apresentaram picos de temperaturas, onde as que possuíam 10% de sílica ativa e cinzas de casca de arroz 
apresentaram baixas temperaturas comparadas às demais. Contudo, verificou-se que as misturas que apresentaram os 
menores valores de temperatura durante o processo de hidratação da pasta foram as amostras com 10% de sílica ativa e 
10% de cinza de casca de arroz. 
 
Palavras-chave: Adições, Cinza de casca de arroz, Hidratação, Metacaulim, sílica ativa. 
 
ABSTRACT 
 
Portland cement is the main hydraulic agent used in the civil construction sector, its production process emits a large 
amount of CO2 into the atmosphere and, when it comes into contact with water, it results in a series of exothermic 
chemical chemicals called hydration. In this context, increase the use of mineral additions as alternative measures, since 
they are by-products of reusable industrial processes and positively interfere in the fresh and resistant to concrete states. 
This research aimed to evaluate the influence of different types of mineral additions on the heat of hydration of the 
mixtures. As the samples were produced with water and cement, the percentage variation of the additions by 5% and 
10% as a partial substitution of cement and the a / c ratio of 0.40. To check the evolution of the temperature used in the 
Lynx AqDados 7.2 program and a capture plate of the ADS 2000 LYNX type, which captures the data emitted by 
thermocouples for 96 hours. The results shown, without an interval of 9h-13h test, as shown temperature indicators, 
where they had 10% of active silica and rice husk ash, low temperatures compared among others. However, it was 
found that the mixtures that have the lowest temperature values during the mass hydration process were produced with 
10% active silica and 10% rice husk ash. 
 
Keywords: Addittions, Hydration, Rice husk ash, Metakaolin, Active silica. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O crescimento populacional e principalmente industrial, nas últimas décadas, vem sendo marcado por episódios 
lamentáveis de poluição e destruição ambiental. Isso pode ser observado por meio de alterações no meio ambiente como 
à qualidade do solo, água e ar. Nesse contexto surge a necessidade da utilização de materiais alternativos em detrimento 
dos tradicionais, a fim de amenizar os impactos ambientais provenientes das atividades humanas.  

Para o desenvolvimento da sociedade, é imprescindível a utilização do cimento e sua demanda é associada à progressão 
da infraestrutura e habitação de países subdesenvolvidos. Segundo Scrivener, John e Gartner [1], a indústria cimentícia 
é responsável por 10% da emissão total de CO2 no mundo e pode atingir 30% até 2050. Portanto a redução das emissões 
de dióxido de carbono é um complexo desafio das indústrias de cimento para a comunidade acadêmica. 

Como solução alternativa para a presente problemática, pesquisadores têm estudado maneiras de amplificar a eficiência 
energética no processo de produção do cimento, criar fontes de combustíveis alternativos para os fornos e substituir 
parcialmente o clínquer por materiais cimentícios suplementares, visando atingir a meta de redução de 65% das 
emissões de CO2

 até 2050 [2]. A substituição do clínquer por materiais cimentícios complementares é a alternativa mais 
viável de ser aplicada, contudo, para que seja uma estratégia eficaz no combate aos impactos ambientais, é necessário 
que os materiais escolhidos tenham em ampla quantidade na natureza e apresentem viabilidade técnica e econômica 
durante o seu processo de produção [1].  

Os materiais mais utilizados no Brasil como substitutos do clínquer, são a cinza volante e escória de alto forno, que são 
subprodutos das indústrias siderúrgicas. Esses materiais proporcionam melhorias nas propriedades mecânicas do 
concreto e contribuem na redução do calor de hidratação, visto que o mesmo pode provocar o aparecimento de tensões 
térmicas decorrente da elevada temperatura, e acabam causando fissuras que comprometem a durabilidade das 
estruturas [3]. Scrivener [4] destaca que, a oferta desses materiais não acompanha o crescimento da demanda de 
cimento desde os anos 2000, deste modo, é necessário que haja outros materiais com propriedades pozolânicas e fílers 
que supram essa demanda. As adições pozolânicas conquistaram espaço na construção civil como forma de diminuir os 
poluentes emitidos. Elas podem ser misturadas ao cimento Portland na fase de produção do material ou utilizadas como 
adição para execução de argamassas e concreto. Além de que, segundo Hoppe Filho et al. [5], propiciam vantagens 
ambientais e econômicas, uma vez que são resíduos que seriam descartados na natureza e que contribuem para a 
durabilidade das estruturas de concreto. 

Com o desenvolvimento de pesquisas foram descobertos vários materiais que apresentam características pozolânicas e 
proporcionam benefícios as propriedades mecânicas do concreto, dentre eles se destacam: a cinza de casca de arroz, o 
metacaulim e a sílica ativa. Vale ressaltar que a sílica ativa se destaca como uma das adições minerais mais utilizadas 
em concretos, principalmente em concretos de alto desempenho, onde além de buscar altas resistências mecânicas, 
auxilia também na diminuição da porosidade e permeabilidade, melhorando-as e gerando um aumento na durabilidade 
do material [6]. 

O concreto ainda é o material mais utilizado no setor da construção civil, por conta de sua alta resistência e baixo custo 
quando comparado às demais alternativas na construção. Contudo deve-se ter alguns cuidados para garantir sua 
eficiência e durabilidade. Um desses cuidados refere-se quanto ao combate ao calor de hidratação na mistura do 
concreto, uma vez que o processo de hidratação do cimento é exotérmico, ou seja, libera calor enquanto a reação 
química acontece. A alta quantidade de cimento empregada na produção do concreto pode provocar tensões térmicas 
que gerarão fissuração na estrutura, reduzindo a sua durabilidade. Sendo assim é importante haver um controle para 
evitar o surgimento das mesmas [7]. Esse aumento de temperatura é decorrente da quantidade de C3A e C3S presentes 
no cimento, como alternativa para diminuir o calor de hidratação pode-se tomar como medida alternativa o aumento do 
teor de adições no cimento, a fim de reduzir o teor de clínquer em sua composição [8].  

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo avaliar a temperatura resultante do calor de hidratação em pastas 
fabricadas com diferentes porcentagens de adições minerais e verificar influência das mesmas durante o período de 
quatro dias.  
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2. ADIÇÕES MINERAIS 
 
A sociedade contemporânea exige cada vez mais a busca por avanços tecnológicos. Na construção civil, sob a ótica 
técnica e funcional, deve-se levar em consideração não somente o bom desempenho da construção ou dos materiais 
utilizados na mesma, mas também a utilização destes de forma racional, com o menor valor de energia incorporada 
possível e consequentemente, menor impacto ambiental.  

No intuito de melhorar as características do cimento e reduzir a quantidade de resíduos lançados no meio ambiente, 
atualmente adota-se bastante a utilização de adições pozolânicas como: escórias de alto forno, cinzas volantes, fíler 
calcário, sílica ativa e metacaulim. Entre diversas adições minerais possíveis, esta pesquisa limitará a abordagem à cinza 
de casca de arroz, metacaulim e sílica ativa. 

 
2.1. Cinza de casca de arroz  
 
Na construção civil, a utilização de resíduos industriais e agrícolas é responsável pelo agravamento dos impactos 
ambientais. Se tratando de colheita e consumo, o trigo, milho e arroz são os principais cereais utilizados na alimentação 
humana e animal. As partes não aproveitáveis desses cereais são consideradas lixo e devido à grande quantia, 
amplificam a quantidade de resíduos gerada pelas indústrias. 

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento  CONAB [9], a   produção de arroz na safra de 2019-2020 
no Brasil foi estimada em 10,6 milhões de toneladas. Baseando-se na metodologia de cálculo de Folleto [10], se 23% 
deste valor correspondem à casca e 18% da massa da casca é cinza, a produção de cinzas de casca de arroz corresponde 
438.884 toneladas no Brasil.  

Segundo Menezes et al. [11], o destino das cinzas das cascas, quando as empresas não possuem processo de 
aproveitamento ou descarte adequado, são terrenos baldios e córregos, acarretando em contaminação do solo, 
mananciais, poluição e danos à saúde pública, uma vez que contaminam o ar e podem causar silicose. Portanto, sua 
reciclagem torna-se uma excelente alternativa para redução da poluição causada por esse material.  

Em geral, grande parte dessas cinzas geradas contém características pozolânicas, em especial as que são subprodutos da 
queima. Quando analisadas de forma isolada, as cinzas não possuem propriedades aglomerantes, contudo, reagem com 
o hidróxido de cálcio e formam compostos cimentantes, quando moídas e em contato com a água [12]. Esse material 
tem recebido atenção de pesquisadores de cimento por diversas razões, uma vez que a quantidade da cinza gerada é em 
larga escala e a indústria cimenteira é capaz de aproveitar este resíduo. Por ser um material pozolânico, o uso da cinza 
de casca de arroz justifica-se pela contribuição na redução destes resíduos que são lançados no meio ambiente, redução 
da energia necessária para produção do clínquer do cimento Portland, além de melhorar as propriedades de concretos e 
argamassas.  
 
2.2. Metacaulim 
 
A melhoria da trabalhabilidade devido à formação do sistema granulométrico e o aumento da resistência mecânica são 
características de pozolanas finas, como o metacaulim e a sílica ativa. Obtido do caulim após a desidroxilação e a 
ativação alcalina do alumínio, surge o metacaulim [13]. Tal transformação é dada em virtude da perda da água da 
caulinita, que gera uma estrutura amorfa. De acordo com Cordeiro [14], o metacaulim ganhou notoriedade pelos 
pesquisadores devido seu efeito de microfíler e atividade pozolânica, tendo potencial para ser utilizado como aditivo 
mineral na produção de concretos de alta resistência similares aos obtidos com a sílica ativa.  

O metacaulim é uma pozolana artificial, composto de sílica e alumina em estado amorfo que reagem com o hidróxido 
de cálcio (CH) produzido pela hidratação do cimento Portland para formar hidrossilicato de cálcio (C-S-H) e silicato de 
alumínio hidratado [15]. Tais características conferem a ele o benefício de melhorar as propriedades do concreto e 
reduzir a emissão de CO2, uma vez que necessita de menor temperatura de queima. 

Segundo Vicentini, Assunção e Akasaki [16] o metacaulim mostra-se uma boa opção na substituição parcial de cimento 
Portland na produção de CAA, pois apresenta melhorias nas propriedades do concreto e o ganho ambiental por ser um 
material que emite menor quantidade de CO2. 
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2.3. Sílica ativa 
 
A sílica ativa é um subproduto oriundo das indústrias metalúrgicas e é obtida no decorrer da fabricação do ferro silício 
ou silício metálico, a partir de carvão, quartzo, pedaços de madeira. Quando se trata da fabricação de ferro silício, o 
minério de ferro também é adicionado a fim de proporcionar maior estabilidade no que confere sua composição química 
e física.  

As partículas da sílica ativa são menores que as do cimento, resultando em efeitos pozolânicos e fíler [17]. Tal produto 
ganhou destaque ao ser identificado que sua aplicação melhorava as propriedades do concreto contra os efeitos dos 
agentes agressivos e desde então, a sílica ativa passou a ser consumida com maior frequência. 

Em relação à influência da adição de sílica ativa misturada ao concreto, Barata [18] afirma que a mesma proporciona 
redução da exsudação, melhor facilidade de acabamento e maior coesão. Tais efeitos contribuem com o desempenho 
dos materiais cimentícios em relação às propriedades mecânicas e durabilidade, uma vez que reduzem a 
permeabilidade, densificação da pasta de cimento, porosidade e melhora a zona de transição [19]. 
 
3. CALOR DE HIDRATAÇÃO 
 
O calor de hidratação define-se como uma importante propriedade que caracteriza a pega e o endurecimento de 
compósitos cimentícios. Deste modo, o seu controle é essencial para obter uma boa concretagem, visto que, dependendo 
da temperatura ambiente e do volume de concreto, poderá ser favorável ou desfavorável [20]. 

Em concretagens executadas em locais muito quentes em estruturas de concreto massa, o alto calor de hidratação pode 
ser um problema, pois o mesmo não consegue se dissipar, provocando fissuras por retração térmica nas estruturas. Já 
em locais muito frios, a temperatura ambiente é muito baixa para proporcionar a energia de ativação necessária para 
ocorrer as reações de hidratação do cimento, sendo assim o elevado calor de hidratação torna-se favorável [21]. A 
hidratação é influenciada por vários fatores, dentre eles estão a: composição e finura do cimento, quantidade relação 
água/cimento, a temperatura e presença de adições e aditivos [22]. 

Com o avanço tecnológico dentro do setor da construção civil, foram desenvolvidos novos materiais a fim de controlar 
o calor de hidratação da pasta, podendo adequá-los para devida finalidade. Pode-se citar a criação de diferentes tipos de 
cimentos, dentre eles está o CPIII (Cimento Portland de Alto Forno) que apresenta baixo calor de hidratação comparado 
ao cimento comum, devido ao baixo teor de C3S e C3A, compostos responsáveis pelo aumento do mesmo. 
 
4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Os materiais utilizados para a fabricação da pasta analisada na presente pesquisa, foram:  
 
4.1 Cimento Portland 
 
O cimento escolhido para utilização foi o CPI (Cimento Portland Comum), que segue as especificações da norma NBR 
16697/2018 [23]. Apesar de normatizado, esse material quase não é mais comercializado no Brasil, sendo obtido na 
maioria das vezes sob encomenda. Todavia ainda se encontra na Universidade Federal do Pará para realizar pesquisas 
acadêmicas. O CPI, é um tipo de cimento puro, sem nenhum tipo de adição, foi recomendado a utilização do mesmo 
para avaliar melhor o comportamento das adições, diminuindo assim a possibilidade de interferências nos resultados. 
 
4.2 Cinza de casca de arroz, metacaulim e sílica ativa. 
 
O beneficiamento mineral foi feito com a cinza de casca de arroz, metacaulim e sílica ativa, ambos materiais foram 
fornecidos por empresas para Universidade Federal do Pará, com a finalidade de serem utilizados em trabalhos 
acadêmicos. 
 
4.3 Água de amassamento 
 
A água utilizada é proveniente da rede de abastecimento da Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA. 
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O procedimento experimental utilizado no presente trabalho consistiu na produção de misturas, compostas de água e 
cimento, variando o percentual das adições em 5% e 10% e fixando a relação a/c em 0,40. Vale ressaltar, que as adições 
minerais foram substituídas em relação ao peso do cimento. A realização do ensaio para verificar a evolução da 
temperatura das pastas contou com uma caixa de isopor (para não haver a troca de calor com o ambiente), o programa 
Lynx AqDados 7.2 para a configuração da placa de aquisição de dados tipo ADS 2000 LYNX, que captou os dados 
emitidos pelos termopares. As amostras foram colocadas em um recipiente plástico ainda em seu estado fresco, com 
500 ml de volume, e os termopares foram mergulhados até a metade do volume do recipiente, a fim de obter a 
temperatura. As temperaturas eram informadas a cada segundo, totalizando um período de 4 dias de análise.  

A Figura 1 mostra a execução dos ensaios e os equipamentos utilizados, pode-se ver a caixa de isopor contendo os 
recipientes com as amostras e os termopares conectados na placa de aquisição e no computador de recepção dos dados 
de leitura de temperatura. 
 

 
Figura 1  Equipamentos utilizados no ensaio. 

 
De acordo com a pesquisa realizada por Krug [24], o ensaio é denominado de evolução da temperatura semi-adiábatica. 
No presente trabalho, não foi obtida a capacidade calorífica do recipiente utilizado no ensaio, impossibilitando assim, a 
obtenção do resultado de calor de hidratação. Desta forma, foi possível apenas avaliar a evolução da temperatura das 
amostras e o comportamento das diferentes misturas durante o período de 96 horas. 
 
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Na figura 2 pode-se observar as temperaturas aferidas durante o primeiro dia de ensaio. Nesse período observou-se que 
durante a primeira hora de leitura as amostras apresentaram baixas temperaturas que variaram entre 1,09 °C e 2,62 °C, 
sendo o esperado durante o início do processo de hidratação da pasta. No decorrer do dia notou-se que a temperatura 
aumentou e as amostras apresentaram picos de temperatura. A amostra que tinha 10% de sílica ativa apresentou o 
primeiro pico de temperatura de 29,34 °C no período de 9 horas. As misturas de referência, 5% de sílica ativa, 5% e 
10% de metacaulim, obtiveram elevadas temperaturas de 42,60°C; 35,81°C; 30,30°C e 34,36°C, respectivamente, no 
período de 11 horas. As amostras que possuíam adições de 5% e 10% de cinza de casca de arroz obtiveram um pico de 
temperatura tardio em relação as demais, no período de 13 horas a mistura com 5% de cinzas apresentou 34,80°C. Já a 
amostra com 10% de cinza obteve uma temperatura de 31,37°C no período de 12 horas. 
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Figura 2  Resultados do 1º dia de aferição da temperatura das amostras. 

 
Foi possível analisar que a amostra de referência obteve maior temperatura comparada as demais que possuíam adições 
minerais. Vale ressaltar, que as mesmas contribuem diretamente para redução do calor de hidratação provocado pelas 
reações dos compostos presentes no cimento. 

No decorrer dos dias em que se aferiu a temperatura, foi possível observar que a mesma diminuiu consideravelmente. 
Os resultados podem ser verificados na figura 3, 4 e 5. No segundo dia de ensaio, como mostra a figura 3, verificou-se 
que na primeira hora a amostra de referência e a com 5% de cinza de casca de arroz ainda apresentavam maiores 
temperaturas em relação as demais, visto que ao final do dia todas reduziram significativamente. 
 

 
Figura 3  Resultados do 2º dia de aferição da temperatura das amostras. 
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Pode-se observar na figura 4 e 5 que durante os últimos dias a maioria das temperaturas zeraram, tornando inexistente a 
presença de reações decorrentes do calor de hidratação da pasta. Já as amostras com 10% de sílica ativa, 5% e 10% de 
cinza de casca de arroz, ainda apresentavam pequenas variações de temperatura, isso pode ser justificado pelo fato 
desses materiais apresentarem características pozolânicas, propiciando a diminuição da taxa de liberação de calor e 
consequentemente retardando a hidratação da pasta, comparado as demais.  
 

 
Figura 4  Resultados do 3º dia de aferição da temperatura das amostras. 

 

 
Figura 5  Resultados do 4º dia de aferição da temperatura das amostras. 
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6. CONCLUSÕES 
 
O calor de hidratação é dado por um processo exotérmico advindo da hidratação de partículas presentes no cimento 
Portland e sua quantidade é proporcional ao consumo do cimento, devido às quantidades de C3S e C3A emitidas. Nesse 
contexto, é necessário que se tenha atenção durante a escolha dos materiais adotados que farão parte dos compósitos 
cimentícios.  

Entre diversas pesquisas, a inovação tecnológica na construção civil tem buscado descobrir materiais que, quando 
direcionados a determinadas aplicações, possuam propriedades capazes de proporcionar maior controle do calor de 
hidratação da pasta, além de evitarem possíveis patologias.  Uma vez que o consumo do cimento for reduzido, haverá 
redução dos riscos causados pelo calor de hidratação e, consequentemente, menor será o impacto causado ao meio 
ambiente. 

Nesta pesquisa, os menores valores de temperatura encontrados durante o processo de hidratação da pasta foram 
identificados nas amostras com 10% de sílica ativa e 10% de cinza de casca de arroz, conferindo a essas o melhor 
desempenho entre as utilizadas.  
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RESUMO 
 
O anseio por novos produtos e materiais tem como aliado a Sustentabilidade, que saiu da vertente de tendência e passando 
a atuar de forma decisiva no cotidiano das pessoas, onde têm-se buscado estratégias, atitudes ecológicas e economia 
sustentável a fim de garantir a permanência dos recursos ambientais. Muitas empresas têm investido tempo e dinheiro a 
fim de retornar ao meio ambiente benefícios retirados durante a produção de suas manufaturas. A engenharia civil tem 
um papel fundamental na busca e auxílio de inovações e aproveitamento de produtos descartados pela sociedade e 

comprovam que o reaproveitamento deste material junto a construção civil contribui para a redução do descarte incorreto, 
a geração de emprego e redução de custos. 
Este trabalho tem o objetivo de verificar a viabilidade do uso de material polimérico reciclado triturado e polido junto ao 
concreto, sendo analisado as propriedades mecânicas de resistência a compreensão. Foi adicionado ao traço polímero de 
PP (polipropileno) triturado em porcentagens de 10% sobre a retirada do volume do agregado graúdo e analisando a 
resistência das peças produzidas a fim comprovar a viabilidade e resistência deste material junto ao concreto. Foram 
obtidos resultados satisfatórios e que não afeta a resistência das peças confeccionadas e sendo concluído que a substituição 
do agregado graúdo pelo material polimérico é uma solução possível e viável para a construção de peças de concreto e 
ainda auxiliando na redução dos materiais plásticos descartados pela sociedade 
 
Palavras-chave: Plástico; Concreto; Meio ambiente; Placas 
 
ABSTRACT 
 
The desire for new products and materials finds in Sustainability a real ally. Sustainability left the trend line and started 
to act decisively in people's daily lives, where strategies, ecological attitudes and sustainable economy have been sought 
in order to guarantee permanent environmental resources. Many companies have invested time and money in order to 
give back to the environment the benefits obtained during the production of their manufactures. Civil engineering has a 
fundamental role in the search and assistance for innovations. It uses the products discarded by society characterized as 

material in civil construction contributes for the reduction of incorrect disposal, job creation and cost reduction. 
This work has the objective of verifying the feasibility of using recycled polymer material crushed and polished next to 
concrete, once analysed its mechanical properties of resistance to compression. PP (polypropylene) triturated in 
percentages of 10% on the removal of the bulk of the coarse aggregate was added to the mix, then an analises was made 
for the resistance of the parts produced in order to prove the viability and strength of this material next to the concrete. 
Satisfactory results were obtained and it does not affect the resistance of the manufactured parts. It was concluded that 
the replacement of the coarse aggregate by the polymeric material is a possible and viable solution for the construction 
of concrete parts, also helping to reduce the plastic materials discarded by society. 
 
Keywords: plastic; concrete; environment; plates. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A crescente demanda do setor produtivo de bens e serviços vem intensificando o uso do material polimérico em suas 
produções e aumentando o número de empresas beneficiadoras do produto no Brasil. Segundo a Associação Brasileira da 
Indústria do Plástico  ABIPLAST [1], em seu relatório de atividades do ano de 2017, foi contabilizado a quantidade de 
12.539 empresas que trabalham no setor de transformação e reciclagem de materiais poliméricos e empregando 332.679 
trabalhadores. 
 
O aumento expressivo de indústrias que utilizam o polímero em suas produções se deve ao custo inferior deste produto 
tendo como parâmetros outras matérias primas e sua versatilidade de beneficiamento. Outro ponto facilitador para o 
aumento é a busca constante de novas tecnologias inseridas no setor produtivo, a quarta revolução industrial, ou como é 
divulgada, a indústria 4.0. Com ela as indústrias buscam aplicar seu material em soluções inovadoras, produtos com 
aplicações a internet das coisas - IOT, impressões 3D, Drones, home robots, realidades aumentadas e virtuais. 
 
Com a crescente demanda do mercado as indústrias beneficiadoras deste material vêm produzindo um grande número de 
produtos para atender os consumidores, sendo que as embalagens são descartadas pela população de forma aleatória e 
não através da seleção de produtos (coleta seletiva) que podem ser reciclados; diante desta realidade nos deparamos com 
acúmulo de grandioso de resíduos poliméricos em aterros sanitários.  
 
Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92) foi debatido situações 
para minimizar o impacto dos resíduos no meio ambiente, sendo 

- Reduzir, Reutilizar e Reciclar sendo aplicados ações 
práticas visando sempre a conscientização e preservação do meio ambiente. 
 
Diante deste cenário, o acúmulo de resíduos poliméricos, identifica-se a necessidade de uma política para o 
reaproveitamento deste material descartado pelo consumidor, e planejando ações semelhante ao princípio da Lei da 
Conservação das Massas ou como é conheci

 
 
Para Marangon [14] ao utilizar o PET (Polietileno tereftalato) triturado junto ao concreto diminui-se a quantidade de 
materiais ao traço e consequentemente a redução dos custos de produção. Contribui com o meio ambiente evitando o 
descarte de maneira incorreta e favorece com aspectos positivos de resistência à compressão, retração plástica e 
durabilidade da peça de concreto. 
 
Com base nos dados da ABIPLAST [1], a produção anual de polímeros é de 5,8 milhões de toneladas e que após o uso 
será descartado no meio ambiente, propõe-se com este trabalho a reutilização destes materiais sendo aplicado na 
engenharia civil, através da construção de Placas e Vigas estruturais tendo como um dos agregados o polímero de 
polipropileno (PP) triturado, que contribuirá para a redução dos danos causados pelo descarte incorreto na natureza e a 
opção de utilização de outro agregado incorporado ao concreto para obtenção de material construtivo resistente e com 
baixo custo. 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 A Matéria Prima  Polímero 
 
Segundo Canevarolo [10] a palavra polímero é originária do grego, sendo que poli (muitos) e mero (unidade de repetição). 
Portanto, o polímero é uma macromolécula composta milhões de unidades que se repetem e sendo denominadas meros, 
ligadas por ligação covalente. A matéria prima que dá origem ao polímero são os monômeros, uma unidade de repetição 
nas ligações, e de acordo com a quantidade de meros ou tipo de ligação, podemos dividir os polímeros são classificados 
como termoplásticos (plásticos), termofixos, borrachas e fibras. O termo plástico tem origem no grego, plastikus, que 
significa material adequado à moldagem. Os plásticos são materiais que, sólidos à temperatura ambiente em seu estado 
final, quando aquecidos a alta temperatura tornam-se fluidos e passíveis de moldagem (pelo calor ou pressão).  
 
Grippi [12] coloca que a variação climática, tempestades e erosões contribuíram para o soterramento de sedimentos de 
animais e plantas depositados a milhares de anos no fundo dos oceanos e criando camadas de sedimentos que resultou 
mais tarde no aparecimento de um óleo de pedra escuro, conhecido como Petróleo. 
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Os polímeros industrializados têm o peso molecular entre 10.000 e 1.000.000 e sendo considerados materiais de 
engenharia. Em alguns produtos de origem natural, o peso molecular pode atingir valores muito altos, de 100.000.000 ou 
mais. Os de baixo peso molecular são denominados oligômeros (do grego oligomers: poucas partes); Oligômeros são 
geralmente viscosos, de peso molecular de 10³.  
 
O termo resina foi inicialmente aplicado a destilação de plantas, que se encontram sob a forma de gotas sólidas ou como 
líquidos viscosos, de cor amarelada e encontradas nos troncos de árvores como: o pinheiro, o cajueiro, a mangueira, etc. 
São materiais solúveis e fusíveis, de peso molecular intermediário a alto, que amolecem gradualmente por aquecimento 
e são insolúveis em água, porém solúveis em alguns solventes orgânicos.  
 
Na figura 1 é possível observar a variação da interferência do peso molecular sobre a propriedades do material. Quando 
se tem o peso molecular baixo, a tendência da curva é ser acentuada e com variação. A proporção que o peso molecular 
aumenta, a curva tende a se estabilizar, mostrando assim que não haverá influência quando o tamanho molecular se tornar 
grande. 
 

 
Figura 1 - Variação da resistência mecânica dos polímeros 

em função do peso molecular. Fonte Canevarolo [10]. 
 
2.2 A Indústria e o Material Polímero 
 
Diariamente utilizamos produtos que estão diretamente ligados a indústria beneficiadora de material polimérico, seja pela 
embalagem, pelo rótulo ou pela composição em sua fabricação.  
 
Bauer [8] define Polímero plástico como os materiais artificiais formados pela associação do carbono com oxigênio, 
nitrogênio, hidrogênio, elementos orgânicos e inorgânicos que podem ser moldados formação desejada. O que torna o 
Polímero diferente dos demais materiais (aço, vidro e borracha) que podem ser moldados é o termo artificial, visto que é 
uma combinação de produtos que dão origem a um novo elemento sendo moldado por compressão, injeção e por extrusão, 
sendo que todos têm em sua aplicação o calor e pressão. 
 
Em 1980 a produção do Polímero superou a de aço e sendo denominada a era dos materiais poliméricos; esta fase fica 
evidenciada na frase de Stephen Fenichell (consultor 

vêm transformando e revolucionando a indústria ao proporcionar possibilidades de consumos de produtos antes não 
possíveis e inacessíveis a uma população desfavorecida da sociedade.  
 
Spinacé e Paoli [16] 
isso deve em grande parte as resinas de Polietileno (PE) e Polietileno Tereftalato (PET) que dobra sua quantidade ao 
entrar para a linha de produção. 
Dados do IBGE (2016) demonstram que cada milhão de reais investido na produção de material polimérico, gera 29 
empregos e retorno de 3,35 milhões no próprio setor. A ABIPLAST [1] publicou em seu relatório anual que produção 
média anual do setor é de 5,8 milhões de toneladas de artefatos, sendo 12.539 empresas no setor de transformação e 
empregando 332.679 trabalhadores. 
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2.3 O Descarte do Material Polimérico 
 
Em recente relatório publicado pela United Nations Environment Programme  Unep [17], seu diretor executivo, Achim 

seu 
com ela os prejuízos ambientais gerados pelos descartes irregulares e pela falta de políticas públicas que incentive o 
descarte e o reaproveitamento destes materiais. 
 
Segundo o relatório Valuing Plastics [17] os gastos financeiros causados ao meio ambiente ultrapassam US$ 75 bilhões 
ano, destes 30% vem das emissões de gases do efeito estufa oriundos das empresas beneficiadoras do material polimérico 
durante sua produção. O ecossistema marinho é quem mais sofre com os descartes incorretos destes produtos, visto que 
a morte de animais é avassaladora devido a ingestão ou ficar preso aos resíduos; tal ação tem gerado um prejuízo de US$ 
13 bilhões ano para o setor turístico. Estimam que existam bilhões de resíduos poliméricos flutuando nos oceanos. 
 
O relatório ainda classifica as empresas que utilizam esta matéria prima e que causam mais impactos ao meio ambiente, 
sendo em primeiro lugar as alimentícias com 23% e em segundo as bebidas com 12%. 
 

 descreve que os resíduos domésticos no mundo vêm aumentando três vezes mais do que o número 
b. dia, sendo 

descartados 180.000 mil toneladas dia, pelo menos parte em local não adequado. Deste número, ao menos 76% acabam 
 

 
2.4 O Processo de Reciclagem 
 
O processo de reciclagem é essencial para minimizar os impactos ambientais do planeta, pois gera uma economia nos 
recursos naturais não renováveis, contribui para a geração de empregos e o acúmulo de materiais nos aterros sanitários 
e/ou descartados de forma irregular na natureza.  
 
Para Valle [18] é necessário trabalhar a reciclagem perfazendo o ciclo, ou seja, permitir que o material volte à sua origem, 
porém na forma de matéria-prima. Para que possam participar deste ciclo os materiais devem estar compreendidos dentro 
da classificação de não se degradar facilmente, pode ser reprocessado e mantendo suas características básicas.  
É necessário intensificar o sistema de coleta seletiva, onde há a separação do lixo reciclável ou não reciclado; como 
facilitador na separação do lixo reciclado foi adotado cores para identificação, sendo amarelo para os metais, verde para 
os vidros, azul para os papéis e vermelho para os polímeros e aliado às cores temos os símbolos em suas respectivas cores 
intensificando o destino do material. 
 
Dados do Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico - IBGE revelam que cerca de 90% da população tem coleta 
residencial de lixo e somente 15% da população brasileira têm acesso a coleta seletiva de lixo. 
 
A Associação Brasileira de Indústria PET (Polietileno tereftalato) - ABIPET destaca que o processo de reciclagem do 
material PET no Brasil é um dos mais desenvolvidos do mundo, pois conta com alto índice de reciclagem e enorme cadeia 
de aplicação do material reciclado, gerando assim uma demanda garantida.  
 
Em seu último censo da reciclagem no Brasil elaborado no ano de 2016, a ABIPET divulgou que cerca de 331 mil 
toneladas de embalagens PET foram recolhidas e encaminhadas para a reciclagem o que garantirá a produção de novos 
produtos e a geração de empregos.  
 
Na contramão deste censo temos o descarte de resíduos poliméricos no Rio Tiete (SP) de cerca de 590 toneladas/dia 
conforme destaca Malu Ribeiro, coordenadora do Projeto Água da SOS Mata Atlântica, contribuindo para a morte do rio, 
ou seja, a inexistência de qualquer ser aquático ao longo do leito deste rio. 
Grande aliado ao processo de reciclagem dos materiais poliméricos são as cooperativas de reciclagens que fazem o 
trabalho de coletar, separar e encaminhar as empresas beneficiadoras do material a fim de originar nova matéria-prima. 

da dignidade humana e a valorização pessoal. Outro fator de relevância é o serviço ambiental, pois minimiza a quantidade 
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de materiais descartados nos terrenos, rios e outros locais inadequados, redução de lixo no aterro sanitário das cidades e 
o principal a destinação específica para os resíduos. 
 
A vantagem para os trabalhadores é reduzir o trabalho insalubre nos aterros sanitários e a renda econômica, está ainda 
muita singela devido ser pouco apoiado e incentivado pelas políticas públicas do Brasil e ser muito discriminado pela 
sociedade brasileira. 
 
3. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 
 
A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) descreve que o concreto é um dos produtos mais utilizados e 
comercializados no mundo e atraindo inúmeros pesquisadores deste produto e ainda contribuindo para o desenvolvimento 
tecnológico da construção civil. As vantagens do baixo custo e a capacidade de adequar as inúmeras condições de 
produção e formas de moldagem, são fatores que contribuem para o cimento receber o título de produto mais vendido. 
 
Um critério muito observado nos produtos e a durabilidade, e no trabalhando a viabilidade de reaproveitamento dos 
polímeros no concreto é necessário analisar e comparar este material junto ao artefato construído. Segundo a NBR 
6118/2001 [7], a vida útil é de, no mínimo, 50 anos para materiais de construção. Os materiais que utilizam em sua 
composição os polímeros ou fibras é necessário avaliar seu desempenho ao longo do tempo. 
 
Pelisser [15], destacou em seu estudo com fibras PET junto ao concreto e obteve um número grande de tenacidade aos 
35 dias de idade, porém os valores diminuíram rapidamente aos 150 dias de idade, o que pode ser explicado pela 
degradação do polímero dentro do concreto.  Para Johnston [13] a durabilidade das fibras sintéticas, como poliéster e PET 
demonstram deterioração definida, sendo a perda de resistência da fibra no cimento causado pela hidrólise e dissolução 
alcalino. As fibras de polipropileno não são afetadas pela água durante sua exposição ou durante sua mistura na confecção 
de concreto; são resistentes a ácidos e álcalis. 
 
Segundo Ferreira [11] descreve Tecnologia como Teoria ou análise organizada das técnicas, procedimentos e métodos e 
afim de experienciar o estudo em relação ao concreto foi proposto a substituição, em porcentagem, do material polimérico 
de Polipropileno (PP) pelo agregado graúdo. 
 
O polímero proposto para este trabalho é o Polipropileno  PP, em especial trabalharemos com a cadeira branca, visto 
que é um material resistente, de fácil incorporação e o material que melhor se comportou durante as análises dos traços 
de concreto, devido à resistência ficar próxima do traço referência e melhor trabalhabilidade durante a confecção dos 
corpos de prova. Este material é beneficiado por uma empresa que trabalha com produtos recicláveis, sendo que recebe 
os produtos e faz a separação para na sequência iniciar o processo de trituração. Os polímeros são comercializados 
somente na forma triturado e vendidos para empresas que trabalham com o material a fim de reutilizar e dar origem a 
outro material. Na foto 2 é possível observar o Polipropileno (PP), triturado, utilizado na composição do concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2  Cadeira polimerica de polipropileno  PP triturado. Fonte: Próprio autor, 2019. 
 
Os materiais utilizados foram todos ensaiados no centro tecnológico da UniEvangélica, na cidade de Anápolis-Go, e 
sendo utilizados como agregados areia, brita 0, cadeira branca de polipropileno -PP triturada e o aglomerante, cimento 
Portland tipo II composto por escória com classe de resistência de 32MPa aos 28 dias, CP II-Z-32, utilizados durante a 
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produção do concreto para moldagem dos corpos de prova e submetidos a ensaio respeitando o período de cura conforme 
a NBR 5738 [3], Concreto  Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova, que estabelece o tamanho das 
formas, o procedimento de moldagem, o adensamento e cura para enfim rompe-los na prensa, através do ensaio de 
resistência a compressão axial. 
 
Os materiais utilizados na confecção dos corpos prova foram todos submetidos a caracterização a fim de se encontrar a 
maior precisão e confiabilidade nos resultados. A determinação da massa específica do cimento Portland CP II-Z-32 foi 
realizada conforme NBR NM 23:2000, da areia conforme a NBR 9776:1987 e do agregado graúdo segundo a NBR NM 
53:2003. Na tabela 1 é possível verificar as características físicas dos materiais obtidas na caracterização dos materiais. 

 
Tabela 1  Características dos materiais 

 
Os traços confeccionados foram produzidos com os mesmos parâmetros a fim de que os resultados produzidos pudessem 
ser comparados. O processo de dosagem pode ser conferido na tabela 2. 
 

Tabela 2  Parâmetros de Dosagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O traço de concreto referência utilizado no trabalho foi adquirido através do método de dosagem ACI/ABCP, onde o 
consumo de água é adquirido na tabela consumo de água aproximado (com base no diâmetro máximo do agregado 
graúdo); o consumo do cimento (cc) foi divido pela relação água cimento (a/c); a brita foi multiplicado o volume aparente 
pela massa unitária e a areia foi calculado o volume da areia e multiplicado pelo módulo de finura. Na tabela 3 é possível 
acompanhar todos os cálculos do traço referência. 
 
 

Tabela 3  Traço Referência 
 

 

Material Massa Específica - (Kg/m³) 
Massa unitária 
compactada - 
(Kg/m³) 

Módulo de 
Finura - MF 

Dimensão Máxima 
Característica - 
Dmáx (mm) 

Cimento 3,10 - - - 
Areia 2,54 1,55 2,54 - 

Brita 0 2,67 1,72 2,4 9,5 
Polímero de 
Polipropileno (PP) 

2,85 1,80 3,0 9,5 

Parâmetro de Dosagem 

Fck 25 Mpa 
Fcj 32  Mpa 
Relação Água cimento  a/c 0,49 
Desvio Padrão - Sd - (NBR 12655) [2] 4,0 
Consumo de água (tabela  230 
Condição de exposição (NBR 6118) [7] Urbana 

Traço Referência 

Material Cálculo Resultado 

Consumo de Cimento (cc) (Cw) / (a/c) - (230/0,49) 469,38 kg/m³ 

Volume de Areia 1x((469,4/3100)+(937,8/2670)+(230/1000)) 0,27 
Consumo de Areia 2540x0,27 685,8kg/m³ 

Consumo de Brita 0,605 x 1550 937,8 kg/m³ 
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De acordo com os resultados encontrados foi 469,38kg/m³ de cimento, 685,8 kg/m³ de areia, 937,8 kg/m³ de brita e 
consumo de água 230l/m³; portanto (469,38/469,38) : (685,8/469,38) : (937,8/469,38) : 0,49, logo encontra-se o traço 
referência que é 1 : 1,46 : 2 : 0,49.  
 
Foi experienciado a substituição do volumo do agregado graúdo por cadeira branca de polipropileno triturado. Durante a 
execução do primeiro traço foi retirado 10% do volume de agregado graúdo (em relação ao traço referência) e adicionado 
10% de Polipropileno triturado (cadeira branca) na proporção do volume do traço referência e sendo moldado 9 corpos 
de prova; para a execução do segundo traço foi retirado 20% do volume de agregado graúdo (em relação ao traço 
referência) e adicionado 20% de Polipropileno triturado (cadeira branca) na proporção do volume do traço referência e 
sendo moldado 9 corpos de prova e por fim o terceiro traço foi retirado 30% do volume de agregado graúdo (em relação 
ao traço referência) e adicionado 30% de Polipropileno triturado (cadeira branca) na proporção do volume do traço 
referência e sendo moldado 9 corpos de prova. 
 
Os corpos de prova foram preparados seguindo a normativa da ABNT NBR 5739/15 [4], sendo três corpos de prova 
rompidos com a idade de três dias, outros três corpos de prova rompidos com a idade de sete dias e por fim mais três 
corpos de provas rompidos com a idade de vinte e oito dias. O rompimento das amostras foi realizado por compreensão 
de acordo com a norma ABNT NBR 7215/96 [5] que define a idade de rompimento bem como a tolerância de tempo para 
a ruptura. 
Na figura 3 é possível observar os corpos de prova aguardando finalizar o período de 24 horas da moldagem e posterior 
o desmolde e acomodação na câmara úmida para que seja rompido com as idades de 3, 7 e 28 dias.  
 

 
Figura 3  Corpos de Provas após a moldagem. Fonte próprio autor, 2019. 

 
 
4. RESULTADOS 
 
A análise dos resultados obtidos foi considerada de forma qualitativa, tendo como parâmetro os índices de perda a 
resistência do material incorporado ao concreto e o comportamento destes durante o processo de rompimento a 
compreensão. Foram confeccionados a totalidade de 36 corpos de provas de 10cm x 20cm, sendo que 9 (nove) para o 
traço de referência que foram submetidos ao rompimento por compressão com idade de 3 dias, 7 dias e 28 dias; outros 9 
(nove) corpos de prova com a retirada de 10% do volume de brita 0, sobre o traço referência, e acréscimo de 10% de 
cadeira branca de polipropileno triturado, sobre o volume do traço referência, com o rompimento por compreensão com 
idade de 3 dias, 7 dias e 28 dias; outros 9 nove corpos de prova com a retirada de 10% do volume brita 0, sobre o traço 
referência, e acréscimo de 10% de cadeira branca de polipropileno triturado polido, sobre o volume do traço referência, 
com o rompimento por compreensão com idade de 3 dias, 7 dias e 28 dias;  
 
A fim de mensurar a trabalhabilidade dos traços foi utilizado o ensaio de consistência pelo abatimento tronco cone, 
conhecido como Slump teste, normatizado pela NBR MN 67/16 [6] - Concreto - Determinação da consistência pelo 
abatimento do tronco de cone. A trabalhabilidade foi obtida pelo abatimento do concreto em seu próprio peso, sendo 
medido a consistência e garantindo a relação água/cimento. Foi realizado o slimp test para todos os traços, conforme 
normatização da ABNT NBR 7215/96 [5] e sendo encontrado os seguintes resultados para os abatimentos; para o traço 
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de referência foi verificado o valor 65 cm e para os traços com acréscimo de polipropileno triturado, 10% do volume do 
traço referência o valor de 60 cm e para 10% de polipropileno triturado polido sobre o volume do traço referência, foi 
verificado o valor de 58 cm. 
 
Na figura 4 é possível observar a execução da leitura da altura do abatimento e verificando que o concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4  Abatimento do traço. Fonte próprio autor, 2019. 
 
 
Diante das leituras do slump test é possível concluir que o traço referência e o traço com retirada de 10% do volume de 
agregado graúdo e acréscimo de 10% de polipropileno triturado e polipropileno triturado polido sobre o volume do traço 
referência ficaram dentro do esperado e calculado no consumo de água aproximado que foi de 60 a 80 cm. 
 
É possível observar na tabela 4 os valores de resistência obtidos através do rompimento de compressão do traço referência 
com as idades de três, sete e vinte e vinte oito dias para o traço de referência. 
 

Tabela 4  Resultados do Traço Referência 
 

Traço - 1 : 1,46 : 2 : 0,49 
Idade Resultado (MPa) Média (MPa) 

3 11,9 
12,2 3 12,3 

3 12,4 
7 14,9 

16 7 16,9 
7 16,2 

28 22 
21,47 28 21,3 

28 21,1 
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As tabelas 5 e 6 demonstram os valores de resistência obtidos através do rompimento de compreensão dos traços com 
acréscimo de 10% de polipropileno (cadeira branca) triturado e 10% de polipropileno (cadeira branca) triturado polido 
sobre o volume do traço referência, respectivamente, e retirada de 10% sobre o volume do agregado graúdo, com base no 
traço referência, respectivamente com as idades de três, sete e vinte e vinte oito dias.  
 

Tabela 5  Resultados da resistência a compreensão, traço com 10% de Polipropileno triturado 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 6 - Resultados da resistência a compreensão, traço com 10% de Polipropileno triturado polido 
 

Traço - 1 : 1,46 : 2 : 0,49 (com 10%  de cadeira de PP polida) 
Idade Resultado (MPa) 

3 8,7 
3 6,0 
3 8,6 
7 13,2 
7 12,2 
7 12,4 

28 20,0 
28 17,3 
28 14,2 

 
Através das figuras 5, 6 e 7 é possível analisar a média do comportamento dos traços durante a realização dos ensaios de 
compressão com as idades de 3, 7 e 28 dias dos corpos de prova moldados. 
 

 

 
Figura 5  Média da compressão do traço referência 

Traço - 1 : 1,46 : 2 : 0,49 (com 10%  de cadeira de PP) 
Idade Resultado (MPa) 

3 8,7 
3 10,7 
3 10,1 
7 9,9 
7 11,7 
7 11,4 

28 16,2 
28 15,4 
28 13,9 
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Figura 6  Média da compressão da cadeira branca de Polipropileno com 10% 

 
 

 
Figura 7  Média da compressão da cadeira branca de Polipropileno triturado e polido com 10% 

 
 
Em análise aos resultados obtidos pela resistência a compressão dos traços de referência e com cadeira branca de 
Polipropileno triturado observa-se que os resultados se mantiveram paralelos e uma diferença pequena, na média <=2,3 
Mpa. Tal resultado nos apresenta que a adição de material polimérico, Polipropileno  PP, há perdas na resistência a 
compreensão simples, porém não significantes o que nos incentiva a utilização deste material junto ao concreto. É possível 
observar nas figuras 8 e 9 como se comportaram os agregados após o processo de rompimento por compreensão. 
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Figura 8  Rompimento do corpo de prova do traço referência. Fonte: Próprio autor, 2019. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 9 -  Rompimento do corpo de prova com cadeira branca de PP. Fonte: Próprio autor, 2019. (Detalhe em escala 
1:50) 
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5. CONCLUSÃO 
 
É possível concluir do trabalho desenvolvido utilizando como agregado o material polimérico de polipropileno que sua 
utilização em proporções convenientes ao traço calculado não afeta a resistência à compressão, sendo que é necessário 
aprimorar os estudos para a utilização com a finalidade de não ter perda de resistência em relação ao traço característico.  
Em análise dos resultados podemos perceber que a cadeira branca de Polipropileno triturado, após a realização do 
polimento a fim de retirar o verniz ou o material aplicado sobre o produto final; se comportou de forma eficaz junto ao 
concreto, ou seja, o PP teve maior aderência aos agregados contribuindo para maior resistência tal ação fará com que o 
Polímero triturado tenha maior aderência ao concreto e sua aplicação no traço contribua para maior resistência.  
 
O presente trabalho deixa várias vertentes abertas a fim de progredir com os estudos, e sendo uma delas é triturar em 
tamanhos menores a fim de classificar o material Polímero utilizado como agregado miúdo e analisar o comportamento 
do mesmo junto ao concreto e tendo sempre como objetivo a substituição do agregado usualmente utilizado na mistura 
do concreto pelo material polimérico a fim de reduzir custos na preparação do concreto e também contribuir com a política 
de reciclagem, reaproveitamento e evitando o descarte descontrolado e irregular. 
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RESUMO 
 
Muito se avançou nos anos pregressos em termos de pesquisas acerca de concretos de alta resistência (CAR) e ultra alta 
resistência (UHPC). Os trabalhos acadêmicos hodiernos têm principalmente buscado compreender e avançar no estudo 
das melhores opções para mitigação da retração autógena nestes materiais, efeito esse ocasionado, segundo a maioria dos 
autores, devido ao esgotamento de água nos poros do material. Este fenômeno drena água interna dos poros capilares da 
matriz cimentícia para que ocorra a hidratação do cimento Portland, e de certa forma é natural em materiais cimentícios. 
Porém, o efeito das tensões ocasionadas é muito maior em CAR e UHPC devido ao diâmetro menor de poros destes 
materiais. Este trabalha visa, portanto, apresentar avanços tecnológicos em termos de mitigação de retração autógena, 
bem como discutir os principais pontos de divergência e discussão entre eles. 
 
Palavras-chave: retração autógena; mitigação de retração autógena; concreto de alta resistência. 
 
ABSTRACT 
 
Much progress has been made in previous years in terms of research on high-strength (CAR) and ultra-high-strength 
(UHPC) concretes. Today's academic works have mainly tried to understand and advance in the study of the best options 
for mitigating the autogenous shrinkage on these materials, an effect that, according to most authors, due to the self-
drying of the pores of the material. This phenomenon drains internal water from the capillary pores of the cementitious 
matrix so that the hydration of Portland cement occurs, and in a way, it is natural in cementitious materials. However, the 
effect of the stresses caused is much greater in CAR and UHPC due to the smaller pore diameter of these materials. This 
work aims, therefore, to present technological advances in terms of mitigation of autogenous retraction, as well as to 
discuss the main points of divergence and discussion between them. 
 
Keywords: Autogenous shrinkage; autogenous shrinkage mitigation; high strentgh concrete. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Com o avanço da tecnologia construtiva, principalmente em termos de resistência das peças estruturais de concreto, 
observa-se o surgimento de novos fenômenos nas estruturas. A exemplo, temos a retra o autógena em concretos de alta 
e ultra alta resistência, a qual ocasiona pressões internas geradas pelo auto desseca o dos poros da pasta no material em 
idades iniciais.  Este efeito, é ocasionado devido a formação de diferenças de pressão no interior do poro.  
 
Durante o processo de hidratação do cimento no interior da mistura, a água é utilizada para formação dos produtos, o que 
faz com que o volume desta água dentro do poro diminua, ocasionando a formação de meniscos em seu interior. A tensão 
de tração ocasionada pela formação do menisco no interior dos poros, é altamente prejudicial à mistura nas idades menos 
avançadas, quando ainda não há resistência bem definida, gerando fissuras que diminuem consideravelmente a resistência 
das peças, podendo ainda ser meio de entrada para agentes agressivos.  
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São necessários estudos acerca de novas metodologias de mitiga o deste efeito, a fim de aumentar a durabilidade e 
desempenho das estruturas. Atualmente, vários pesquisadores no meio internacional, tem buscado a mitigação da retração 
autógena por meio de aditivos redutores de retração, os quais atuam, em sua maioria, na parede do poro, modificando as 
tensões superficiais. Existem ainda, métodos de realimentação da água nos poros, o que pode diminuir o efeito do menisco 
formado devido à hidratação da pasta. Estes métodos incluem a utilização de Polímeros Superabsorventes e Agregados 
Porosos.  
 
Este trabalho visa apresentar um panorama geral e atualizado acerca das soluções adotadas mundialmente em termos de 
mitigação da retração autógena. Bem como mapear a importância que está sendo dada a este tema pelos pesquisadores a 
nível mundial.  
 
2. CONCRETOS DE ALTA E ULTRA ALTA RESISTÊNCIA 
 
2.1 Contextualização 
 
Atualmente, em termos de tecnologia construtiva, muito se tem avançado no que diz respeito às resistências mecânicas 
nas estruturas de concreto. Se no passado, em meados da década de 70, eram considerados concretos de alta resistência 
(CAR) aqueles materiais com resistência mecânica a partir de 40MPa, essa resistência pode ser considerada muito 
próxima da resistência de um concreto comum (35MPa) nos dias de hoje.  A ABNT 12655 [1] define que o concreto de 
alta resistência é aquele que pertence ao grupo II, ou seja, que se enquadra entre as classes C55 (fck = 55 MPa) e C90 (fck 
= 90 MPa). 
 
Também houve nos últimos anos o crescimento mundialmente do concreto de ultra alta resistência (UHPC), um novo 
material que apresenta resistências mecânicas elevadas devido à sua confecção compacta, de baixa porosidade, e materiais 
diferenciados, podendo alcançar facilmente o patamar dos 120 MPa, segundo Yang, Shi e Wu [2].(Yang, Shi e Wu, 2019) 
 
Usualmente, utilizam-se para UHPC, agregados de diâmetro máximo pequeno, por volta de 5mm. Também tem como 
característica de consistência no ensaio de mini slump, resultados entre 20 e 250 mm, de acordo com a ASTM C1856 [3]. 
Para que seja atingida a baixa porosidade necessária para concretos de alta resistência e ultra alta resistência, são utilizadas 
relações água/ cimento extremamente baixas. Esses fatores, podem favorecer o surgimento de variações volumétricas do 
tipo autógena devido ao fenômeno de auto dessecação dos poros, influenciada pela acentuada hidratação deste material 
composto.  
 
2.1 Retração autógena 
 
Podemos definir a retração autógena, de acordo com Jensen e Hansen [4], como a deformação volumétrica macroscópica 
em sistemas fechados, sem troca de temperatura com o ambiente, e que não estejam submetidos a forças externas atuantes. 
É importante notar que em sistemas submetidos à fenômenos autógenos, ocorre também a variação autógena da Umidade 
Relativa interna, causada pela retração química. É importante também compreender que em concretos convencionais, a 
retração por secagem ocupa espaço mais significativo do que a retração do tipo autógena. Os concretos de alto 

ão água/ aglomerante e às 
diversos materiais cimentícios suplementares presentes hodiernamente nas misturas, como a sílica ativa e o metacaulim, 
ocorre a presença de grandes tensões internas devido ao fenômeno de auto dessecação em poros cada vez menores e mais 
refinados dentro da pasta.  
 
Os materiais cimentícios suplementares também conferem à mistura diminuição significativa na humidade relativa interna 
(RH) durante o processo de hidratação, ainda que as peças estejam seladas. Esta diminuição também está intimamente 
ligada à potencialidade do fenômeno de retração autógena nos CAR e CAD. Tensões de tração são geradas no interior da 
pasta, que diminuem a resistência mecânica e durabilidade do concreto por meio de fissuras. Este fenômeno foi melhor 
difundido no meio técnico nos últimos anos devido ao surgimento de concretos com resistências muito superiores aos 
convencionais, mas é conhecido desde o século 20, de acordo com Lura [5].  
 
A retração autógena é um fenômeno estritamente ligado à hidratação do cimento Portland. Via de regra, não ocorrem 
influências externas, ganho de massa, e não sofre influência de cargas aplicadas (HASPARYK et al. [6]). Após o 
surgimento do patamar de percolação, o material tem resistência interna suficiente para resistir e proporcionar oposições 
a variações volumétricas na mistura. A formação do patamar de percolação proporciona bolsas de ar saturadas, que 
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perdem humidade com o decorrer do processo de hidratação do cimento.  Este fenômeno é denomidado auto dessecação 
dos poros e sucede a contração de Le Chatelier, demonstrada por Silva [7]. A Figura 1 abaixo demonstra a tensão no 
interior do poro exercida na superfície do concreto devido a auto dessecação capilar que ocorre pelo esgotamento de água 
no seu interior.  
 

 
                          Fig. 1  Esquema de pressão capilar nos poros [8]  (Wu et al., 2017)  

 
 
A pressão capilar pode ser calculada pelas equações de Laplace (1) e Kelvin (2): 
 

           (Eq. 1) 
 
 

         (Eq. 2) 

 
Onde:  
 

 
 

 

 
 
Os efeitos da retração autógena no concreto, podem ocasionar perda de resistência e durabilidade nas peças estruturais, e 
esta deterioração está ligada principalmente a entrada de agentes agressivos no concreto, devido às fissuras relacionadas 
à contração volumétrica. Segundo Zhang et al [9], ao diminuir-se a relação a/c de um concreto convencional de 0,35 para 
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0,30, ocorre um aumento da retração autógena de 40 a 180 microstrains em até 98 dias, e uma posterior redução para 0,26 
proporciona até 197 microstrains.  Para Deboodt et al. [10] em uma relação de 0,37, os efeitos podem ser variações 
volumétricas de cerca de 210 microstrains em apenas 6 dias, evidenciando a variabilidade dos efeitos da variação 
columétrica. Uma terceira pesquisa realizada por Liu et al. [11] trouxe à tona resultados de retração em concretos de ultra 
alta resistência de 500  1500 microstrains em apenas 6 dias. É importante, portanto, inferir que a variação volumétrica 
proporcionada pela retração autógena pode variar severamente dependendo do tempo de cura, das condições de cura, e 
principalmente da composição da mistura, além da relação água/ cimento. 
 
Muitos pesquisadores na atualidade, tem conduzido pesquisas para minimizar os efeitos da retração autógena nos 
materiais cimentícios, incluindo trabalhos com o uso de materiais cimentícios suplementares e aditivos químicos. Outras 
pesquisas utilizam ainda variações nos agregados, modificações no método de cura e polímeros para esta finalidade. 
 
3. Métodos de mitigação de retração autógena 
 
3.1 Métodos de controle de hidratação 
 
A estrutura porosa formada durante o período de hidratação, bem como as próprias reações de hidratação, são fatores que 
podem governar a intensidade de retração autógena em um material cimentício. Em geral, ao adicionar-se sílica ativa em 
um concreto por exemplo, observa-se que devido aos pontos de nucleação contidos no material, a hidratação pode ser 
acelerada, sendo que a pasta contendo este tipo de adição apresenta menor propensão à retração do que a pasta de cimento 
Portland puro (Maruyama et. al [12]; Jiang et. al [13]). 
 
Outro ponto importante sobre os materiais cimentícios suplementares (SCMs), é que estes podem influenciar no tamanho 
do poro destas pastas. Segundo Holt [14], a adição de sílica ativa na mistura, pode aumentar a fração de poros na faixa de 
5 a 50 nanômetros, o que ocasiona naturalmente menor suscetibilidade à retração autógena. O refinamento de poros nessa 
escala, inibe o efeito de autodessecação, ao passo que o avanço de velocidade de hidratação, torna a estrutura mais 
resistente em pequenas idades, proporcionando a mitigação da retração, como observado no trabalho de Ye, Radlin ska 
[15]. 
 
Portanto, este ponto de estudo precisa ser melhor explorado pelos trabalhos acadêmicos em geral. Apesar disso, muitos 
MCS  têm alta taxa de absorção de água, atuando como agentes de cura interna, o que obviamente levaria a uma taxa de 
variação volumétrica menos acentuada. Estes materiais incluem zeólitos naturais e pozolanas. Alguns materiais inertes 
também têm levado a compreensão positiva acerca da mitigação de retração como o pó de quartzo e pó de calcário (Rao 
[16]; Schrefler et al. [17]; Kaufmann, Winnefeld, Hesselbarth [18]). 
 
Em termos de superfície específica das partículas, este fator se combina intimamente com o a velocidade de hidratação 
dos materiais cimentícios. Porém, em termos de características morfológicas dos MCS, é necessária atenção especial à 
superfície destes materiais, no que se relaciona com a liberação de água aprisionada ao longo da mistura cimentícia. Como 
método de melhor compreensão, podemos tomar como ponto de análise a superfície específica da cinza volante, com 
extremidades de menor rugosidade que outros materiais suplementares. Essa superfície, pode proporcionar liberação de 
água interna aprisionada, segundo Person [19], e agir como suporte para cura interna do material. Segundo os autores, 
67% de substituição de sílica ativa por metacaulim em uma mistura cimentícia pode reduzir até 50% da retração autógena 
em 6 dias, o que é conduzido pelas características físicas da superfície da partícula. 
 
Relacionado ao calor de hidratação, a utilização das SCMS diminui o calor liberado pela mistrura, ao passo que diminui 
o teor de cimento utilizado. Essa diminuição de calor de hidratação proporciona maior tempo de hidratação diminuindo 
assim a retração autógena, de acordo com El  Dieb [20]. 
  
3.2 Aditivos poliméricos 
 
Em geral, os aditivos tratados nesta seção serão os superplastificantes e os aditivos modificadores de viscosidade. 
Atualmente, o aditivo mais comumente utilizado é a base de éter  policarboxilato. Este aditivo proporciona repulsão 
eletrostática entre as partículas de cimento, como desmonstrado na Figura 2.  
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Figura 2  Mecanismo de ação dos aditivos superplastificantes (SP). Adaptado de Liu et al. [11] 
 
Dependendo da quantidade de partículas de superplastificantes adsorvidas na superfície dos grãos de cimento, e também 
da quantidade de SP na fase líquida remanescente preenchendo os espaços entre um grão e outro dentro da mistura, 
ocorrerá maior ou menor dispersão das partículas. Esta ação provoca o retardamento do enrijecimento da pasta e do 
desenvolvimento de resistência na pasta, por conta do atraso de hidratação. Por consequência, ocorre diminuição da 
retração autógena. O efeito retardador do aditivo SP tem consequência no tempo de pega dos cimentos, ao passo que 
quanto maior o teor de SP menor é a retração autógena correspondente. Este autor conclui também que os 
superplastificantes promovem menor aglomeração de partículas, aumentando a distância dentre elas, ocasionando efeitos 
minorados na tensão relacionada a autodessecação de poros na matriz (Wu et al. [2]). 
 
Em termos de aditivos modificadores, o principio de atuação apresenta conformidade com os aditivos superplastificantes. 
Estes aditivos adsorvem na superfície de cimento, inibindo pontos de nucleação e também atrasando as reações de 
hidratação dos grãos, segundo o manual ACI [21]. Cabe ressaltar que o uso em grandes quantidades de modificadores de 
viscosidade aumenta o teor de ar incorporando dentro da pasta. Este fator aumenta a porosidade e o diâmetro de poro 
dentro da pasta, o que de certa forma tem relação com a retração autógena, ao passo que a atenua.  
 
3.3 Efeito dos agregados 
 
Trabalhos publicados nos últimos 5 anos, a exemplo de Zhu et al. [22], defendem os efeitos restritivos nos movimentos 
interno de agregados, que promovem mitigação da retração autógena. Segundo este autor, o efeito restritivo de movimento 
relacionado aos agregados graúdos no concreto, deve-se ao fato da formação de uma camada de argamassa sobressalente 
do traço calculado que se aglomera no entorno do grão. Este mecanismo pode ser melhor verificado e compreendido na 
Figura 3. A influência do volume de agregado se dá de forma inversa à retração nestes materiais. Ou seja, quando se 
aumenta o volume de agregado em um determinado traço, observa-se diminuição da retração nesta mistura. 
 

               Figura 3  Modelo de dispersão de camada de argamassa ao redor do agregado graúdo [22]   (Zhu et al., 
2016) 

        
É necessário também evidenciar os efeitos restritivos dos agregados em relação à granulometria. Agregados com maiores 
diâmetros máximos, formam camadas de argamassa maiores no seu entorno, o que provoca restrição de movimento maior 
que agregados com menor diâmetro, para Hansen e Nielsen [23]. 
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3.3.1 Agregados porosos 
 
A exemplo de outros mecanismos como os polímeros superabsorventes, os agregados porosos também são capazes de 
absorver água interna ou externa (pré-humidificação) e liberá-la posteriormente na mistura, atuando assim como agente 
de cura interna. Sua eficiência depende, em grande parte, de seu tamanho, volume percentual no traço, absorção e grau 
de saturação. É importante notar que, ao contrário de outros métodos de mitigação de retração, o controle desta técnica é 
muito reduzido. Ocorre rápida dessorção de água em agregados porosos, principalmente por conta de seus poros de maior 
diâmetro, o que facilita a saída de água, de acordo com Ma, Liu e Shi [24]. 
 
A utilização deste material nos CAR e UHPC além de diminuir a parcela autógena da retração, também pode aumentar a 
resistência à compressão devido à otimização da zona de transição nesses concretos, segundo Liu et al. [25] [26] e também 
com Suzuki et al. [27]. Na figura 4, é possível identificar facilmente a otimização desta região, através do ensaio de 
microscopia ótica.  
 

Fig. 4  Esquema de pressão capilar nos poros [2] 
 
3.4 Polímero superabsorvente (SAP) 
 
Aqui observa-se mais um método de mitigação por meio de agente de cura interna no concreto. Esse polímero apresenta 
enorme capacidade de absorção de água, e posteriormente, libera esta água na matriz cimentícia, afetando os poros em 
queda de humidade, amenizando assim os efeitos da autodessecação, tendo, portanto efeito na retração autógena. As 
partículas SAP absorvem água durante o processo de mistura dos materiais no concreto ou misturas cimentícias. 
Posteriormente, essas partículas liberam água absorvida nos poros onde está havendo o consumo de água para as reações 
de hidratação. 
 
A estrutura química do SAP é determinante para sua eficácia. Outros fatores são de grande importância como tamanho 
da partícula, dosagem e método de aplicação (Liu et al. [28]).  A Figura 5 demonstra como ocorre a absorção de água pela 
partícula SAP em termos químicos. 
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Figura 5  Interação do SAP com a água [2] 
 
 

Contudo, a eficácia do SAP, segundo Tazawa e Miyazawa [29], está especialmente ligada a temperatura de cura do 
concreto a que se refere. O trabalho destes autores, evidenciam que a retração autógena em CAR pode ser mitigada em 
até 71% em cura de 10ºC e 28% para 40ºC. Portanto, em baixas temperaturas, o SAP demonstra maior eficácia, que se 
relaciona, segundo os autores, às modificações na formação de etringita dentro da microestrutura da mistura de concreto 
devido a variações na cinética de hidratação.  

Segundo Snoeck, Jensen e Belie [30], o tamanho inchado do SAP próximo a 250 -se a 
atenuação da retração autógena em comparação com tamanhos maiores. Isso provavelmente ocorre devido à liberação 
ideal de água de mistura para a cura interna e melhor distribuição das partículas menores do SAP, além de proporcionar 
vazios menores no interior do concreto após perderem água para hidratação e cura interna. Este último ponto e, e talvez 
o mais crítico, bolsões de ar proporcionados logo que o SAP libera água para os poros capilares, pode ser considerado um 
de seus pontos mais negativos. Portanto, o conhecimento e avaliação correta balanceando durabilidade, resistência e 
controle tecnológico acerca do tipo de SAP a se utilizar é de importância crítica, de acordo com Reinhart [31]. 

 
CONCLUSÕES 
 
Após revisão de literatura acerca do tema, pode-se concluir que: 
 
- Os SCMS diminuem o calor liberado pela mistura com a diminuição da quantidade de cimento. A diminuição do calor 
de hidratação proporciona mais lentidão no processo de hidratação, o que diminui a retração autógena; 
- Acerca dos agregados na mitigação da retração autógena, agregados com maiores diâmetros máximos, formam camadas 
de argamassa maiores no seu entorno durante a mistura do concreto, o que provoca restrição de movimento maior que 
agregados com menor diâmetro, mesmo o segundo tipo apresentando maior área superficial. A argamassa ao redor dos 
agregados tem efeito de restrição de movimento e impossibilita variações volumétricas; 
- A utilização de agregados porosos diminui a parcela autógena da retração, também pode aumentar a resistência à 
compressão devido à otimização da zona de transição em determinados tipos de concreto devido a maior ancoragem entre 
pasta e superfície de agregado; 
- O principal fato evidenciado ao se analisar a literatura acerca do tema, é de que é nítida a falta de consenso dos autores 
em termos do entendimento claro dos efeitos dos agentes mitigadores de retração autógena nos concretos e materiais 
cimentícios em que são aplicados; 
- O SAP tem se mostrado eficaz no combate a retração autógena em diversos estudos hodiernos. Ainda são necessárias 
análises para se definir suas vantagens proporcionadas em termos de temperatura de cura, tamanho de partícula, 
durabilidade, além de seus efeitos em outras variáveis como a retração por secagem. 
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Ao fim desta revisão da bibliografia, é possível inferir que são necessários estudos direcionados para a mitigação da 
retração autógena, ao passo que diversos autores divergem em suas conclusões acerca do aumento ou diminuição da 
retração em relação a determinados métodos mitigadores. A exemplo, observa-se que, em diversos trabalhos, uma alta 
velocidade de hidratação leva ao ganho de resistência elevado nas primeiras idades, combatendo a retração autógena, já 
outros evidenciam que queda na velocidade de reação promove diminuição de retração. Portanto, os efeitos dos agentes 
mitigadores de retração necessitam ser melhor compreendidos e analisados em termos de microestrutura e mecanismos 
de atuação.  
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RESUMO 
 
A utilização do concreto autoadensável (CAA) está cada vez mais recorrente nas construções. Algumas de suas 
características fazem com que ele seja um concreto diferenciado em relação ao concreto convencional, como uma 
elevada fluidez através do seu próprio peso, possibilitando que ele preencha as formas e passe por armaduras e dutos 
com facilidade, sem a necessidade do uso de equipamentos de vibração durante a sua aplicabilidade e diminuindo o 
número de funcionários envolvidos em uma concretagem. Além de tudo, o CAA mantém a sua homogeneidade nas 
etapas de mistura, transporte até a construção, lançamento e acabamento do mesmo. O CAA proposto a ser estudado 
neste artigo tem como característica de resistência, 60MPa, sendo um valor acima dos padrões utilizados nas 
construções brasileiras. Os experimentos apresentados ao longo deste projeto foram executados de acordo com a NBR 
15823. Com isso foi possível fazer o controle desse concreto fresco, além de determinar a sua classificação. Foram 
realizados ensaios de espalhamento e tempo de escoamento por meio do cone de Abrams; a habilidade passante pelos 
métodos do anel J, caixa L e caixa U; a viscosidade pelo funil V e por fim, ensaio de Resistência à compressão.  Ao 
final, atingiu a resistência requerida e os padrões exigidos pela norma, comprovando assim, a qualidade do traço rodado 
em laboratório. 
 
Palavras-chave: concreto autoadensável; resistência; fluidez; qualidade. 
 
ABSTRACT 
 
The use of self-compacting concrete (CAA) is increasingly common in buildings. Some of its characteristics make it a 
differentiator in relation to conventional concrete, such as a high fluidity through its own weight, allowing it to fill as 
forms and pass through weapons and products with ease, without using the vibration equipment during its application 
and reduction of the number of employees involved in concreting. In addition, CAA maintains its homogeneity in the 
stages of mixing, transport to construction, launch and finishing. The CAA proposed to be studied in this article as a 
resistance resource, 60MPa, being a value above the standards used in Brazilian industries. The experiments presented 
throughout this project were carried out in accordance with NBR 15823. With this it was possible to control this fresh 
concrete, in addition to determining its classification. Spreading and flow time tests were performed using the Abrams 
cone; a passing skill using the methods of ring J, box L and box U; a viscosity through the V funnel and finally, a 
compressive strength test. In the end, it obtained the required resistance and the standards required by the standard, thus 
proving the quality of the traced in the laboratory. 
 
Keywords: self-compacting concrete; resistance; fluidity; quality. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Entende-se por concreto Autoadensável (CAA) o concreto capaz de preencher os espaços vazios das formas e se auto-
adensar apenas sofre o efeito da gravidade. O CAA é caracterizado pela grande capacidade de fluxo sem segregação. O 
concreto para ser considerado como autoadensável tem que satisfazer determinadas propriedades no estado fresco, tais 
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como: preencher todos os espaços das formas sobre o efeito apenas do seu peso próprio; passar entre os 26 obstáculos 
sem sofrer bloqueio; e manter a estabilidade, sem sofrer segregação e/ou exsudação de seus componentes, de acordo 
com Skarendahl et al [1]. 
 
Os concretos autoadensáveis (CAA) representam uma evolução tecnológica frente aos concretos vibrados. Devido ao 
crescente custo de mão-de-obra, da necessidade de melhoria das condições de trabalho, da popularização do uso dos 
aditivos superplastificantes, reduzindo o custo deste material, o CAA deve ter seu uso intensificado na indústria do 
concreto, afirma Pereira [2]. 
 
No âmbito da aplicação do CAA em elementos estruturais, este apresenta várias vantagens, tais como: dispensa os 
processos de vibração para compactação, evitando assim ruídos; aumenta a produtividade e melhora o ambiente de 
trabalho [3]. 
 
O procedimento proposto por Gomes [4], propõe um método para dosagem do CAA de alta resistência, fundamentado 
na otimização do esqueleto granular de agregados e otimização separada da composição da pasta, com a determinação 
da dosagem ótima de superplastificante, variando a quantidade de superplastificante e mantendo constantes as relações 
água/cimento (a/c). 
 
Com a utilização do concreto autoadensável nas construções nos dias atuais, é necessário a análise deste por meio de 
ensaios para a averiguação de suas características quanto a capacidade de fluidez, e de sua viscosidade plástica aparente, 
propriedade relacionada com a consistência da mistura, que influencia diretamente na resistência do concreto. 
 
Estas características para o concreto autoadensável no estado fresco dependem do tipo de sua aplicação e de alguns 
requisitos, como por exemplo, as condições da geometria do elemento do concreto, o tipo de equipamento que irá fazer 
o lançamento deste material, podendo ser bomba, caçamba ou grua, e a importância do acabamento.  
 
O ensaio do CAA é normatizado através da NBR 15823[5], que por sua vez, é subdividida em seis partes, sendo cada 
parte a especificação de um método diferente de ensaio realizado no laboratório, que foram os seguintes: Cone Abrams; 
Anel J; Caixa L e Funil V. Nestes métodos, alguns parâmetros são analisados, sendo eles: fluidez e escoamento, a 
viscosidade plástica aparente, e a habilidade passante.  Este ensaio, feito por diferentes métodos foram realizados para a 
validação do material em questão em relação ao objetivo proposto. 
 
O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de concreto autoadensável de alta resistência, utilizando 
materiais da região do Distrito Federal. 
 
2. METODOLOGIA  
 
A caracterização dos materiais integrantes do traço é de fundamental importância, por isso foi realizado a caracterização 
dos agregados miúdos como a massa especifica segundo a NBR 9776/87 [6], e agregados graúdos segundo a NBR NM 
45 [7] que determina a massa unitária e massa especifica segundo a NBR NM 53 [8]e o ensaio de granulometria 
conforme NBR 7217/87 [9].  
 
No ensaio do concreto autoadensável, foi utilizado o cimento do tipo Portland composto  CP II-Z-32, e um aditivo 
polifuncional, sendo a utilização de 2% em relação à massa de cimento. Os agregados utilizados no ensaio do CAA 
foram caracterizados de acordo com a NBR 7211/09 [10]  Agregados para Concreto  Especificações, tendo suas 
características especificadas na Tabela 1. 
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Tabela 1  Características dos materiais. 

Dados dos materiais 

Materiais 
Massa unitária 

(g/cm3) 
Massa específica 

(g/cm3) 

Cimento 1,33 3,15 

Areia Lavada Grossa - 2,67 

Brita 0 1,43 2,71 

Água 1 1 

 
Para a realização do ensaio, o traço usado foi 1:1,25:2,20, com uma relação a/c de 0,32. Com este traço, foram 
produzidos 34,2L de concreto, que resultaram em oito moldes de corpos de prova, com rompimento a serem realizado 
com o tempo de 7, 14 e 28 dias para a validação da resistência proposta de 60 MPa.  
Os ensaios para caracterizar o concreto como concreto autoadensável foram feitos seguindo a norma NBR 15823 [5] da 
parte 1 a 5 que definem os ensaios deMétodo do Cone de Abrams[11], Método do anel J [12], Método da caixa L[13], 
Método do funil V[14] e Método da caixa U. Após a realização do ensaio do CAA pelos diferentes métodos, foram 
moldados corpos de prova de dimensões 20 X 10 cm, de acordo com a NBR 5738/03 [15], para serem rompidos aos 
7,14 e 28 dias, para a validação do traço em relação à resistência proposta de 60 Mpa.  
 
3. RESULTADOSE DISCUSSÕES 
 
No ensaio do CAA pelo método do cone de Abrams, foi medido o espalhamento (SF) da massa de concreto, obtido 
através da média aritmética de duas medidas perpendiculares do diâmetro, em milímetros, e também foi marcado o 
tempo de escoamento (t500) em segundos entre o início e o final do escoamento do concreto, a partir da marca do 
diâmetro do molde até a marca circular de 500 mm de diâmetro (Tabela 2). 
 

Tabela 2  Resultados  Cone Abrams. 

Método do cone de Abrams 
"Slump flow test" 

Espalhamento 

Diâmetro 1 (mm) 740 

Diâmetro 2 (mm) 680 

Média (SF) 710 

Tempo de escoamento (s) 4,08 

 
No ensaio do CAA pelo método do anel J, foi medido o diâmetro final atingido pelo concreto, através da média 
aritmética de duas medidas em milímetros realizadas em direções perpendiculares e a diferença entre a média dos 
diâmetros do ensaio prescrito no item 3.2.1. e o atingido neste ensaio (Tabela 3).  

 
Tabela 3  Resultados  Anel J. 

Método do anel J 
"Slump flow test" 

Diâmetro 1 (mm) 410 

Diâmetro 2 (mm) 420 

Media 415 

Diferença - Cone e Anel J (mm) 295 

472



 

 
 

 
 
 

No ensaio do CAA pelo método da caixa L, foram medidas duas alturas, uma em cada extremidade da caixa 
horizontal,e o resultado da habilidade passante (HP) é a razão entre estas alturas (Tabela 4). Percebeu neste ensaio um 
erro de anotação de medidas, com isso, a razão entre as alturas das extremidades da caixa L não está de acordo com a 
NBR 15823-4 [13]. 
 

Tabela 4  Resultados  Caixa L. 
Método da caixa L 
"Slump flow test" 

H1 (mm) 150 

H2 (mm) 54,0 

HP (H2/H1) 0,36 

No ensaio do CAA pelo método do funil V, foi cronometrado o tempo de escoamento do concreto, em segundos 
(Tabela 5). 
 

Tabela 5  Resultados  Funil V. 

Método do funil V 
"Slump flow test" 

Tempo de escoamento (s) 24,09 
 

As características do rompimento dos primeiros corpos de prova realizado sete dias após a confecção dos mesmos estão 
demonstradas na Tabela 06 e na Figura 1. Observou-se que o seu rompimento não aconteceu de forma a esfarelar todo o 
corpo de prova, e sim, um rompimento na diagonal, dividindo o corpo de prova. A sua textura após rompimento é bem 
lisa, sem grandes bicheiras, validando assim, o traço para o CAA e comprovando a sua alta resistência à compressão. 
Na Tabela 6 também estão apresentados os resultados do rompimento aos 14 dias e 28 dias. 

 
Tabela 6  Rompimento do corpo de prova em diferentes idades. 

Corpos de prova  Rompimento    

Dados 7dias 7dias 14dias 14dias 28dias 28dias 

Altura (m) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Diâmetro da base (m) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Área (m²) 0,00785 0,00785 0,00785 0,00785 0,00785 0,00785 

Carga (N) 445600 402450 447250 489950 512250 493600 

Resistência (MPa) 56,76 51,268 56,97 62,41 65,25 62,88 

 

 

Figura 1  Primeiro corpo de prova rompido aos 7dias   
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Através dos resultados obtidos, pode-se classificar este CAA em classes de acordo com a função das propriedades no 
estado fresco estabelecidos em relação às Tabelas 1, 2 ,3 4 5 e 6 da NBR 15823-1 [5]. Há algumas recomendações sobre 
a utilização do CAA de acordo com os parâmetros analisados.  
 
De acordo com a Tabela A.1 da NBR 15823-1 [5], o resultado apresentado na Tabela 7 faz com que este CAA seja 
aplicado na maioria das aplicações decorrentes, como paredes, vigas, pilares e outras. 
 
 

Tabela 7  Classificação em relação ao espalhamento 

Classificação  Espalhamento  Cone Abrams 

Classe Espalhamento (mm) Método de ensaio 

SF 2 
Ensaio Norma 

ABNT NBR 15823-2 
710 660 a 750 

 
De acordo com o Tabela A.2 da NBR 15823-1 [5], o resultado apresentado nas Tabelas 8 e 9 faz com que a utilização 
deste CAA seja adequada para a maioria das aplicações, como vigas, pilares e apresente uma melhor resistência a 
segregação. 

 
Tabela 8  Classificação em relação à viscosidade plástica ao espalhamento. 

Classificação - Viscosidade Plástica Aparente  Cone Abrams 

Classe t500 (s) Método de ensaio 

VS 2 
Ensaio Norma 

ABNT NBR 15823-2 
4,08 > 2 

 
Tabela 9  Classificação em relação à viscosidade plástica. 

Classificação - Viscosidade Plástica aparente pelo funil V 

Classe Funil V (s) Método de ensaio 

VF 2 
Ensaio Norma 

ABNT NBR 15823-5 
24,5 9 a 25 

 
De acordo com o Tabela A.3 da NBR 15823-1 [5], o resultado apresentado nas Tabelas 10 e 11 faz com que a utilização 
deste CAA seja adequada para a maioria das aplicações, como vigas, pilares, tirantes e indústrias de pré-moldados e 
elementos estruturais com espaçamento de armadura de 60 mm a 80 mm. 
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Tabela 10  Classificação em relação a habilidade passante. 

Classificação - Habilidade Passante Caixa L 

Classe Caixa L (H2/H1) Método de ensaio 

PL1 
Ensaio Norma 

ABNT NBR 15823-4 
0,39 

barras de aço 

 

Tabela 11  Classificação em relação a habilidade passante. 

Classificação - Habilidade Passante pelo Anel J 

Classe Anel J (cm) Método de ensaio 

PJ 2 
Ensaio Norma 

ABNT NBR 15823-3 
41,5 

25 a 50 com 16 
barras de aço 

 
Tabela 12  Resumo dos Ensaios 

ENSAIO CLASSE 
Slump Flow Test - Fluidez SF 2 

Slump Flow Test  Viscosidade  VS 2 
Anel J PJ 2 

Caixa L  Habilidade Passante PL 1 
Funil V VF 2 

 
O concreto analisado se encaixa nas classes dos ensaios de autoadensável (tabela 12) e obteve resistência aos 28 dias 
acima de 55 MPa podendo ser classificado como de alta resistência (tabela 6), podendo ser usado para obras que tenham 
a necessidade de concretos autoadensáveis de alta resistência.   
 
4. CONCLUSÃO 
 
A importância da resistência do concreto autoadensável à segregação é fundamental para a homogeneidade e para a sua 
qualidade como produto final. Estes resultados estão relacionados à todas as suas etapas, desde a caracterização dos 
agregados que o constituem até o seu lançamento nas obras para o qual é destinado, sendo em grandes alturas, como 
pré-moldados, etc. 
 
O ensaio do CAA, normatizado pela NBR 15823 [5], realizado pelos diferentes ensaios fez com que houvesse uma 
verificação na qualidade do traço preparado no laboratório, e teve como resultados de resistência à compressão 
satisfatórios. Aos 28dias, obteve-se resultados finais acima de 60Mpa, que era o valor requerido. Dessa forma, 
comprova-se a qualidade do traço analisado. 
 
O concreto analisado obteve valores satisfatórios em todos os ensaios da NBR 15823 [5], podendo assim ser 
classificado como um concreto autoadensável e com a resistência a compressão aos 28 dias também pode classifica esse 
concreto como de alta resistência, podendo assim afirma que o objetivo do trabalho foi alcançado, pois foi desenvolvido 
um concreto autoadensável de alta resistência. 
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RESUMO 
 
No município de Santarém-PA cerca 150 toneladas de lixo domiciliar são produzidas diariamente. Com o intuito de 
promover uma reciclagem de baixo custo e amenizar os impactos gerados pela forma inadequada de despejo do lixo, foi 
utilizado o vidro como agregado miúdo substituindo parcialmente a areia no concreto. O proposto tem por objetivo 
analisar o comportamento do concreto submetido a solicitações de compressão, para análise de viabilidade do emprego 
da utilização do concreto modificado, com parcialidade de vidro como agregado fino, em relação ao de referência. O 

peneiradas. O cimento para a concretagem foi o CPII Z 32, sendo o traço calculado por meio do método ABCP com um 
fck de 20Mpa. A substituição da areia pelo vidro moído deu-se de 50% e os ensaios de resistência a compressão foram 
feitos com 3, 7 e 28 dias após a concretagem. Observou-se ao romper os corpos de prova no 3° dia que o concreto 
ecológico apresentou resultados de resistência aproximadamente iguais do convencional, com uma diferença média 
aproximada de 1,08Mpa. Destarte, a reciclagem desse material oportuniza cuidar do meio ambiente, bem como gerar 
maiores lucros para as empresas de concretagem que visam investir em pesquisa e tecnologia na construção civil. 
 
Palavras-chave: concreto; vidro; agregado miúdo; reciclagem. 
 
ABSTRACT 
 
In the municipality of Santarém-PÁ, approximately 150 tons of household waste are produced daily. In order to promote 
low-cost recycling and mitigate the impacts generated by the inadequate form of waste disposal, glass was used as fine 
aggregate, partially replacing sand in concrete. The purpose of this proposal is to analyze the behavior of concrete 
subjected to compression requests, to analyze the feasibility of using modified concrete, with partial glass as a fine 
aggregate, in relation to the reference. The material used to replace the sand were green long neck glass bottles, which 
were crushed and sieved. The cement for concreting was CPII Z 32, the trace being calculated using the ABCP method 
with a 20Mpa fck. The replacement of sand with ground glass was 50% and the compressive strength tests were performed 
3, 7 and 28 days after concreting. It was observed when breaking the specimens on the 3rd day that the ecological concrete 
showed resistance results approximately equal to the conventional, with an average difference of approximately 1.08Mpa. 
Thus, recycling this material makes it possible to take care of the environment, as well as generate greater profits for 
concreting companies that aim to invest in research and technology in civil construction. 
 
Keywords: concrete; glass; fine aggregate; recycling. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
O concreto é um dos compósitos mais utilizado na área da engenharia, seja para a construção de pontes, edifícios, rodovias 
ou barragens. No seu estado fresco possui grande versatilidade e sua aplicação é variada, sendo observado em elementos 
estruturais como vigas, pilares ou sapatas [1]. Com o crescimento da indústria no setor da construção civil, passou-se a 
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investigar meios pelos quais pudesse mitigar os impactos gerados pelos bens retirados da natureza e buscou-se introduzir, 
dentre outros mecanismos tecnológicos, o reuso de resíduos sólidos, promovendo a sustentabilidade e a reciclagem de 
materiais que normalmente não possuíam finalidade [2]. A substituição parcial dos agregados ou do cimento por materiais 
reciclados é um dos meios de promover o desenvolvimento sustentável. Pode-se corroborar isso, pois segundo Malassise 
e Salvalagio [3] entende-se por desenvolvimento sustentável a garantias do desenvolvimento econômico sem prejudicar 
as gerações futuras, mantendo reservas de recursos naturais. Com essa perspectiva, substituir uma porcentagem de um 
dos materiais do concreto convencional por um bem já descartado pela sociedade é oportunizar a diminuição da retirada 
de matéria-prima da natureza. Nesse intuito, propôs-se substituir parcialmente o agregado miúdo (areia) pelo pó de vidro. 

Segundo Callister e Rethwisch [4] os vidros pertencem a família dos materiais cerâmicos e são silicatos não cristalinos. 
Nas suas características encontram-se a facilidade de fabricação, bem como sua transparência óptica. As vidrocerâmicas 
são a transformação desses vidros não cristalinos em cristalinos por meio de um processo térmico chamado cristalização. 
Dentre suas propriedades pode-se observar, em comparação ao vidro, a resistência relativamente elevada e baixos 
coeficientes de expansão térmica. Essas propriedades desejáveis conduzem a um grande número de aplicações na área 
comercial. No entanto, o vidro e as vidrocerâmicas são geralmente frágeis, quebram-se com facilidade. Os vidros passam 
por um processo de conformação e, normalmente, esse ocorre entre as temperaturas de trabalho e de amolecimento, sendo 
para o vidro com 96% de sílica em torno de 1600ºC. 

O vidro é um material que possui como fórmula química básica o SiO2 e é derivado do processamento da areia. Devido a 
essas condições são materiais bastante próximos em suas características. Segundo Bauer [5] a areia é um sedimento 
inconsolidado de origem mineral, de grãos em quartzosos com diâmetros no intervalo de 0,06 a 2,0mm. Para o uso no 
concreto pode ser retirada de rios, jazidas e do mar, nesse caso há um tratamento especial para retirar os sais. Conforme 
sua granulometria ou seu módulo de finura pode ser classificada em areia grossa, média e fina. Tem a sua variação 
diametral para a caracterização do agregado entre 4,8 a 0,15mm. Um dos seus papeis fundamentais é de diminuir os vazios 
no concreto, ocupar espaço volumétrico, bem como homogeneizar a distribuição de esforços no compósito. 

A reciclagem do vidro é muito importante devido esse não ser um material biodegradável e, por não poder ser compactado, 
gera grandes entulhos em aterros [6]. Além disso, não se sabe ao certo o tempo de degradação desse cristal, mas estima-
se cerca de 1 milhão de anos, dependendo do meio no qual o material fica sujeito [7]. O processo de reciclagem do vidro 
passa, simplificadamente, por cinco etapas: separação, limpeza, trituração, fundição e moldagem. Os gastos de energia 
para se fazer uma nova embalagem de vidro por meio da reciclagem são menos consideráveis em relação a produção 
direta de sua matéria-prima, bem como a emissão de CO2 [6]. Contudo, em uma análise observacional, utilizar o vidro 
como agregado no concreto oportuniza um impacto ambiental ainda menor que o da reciclagem, pois as etapas para a 
confecção do agregado são apenas três: separação, limpeza e trituração. A energia gasta advém apenas para as maquinas 
de moagem e a emissão de CO2 se limita a ser nula. Desse modo, evidencia-se os benefícios ecológicos do concreto 
confeccionado com o pó de vidro.  

A utilização do vidro como agregado é motivo de vários estudos e vem ganhando repercussão no âmbito científico da 
construção civil. No trabalho de Ribeiro e Santos [8], que utilizaram resíduos da lapidação de vidro como agregado fino 
em argamassas, verificou-se que o ganho de resistência a compressão ocorre, em grande parte, devido as propriedades 
pozolanicas, ou cimentícias, que o vidro apresenta. Destacam também que a diminuição da resistência em argamassas 
com mais de 5% de pó de vidro tem como causa o aumento da porosidade. Para o estudo de Trentin et al [9], sobre a 
substituição da areia por vidro moído em argamassas, evidenciou-se que as propriedades pozolanicas do vidro são 
vantajosas no ganho de resistência mecânica. Ressaltam que esses resultados advêm, conjuntamente, da diminuição da 
porosidade, do aumento do empacotamento, além do favorecimento que a irregularidade das partículas oportuniza para a 
melhor combinação com outros elementos. Dentre a substituição do agregado miúdo o melhor resultado de resistência a 
compressão deu-se na faixa de 50% do material, sendo a resistência 27,38% maior que a de referência. 

No estudo de Junior et al [10] apurou-se o comportamento do pó de vidro plano em substituição da areia, analisando a 
viabilidade estrutural do concreto. Constataram que o fator a/c era um dos principais causadores do aumento da resistência 
a compressão, haja visto o vidro reduzir a fluidez do compósito. Concluíram que com uma relação a/c igual a 0,50, os 
resultados de resistência em qualquer porcentagem de substituição são considerados adequados para aplicações 
estruturais. Pontuaram, também, que a atividade pozolanica do vidro, com a diminuição dos vazios recorrente a formação 
de CSH e a melhor distribuição das partículas foram fatorem que atenuaram os resultados positivos do ganho de 
resistência do concreto a compressão.  
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Desse modo, por meio dos resultados favoráveis da  utilização  do vidro como agregado nos referenciais teóricos 
supracitados,  bem como buscando contribuir para minimizar na cidade de Santarém-PA a quantidade produzida de lixo 
domiciliar, que segundo Costa [11] são cerca de 150 toneladas por dia, e o seu descarte inadequado, objetivou-se utilizar 
o vidro como agregado miúdo no concreto, investigando o comportamento do compósito a ensaios de resistência a 
compressão, pontuando a viabilidade do emprego na construção civil. 

2.MATERIAIS E MÉTODOS  
 
O vidro utilizado na substituiç long neck  
lojas de bebidas na cidade de Santarém-PA. Inicialmente, houve a limpeza de cerca de 40 garrafas. Os rótulos foram 
removidos, bem como os resíduos químicos por meio de enxague. O processamento desse material em seguida deu-se 
pela trituração no maquinário abrasão Los Angeles (Figura 1), levando-o a uma granulometria máxima de 4,8mm no 
primeiro peneiramento.  

 
Figura 1 - Trituração das garrafas de vidro por meio do maquinário abrasão Los Angeles. 

O vidro moído passou por um segundo tratamento de moagem para obter-se uma granulometria máxima de 300µm, haja 
vista que segundo Mayer et al., apud Shao et al. [12], as reações álcali-agregado reduzem-se evitando a diminuição da 
resistência (Figura 2). Essas reações são resultado da formação de um gel de expansão formado pela interação dos 
componentes álcalis do cimento com alguns minerais de sílica, quando hidratados [13]. O diâmetro máximo das partículas 
de vidro em 300µm influenciam na redução dessas reações de expansão interna no concreto, reduzindo o índice de vazios 
e, consequentemente, elevando a resistência do concreto a compressão [14]. 

 
Figura 2 - Moagem do vidro de forma artesanal. 

O agregado miúdo, nos parâmetros de classificação da série de Taylor, caracterizou-se como uma areia de granulometria 
fina, como mostra a curva granulométrica na figura 3, bem como apresentou um módulo de finura igual a 2,08 [15]. Sua 
massa especifica foi de 2,56g/cm3 e a massa unitária de 1,19g/cm3 [16]. O ensaio granulométrico conforme exigido pela 
NBR 7217/1987 [17] para a areia está destacado na Tabela 1. 
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Figura 3  Curva granulométrica do agregado miúdo. 

 
Tabela 1  Distribuição granulométrica da areia utilizada. 

Diâmetro das Peneiras Massa Retida (g) Massa Retida (%) Massa Retida Acumulada (%) 
4.800mm 2 0,20% 0,20% 
2.400mm 3 0,30% 0,50% 
1.200mm 17 1,70% 2,20% 
0.600mm 185 18,50% 20,70% 
0.300mm 663 66,30% 87,00% 
0.150mm 101 10,10% 97,10% 

 29 2,90% 100,00% 
Total 1000 100,00% ... 

 
O agregado graúdo utilizado foi brita basáltica, classificando-se como brita 1. Obteve-se nos ensaios que o diâmetro 
máximo foi de 19,00mm [15], bem como uma massa especifica de 3,03g/cm3 e uma massa unitária de 1,68g/cm3 [18]. A 
Tabela 2 retrata os dados obtidos por meio dos ensaios granulométricos, orientados pela NBR 7217/1987 [17], para a 
brita. 

Tabela 2  Distribuição granulométrica da Brita utilizada. 
Diâmetro das Peneiras Massa Retida (g) Massa Retida (%) Massa Retida Acumulada (%) 

19.00mm 54 1,80% 1,80% 
12.70mm 2206 73,53% 75,33% 
9.500mm 596 19,87% 95,20% 
6.300mm 122 4,07% 99,27% 
4.800mm 11 0,37% 99,63% 

 11 0,37% 100,00% 
Total 3000 100,00% ... 

 
O cimento utilizado na análise experimental foi o CPII Z 32 da marca MIZU com uma massa especifica de 3,1g/cm3. 
Usou-se o método de dosagem ABCP para calcular o traço do concreto. O  solicitado foi de 20Mpa e obteve-se um 

 de 29Mpa com um desvio padrão de 5,5. A relação água/cimento utilizada foi de 0,53, sendo o resultado do traço 
1:1,86:3,25. A tabela 3 representa a quantidade respectiva de cada material usado. 

Tabela 3 - Quantidade de material usado para a confecção dos CP's. 
Corpos de Prova Cimento (KG) Areia (Kg) Brita (Kg) Água (L) Vidro (Kg) 

Referência 5,68 10,55 18,46 3,01 0,00 
Modificado 5,68 5,28 18,46 3,01 5,28 
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A substituição do agregado fino por vidro moído deu-se de 50%, fazendo-se aferições do comportamento do concreto 
modificado com vidro em suas solicitações mecânicas a compressão. Para fins de comparação confeccionou-se corpos de 

de 20cm, constando um volume de 1570,8cm3 (Figura 4).  

 
Figura 4 - Moldes dos corpos de prova. 

Na moldagem, obedecendo os parâmetros estipulados pela NBR 5739/2018 [19], determinou-se a consistência do 
concreto por meio do ensaio de abatimento do tronco de cone, ou Slump test  (Figura 5) e obteve-se para o concreto de 
referência um abatimento de ± 7,0cm e para o modificado, com 50% de areia, ± 7,5cm. 

 
Figura 5  Ensaio de abatimento do tronco de cone. 

 ficaram imersos em água, conforme o que recomenda a NBR 5739/2018 [16] 
supracitada. Os rompimentos ocorreram 3, 7 e 28 dias após a concretagem. Para corroborar o valor obtido pelos 
rompimentos no maquinário de ensaio mecânico a compressão, rompeu-se três corpos de prova e tirou-se a média dos 
resultados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados serão discutidos em quatro subtópicos diferentes, fazendo uma análise especifica dos rompimentos no 3º, 
7º e 28º dia após a concretagem, contendo o estudo do comportamento da resistência a compressão. Por fim, fará um 
estudo geral dos dados corroborando as observações investigadas. 
 
3.1 Comportamento do concreto submetido ao ensaio de compressão no 3º dia 

No terceiro dia após a concretagem observou-se uma linearidade e menor dispersão da resistência do concreto modificado, 

com três para cada tipo de concreto. O ganho de resistência mínima do concreto modificado com a substituição foi cerca 
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de 44,41% do estimado para o 28º dia e os valores apontaram aproximações relevantes em comparação ao de referência 
(Figura 6). A média dos dados apontam uma amplitude de 1,08Mpa entres os resultados adquiridos por meio dos ensaios. 

 
Figura 6 - Comparação dos dados obtidos no ensaio de compressão do concreto no 3º dia. 

3.2 Comportamento do concreto submetido ao ensaio de compressão no 7º dia 

Segundo Giammusso, apud López, Azevedo e Neto [8], o concreto alcança uma resistência de aproximadamente 70% no 
7º dia após a concretagem. Essa afirmativa é bem válida para uma análise de um betão convencional, haja vista o de 
referência nesse estudo ter chegado a um valor mínimo de 72,93% do previsto para o 28º dia. Contudo, o resultado mínimo 
de resistência para o concreto modificado não se encaixa precisamente nesse parâmetro de investigação, pois chegou-se 
cerca de 64,6% do . Nessa idade de cura o concreto modificado apresentou uma maior variação da resistência dos 

-se com 
um comportamento menos linear. Os valores obtidos no ensaio de resistência a compressão no sétimo dia encontram-se 
abaixo (Figura 7). Importante ressaltar que a amplitude dos resultados médios é cerca de 2,41Mpa. 

 
Figura 7 - Comparação dos dados obtidos no ensaio de compressão do concreto no 7º dia. 
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3.3 Comportamento do concreto submetido ao ensaio de compressão no 28º dia 

O concreto de referência apresentou uma resistência mínima aproximada de 85,52% do valor estimado pelo   aos 
28 dias, tendo em vista que o valor mínimo apresentado pelos resultados do concreto modificado foi de 81,69%. 
revela a maior linearidade Mpa em 
comparação com o de referência, 0,71Mpa. A figura 8 demonstra o comparativo dos resultados de resistência alcançada 
no 28º dia. 

 
Figura 8 - Comparação dos dados obtidos no ensaio de compressão do concreto no 28º dia. 

3.4 Analise geral do comportamento do concreto submetido ao ensaio de compressão 

O comportamento dos resultados supracitados obtidos durante os 28 dias de aferições do compósito concreto corroborou 
que a substituição da areia por vidro moído é viável, haja vista o concreto modificado ter ultrapassado o  estimado. 

serem 
pequenas (Figura 9).  

 
Figura 9 - Média dos dados obtidos nos ensaios de compressão do concreto durante 28 dias. 

Os valores observados por meio dos ensaios mostram que ambos os tipos de concreto não alcançaram o  esperado, 
mas ficaram no intervalo aceitável útil de trabalho. Para Pereira [20] o motivo da resistência a compressão do concreto 
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com vidro não ultrapassar o de referência em 5%, 10% e 100% de substituição dá-se devido as partículas de vidro não 
estarem bem acomodadas e ao pouco atrito gerado pela superfície de contado, haja vista o vidro ser um material liso. 
Contudo, com 20% de substituição o compósito alcançava as condições desejáveis e conseguia superar a resistência do 
de referência. os ensaios ocorriam por cisalhamento (Figura 10) e 
observava-se que o pó de vidro no concreto dava esse comportamento de pouca rugosidade, implicando em uma das 
possíveis causas para a resistência do concreto modificado ser inferior ao de referência, mas não fora do limite aceitável. 

 
Figura 10 - Concreto modificado submetido ao ensaio de resistência a compressão. 

Segundo Callister e Rethwisch [4] a dimensão do material (macro, micro, nano, pico, etc) influencia diretamente no 
comportamento de suas propriedades físico-químicas, podendo altera-las. O vidro é em teoria quimicamente inerte, mas 
ao passar por um processo de moagem ganha características cimentícias [20]. Essas propriedades podem ter influenciado 
diretamente na relação a/c ocasionando expansões internas no concreto modificado, aumentando o índice de 
vazios/fissuras [8] e promovendo uma resistência inferior em comparação ao de referência. Percebe-se também, pelo 
ensaio de abatimento do tronco de cone, que é maior a consistência do concreto com pó de vidro, comprovando a 
influência no fator a/c [10]. 

Segundo López, Azevedo e Neto [14] a granulometria do pó de vidro no intervalo de 300 -150 µm resulta em um melhor 
preenchimento dos vazios no concreto. A agregado miúdo de vidro em relação 
aos de referência pode ter como causa a granulometria do material, pois o controle do diâmetro do pó de vidro deu-se em 
fazê-lo apenas passar pela peneira de 300µm, sem levar em consideração o intervalo supracitado. Concluem também que 
abaixo desse parâmetro de diâmetro o betão com pó de vidro apresenta maior absorção de água e porosidade. 

O desvio padrão apresentado pelos resultados médios de resistência mostram que a menor dispersão dos valores no ganho 
de resistência veio pela utilização do vidro como agregado, sendo o desvio padrão do concreto modificado de 5,43Mpa e 
o de referência 5,62Mpa. Os resultados apontaram uma maior linearidade no ganho de resistência do concreto com vidro 
moído. Conforme a análise geral demonstrada pela figura 9, tem-se por conclusão que os valores obtidos entre os tipos 
de concreto são bastante próximos, sendo a diferença média aos 28 dias entre eles de 1,30Mpa. Ambos se encontram em 
um intervalo aceitável de resistência a compressão. 

4. CONCLUSÃO 

Em suma, os resultados conferidos no experimento de substituir 50 % da areia por vidro moído satisfizeram quase 
totalmente as expectativas. Em primeiro lugar, a média de resistência dos corpos de prova modificados não alcançou a 
resistências estimada pelo . Contudo, o  proposto pelo experimento foi de 20Mpa e ambos os tipos de concreto 
superaram esse valor. Ambos demonstraram estar em uma faixa de resistência mecânica aceitável, sendo 24,14Mpa para 
o concreto modificado e 25,44Mpa para o de referência no 28º dia.  
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As causas para a resistência do compósito com pó de vidro ser inferior estão a ser investigadas, mas alguns trabalhos 
apontam que essa diminuição se dá pelo aumento do índice de vazios [9], pela influência na relação a/c [10] e a superfície 
de contato lisa [20]. Todavia, uma aferição mais detalhada pode melhorar o controle tecnológico dessas propriedades, 
oportunizando benefícios para a construção civil e o meio ambiente. De acordo com Pereira [20] utilizar esse material no 
concreto traria benefícios ecológicos na diminuição da extração de recursos naturais, bem como favoreceria as empresas 
com certificações ambientais, valorizando os imóveis com o betão confeccionado com o pó de vidro. 

Em uma análise qualitativa a reciclagem do vidro por meio da utilização no concreto apresenta melhor eficiência 
econômica e ambiental. Pode-se concluir esses benefícios comparando os processos pelos quais a reciclagem 
convencional e a reciclagem por meio da produção do agregado de vidro, citados inicialmente, passam. Nota-se que os 
gastos de energia são menores e não há emissão de CO2 por parte do material. O pó de vidro também ajuda na diminuição 
da quantidade de cimento na confecção do compósito, levando consequentemente a uma redução na produção de cimento 
e, assim, na emissão de CO2 pelas indústrias cimentícias [8]. Assim, pode-se concluir que o concreto confeccionado com 
o agregado miúdo feito de vidro, na substituição de 50% da areia, apresenta benéficos econômicos, ambientais e 
estruturais, sendo necessário estudos mais aprofundados do material cerâmico vidro para melhor compreender seu 
comportamento e aplica-lo eficientemente na construção civil  
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RESUMO 
 
Nas últimas décadas o uso de materiais alternativos nos concretos tem se intensificado, motivado por questões 
ambientais, objetivando custo-benefício e resistência para o compósito; logo, a microssílica tem se mostrado promissora 
enquanto material. Diante desse contexto, a presente pesquisa buscou verificar as características do concreto com 
adições de altos teores de sílica ativa em substituição parcial ao cimento convencional para análises no estado fresco e 
endurecido sem adição de modificadores de viscosidade, nas proporções de 7,5% e 15% de sílica nas idades de 7 e 14 
dias, em comparação a um traço de referência (0% de microssílica) . Os resultados obtidos mostraram que no estado 
fresco os concretos com as substituições perderam trabalhabilidade em relação ao traço de referência, o tempo de início 
e fim de pega deu-se de forma mais rápida para o traço com 15% de sílica e o teor de ar incorporado variou 
inversamente proporcional ao teor de sílica dos traços. Para os resultados no estado endurecido, aos 7 dias a resistência 
a compressão dos traços com adição mineral foi inferior em relação ao de referência, todavia a composição com 15% de 
microssilica apresentou maior resistência a tração, evidenciando incrementos de resistência superiores ao traço de 
referência aos 14 dias. Contudo, verificou-se que, para melhoria da trabalhabilidade se faz necessário o uso de 
modificadores de viscosidade, desde que isso se torne viável economicamente. 
 
Palavras-chave: Sílica ativa; Aproveitamento de resíduos; Materiais sustentáveis. 
 
ABSTRACT 
 
In the last decades, the use of alternative materials in concretes has intensified, motivated by environmental issues, 
aiming at cost-benefit and resistance for the composite; therefore, microsilica has shown promise as a material. Given 
this context, the present research sought to verify the characteristics of concrete with additions of high levels of active 
silica in partial replacement to conventional cement for analysis in the fresh and hardened state without the addition of 
viscosity modifiers, in the proportions of 7.5% and 15 % silica at the ages of 7 and 14 days, compared to a reference 
trait (0% microsilica). The results obtained showed that in the fresh state the concretes with the substitutions lost 
workability in relation to the reference line, the start and end time of setting took place more quickly for the line with 
15% silica and the air content. incorporated varied inversely proportional to the silica content of the strokes. For the 
results in the hardened state, at 7 days the compressive strength of the traces with mineral addition was lower compared 
to the reference, however the composition with 15% of microsilica showed greater resistance to traction, showing 
increases of resistance higher than the reference trace at 14 days. However, it was found that, to improve workability, it 
is necessary to use viscosity modifiers, as long as this becomes economically viable. 
 
Keywords: Active silica; Use of waste; Sustainable materials. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A construção civil é um dos principais setores de geração de emprego e renda no mundo, estando diretamente ligada à 
economia, de acordo com Orozco e Frederico [1] é uma das indústrias que mais explora a natureza e gera resíduos, 
fazendo com que este último receba uma atenção especial quanto ao seu manejo e disposição. 

Atualmente, observa-se um grande potencial em materiais antes considerados apenas rejeitos oriundos de processos 
fabris (escórias de alto-forno e microssílica) ou por meio da geração de energia (cinzas volantes). Todos esses minerais 
dispõem de uma gama de pesquisas que embasam seu crescente uso na indústria cimenteira Ban, Kang e Wei [2]. 

Segundo Rodríguez et al. [3], cerca de 5% do gás carbônico lançado na atmosfera terrestre é provido da fabricação de 
cimento, além de sulfatos e compostos nitrogenados, sendo quase uma tonelada de CO2 por tonelada de cimento 
produzido. Esse fato também é pontuado por Mehta e Monteiro [4], onde destacam que a indústria do cimento é uma 
das principais fontes emissoras de gases do efeito estufa, com aproximadamente 7% de toda emissão antrópica. 

Aliadas às questões ambientais, do ponto de vista tecnológico, as exigências referentes ao desempenho de concretos, 
tanto mecânico quanto a durabilidade, são crescentes com o desenvolvimento de novos materiais de construção Gupta 
[5], e as estruturas de concreto armado expostas há ambientes cada vez mais agressivos e com formas arquitetônicas 
variadas. 

Assim, na perspectiva de contribuir com a redução dos impactos advindos da produção do cimento, seja pela redução de 
gases do efeito estufa ou pela redução na exploração de matérias-primas, uma alternativa para a substituição do cimento 
são as adições minerais, que têm apresentado grande contribuição tanto na resistência mecânica quanto na durabilidade 
Kadri e Duval [6]; de maneira que, na pesquisa em questão foi utilizada a sílica ativa (microsssílica), um subproduto da 
produção de ferro silício. 

Desta maneira, o presente trabalho tem o objetivo de analisar a influência de altos teores de microssílica em concretos 
em seu estado fresco e endurecido, assim como apresentar uma alternativa viável para a redução no consumo de 
cimento e contribuindo para a sustentabilidade na construção civil. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas, uma experimental e outra em formato de revisão bibliográfica. A primeira 
foi realizada no Laboratório de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará, Campus Tucuruí, onde foram 
realizadas as dosagens e desenvolvimento dos concretos, moldagens dos corpos de prova e os ensaios nos estados fresco 
e endurecido. Posteriormente realizou-se o tratamento dos resultados. 
 
2.1 Características das amostras 
 
Os materiais empregados nesta pesquisa foram adquiridos na região. A areia é de origem quartzosa, de granulometria 
média e módulo de finura igual a 2,75; utilizou-se, ainda, brita 01 de gnaisse com dimensão máxima de 19 mm, doada 
pela Eletrobrás Eletronorte. O cimento empregado foi o CP II-E-32, da marca Poty, e para a adição mineral, a 
microssílica foi doada pela empresa DOW, de Breu Branco - PA. 

Os concretos foram preparados sob a variação do teor de microssílica em 0% (concreto de referência), 7,5% e 15% em 
relação a massa de cimento, resultand
Figura 1; para tanto, dosou-se um concreto para um fck de 30 MPa, aos 28 dias de idade, obtendo o traço de (1 : 2,02 : 
3,03 : 0,5 tendo respectivamente cimento, areia, brita e água), esperando-se um abatimento variando entre 20mm e 
80mm durante o ensaio do tronco de cone. 
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Figura 1 - Corpos de prova 10x20. 

 
Durante o estado fresco do concreto foram realizados os ensaios de massa específica, teor de ar incorporado, slump-test 
e tempo de pega. Na 
aço para realizar os golpes, e após 24 horas efetuou-se a desmoldagem e os mesmos foram deixados em cura na câmara 
úmida. Os procedimentos de adensamento, desforma e cura dos CP s foram realizados seguindo as recomendações da 
NBR 5738:2015 [7]. 

ompressão axial e ensaio de compressão diametral, para 
determinação da resistência à compressão e à tração, respectivamente; onde os mesmos foram rompidos aos 7 e 14 dias 
de idade após cura em câmara úmida. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1 Propriedades do concreto no estado fresco 
 
I. Trabalhabilidade do concreto fresco 
 
Foram obtidas amostras com três teores distintos de sílica ativa em relação à massa de cimento, de modo que ao se 
realizar os ensaios a trabalhabilidade do concreto foi o primeiro passo. Os resultados obtidos no Slump-test para os três 
teores de sílica estão dispostos no Gráfico 1, indicando a redução da trabalhabilidade do concreto de acordo com o 
incremento de microssílica. 
 
A influência negativa da sílica ativa na trabalhabilidade do concreto fresco está relacionada com a superfície específica 
deste resíduo, uma vez que os grãos da microssílica são mais finos que os do cimento Portland utilizado, aumentando o 
consumo de água para o desenvolvimento do concreto e, consequentemente, reduzindo a sua resistência Al-Amoudi, 
Abiola e Maslehuddin [8]. Assim, tem-se a necessidade do uso de aditivos plastificantes enquanto houver altas 
concentrações de sílica ativa no concreto. 
 

 
Gráfico 1 - Determinação do abatimento pelo tronco de cone. 
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II. Tempo de início e fim de pega 

Para cada traço preparado foi realizado o peneiramento do concreto a fim da retirada da argamassa para a realização do 
ensaio de determinação do tempo de pega das amostras. De acordo com o Gráfico 2, percebe-se uma redução na 
duração do tempo de pega mediante o aumento do teor de microssílica semelhante ao que investigou Hou et al. [9]. 
Com relação ao traço de referência a composição com 7,5% e 15% de microssilica obtiveram respectivamente uma 
diminuição de 9 e 55 (minutos) na duração do tempo de pega. 

 
Gráfico 2 - Determinação do tempo de início e fim de pega 

 
III. Massa específica e teor de ar incorporado 

Para cada teor de adição de microssílica, em substituição à massa de cimento por traço, pôde-se observar certa redução 
na massa específica dos concretos dosados em relação ao traço de referência, ainda no estado fresco, como disposto no 
Gráfico 3. Os menores valores de massa específica nos traços com microssílica se devem a redução no consumo do 
cimento, cuja massa por volume ocupado é maior que a do resíduo utilizado. 
 

 
Gráfico 3 - Massa específica por traço de concreto fresco. 

 
Todavia, como mostra o Gráfico 4, o teor de ar no concreto fresco varia de maneira inversamente proporcional a 
quantidade de sílica adicionada, o que tende a demonstrar uma menor quantidade de vazios nos traços com o resíduo 
incorporado, e consequente uma menor trabalhabilidade verificado também por Hou et al. [10]. 
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Gráfico 4 - Teor de ar incorporado por traço de concreto fresco. 

 
3.2 Propriedades do concreto no estado endurecido 
 
I. Massa específica 

A massa específica do concreto de referência é, em média, 2,46g/cm³. Para cada teor de adição de microssílica, em 
substituição a massa de cimento por traço pôde-se observar que a variação foi praticamente nula, como disposto no 
Gráfico 5. Este fato é justificado por Dos Anjos et al. [11], que afirma que ao mesmo tempo em que a microssílica eleva 
a resistência mecânica, também pode reduzir a permeabilidade do material (aumento do empacotamento e formação de 
gel). 

Ou seja, apesar de o traço de referência possuir maior índice de vazio os traços com adição de microssílica possuem 
massa específica semelhante ao de referência devido efeito de empacotamento da mesma, ocupando os vazios presentes 
na amostra endurecida. 
 

 
Gráfico 5 - Massa específica por traço de concreto endurecido. 

 
II. Resistência mecânica 

Nos primeiros sete dias de idade a resistência à compressão das amostras com teores de microssílica apresentaram baixo 
desempenho em relação ao traço de referência, como observado no Gráfico 6; todavia, apresentaram melhor 
desempenho quanto a resistência à tração, determinado segundo o ensaio de compressão diametral. 
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Gráfico 6 - Resistência média aos sete dias. 

 
Aos quatorze dias de idade houve um melhor desenvolvimento da amostra com 15% de adição de microssílica quanto a 
resistência à compressão, representado no Gráfico 7, um ganho de resistência de 41% em relação aos sete dias de idade. 
Este incremento torna-se um ganho significativo, se comparado às outras amostras, que tiveram aumento de 23,4% de 
resistência à compressão. De maneira aproximada Jalal et al. [12], constatou que com 10% de microssilica em 
substituição do cimento aumentou consideravelmente a resistência à compressão, especialmente em idades mais 
avançadas como 28 e 90 dias. 

Percebe-se, ainda que, ao longo da cura a resistência à tração da amostra com adição mineral igual a 7,5% recebeu um 
ganho de resistência bem maior que as demais, em torno de 15%. 

 
Gráfico 7 - Resistência média aos quatorze dias. 

 
4. CONCLUSÃO 
 
As adições minerais têm sido bastante empregadas na construção civil. quanto ao concreto percebe-se contribuições 
significativas nas características do seu estado fresco e endurecido, do ponto de vista ambiental estes materiais 
contribuem com a sustentabilidade do setor, visto que em sua grande maioria substituem parte do cimento, sendo este 
último utilizado em grandes proporções e possui elevada energia incorporada em uma edificação. 
 
A microssilica apresentou um papel importante quanto a impermeabilidade dos concretos, pois, de acordo com os 
ensaios no estado fresco, os traços com maior teor de microssílica apresentaram menor porosidade, propiciando 
proteção as armaduras e beneficiando a durabilidade do concreto, principalmente ligada à carbonatação e ambientes 
agressivos. 
 
Observou-se também que as amostras com microssilica apresentaram maior ganho de resistência à tração e compressão 
em comparação à amostra de referência ao longo do tempo, o que pode indicar melhores resultados em idades mais 
avançadas como 28 e 90 dias conforme verificado em estudos de outros pesquisadores, sendo uma possibilidade de 
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trabalho futuro uma análise do comportamento da microssilica em idade a partir de 28 dias  seguindo os mesmos 
parâmetros desta pesquisa. 
 
É importante salientar que, apesar dos resultados promissores de resistência mecânica do concreto com adição mineral, 
deve-se atentar para a falta de trabalhabilidade do concreto em seu estado fresco, podendo ocasionar patologias ao 
longo da vida útil das estruturas por possíveis problemas de adensamento. 
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RESUMO 
 
No ramo da construção civil é comum o acúmulo de resíduos e seu descarte de forma irregular, nesse contexto, sabe-se 
que a lama abrasiva gerada no processo de beneficiamento das rochas ornamentais é um exemplo, visto que os rejeitos 
dessa indústria são despejados com frequência em rios, aterros clandestinos, dentre outros, comprometendo a 
integridade do meio ambiente a médio e longo prazo. Como uma possibilidade para reduzir os impactos gerados na 
fabricação de mármore, para essa finalidade, este estudo analisou a viabilidade, econômica e ambiental, do uso do pó 
residual de marmoraria na substituição parcial do agregado miúdo no concreto, nas seguintes percentagens: 10%, 30% e 
50%. Para tal estudo foi feito a caracterização dos materiais utilizados na fabricação do concreto. Logo após, definiu-se 
o traço por meio do método de dosagem da ABCP, tanto do padrão do concreto quanto o traço modificado e 
confeccionou-se os corpos de prova (CPs) que foram rompidos nas idades de 7, 14 e 28 dias. Além da análise mecânica, 
algumas amostras foram submetidas a ensaios de porosidade, densidade volumétrica e aparente. Constatou-se que o 
concreto com 50% de pó residual apresentou os melhores resultados, ou seja, o uso parcial desse rejeito apresenta 
elevado potencial de utilização como agregado miúdo. 
 
Palavras-chave: Pó residual; Meio ambiente; Marmoraria; Concreto.  
 
ABSTRACT 
 
In the civil construction industry, it is common to accumulate waste and dispose of it irregularly. In this context, it is 
known that the abrasive sludge generated in the improvement process of the ornamental stones is an example, since the 
tailings of this industry are often dumped in rivers, clandestine landfills, among others, compromising the integrity of 
the environment in the medium and long term. As a possibility to reduce the impacts generated in the manufacture of 
marble, for this purpose, this study analyzed the viability, economical and environmental, of the use of residual marble 
powder in the partial replacement of fine aggregate in the concrete, in the following percentages: 10%, 30% and 50%. 
For this study, is made the characterization of the materials used in the manufacture of concrete. After that, the ratio was 
defined using the ABCP dosage method, both the pattern of the concrete and the modified ratio, and the concrete 
cylinders (CCs) that were fractured at the ages of 7, 14 and 28 days. In addition to mechanical analysis, some samples 
were subjected to tests for porosity, bulk and volumetric density. It was found that the concrete with 50% residual 
powder showed the best results, that is, the partial use of this waste has high potential of utilization as a fine aggregate. 
 
Keywords: Residual powder; Environment; Marble; Concrete. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O despejo inadequado de resíduos bem como o uso de recursos naturais de forma irresponsável e com pouco (ou 
nenhum) planejamento tem como efeito a escassez de matéria prima, o que torna necessário o reaproveitamento dos 
materiais. Sendo a construção civil um dos setores que consome grande quantidade de recursos naturais e um dos 
maiores produtores de rejeitos, cabe a ele ser responsável pelo reaproveitamento dos resíduos gerados. Segundo Xavier 
e Junior [1] a importância da reciclagem na engenharia civil está no fato do setor ser destacado como responsável por 
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consumir o maior volume de recursos naturais e também por seus produtos serem grandes consumidores de energia. 
Além da viabilidade ambiental, a reciclagem de material (nesse caso da lama residual) também oferece viabilidade 
econômica. Não somente reduz os custos com material na produção de concreto  já que diminui o uso do agregado 
miúdo  como também elimina os gastos da empresa com a remoção do material e multa por despejo em local 
inadequado.  
 
Segundo Paiva e Ribeiro [2] a atividade da reciclagem exige investimentos, porém gera vantagens. Os benefícios são a 
diminuição dos gastos com os materiais através do melhor aproveitamento de matérias primas e também a eliminação 
do desperdício. Uma das atividades que geram uma quantidade significativa de resíduos é o beneficiamento de rochas 
ornamentais. O processo de corte dessas rochas gera uma lama abrasiva, composta de água, pó de rocha e algum tipo de 
abrasivo, essa lama na maioria das vezes não é descartada corretamente podendo acarretar prejuízos ao meio ambiente. 
Além disso até que o descarte do material aconteça é necessário locais para que ele seja estocado gerando custos ao 
produtor. Com isso o aproveitamento de resíduos desperta grande interesse na medida em que pode contribuir para a 
redução do custo e o desenvolvimento sustentável [3]. O Brasil é o quarto país que mais produziu rochas ornamentais 
do mundo no período de 2013 - 2016, responsável por 7% da produção mundial do setor de rochas [4]. O resíduo do 
beneficiamento das rochas ornamentais é classificado como Classe II B  Inerte, segundo a NBR 10004 [5]. Portanto, 
seu emprego na construção civil não causa risco ambiental e nem a saúde humana.  Este estudo propõe verificar a 
viabilidade da utilização do Resíduo de Corte de Marmoraria (RCM) pela substituição parcial do agregado miúdo na 
fabricação do concreto, para tal análise foi utilizado três porcentagens de substituição, 10%, 30% e 50%.  
 
1 MÉTODOS E MATERIAIS 
 
1.1 Caracterização dos Materiais 
 
Para a realização do estudo foi coletado o resíduo de corte das pedras ornamentais (lama) e posteriormente foi levado à 
estufa, após a secagem foi verificado que o material pulverulento apresentava um diâmetro máximo de 75µm. O 
cimento utilizado foi o CP II Z-32 que contém adição de material pozolânico que varia de 6% a 14% em massa. Foi 
feita a caracterização (Granulometria, Massa Específica e Unitária) dos agregados graúdo e miúdo, como agregado 
graúdo foi utilizado brita 0 que apresenta um diâmetro máximo de 12,7µm e como agregado miúdo foi utilizado uma 
areia de granulometria média que apresentou um módulo de finura de 2,4. O ensaio granulométrico dos agregados 
graúdo e miúdo foram feitos conforme a NBR 7217 [6], os ensaios são apresentados na Tabela 1 e 2: 
 

Tabela 1  Ensaio granulométrico do agregado graúdo 

Peneira (mm) Massa (g) Massa Retida (%) 
Massa Retida Acumulada 

(%) 
12,7 10,0 0,50 0,50 
9,5 109,5 5,48 5,98 
6,3 726,6 36,33 42,31 
4,8 570,4 28,52 70,83 

Fundo 583,5 29,18 100,00 
Total 2000 100 -------- 

 
A massa específica do agregado graúdo é de 2,6 g/cm3 e sua massa unitária é de 1,4 g/cm3. 
 

Tabela 2  Ensaio granulométrico do agregado miúdo 

Peneira (mm) Massa (g) Massa Retida (%) 
Massa Retida Acumulada 

(%) 
4,8 4 0,40 0,40 
2,4 24 2,40 2,80 
1,2 95 9,50 12,30 
0,6 283 28,30 40,60 
0,3 464 46,40 87,00 

0,15 114 11,40 98,40 
Fundo 16 1,60 100,00 
Total 1000 100 -------- 
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A massa específica do agregado miúdo é de 2,6 g/cm3 e sua massa unitária é de 1,6 g/cm3. 
 
1.2 Desenvolvimentos do traço padrão 
 
O traço padrão foi desenvolvido a partir do método ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland). A composição 
do traço utilizado corresponde a 1: 2,15: 2,57: 0,52 de cimento, areia, brita e água, respectivamente. Dosaram-se os 
concretos a partir de uma resistência característica à compressão (Fck) de 21 MPa obtendo um Fcj28 de 30 MPa, com a 
relação água/cimento de 0,52. A substituição parcial da areia pelo resíduo de corte de marmoraria em cada traço está 
apresentada na Tabela 3: 
 

Tabela 3  Quantidade de material utilizado para confeccionar os traços 

Porcentagem 
de substituição da massa (%) 

Cimento (kg) Areia (Kg) Pó residual (Kg) Brita 0 (Kg) Água (L) 

00 6,153 12,059 0,000 16,982 3,2 
10 6,153 10,853 1,206 16,982 3,2 
30 6,153 8,440 3,618 16,982 3,2 
50 6,153 6,029 6,029 16,982 3,2 

 
1.3 Parâmetros utilizados para a confecção dos CPs 
 
O procedimento utilizado para confecção dos CPs para o teste de compressão consta na NBR 5738 [7]. Para o estudo 
em questão foi empregado o diâmetro de 10 cm e altura de 20 cm. O método de adensamento utilizado foi manual, 
portanto, foram utilizadas 2 camadas para o preenchimento da forma cilíndrica e 12 golpes para o adensamento de cada 
camada. Após o desmolde os corpos de prova foram alocados em um recipiente com água para o processo de cura e 
retirados somente nas respectivas idades de rompimento, sendo essas 3, 7 e 28 dias. 
 
1.4 Execução dos traços 
 
Para o preparo dos traços foi utilizado uma betoneira disponível no laboratório de edificações do Instituto Federal do 
Pará  Campus Santarém. A ordem em que os materiais foram colocados na betoneira se deu por todo agregado graúdo, 
metade da água, cimento, agregado miúdo e pó residual de marmoraria e o restante da água. Depois da mistura dos 
componentes foi realizado o teste de abatimento do tronco de cone (Slump Test) de acordo com a NBR NM 67 [8], 
conforme a figura 1, realizado para determinar a consistência do concreto e tendo como parâmetro um abatimento pré-
definido de 70 ± 10 mm. Os traços confeccionados apresentaram um abatimento que atendeu aos critérios pré-definidos, 
conforme apresentado na Tabela 4. 

 

 
Figura 1  Slump Test. 
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Tabela 4  Resultados dos ensaios de abatimento 

Traço Padrão 
C/ substituição de 

10% 
C/ substituição de 

30% 
C/ substituição de 

50% 
Abatimento (mm) 78 61 64 62 

 
1.5 Dimensões e quantidade de CPs 
 
As idades de testes foram definidas em 3, 7 e 28 dias. Para tal, foi feita a confecção de 36 CPs, com 3 amostras de cada 
traço - padrão e com substituição de 10%, 30% e 50% - correspondentes para as idades de ensaio de compressão. 

1.6 Equipamento de ensaio para o teste de compressão 

Para realizar o rompimento dos CPs com o intuito de auferir sua resistência específica a compressão (Fck) em cada 
idade do ensaio, foi utilizada a prensa hidráulica que se encontra no laboratório de edificações do IFPA  Campus 
Santarém, conforme a Figura 2. 
  

 
Figura 2  Prensa hidráulica do laboratório de edificações do IFPA  Campus Santarém. 

 
2 RESULTADOS 
 
2.1 Traço padrão 
 
Os resultados obtidos na prensa hidráulica com relação ao Fck dos corpos de prova do traço padrão se encontram na 
Tabela 5. 
 

Tabela 5  Resultados dos ensaios de compressão para o traço padrão 

Idade da Amostra 
(dias) 

Resistências (MPa) Média Desvio Padrão Variância 

3 11,3; 14,8; 17,5 14,5 3,1 9,6 
7 25,3; 23,2; 24,4 24,3 1,0 1,1 
28 29,4; 31,0; 24,1 28,1 3,6 13,2 

 
2.2 Traços com substituição 
  
Os resultados obtidos na prensa hidráulica com relação ao Fck dos corpos de prova referentes aos traços com 
substituição de 10%, 30% e 50% se encontram na Tabela 6, Tabela 7 e Tabela 8, respectivamente. 
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Tabela 6  Resultados dos ensaios de compressão para o traço com substituição de 10% 

Idade da Amostra 
(dias) 

Resistências (MPa) Média Desvio Padrão Variância 

                  3  9,3; 8,5; 8,4 8,7 0,4 0,2 
                  7   13,3; 13,4; 14,7 13,8 0,8 0,6 

28  24,3; 23,5; 24,0  23,9 0,4 0,1 
 

Tabela 7  Resultados dos ensaios de compressão para o traço com substituição de 30% 

Idade da Amostra 
(dias) 

Resistências (MPa) Média Desvio Padrão Variância 

                   3  9,9; 9,2; 10,8 9,9 0,8 0,6 
                   7   13,6; 14,5; 14,9 14,3 0,7 0,4 
                  28  24,7; 23,9; 24,8 24,4 0,5 0,2 

 
Tabela 8  Resultados dos ensaios de compressão para o traço com substituição de 50% 

Idade da Amostra 
(dias) 

Resistências (MPa) Média Desvio Padrão Variância 

                  3 14,9; 14,0; 14,0 14,3 0,5 0,3 
                  7 20,7; 20,8; 22,1 21,2 0,8 0,6 
                 28 26,6; 26,3; 27,3 26,7 0,5 0,2 

 
Os resultados obtidos na prensa hidráulica satizfazem o Fck requerido para todos os traços, demosntrando a viabilidade 
do emprego desse material no concreto. Os traços com substituição apresentaram um devio padrão menor em 
compração ao traço padrão, apresentando uma linearidade no ganho de resitência, porém não foram superiores no 
quesito resistência a compressão após o periodo de 28 dias. A média dos dados obtidos nos ensaios de compressão do 
concreto nas idades de 7, 14 e 28 dias está apresentada no Gráfico 1.  
 

 
Gráfico 1 - Média dos dados obtidos nos ensaios de compressão do concreto nas idades de 7, 14 e 28 dias. 
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2.3 Ensaios para estimar a porosidade  
  
Para a estimativa da porosidade foi primeiramente definido o índice de vazios e a porcentagem de absorção de água por 
imersão de acordo com a NBR 9778 [9], conforme a Tabela 9 e Tabela 10, respectivamente.   
 

Tabela 9  Índice de vazios das amostras 

Traço da Amostra Índices de Vazios (%) Média Desvio Padrão 
Coeficiente de 
Variação (%) 

Padrão 10,0; 10,1; 10,2 10,1 0,1 1 
C/ substituição de 10% 10,5; 10,6; 10,6 10,5 0,05 0,4 
C/ substituição de 30% 11,7; 11,2; 11,1 11,3 0,45 4 
C/ substituição de 50% 12,3; 12,2; 12,3 12,2 0,05 0,4 

 
Tabela 10  Porcentagem de absorção de água por imersão 

Traço da Amostra Absorções de Água (%) Média Desvio Padrão 
Coeficiente de 
Variação (%) 

Padrão 4,3; 4,4; 4,2 4,3 0,1 1 
C/ substituição de 10% 4,7; 4,8; 4,8 4,7 0,05 1 
C/ substituição de 30% 5,4; 5,2; 5,1 5,2 0,16 3 
C/ substituição de 50% 5,7; 5,7; 5,7 5,7 0 0 

 
A porosidade avaliada leva em consideração somente os poros permeáveis das amostras de cada traço, definidos pelo 
índice de vazios. As amostras com substituição indicaram um aumento gradativo no volume dos poros a medida em que 
eleva a porcentagem de RCM.  
 
2.4 Densidade volumétrica e aparente 
 
As amostras foram submetidas a ensaios para a determinação da densidade do concreto, com o intuito de relatar sua 
classificação conforme a NBR 8953 [10]. Para tal foi obtida a densidade volumétrica definida como a relação entre a 
massa do agregado seco e seu volume, desconsiderando os poros permeáveis à água (conforme Tabela 1) e a densidade 
aparente determinada pela relação entre a massa do agregado seco e seu volume, incluindo os poros permeáveis à água 
(conforme a Tabela 12).  
 

Tabela 11  Densidade volumétrica das amostras 

Traço da Amostra 
Densidades Volumétricas 

(Kg/m3) 
Média Desvio Padrão 

Coeficiente de 
Variação (%) 

Padrão 2.466; 2.470; 2.463 2.466 3,5 0,1 
C/ substituição de 10% 2.484; 2.477; 2.470 2.477 7 0,3 
C/ substituição de 30% 2.452; 2.440; 2.433 2.441 9,6 0,4 
C/ substituição de 50% 2.431; 2.440; 2.433 2.434 4,8 0,2 

 
Tabela 12  Densidade aparente das amostras 

Traço da Amostra 
    Densidades Aparentes 

(Kg/m3) 
Média Desvio Padrão 

Coeficiente de 
Variação (%) 

Padrão 2.217; 2.221; 2.219 2.219 2 0,1 
C/ substituição de 10% 2.234; 2.221; 2.224 2.226 6,8 0,3 
C/ substituição de 30% 2.175; 2.177; 2.188 2.180 7 0,3 
C/ substituição de 50% 2.133; 2.130; 2.132 2.131 1,7 0,1 

 
Todas as amostras apresentaram massa específica dentro do intervalo de 2000 kg/m3 e 2800 kg/m3, intitulando todos 
como concreto normal. A classificação de cada traço está apresentada conforme a Tabela 13. 
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Tabela 13  Classificação dos concretos 

Traço da Amostra 
Classificação  

(massa específica, classe de resistência e de consistência) 

Padrão C25 S50 
                           C/ substituição de 10% C20 S50 
                           C/ substituição de 30% C20 S50 
                           C/ substituição de 50% C25 S50 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com base nos resultados obtidos através dos ensaios de compressão realizados no período de 28 dias é evidente que, 
apesar de apresentar resistência inferior ao traço padrão, o concreto com a substituição apresentou valores de Fck 
satisfatórios, sendo viável a sua utilização estrutural. Os resultados de resistência mecânica esperados (Fcj28) não foram 
alcançados, ainda que feito o controle de umidade dos componentes e o devido armazenamento das amostras. As 
variáveis tais como temperatura e umidade da região, podem interferir sobre os resultados, tendo em vista que são 
difíceis de serem controladas. 
 
Fazendo uma análise dentro do espectro de resultados alcançados pelas amostras com substituição, é notório que a 
maior porcentagem testada (50%) apresentou o melhor desempenho nos ensaios realizados, porém apresentou um Fck 
médio 5% menor em relação ao traço de padrão. Foi possível analisar que houve uma redução de 1,3% na massa das 
amostras em relação ao traço convencional, podendo assim ser um compósito empregado para a diminuição do peso da 
estrutura. É interessante ressaltar o fato de que os outros 2 traços com substituição testados também apresentarem 
resultados positivos, porém não se mostraram tão eficientes. 
 
Com relação ao índice de vazios, as amostras com substituição apresentaram valores superiores ao traço padrão, devido 
a maior consistência do concreto no estado fresco, criando assim um maior volume de poros. Portando sua 
aplicabilidade deve ser analisada levando em consideração o local no qual as estruturas serão implantadas. 
 
Do ponto de vista econômico, o emprego do RCM demonstra ter grande potencial, posto que o mesmo se apresenta de 
forma abundante e o único tratamento feito antes de sua utilização é a secagem, possuindo fácil manuseio e a 
trabalhabilidade relativamente simples, seu uso se torna economicamente viável para empresas e entidades que queiram 
adotar esse método de manufatura. No âmbito ambiental os ganhos são significativos, uma vez que o descarte indevido 
desse material causa problemas expressivos para a natureza, e a utilização do mesmo como agregado miúdo cria um 
novo ciclo de uso para o material, diminuindo os danos que ele causa ao fim de sua vida útil. 
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RESUMO 

 
O município do Rio Grande (RS) possui um considerável acervo histórico, com isso, o conhecimento da composição de 

argamassas de revestimento históricas torna-se necessária para que haja a devida restauração e preservação da memória 

e identidade cultural. Tem-se como objetivo, realizar uma análise comparativa dos prédios estudados no sentido de avaliar 

a semelhança dos materiais empregados e a época em que foram construídos, identificando e caracterizando os materiais 

constituintes das argamassas de revestimento externos. Através de amostras coletadas proceder-se-á a elaboração de um 

banco de dados básico dos principais materiais identificados. Assim, a determinação da composição mineralógica das 

amostras será realizada através da técnica de Difração de raios X (DRX). Com o resíduo insolúvel das argamassas, se 

obterá a distribuição granulométrica dos agregados, bem como, a estimativa da relação aglomerante/aglomerado. A partir 

da análise realizada estabeleceu-se um quadro comparativo entre as amostras de argamassas, estas apresentam na sua 

maioria, materiais de base semelhante, compostas por quartzo e calcita/dolomita, indicando que a cal utilizada na época 

das construções era dolomítica. Sobretudo, conclui-se que o estudo é fundamental para que haja a devida conservação e 

restauração dos edifícios históricos frente aos subsídios gerados através da caracterização realizada.  

 
Palavras-chave: argamassa; prédios históricos; mineralogia; agregado. 

 
ABSTRACT 

 

The municipality of Rio Grande (RS) has a considerable historical collection, therefore, the knowledge of the composition 

of historical lining mortars is necessary for the proper restoration and preservation of memory and cultural identity. The 

objective is to carry out a comparative analysis of the buildings studied in order to assess the similarity of the materials 

used and the time in which they were built, identifying and characterizing the constituent materials of the external coating 

mortars. Through the collected samples, a basic database of the main identified materials will be elaborated. Thus, the 

determination of the mineralogical composition of the samples will be carried out using the X-ray Diffraction (XRD) 

technique. With the insoluble residue of the mortars, the granulometric distribution of the aggregates will be obtained, 

as well as the estimation of the agglomerate / agglomerate ratio. From the analysis carried out, a comparative table was 

established between the mortar samples, which mostly have similar base materials, composed of quartz and calcite / 

dolomite, indicating that the lime used at the time of construction was dolomitic. Above all, it is concluded that the study 

is fundamental for the proper conservation and restoration of historic buildings in view of subsidies generated through 

the characterization carried out. 

 

Keywords: mortar; historic buildings; mineralogy; aggregate. 

1. INTRODUÇÃO 

A cidade do Rio Grande, a mais antiga do Rio Grande do Sul, possui consigo uma vasta quantidade de prédios históricos, 

impondo a necessidade de conservação e restauração destes edifícios que estão inseridos em um contexto urbano de 
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relevância histórica e arquitetônica e que, muitas vezes, estão degradados por ações relacionadas às intempéries naturais, 

bem como, pela falta de conservação e manutenção.  

De acordo com Santiago [1], o uso de argamassa de cal no Brasil data à época das Capitanias Hereditárias, sendo assim, 

antecedente a fundação da cidade de Salvador, na Bahia, em 1549, tendo ocorrido no início da colonização brasileira, a 

partir da calcinação dos calcários de origem marinha (conchas) que eram abundantes na região. Velosa [2] em consonância 

com Recena [3] entendem que a forte influência portuguesa, através de seus artífices, arquitetos e engenheiros, 

determinaram as técnicas construtivas e os materiais a serem empregados nas construções brasileiras, que também 

adotaram similaridade nos traços e nas composições. Assim, embora seja possível determinar de forma analítica a 

composição de uma argamassa histórica, deve ser levado em consideração que os materiais e a mão-de-obra atual não 

correspondem aos originais. 

Conforme Rodrigues [4], a argamassa de revestimento é considerada como principal elemento de proteção da estrutura, 

sendo fundamental que do ponto de vista mecânico, físico e químico, sejam compatíveis com os materiais existentes no 

edifício, de modo a garantir que as tensões e componentes introduzidos não venham a promover o desenvolvimento de 

maior degradação.  Aliada a estas considerações, Kanan [5] menciona que as argamassas de recuperação não irão repetir, 

necessariamente, a composição original da argamassa antiga, mas devem ser formuladas visando a sua compatibilização 

com a estrutura, sendo importante a identificação do tipo de aglomerante, características dos agregados, aditivos orgânicos 

(fibras vegetais e animais), como também a proporção do aglomerante e do agregado. 

Face ao panorama apresentado, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar, preliminarmente, amostras de 

argamassas retiradas de prédios históricos, a fim de conhecer as características dos elementos construtivos e gerar 

subsídios para novos traços de argamassas que sejam compatíveis com os antigos, possibilitando o devido restauro das 

edificações. A caracterização das argamassas foi realizada, nesta fase inicial da pesquisa, através dos ensaios de 

difratometria de raios-X, análise química quantitativa - dissolução ácida e granulometria por peneiramento, compondo a 

primeira matriz de dados das argamassas de prédios históricos do município.  

 

Os prédios selecionados nesta etapa da pesquisa foram: Centro Municipal de Cultura (1914), Complexo da Fábrica 

Rheingantz (1873) - Creche, Caixa d’água, Escritório Central e Pavilhão -, Estação Ferroviária do Balneário Cassino 

(1930) e pavilhão das oficinas da Estação Ferroviária do Rio Grande (1884), todos datados dos séculos XIX e XX. 

2. ANÁLISE EXPERIMENTAL 

2.1 Aspectos gerais das amostras 

Foram retiradas amostras representativas dos revestimentos externos dos edifícios, com aproximadamente 150 gramas, a 

uma altura média de um metro e trinta centímetros do nível do piso, em locais sem degradação aparente e, sem provocar 

danos ao revestimento no entorno. Os prédios que fazem parte deste estudo podem ser visualizados através da Figura 1. 

       

(a) (b) 
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Figura 1 - Prédios históricos estudados: (a) Centro Municipal de Cultura, (b) Estação Ferroviária do Cassino, Complexo 

Rheingantz - (c1) Escritório Central, (c2) Creche, (c3) Pavilhão, (c4) Caixa d’água -, (D) Pavilhão das oficinas da Estação 

Ferroviária do Rio Grande. 

As amostras retiradas do pavilhão do Complexo Rheingantz apresentaram, conchas marinhas espalhadas na argamassa 

de assentamento e revestimento externo das paredes, conforme a Figura 2. A ocorrência deste fato pode ser atribuída às 

construções litorâneas, conforme relatado por Motta [6], Kanan [5] e Leite et al. [7], em que as conchas eram utilizadas 

nas argamassas como agregado e na fabricação da cal. Ressalta-se que no restante dos prédios estudados não foram 

encontrados indícios, visíveis a olho nu, da utilização de conchas marinhas.  

               
Figura 2 - Presença de conchas nas amostras do pavilhão do Complexo Rheingantz. 

2.2 Materiais e métodos 

A coleta de amostras nos prédios selecionados, foi realizada com o auxílio de luvas para que a contaminação da amostra 

fosse mínima e, em quantidade suficiente para a caracterização dos elementos construtivos que o edifício possui sendo 

identificadas pelo nome do prédio. 

/ (c1) (c2 ) 

(c3) (c4) (d) 
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Para o início dos ensaios de caracterização, foi feita a remoção de toda a tinta que compunha as amostras com o auxílio 

de pequenas escovas de aço e colocadas em estufa (T=100oC) para que toda a umidade fosse extraída. Após as amostras 

foram maceradas com o auxílio de um pistilo e de um almofariz de porcelana, e utilizadas para a realização do ensaio de 

análise química quantitativa e análise granulométrica. 

Após uma fração das amostras terem sido destorroadas e peneiradas, foram encaminhadas para análise mineralógica no 

Centro de Microscopia Eletrônica da Zona Sul – CEME-SUL da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), com o 

equipamento de difração de raios-X (DRX) da marca Bruker, modelo D8 Advance, com os seguintes parâmetros: 

voltagem de 40 kV, corrente de 40 mA, tubo de cobre (Cu) com comprimento de onda (λ): 1,5418A. Os difratogramas 

foram registados entre 3° e 90° (2θ).  

A análise química quantitativa de acordo com Kanan [5], que corresponde a etapa de dissolução ácida, consiste em separar 

a fração de agregado da fração de aglomerante, tornando possível a caracterização do agregado e a estimativa da relação 

aglomerante/agregado. Esse processo é feito através da dissolução dos carbonatos de cálcio ou magnésio em uma solução 

de ácido clorídrico (HCI 15%) e água destilada. Desta forma, as amostras foram destorroadas e dispostas em beckers onde 

foram atacadas com a solução ácida, até a dissolução do aglomerante, que ocorre com efervescência devido a liberação 

de gás carbônico (CO2). Posteriormente, as amostras foram filtradas com água destilada até que, a água estivesse limpa 

ao sair do filtro, conforme a Figura 3.  

     
Figura 3 - (a) Amostras dispostas na solução ácida e (b) processo de filtragem. 

O aglomerante foi descartado na forma dissolvida e o agregado, material retido no filtro, foi seco em estufa (T=100±5°C) 

e destinado para o ensaio de caracterização do agregado. Esse ensaio tem como objetivo identificar a distribuição 

granulométrica nas diferentes aberturas das peneiras e foi realizado com o auxílio de um peneirador mecânico, segundo 

o procedimento da ABNT 248:2003 [8] (Figura 4).  

       
Figura 4 - (a) Peneirador mecânico e (b) exemplificação do processo de pesagem do conteúdo presente na abertura das 

peneiras. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Assim, para a caracterização dos agregados foram determinados, o módulo de finura (MF) e a dimensão máxima 

característica (DMC). O MF é determinado por intermédio da razão entre o somatório da porcentagem retida acumulada 

sobre 100. Já a dimensão máxima característica (DMC) dos agregados, condiz com a abertura nominal da malha da 

peneira em que a porcentagem retida acumulada é igual ou inferior a 5% da massa. Com isso, o tipo de areia é classificado 

pelo módulo de finura, assim segundo Selmo [9], areia fina (MF < 2), média (3 ≥ MF ≥ 2) e grossa (MF ≥ 3). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Ensaio de caracterização mineralógica 

As análises dos difratogramas como resultado do ensaio de caracterização mineralógica (Figura 5), evidenciaram 

argamassas de composições semelhantes, fundamentalmente formadas por quartzo (Q), calcita (C) e dolomita (D), na 

forma de carbonato de cálcio (CaCO3) e carbonato de cálcio e de magnésio (CaMg(CO3)2), tratando-se de argamassas 

constituídas em sua maior parte de areia e cal. A presença de dolomita é indicativa do uso de cal dolomítica. Ainda, estão 

presentes nas amostras, marialita cálcica (M), que corresponde a aluminossilicatos ricos em cálcio e sódio e, corudum 

(Co), óxido de alumínio, com composições químicas respectivamente de Al12ClNa4O24 e Al2O3. 

 

 
Figura 5 – Difratograma do Pavillhão da Estação Ferroviária do Rio Grande (EFRG), Estação Ferroviária do Cassino 

(EFC), Centro Municipal de Cultura (CM) e Complexo Rheingantz: Creche (R-C), Escritório Central (R-E), Pavilhão 

(R-P) e Caixa d’água(R-CA). 
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3.2 Caracterização dos agregados  

Com base nos resultados apresentados através do ensaio de distribuição granulométrica, foi possível o cálculo do módulo 

de finura e dimensão máxima característica representados na Tabela 1 abaixo.  

 

Tabela 1- Módulo de finura e dimensão máxima característica. 

Edificação MF DMC 

Centro Municipal de cultura 2,66 4,76 

Complexo Rheingantz 

Creche 2,45 2,38 

Caixa d'água 2,89 4,76 

Escritório Central 2,87 4,76 

Pavilhão 2,85 4,76 

Estação Ferroviária do Cassino 2,94 4,76 

Estação Ferroviária do Rio Grande 3,33 4,76 

 

Abaixo (figura 6) encontram-se as curvas granulométricas obtidas através dos resultados do ensaio de caracterização dos 

agregados. 

 
Figura 6 - Curva granulométrica. 

A partir dos dados acima, pode-se classificar todas as amostras do Complexo Rheingantz, Centro Municipal de Cultura e 

Estação Ferroviária do Cassino como areia média, diferentemente da Estação Ferroviária do Rio Grande que apresentou 

um módulo de finura elevado caracterizando-a como areia grossa. Além disso, a dimensão máxima característica 

apresentou em sua maioria 4,76, com exceção da Creche do Complexo Rheingantz que apresentou ser de 2,38.  
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3.3 Relação aglomerante/agregado nas argamassas 

A partir do ensaio de dissolução ácida foi possível estimar a relação aglomerante/agregado das argamassas que estão 

dispostos juntamente com a elaboração, preliminar, do banco de dados na Tabela 2.  

Tabela 2 - Banco de dados. 

Edificação 
Composição mineralógica 

Traço 
Agregado 

Calcita Dolomita  Quartzo MF DMC 

Centro Municipal de cultura xx x xxx 1:4 2,66 4,76 

Complexo 

Rheingantz 

Creche x xxx xx 1:4 2,45 2,38 

Caixa d'água  xx xx xxx 1:5 2,89 4,76 

Escritório Central x xxx xx 1:4 2,87 4,76 

Pavilhão x xxx xx 1:5 2,85 4,76 

Estação Ferroviária do Cassino  x xxx  xx  1:3 2,94 4,76 

Estação Ferroviária do Rio 

Grande 
x xx xxx 1:10 3,33 4,76 

x- pouco presente xx- presente xxx- muito presente 

 

 

Os resultados das composições, aproximadas, das argamassas apresentam relações aglomerante:agregado que variam de 

1:3 a 1:10. É possível notar a semelhança entre a maior parte dos traços, com exceção do prédio da Estação Ferroviária 

do Rio Grande que possui uma quantidade elevada de agregado em relação as outras composições, constituindo um traço 

mais pobre em aglomerante, também observado na análise do DRX com o pico de quartzo elevado. Outra característica 

relevante que se pode observar ao longo desta pesquisa, referente a forma de execução das argamassas de revestimento, 

sendo constituídas, na totalidade de revestimento com camada única, ou seja, argamassa aplicada diretamente no suporte 

(alvenaria).  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa desenvolvida neste artigo teve como objetivo estudar, preliminarmente, as características das argamassas de 

revestimento de alguns prédios históricos da cidade do Rio Grande, todos do final do século XIX e XX. Nesse contexto, 

é possível concluir que o estudo e a caracterização são fundamentais para que haja a devida conservação e restauração 

dos edifícios, frente as características das amostras de argamassas estudadas. Ressalta-se ainda, que o estudo de 

argamassas de diferentes épocas permite obter informações sobre a história dos monumentos e dos materiais utilizados 

na sua construção.  

Os resultados dos ensaios realizados a partir das argamassas mostram que estas apresentam, na sua maioria, materiais de 

base semelhante, compostas por quartzo e calcita/dolomita, indicando que a cal utilizada na época das construções era 

dolomítica.  Além disso, pode-se dizer que os agregados miúdos que compunham as amostras caracterizam-se como areia 

média à grossa. Ainda, em todos os prédios foi encontrado apenas uma camada de reboco dispostos diretamente na 

alvenaria. 

É importante destacar os fragmentos de conchas encontrados nas amostras do Complexo Rheingantz, que por se tratar de 

uma região litorânea, acredita-se que devido ao período histórico, sejam oriundos da fabricação da cal, já que devido ao 

processo muito rudimentar, as conchas podem ter sido mal ou não moídas antes da queima ou ainda terem sofrido queima 

incompleta devido à ausência de controle de temperatura no processo de transformação do calcário em cal virgem. 

A partir do cenário apresentado salienta-se que os resultados obtidos geraram subsídios para a formulação de novos traços 

de argamassas adequados com os constituintes, fornecendo um banco de dados com as características encontradas, 

evidenciando a necessidade da utilização de uma metodologia de caracterização para o estudo de argamassas antigas 

priorizando a compatibilidade entre o novo e o já existente no local.  
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RESUMO 

 

A preservação de edificações históricas é muito importante para resgatar a memória cultural e histórica de uma 

determinada população, para que não haja perda da arquitetura rica em detalhes e ornamentos que embelezam as 

cidades. O estudo de uma edificação histórica necessita da informação sobre a sua concepção, sobre as técnicas 

utilizadas na sua construção, sobre os processos de degradações e dano, e finalmente, sobre o seu estado atual. Nesse 

sentido, esse trabalho teve como objetivo a caracterização das argamassas de revestimento do Sobrado da cidade de 

Belém do Brejo do Cruz-PB. Para isso, realizou-se uma análise histórica da edificação, coletas de amostras de 

argamassas de revestimentos e caracterização por meio de técnicas de Fluorescência de raios-x (FRX), Difração de 

raios-x (DRX) e Teor de aglomerante. Os resultados das técnicas indicaram que a maioria das amostras coletadas são 

ricas em cal, com aglomerante de origem calcítica e areia de origem silicosa, como mostrado nos resultados de DRX e 

na composição química obtida através de FRX. Portanto, esse trabalho contribuiu de forma significativa para o 

conhecimento das argamassas de revestimento do Sobrado, as quais guardam relevantes informações quanto a sua 

composição. Dessa forma, uma rotina de análise, com a utilização de técnicas de caracterização, é importante para a 

preservação e conhecimento da história e do patrimônio. 

 

Palavras-chave: argamassas; caracterização; propriedades microestruturais; compatibilidade. 

 

ABSTRACT 

 

The preservation of historic buildings is very important for rescue the cultural and historical memory of a population 

determined, so that there is no loss of the rich architecture in details and ornaments that embellish the cities. The study 

of a historic building need of the information about its conception, about the techniques used in the construction, about 

the processes of degradations and damage, and finally, about the its actual state. In this sense, this work had as objective 

the characterization of the coating mortars of the old house of the county of Belém do Brejo do Cruz – PB. For that, it 

was performed a historical analysis of the building, it was collected sample collections of coating mortars and 

characterization by techniques of X-Ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD) and Binder content. The results 

of the techniques indicated that the majority of the collected samples are rich in lime, with binder of calcite origin and 

sand of siliceous origin, as shown in the results of XRD and in the chemical composition obtained through of XRF. 

Therefore, this work contributed of form significant for the knowledge of the coating mortars of the old house, which 

keep relevant informations as its composition. Thus, a routine of analyze, with utilization of characterization techniques, 

is important for the preservation and knowledge of the story and of the patrimony. 

 

Keywords: mortars; characterization; microstructural properties; compatibility. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A conservação e reabilitação de edifícios históricos é decisiva para a preservação de qualquer patrimônio cultural, pois 

são muito importantes em relação à cultura e história das cidades [1,2]. Esses edifícios históricos são destaques da 

arquitetura, cultura e história de uma determinada região e/ou comunidade [3]. Apesar de toda a importância destacada 

para a conservação e restauração desses edifícios, as investigações técnicas ainda são raras e muitos proprietários de 

edificações tombadas ou a serem tombadas como patrimônio histórico, rejeitam e não valorizam estas edificações e, 

geralmente, as abandonam até a sua degradação. Entretanto, nas últimas décadas, tem-se buscado muito resgatar a 

memória urbana por meio de revitalização de edificações históricas [3,4].  

 

O estudo de uma edificação histórica, principalmente da sua estrutura, necessita da informação sobre a sua concepção, 

sobre as técnicas utilizadas na sua construção, sobre os processos de degradações e dano, e finalmente, sobre o seu 

estado atual. Quanto mais informações forem obtidas sobre o material original, mais facilmente poderá ser feita a 

restauração das peças danificadas [5,6]. Desta forma, o conhecimento e a caracterização de argamassas histórias são 

necessários, no Patrimônio cultural, para ser possível realizar uma avaliação do estado de conservação dos materiais 

originais, as causas das alterações, e com isso, planejar um trabalho de conservação apropriado [7]. O passo inicial para 

que as intervenções de conservação e restauração obtenham sucesso é, tanto compreender tecnicamente as edificações 

históricas como também investigar materiais que resistiram ou se conservaram durante décadas [8].  

 

Deste modo, acompanhado da história do edifício, seu contexto e tecnologias empregadas na sua construção, vê-se 

assim uma maior preocupação com os aspectos físicos e químicos que envolvem a alteração dos materiais, avaliando o 

desempenho dos materiais de substituição [9]. Nos últimos anos, as pesquisas sobre o entendimento e seleção de 

materiais e técnicas de restauração adequados estão conectadas com avaliações de compatibilidade, com o objetivo de 

garantir a durabilidade a longo prazo de edificações históricas [2].  

 

Argamassas históricas tratam-se de materiais compósitos, compreendidos por material hidráulico ou de aglomerante 

aéreo, ou uma mistura de materiais aglomerantes, agregados e aditivos, que reagem com o material aglomerante e são 

alterados durante a sua pega, endurecimento e envelhecimento, por meio de processos não muito conhecidos [10]. A 

constituição dos materiais utilizados nas argamassas de revestimento mudou muito, ao longo dos séculos, na sua forma 

e constituição [5]. Alguns estudos sugerem que as argamassas antigas foram confeccionadas a partir de qualquer 

material disponível no canteiro de obras [11].  

 

Devido a isto, a busca pelo conhecimento completo sobre argamassas antigas é uma tarefa muito complicada devido à 

sua complexidade e variabilidade. Essa busca torna-se crítica, desde que, o trabalho de reabilitação deve garantir a 

compatibilidade física, química e mecânica entre as argamassas antigas e de restauração, sem deixar de lado os detalhes 

estéticos, tornando-se assim um processo muito complexo [12]. Nos trabalhos de restauro de edificações antigas, a 

melhor opção é manter a argamassa de restauro a mais próxima possível da composição original. Para isto, é necessário 

conhecer bem o uso de materiais e técnicas utilizados em sua construção [13]. 

 

Nesse sentido, trabalhar com argamassas antigas implica em um estudo cauteloso de sua composição e como a nova 

argamassa de reconstituição irá se comportar em um substrato tão antigo. O estudo da composição das argamassas 

antigas requer utilizar técnicas de caracterização química, mineralógica e estrutural, pois é deste modo, que é possível 

conhecer seus constituintes [14]. Por meio da análise mineralógica e química da argamassa obtém-se informações com 

relação ao tipo de aglomerante, agregados e a composição quantitativa das argamassas [11]. Outros métodos utilizados 

são a microscopia ótica, difração de raios-x (DRX), fluorescência de raios-x (FRX), microscopia eletrônica de varredura 

acoplada a espectroscopia por energia dispersiva de raios-x (MEV/EDS), simultânea análise térmica diferencial (DTA) 

e análise termogravimétrica (TG/DTG), dentre outras. [1,3,9,15-23]. Portanto, a caracterização destes materiais pode ser 

obtida associando de forma correta os resultados de diversos métodos de análises, com o objetivo de entender os 

procedimentos utilizados na produção das argamassas antigas e a natureza das ligações físico-química desenvolvidas 

entre os seus constituintes [10]. 

 

No Brasil, a prática de preservação está a serviço do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

que é um órgão federal de preservação criado desde 1937. No Estado da Paraíba a atuação do IPHAN foi datada em 

1938, com os primeiros tombamentos de edificações da arquitetura religiosa e militar do século XVI. Atualmente na 

Paraíba, existem inúmeros bens tombados isoladamente como também outros em processo de tombamento como é o 

caso do grande sobrado da cidade de Belém do Brejo do Cruz, localizada no sertão do estado. Tal sobrado representa o 
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marco principal de fundação da cidade, que segundo informações, foi construído no século XIX, e hoje encontra-se 

abandonado em processo de deterioração pela ação do tempo. 

 

Não existem evidências em relação à história de fundação do sobrado em nenhum documento oficial encontrado nos 

arquivos públicos, sendo que as informações que se sabem estão presentes nas falas dos moradores mais velhos do 

município. Segundo Urbano Maia Viana, membro da família proprietária do local, o sobrado foi construído por 

Holandeses vindo do Estado de Pernambuco no século XIX, os quais eram pessoas ricas que ali se alojaram e 

construíram a edificação. O mesmo afirma que, o sobrado tem uma base de 170 a 180 anos, pois se acredita que sua 

construção foi antes do ano de 1937 [24]. 

  

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo a caracterização das amostras de argamassas de revestimento extraídas do 

Sobrado da cidade de Belém do Brejo do Cruz-PB. Para isso, foi necessário realizar uma análise histórica da edificação, 

coletas de amostras de argamassas de revestimentos e caracterização por meio de técnicas de Fluorescência de raios-x 

(FRX), Difração de raios-x (DRX) e Teor de aglomerante. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O Procedimento experimental realizado nesta pesquisa foi dividido em duas etapas. Na primeira desenvolveu-se a 

análise histórica da edificação, representada pela visita in loco e coleta de amostras. A segunda etapa consistiu-se da 

caracterização das argamassas de revestimento, por meio de técnicas de caracterização física, química e microestrutural 

 

2.1 Análise histórica da edificação 

Segundo Kanan [8], uma condição prévia às análises das argamassas antigas é ter objetivos claros e completa 

documentação das amostras. Para isso, realizou-se visitas in loco no sobrado com o objetivo de compreender a 

concepção da edificação, a importância da construção, sua evolução com o tempo e possíveis alterações que ocorreram 

no decorrer dos anos. 

As amostras extraídas, durante as visitas, foram todas de revestimento externo, onde a sua retirada foi realizada com 

base na metodologia de Kanan [8] e Veiga [14], na qual objetiva extrair amostras representativas, sem causar danos e 

em quantidade mínima possível. Além disso, procurou-se coletar amostras de locais visíveis que estivessem livres de 

deterioração, e com vestígios de material original. 

 

Coletou-se 4 exemplares, um da fachada frontal, um da fachada posterior, um da lateral direita e um da lateral esquerda. 

Nas figuras 01 a 04 são apresentados os locais de retiradas das amostras. 

 

  
(a) (b) 

Figura 1 – (a) Fachada Frontal; (b) Imagem do local da amostra retirada.  
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(a) (b) 

Figura 2 –  (a) Fachada Posterior; (b) Imagem do local da amostra retirada. 

 

  
(a) (b) 

Figura 3 – (a) Lateral direita; (b) Imagem do local da amostra retirada. 

 

  
(a) (b) 

Figura 4 – (a) Lateral esquerda; (b) Imagem do local da amostra retirada. 

 

Após a coleta, todas as amostras foram armazenadas no laboratório em recipientes plásticos, devidamente identificados 

com o objetivo de manter o material mais íntegro possível. Para cada local de extração, atribuiu-se a seguinte 

nomenclatura apresentada na Tabela 01 a seguir: 

  

Tabela 1 – Nomenclatura das amostras.  

Local da Extração Nomenclatura 

Revestimento Externo da Fachada Frontal 01 

Revestimento Externo da Lateral Direita 02 

Revestimento Externo da Lateral Esquerda 03 

Revestimento Externo da 

Fachada Posterior 
04 
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2.2 Caracterização das argamassas 

 

Para a determinação das características física e química das argamassas antigas, utilizou-se como técnicas de 

caracterização os ensaios de Fluorescência de raios-x (FRX), Difração de raios-x (DRX) e Teor de aglomerante. 

 

Antes da execução das técnicas de caracterização preparou-se as amostras em laboratório, onde inicialmente realizou-se 

uma limpeza do material para que fosse retirado os resíduos de alvenaria e tinta. Em seguida, realizou-se o 

procedimento descrito na metodologia de Sousa [5], onde parte da amostra foi cuidadosamente desagregada. Após a 

fragmentação, uma parte do material foi destorroada até chegar uma fração fina que passasse na peneira de ∅ = 

0,075mm, e com isso, encaminhar para análise. O restante do material, em forma de fragmentos intactos, foi separado 

para a realização do ensaio de teor de aglomerante. 

 

i. Fluorescência de raios-x (FRX) 

 

A Fluorescência de raios-x (FRX) determina a composição química das amostras e uma estimativa das percentagens dos 

óxidos [25]. A análise química da argamassa foi realizada por meio de espectrômetro de raios-x por energia dispersiva 

em um equipamento Shimadzu, modelo EDX- 720, no Laboratório de Difração e Fluorescência de Raios-X do 

Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

ii. Difração de raios-x (DRX) 

 

A Difração de raios-x (DRX) esclarece a natureza das fases mineralógicas contidas na amostra [26]. Para a realização 

desta técnica utilizou-se o aparelho eco D8 ADVANCE da Bruker, com uma fonte de radiação de cobre (Cu), filtro 

monocromador de níquel, varreduras com intervalo de leitura 5º a 80º e rotação do porta amostra de 15 rpm, localizado 

no Laboratório de Cimentos do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). 

 

iii. Teor de aglomerante 

 

Trata-se de uma técnica analítica comumente utilizada que se baseia, de modo geral, no ataque à amostra com ácido 

clorídrico ou ácido nítrico, depois desta ter sido desagregada, de modo a solubilizar os compostos solúveis presentes na 

amostra. Após o ataque ácido, obtém-se duas frações distintas, uma designada por fração solúvel que contém o ligante e 

a outra designada por fração insolúvel composta essencialmente pelos agregados. Este ataque ácido destina-se à 

dissolução do carbonato de cálcio, permanecendo insolúveis o quartzo das areis e argilas [9]. 

 

Não existindo um método padrão desta técnica, resolveu-se adaptá-la através da combinação de tratamento térmico com 

dissolução em ácido clorídrico. Após a amostra ter sido destorroada, sem passar pelo processo de peneiramento, seguiu-

se as seguintes etapas para três amostras em cada local: secou-se 50 g da amostra de argamassa antiga, em estufa a 

temperatura de (105±5) °C, durante 24 horas. Em seguida, registrou-se o peso da amostra (m1), depositando o material 

em um béquer para depois ser adicionado 150 ml de ácido clorídrico, deixando a amostra em repouso por 24 horas, para 

acontecer a diluição total da amostra. Após esse período, drenou-se a solução ácida em um funil com papel filtro para 

aferição dos finos inertes, sendo a massa do papel filtro seco pesado previamente (m2). Posteriormente, secou-se o filtro 

de papel com o resultante da ação térmica combinada com dissolução de ácido clorídrico, em estufa a temperatura de 

(105±5) °C, durante 24 horas. Por fim, pesou-se a massa do filtro para encontrar a quantidade de agregados (m3), e 

assim determinar o teor de aglomerante (Magl), através da Equação 1: 

 

                                                            𝑀𝑎𝑔𝑙(%) =
𝒎𝟏−(𝒎𝟑−𝒎𝟐)

𝒎𝟏
𝑥100                                                                               (1) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados e discussões obtidos a partir das técnicas de caracterização realizadas 

durante a pesquisa. 

 

3.1 Fluorescência de raios-x (FRX) 

 

Os resultados da Fluorescência de raios-x das amostras são apresentados na Tabela 02 a seguir: 

 

Tabela 2 – Fluorescência de raios-x das argamassas do Sobrado.  

Elementos 
Amostra 01 

(%) 
Elementos 

Amostra 02 

(%) 
Elementos 

Amostra 03 

(%) 
Elementos 

Amostra 04 

(%) 

Ca 84,329 Fe 95,139 Ca 81,689 Ca 59,721 

Fe 5,422 Si 3,874 Fe 5,252 Si 13,123 

Si 5,081 Mn 0,270 Si 5,132 Fe 12,494 

K 2,48 Tm 0,228 Zr 2,881 K 5,817 

Zr 1,126 S 0,182 K 2,384 Al 2,766 

Sr 0,876 Ca 0,162 Sr 1,698 Zr 2,228 

Ti 0,324 K 0,108 Ti 0,623 Ti 0,989 

Rb 0,141 Sr 0,038 Mn 0,122 Rb 0,354 

Cr 0,115 - - Rb 0,118 S 0,195 

Mn 0,086 - - Cr 0,089 Mn 0,154 

S 0,021 - - S 0,016 Y 0,094 

- - - - - - V 0,037 

 

A partir dos resultados pode-se observar que a maioria das amostras apresentaram uma maior presença de cálcio, ferro e 

sílica nas suas composições químicas. Esses elementos em evidência, nas amostras 01, 03 e 04, podem indicar provável 

presença de cal e areia nas argamassas, que será confirmado posteriormente com os resultados da análise de DRX. 

Quanto a amostra 02, que não apresentou grande quantidade de cálcio e sim um excesso de ferro, pode ser devido ao 

contato da argamassa com algum resíduo de tinta ou ferro, no momento da coleta. Sendo assim, para resultados mais 

coerentes deve-se realizar novamente as análises nesse local. 

 

3.2 Difração de raios-x (DRX) 

 

Os resultados da análise de Difração de raios-x das amostras são representados nas Figuras 5 e 6 a seguir: 

  
(a) (b) 

Figura 5 – (a) Difração de raios-x da amostra 01; (b) Difração de raios-x da amostra 02.  
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(a) (b) 

Figura 6 – (a) Difração de raios-x da amostra 03; (b) Difração de raios-x da amostra 04. 

 

Como observado nas figuras, em todas as análises de DRX das argamassas foi possível identificar claramente uma 

presença de picos de carbonato de cálcio, de natureza calcita, e sílica, na forma de quartzo (agregado). A presença de 

calcita é uma evidência muito forte de cal nos revestimentos coletados deste local, o que é confirmado pelos resultados 

de FRX das amostras 01, 03 e 04.  O outro pico que se destaca é o do quartzo, mostrando a presença de areia em todas 

as amostras, fato também confirmado pelos resultados dos FRX. Para a amostra 02, o resultado de FRX não apresentou 

uma forte presença de cal, contrariando o resultado de DRX e confirmando então, que realmente é necessário repetir os 

ensaios para este local. Assim, a partir dos resultados de FRX e DRX, pode-se verificar que as argamassas são 

constituídas provavelmente de cal e areia. 

 

3.3 Teor de aglomerante 

 

Após a realização do procedimento para todas as amostras, em ensaios triplicados, encontrou-se os seguintes resultados 

para o teor de aglomerante e traço aproximado das argamassas, apresentados na Tabela 03 a seguir: 

 

Tabela 3 – Teor de aglomerante e traço aproximado para cada local.  

Amostras Teor de aglomerante (%) Aglomerante: Agregado 

01 22,177 1:3,5 

02 13,828 1:6,2 

03 21,371 1:3,7 

04 22,764 1:3,4 

 

Logo, a partir da porcentagem de aglomerante das argamassas pode-se determinar o traço maciço aproximado para cada 

argamassa, que é expresso pela razão entre aglomerante e agregado, como visto na Tabela 03. Da análise destes valores, 

pode-se concluir que em termos do traço obtido, é possível considerar três tipos de argamassa em que a composição de 

aglomerante e agregado é muito semelhante, que são as amostras 01, 03 e 04.  Comparando os resultados em conjunto, 

a argamassa 02 revelou uma composição diferente das restantes, com uma porcentagem de aglomerante menor, 

resultando um valor excessivamente elevado em agregados. Este resultado pode ser devido à falta de homogeneidade 

das amostras, pesagens menos precisas das massas, ou ainda, influência da temperatura presente no laboratório. Como 

visto nos outros resultados, a amostra 02 deverá passar por mais análises para rever esses comportamentos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho teve por objetivo realizar a caracterização das argamassas de revestimento externo do Sobrado de Belém 

do Brejo do Cruz-PB, utilizando algumas técnicas laboratoriais de análise microestrutural. Com base nas informações 

obtidas dos ensaios realizados, pode-se confirmar a importância de conhecer diferentes técnicas de caracterização, 

utilizadas para determinar os constituintes das argamassas antigas, pois este conhecimento é fundamental para poder 

realizar um estudo de forma compatível e coerente. 
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Na caracterização das argamassas do Sobrado foi possível observar que a maioria das amostras coletadas são ricas em 

cal, com aglomerante de origem calcítica e areia de origem silicosa, como mostrado nos resultados de DRX e na 

composição química obtida através de FRX.  

 

Utilizando técnicas adaptadas obteve-se o teor de aglomerante, e por meio dessa técnica identificar os traços 

aproximados para cada local, onde pode-se observar que a maioria das amostras tinha as proporções aproximadas para 

aglomerante:agregado, significando que as argamassas foram executadas no mesmo período.  

 

Portanto, esse trabalho contribuiu de forma significativa para o conhecimento das argamassas de revestimento do 

Sobrado, as quais guardam relevantes informações. Neste sentido, uma rotina de análise com utilização de técnicas de 

caracterização, que unidas oferecem respostas para conhecer os materiais e misturas utilizadas no passado, são 

importantes para a preservação e conhecimento da história e do patrimônio, e garantir dessa forma, a compatibilização 

entre a argamassa antiga e a nova. 
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RESUMO 

O concreto baseado em cimento Portland (OPC) é um dos materiais de construção mais utilizados a nível mundial. Como 

resultado, a indústria do cimento é atualmente responsável por 5-8% das emissões globais de CO2. Por outro lado, como 

subproduto da queima de carvão pulverizado, são produzidas anualmente mais de 700 milhões de toneladas de cinzas 

volantes (CV) em todo o mundo, que não estão sendo utilizadas e sua disposição final constitui um grave problema 

ambiental. Uma das alternativas para o uso sustentável deste tipo de resíduos é a tecnologia de ativação alcalina. Esta 

pesquisa tem como objetivo a produção e caracterização de um concreto álcali ativado para aplicações construtivas, 

baseado em um material cimentício híbrido composto de 90% de CV de origem colombiana e 10% de OPC, curado a 

temperatura ambiente, como ativador alcalino foi utilizada uma solução combinada de NaOH, silicato de sódio e água. O 

concreto híbrido obtido foi caracterizado física e mecanicamente. Além disso, a análise preliminar do ciclo de vida (LCA) 

do material demonstrou a possibilidade de reduzir a pegada de carbono em 35% em comparação com um concreto 

convencional baseado 100% em OPC. Finalmente, foi validada a sua aplicação na fabricação de blocos de betão maciço. 

Este trabalho é considerado uma importante contribuição para as indústrias geradoras de cinzas volantes e para a indústria 

da construção em geral, pois os resultados validam a possibilidade de reutilização deste subproduto, utilizando tecnologia 

de ativação alcalina, na produção de aplicações de construção de baixa pegada de carbono.   
 

Palavras-chave: Ativação alcalina, cinza volante, concreto híbrido, bloco maciço. 

ABSTRACT 

Portland cement-based concrete (OPC) is one of the most widely used construction materials in the world. As a result, 

the cement industry is currently responsible for 5-8% of global CO2 emissions. On the other hand, as a by-product of 

pulverized coal burning, more than 700 million tons of fly ash (CV) are produced annually worldwide, which are not 

being used and their final disposal constitutes a serious environmental problem. One of the alternatives for the sustainable 

use of this type of waste is alkaline activation technology. This research aims at the production and characterization of an 

alkaline activated concrete for constructive applications, based on a hybrid cementitious material composed of 90% CV 

of Colombian origin and 10% OPC, cured at room temperature, a combined solution of NaOH, sodium silicate and water 

was used as an alkaline activator. The hybrid concrete obtained was characterized physically and mechanically. In 

addition, the preliminary life cycle analysis (LCA) of the material demonstrated the possibility of reducing the carbon 

footprint by 35% compared to a conventional concrete based 100% on OPC. Finally, its application in the manufacture 

of solid concrete blocks was validated. This work is considered an important contribution to the fly ash generating 

industries and the construction industry in general, as the results validate the possibility of reuse of this by-product, using 

alkaline activation technology, in the production of low carbon footprint construction applications.   

Keywords: Alkaline activation, fly ash, hybrid concrete, massive block. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

O concreto de cimento Portland é um dos materiais de construção mais utilizados em todo o mundo. Devido à alta 

demanda na construção, aliada ao consumo excessivo de energia e ao uso de matérias-primas como o calcário no processo 

de clinquerização, a indústria do cimento tornou-se responsável por até 7% das emissões globais de CO2[1]. Tendo em 

consideração este efeito negativo no ambiente, surge a necessidade de implementar alternativas de mitigação de alto 

impacto, tais como o desenvolvimento de novos materiais cimentícios com processos de fabricação de menor consumo 

de energia. 

 

Os materiais de ativação alcalina (MAAs) são cimentos alternativos gerados a partir da interação de um ativador alcalino 

e de um aluminossilicato (Precursor). Desde aproximadamente os anos 60 até os dias de hoje [2], [3] os MAAs evoluíram 

para se tornar uma alternativa sustentável para alguns materiais de construção convencionais. Estes materiais são 

caracterizados por seu baixo calor de hidratação [4], [5], alta resistência mecânica [6], melhor resistência residual após 

serem submetidos a altas temperaturas (até 1100°C) [7], [8], excelente adesão ao aço de reforço [9], maior durabilidade 

química contra ataques de agentes agressivos [10], [11] e podem até apresentar reduções em sua pegada de carbono [12], 

[13]. 

Um dos precursores mais utilizados, e o que será o precursor do material desenvolvido nesta pesquisa, é a cinza volante 

(CV). Este subproduto industrial, resíduo da combustão do carvão pulverizado, tornou-se um grande passivo ambiental 

[14]. A falta de usos alternativos, os grandes volumes de produção (500-700 Mt/ano no mundo [15]) e em alguns casos 

seu baixo nível de qualidade produziram um acúmulo em espaços produtivos que representam um alto custo de 

armazenamento para indústrias que utilizam o carvão como fonte de energia. 

Em Colômbia, as centrais termoelétricas a carvão têm uma participação de 5,2% na produção de energia elétrica nacional 

[16]. Estima-se que para cada tonelada de carvão pulverizado que é queimada, são produzidos aproximadamente 200kg 

de cinzas volantes, dando lugar a uma produção anual de cerca de 600KTon no país [17], [18]. A geração de cinzas 

volantes nas termoelétricas colombianas representa um problema ambiental, devido ao pouco uso que tem tido e ao 

acúmulo em grandes depósitos que vem ocorrendo há vários anos. Entretanto, a incorporação da norma colombiana NTC 

121, baseada na AST C-1157, amplia as possibilidades de utilização deste resíduo como matéria-prima para materiais 

cimentícios  alternativos (como os MAAs), fornecendo especificações para o cimento por desempenho e não por 

composição[19]. 

Os MAAs geralmente requerem cura térmica (60 - 90 °C) para alcançar propriedades mecânicas aceitáveis, o que pode 

representar uma barreira tecnológica para aplicações in-situ ou sob condições mal controladas [20]. Devido a isso, um 

grande número de estudos optou por incluir fontes de cálcio, como o OPC ou escória siderúrgica, no matriz cimentícia, 

obtendo resultados positivos que demonstram a possibilidade de cura à temperatura ambiente em inclusões de cálcio 

inferiores a 30% [21]. Este grupo de materiais incluídos nos MAAs são conhecidos como cimentos híbridos 

(Aluminosilicato + OPC) e binários (Aluminosilicato + fonte de cálcio não-OPC).  

Na presente investigação foi desenvolvido um betão a partir de um material cimentício híbrido à base de cinzas volantes 

com uma inclusão de 10% de OPC em relação ao peso total do precursor (90%FA-10%OPC). Algumas propriedades do 

concreto fresco e endurecido são avaliadas, tais como abatimento do concreto, resistência à compressão, resistência à 

flexão, densidade, absorção e porosidade. Complementarmente, foi realizada uma análise preliminar do ciclo de vida 

(LCA) para avaliar a pegada de carbono. Finalmente, e para validar a sua aplicação segundo a ASTM C1790 [22], foram 

fabricados blocos maciços e caracterizados física e mecanicamente. 

2. METODOLOGIA  

2.1 Materiais 

Como material cimentício foi utilizado um precursor composto de 90% de CV colombiano classe F (ASTM C618 [23]), 

e 10% de cimento Portland tipo GU (OPC) (ASTM C1157 [24]). O CV usado procedente da Ladrillera Lago Verde (Cali, 

Colômbia) foi moído a um tamanho de partícula de 24,89 μm para aumentar a sua reatividade. Como ativador alcalino, 

foi utilizada uma solução composta de uma mistura de hidróxido de sódio (NaOH), silicato de sódio (Na2SiO3) (32,09% 

SiO2, 11,92% Na2O e 55,99% H2O) e água (H2O).  Na produção do concreto foram utilizados agregados naturais, brita 

britada de tamanho máximo ¾" e areia sílica com um módulo de finura de 2,6. A Tabela 1 mostra a composição química 

do CV e do OPC obtidos por fluorescência de raios X (XRF); pode-se observar que a perda por ignição (LOI) excede 
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ligeiramente a máxima estipulado pela ASTM C618-91 [25] como requisito químico para o seu uso como adição 

pozolânica no concreto (6% em cinzas tipo F). 

Tabela 1. Composição química do VC e do OPC 
Componente SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO SO3 MgO Na2O Outros LOI* SiO2/Al2O3 

(Molar) 

CV  59,03 23,97 5,98 1,21 0,740 0,55 0,31 0,19 1,66 6,35 4,19 

OPC  17,99 3,880 4,76 0,32 62,28 4,03 1,71 0,23 0,66 4,14 - 

*LOI: Loss of ignition 

2.2 Metodologia 

O desenho da mistura ótima foi feito adaptando o método de volume absoluto proposto no ACI 211.1 [21], no qual a 

densidade de cada componente da mistura foi levada em consideração de forma a garantir um ajuste volumétrico perfeito. 

A fim de avaliar o efeito da quantidade de precursor sobre a resistência à compressão (Rc), foram feitas três misturas de 

concreto variando a quantidade de precursor em 300, 400 e 500 kg/m3, mantendo uma relação constante líquido/sólido 

(L/S) de 0,40. Como aglutinante foi utilizado um material cimentício híbrido de ativação alcalina 90% CV e 10% OPC, 

obtido através de um experimento de desenho de superfície de resposta, com proporções de Na/Si molar de 0,14 e Si/Al 

de 5,5, valores que representam a relação entre a quantidade de precursor e ativador. A combinação granulométrica ideal 

calculada pelo método "Fuller-Thompson" para os agregados utilizados nesta pesquisa, foi de 45% de areia e 55% de 

cascalho (% em peso) [26], [27]. 

Uma vez obtida a quantidade ideal de cimento, foram feitas três misturas adicionais, variando a relação L/S para analisar 

a possibilidade de reduzir o consumo de água, as relações utilizadas foram 0,33, 0,37 e 0,4. A tabela 2 mostra as dosagens 

em peso seco dos dois grupos de misturas para o fabrico de um metro cúbico de betão. As misturas de concreto foram 

obtidas em um misturador horizontal CreteAngle com tempo total de mistura de 7 minutos; o processo de mistura consiste 

em realizar primeiro a homogeneização em seco do precursor, incorporando a solução ativadora na mistura, adicionando 

os agregados previamente molhados e finalmente misturando até obter um aspecto homogêneo. As amostras foram 

moldadas em cilindros de 7,5 cm de diâmetro por 16,5 cm de altura e vigas de 30x7,5x7,5 cm seguindo as diretrizes da 

ASTM C192 [28]. As amostras foram curadas em câmara úmida à temperatura ambiente (25°C).  

Tabela 2. Dosagem de misturas secas por metro cúbico de betão (1m3). 

  

Precursor L/S 
Peso (kg/m3) 

CV OPC  Na2SiO3 + NaOH + H2O Areia Cascalho 

300 0,40 270 30 275 795 972 

400 

0,33 360 40 352 723 883 

0,37 360 40 352 698 853 

0,40 360 40 352 679 830 

500 0,40 450 20 430 563 688 

Uma vez obtida a mistura de concreto ideal, foi realizada a caracterização física e mecânica. A resistência à compressão 

foi avaliada usando uma prensa hidráulica ELE International (capacidade 1000 kN), sob a norma ASTM C39 [29], com 

idades de 7, 28 e 90 dias. A resistência à flexão ou módulo de ruptura foi determinada de acordo com a ASTM C293 [30], 

o teste foi realizado em uma máquina universal Tinius Olsen H50KS com capacidade de 50 kN a uma velocidade de carga 

de 1 mm/min. A densidade, absorção e porosidade do concreto foram determinadas de acordo com a metodologia da 

norma ASTM C642[31]. Adicionalmente, o abatimento do concreto foi medido de acordo com a ASTM C143-78 [32]. 

Como aplicação construtiva, foi validada a utilização do betão no fabrico de blocos sólidos 80x100x200mm. A 

caracterização físico-mecânica dos blocos foi feita, corroborando que suas propriedades preenchiam os requisitos da 

norma ASTM C1790 [22]. O teste da resistência à compressão foi realizado sob as diretrizes da ASTM C140 [33] e o 

teste de densidade, absorção e porosidade de acordo com a norma ASTM C642 [31]. 
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Finalmente, foi realizada uma análise preliminar do ciclo de vida utilizando o modelo " de berço à porta ", que considera 

variáveis desde a extração, transporte, secagem, trituração, moagem e homogeneização da matéria-prima, até os processos 

de adaptação e produção do concreto. Esta análise foi realizada para a mistura de concreto obtida (90% CV - 10% OPC), 

e comparada com a de um concreto convencional (100% OPC), para o qual foi feita uma dosagem considerando a mesma 

quantidade de material cimentício (400 kg/m3) e foi definida uma relação A/C=0,54 para obter o mesmo nível de 

resistência mecânica do concreto híbrido (≈21 MPa a 28 dias). O Global Warming Potential (GPW 100) do concreto foi 

calculado, um indicador destinado a medir a "pegada de carbono" do material projetado em 100 anos, e a sua comparação 

foi feita.  

3. RESULTADOS  

3.1 Desenvolvimento concreto 

A tabela 3 mostra os valores da resistência à compressão obtidos para as misturas produzidas. Apesar do que o concreto 

com conteúdo de 500 kg/m3 de precursor, com uma relação L/S de 0,4, apresenta um melhor Rc (6,64MPa), foi decidido 

trabalhar com o de 400 kg/m3, pois apresentava uma consistência muito fluida, o que permitiu considerar a possibilidade 

de reduzir o consumo de água (variando a relação L/S). Pode-se observar que a redução da relação L/S para uma constante 

de 400 kg/m3 de precursor favorece positivamente a resistência mecânica. O betão com uma relação L/S de 0,33, que 

apresentou uma consistência fluida e um Rc de 12,4 MPa, excedeu em 32% a resistência da mistura com uma relação L/S 

de 0,37 e em 87% a resistência obtida pelo betão com um teor de precursor de 500 kg/m3.  

 

Tabela 3. Resistência à compressão para diferentes quantidades de material cimentício e relação L/S. 

Quantidade de agente cimentício 

(kg/m3) 

Relação L/S  Rc 7 dias 

(MPa) 

Consistência observada 

no estado fresco 

300 0,40 2,76 Trabalhabilidade 

deficiente 

400 

0,33 12,4 Fluida 

0,37 9,40 Fluida 

0,40 5,87 Muito fluida 

500 0,40 6,64 Fluida 

Como resultado, define-se o concreto ótimo, correspondente à mistura obtida para a relação L/S de 0,33 com 400 kg/m3 

de precursor, o conteúdo de cimento definido é consistente com o estudo realizado por Mohammed et al. [34], no qual 

analisaram o efeito da quantidade de material cimentício e a variação na relação do conteúdo dos ativadores, 

demonstrando resultados ótimos, tanto no estado fresco como endurecido, para concreto com 400 kg/m3 de precursor. A 

dosagem seca por metro cúbico do betão obtido é apresentada na Tabela 4. 

Tabela 4. Dosagem em seco por metro cúbico de betão híbrido óptimo (1 m3) 

Material 
Peso seco   

(kg) 

Densidade           

(kg/m3) 

Volume 

(m3) 

CV 360,0 2395,8 0,150 

OPC 40,00 3100,0 0,012 

Na2SiO3 + NaOH + H2O 288,8 1407,4 0,205 

Areia 722,6 2570,0 0,281 

Cascalho 883,2 2520,0 0,350 

523



 

 
 
3.2 Caracterização físico-mecânica da mistura ideal  

Em geral, o betão apresentava boas propriedades no estado fresco e endurecido. Na Figura 1, pode-se observar que foi 

obtido um concreto de alta fluidez, associado a um slump de 24cm. A mistura não apresentou sangramento ou segregação, 

caracterizando-se por sua grande coesão, devido à viscosidade dos ativadores proporcionada principalmente pelo silicato 

de sódio [35], [36]. Da mesma forma, Robayo et al. (2019) [37] e Valencia-Saavedra et al. (2018) [38] destacaram 

propriedades similares em seus estudos sobre o bom comportamento dos concretos de ativação alcalina no estado fresco. 

  

Figura 1. Betão fresco (teste de slump) e endurecido. 

O desenvolvimento da resistência à compressão do concreto, para as idades de 7, 28 e 90 dias de cura, é apresentado na 

Figura 2. No gráfico pode-se observar que aos 28 dias o concreto ultrapassou em 36% a resistência mínima à compressão 

de 17 MPa exigida pelo Título C do NSR-10 [39] (equivalente à norma americana ACI 318 [40]) que um concreto deve 

cumprir para ser considerado estrutural. Além disso, foi realizado o teste de flexão, pelo qual foi obtido o módulo de 

ruptura (MR) do concreto correspondente a 5.32MPa aos 28 dias de idade. Deve-se notar que foi obtida uma relação 

MR/Rc de 23%, o que pode ser considerado uma vantagem mecânica, já que representa uma maior capacidade de flexão 

em relação ao concreto convencional. A Figura 3 mostra o tipo de falha que o concreto apresentou, que pode ser associada 

a uma falha de tipo 2 de acordo com a ASTM C39 [29]. Esta falha é caracterizada por cones bem formados em uma 

extremidade, fendas através das cabeças e cones indefinidos na outra extremidade. 

 
Figura 1. Resistência à compressão do betão híbrido 
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Algumas propriedades físicas do concreto, como densidade, absorção e porosidade, estão expressas na Tabela 5. 

Adicionalmente, pode ser observado um corte longitudinal do concreto híbrido no estado endurecido, no qual se pode 

apreciar uma distribuição adequada dos agregados. 

Tabela 5. Propriedades físicas do concreto 

Propriedades físicas  

Densidade (kg/m3) 2665 

Absorção (%) 8.690 

Porosidade (%) 18.80 

 

  
Figura 3. Tipo de falha ideal de concreto híbrido 

 

3.3 Desenvolvimento e caracterização físico-mecânica do bloco estrutural de betão 

 

A figura 4 apresenta o desenvolvimento da resistência à compressão obtido pelos blocos de concreto sólido, é possível 

observar que a resistência obtida aos 28 dias foi de 21,89 MPa, este valor excedeu em 40,6% a mínima aos 28 dias 

estipulado pela norma colombiana (NTC 4026 [41]) para blocos de alvenaria. Por outro lado, a ASTM C1790 [22], que 

reconhece a implementação da tecnologia de ativação alcalina para obter as propriedades cimentícias das cinzas, 

estabelece as especificações técnicas que os blocos devem cumprir, estipulando uma resistência à compressão de 24,1 

MPa, que deve garantir para o momento da venda do elemento, essa resistência foi alcançada aos 90 dias de idade. 

  

 
 

As normas ASTM C1790 [22] e NTC 4026 [41] (alvenaria estrutural), além de exigir uma resistência à compressão 

mínimo em função da densidade seca dos elementos pré-fabricados, também exigem uma percentagem máxima de 

absorção equivalente a 9%. Algumas características físicas dos blocos, tais como densidade, absorção e porosidade são 

mostradas na Tabela 6. É possível apreciar que o bloco cumpre os requisitos de absorção da mesma forma. A Figura 5 

mostra o bloco maciço obtido do concreto híbrido desenvolvido nesta pesquisa (90% CV-10% OPC).   
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Tabela 6: Propriedades físicas do betão 

Propiedades físicas  

Densidade (kg/m3) 2183 

Absorção (%) 9 

Porosidade (%) 19,67 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Bloco maciço de concreto baseado na ativação alcalina das cinzas volantes. 

 

3.4 Análise preliminar do ciclo de vida 

 

A análise preliminar do ciclo de vida foi feita com o cálculo do GWP medido em quilogramas de CO2 equivalente (kg 

CO2 eq) por metro cúbico de concreto. A Tabela 7 e a Figura 6 apresentam os dados do inventário e os impactos associados 

à matéria-prima do concreto.  

 

Tabela 7. Dados de inventário e impactos associados a 90%FA+10%OPC e 100%OPC de matérias-primas de betão. 

Material 
Valores de entrada 

(kg) 

Valores de saída 

Referencia  
Concreto             

90%FA+10%OPC   

(kg CO2 eq) 

Concreto                    

100%OPC          

(kg CO2 eq) 

Precursor/ 

material 

cimentício 

FA 360 1,89  [42] 

OPC 
90%CV-10%OPC:40     

100%OPC: 400 
36,39 363,9 [43] 

Ativadores 

NaOH 20,2 27,45  [43] 

Silicato de 

sódio 
207,8 164,7  [43] 

Agua 
90%CV-10%OPC: 60,8     

100%OPC: 256,8 
0.03 0,11 [43] 

 

 

Agregados 

Areia 
90%CV-10%OPC: 722,6               

100%OPC: 691,74 
3,20 3,10 [43] 

 Cascalho 
90%CV-10%OPC: 883,2     

100%OPC: 845,46 
9,80 9,40 [43] 

GWP 100 

TOTAL 
  243,5 377,8   
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Observa-se que a produção de cimento corresponde ao maior índice de GWP entre os materiais utilizados, o que se deve 

principalmente ao processo de clinkerização, que requer o uso de combustíveis fósseis para atingir temperaturas de até 

1450 °C [44]. Este material é responsável por 96,31% do GWP do betão 100%OPC. 

 

Os resultados obtidos mostram uma diminuição de 35,5% no GWP do concreto híbrido em relação ao concreto 

convencional, e estão de acordo com os estudos realizados por Robayo-Salazar et al, Salas et al e Teh et al [43], [45], [46] 

onde são evidentes diminuições de 44,7%, 64%, 32% e 43% para o concreto ativado alcalino em relação ao concreto 

convencional. O conteúdo de ativadores alcalinos demonstrou ter uma grande influência no GWP, principalmente o 

silicato de sódio, que requer altas temperaturas para sua fabricação. Em concreto 90% FA - 10% OPC este ativador 

representou 67,6% da taxa total. Por isso, a pesquisa é orientada para o uso de fontes alternativas de sílica com menor 

impacto, como casca de arroz, resíduos de vidro, fumos de sílica e terra diatomácea, a fim de mitigar o impacto gerado 

pelos ativadores [43].  

 
Figura 6. GWP 100 dos concretos 

4. CONCLUSÕES  

 

Na presente pesquisa, foi demonstrada a viabilidade da obtenção de um concreto alternativo baseado em um alto teor de 

CV via ativação alcalina. A fabricação deste tipo de material é uma alternativa ambientalmente sustentável aos materiais 

convencionais, bem como um avanço na aplicação em escala industrial. Ficou demonstrado que: 

 

• Este material caracterizou-se por apresentar uma consistência muito fluida no seu estado fresco (slump:24cm), 

sem fenômenos de exsudação e/ou segregação, estas características favorecem tecnicamente as aplicações do 

material, não só em elementos pré-fabricados, mas também em fundição no local e com um alto nível de reforço. 

Além disso, no estado endurecido a mistura apresentou uma boa distribuição dos agregados e uma aparência 

homogênea. 

• No estado endurecido, o concreto atingiu forças compressivas de até 23,6 MPa aos 28 dias, excedendo em 38% 

o mínimo exigido pelo ACI 318 [40] para categorizá-lo como concreto estrutural. Além disso, o módulo de 

ruptura (5.32 MPa) representou 23% da resistência compressiva, evidenciando bom comportamento mecânico 

do material.   

• Foi validada a possibilidade de utilização do concreto híbrido para o fabrico de blocos de betão maciço, 

cumprindo os requisitos da NTC 4026 [41] e da ASTM C1790 [22]. Destaca-se que a sua fácil fabricação, cura 

e armazenamento, garante as condições necessárias para uma possível produção à escala industrial deste tipo de 

elementos pré-fabricados.   
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• Os valores de GWP obtidos na análise preliminar do ciclo de vida nos permitem classificar o concreto híbrido 

como um potencial alternativo de mitigação das emissões de CO2, com uma redução do GWP de 35,5% em 

relação ao concreto convencional, considerando-o um material de "baixa pegada de carbono". 
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RESUMO 

 

A indústria da construção civil é importante para o crescimento econômico e social do país. Entretanto, o impacto 

ambiental causado é grande, tanto pelo consumo de recursos naturais como pela geração de resíduos. Com o crescente 

aumento das cidades está cada vez mais difícil ter um espaço para a correta destinação desses resíduos. Essa urbanização 

acelerada também está associada com as recorrentes enchentes que os centros urbanos vêm enfrentando nos últimos anos, 

pois há um aumento de áreas impermeáveis e com isso o escoamento superficial. Buscando uma maneira de mitigar tanto 

o problema da deposição dos resíduos como das inundações, esse trabalho propõe um concreto permeável produzido com 

resíduos da construção e demolição. Foram produzidos concretos porosos variando os teores de argamassa em 35% e 

40% e variando os teores de substituição de agregados de RCD em 15% e 30%. Foram feitos ensaios de resistência à 

compressão em corpos de prova cilíndricos de 10x20cm e em pavers de 20x10x8cm e ensaios de permeabilidade. Os 

resultados dos ensaios mostraram que a redução da resistência pode ser de 24% quando da substituição de 30% do 

agregado natural por agregado reciclado, mas atingindo resistências maiores que os 20 MPa requeridos pela ABNT NBR 

16416:2015. A substituição dos agregados resultou num ganho de pelo menos 78% na permeabilidade. 

 

Palavras-chave: Concreto Poroso; Concreto Permeável; Resíduo da Construção e Demolição. 

 

ABSTRACT 

 

The construction industry is important for the country's economic and social growth. However, the environmental impact 

caused is huge, because of the consumption of natural resources and the generation of waste. With cities growing more 

and more, it is increasingly difficult to have a space for the correct destination of this waste. Looking for a way to mitigate 

the problem of waste and flooding, this work proposes a pervious concrete with construction and demolition waste. 

Pervious concretes were produced varying the mortar contents by 35% and 40% and the substitution of aggregates for 

CDW by 15% and 30%. Compressive strength tests were carried out on 10x20cm cylindrical specimens and on 

20x10x8cm paving blocks, also permeability tests were made. The results of the tests showed that the resistance reduction 

can be 24% when replacing 30% of the natural aggregate with recycled aggregate, while reaching strengths greater than 

20 MPa required by ABNT NBR 16416: 2015. The replacement of the aggregates resulted in a gain of at least 78% in 

permeability. 

 

Keywords: Porous concrete; pervious concrete; construction and demolition waste. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria da construção civil é de fundamental importância para o desenvolvimento econômico do país. Para que ela 

continue crescendo e operando à plena capacidade uma grande quantidade de recursos naturais deve ser utilizada. A maior 

parte desses recursos utilizados não são renováveis e caminham para seu esgotamento. 

 

Apesar dos esforços que a indústria da construção civil tem feito para adotar métodos construtivos mais racionais e reduzir 

desperdícios e consumo de recursos naturais, ela ainda é uma indústria altamente geradora de resíduos sólidos. Conquanto 

a mentalidade dos agentes do setor construtivo esteja se adaptando a nova mentalidade, mais racional, menos dispendiosa 

e mais sustentável, há aqueles que não se adaptaram e que não se preocupam com a geração e disposição desses resíduos 

gerados. 

 

Segundo ABRELPE [1], o total de resíduos de construção e demolição (RCD) recolhido no Brasil em 2018 foi de 

aproximadamente 44,5 milhões de toneladas. Desse montante o Distrito Federal foi responsável por cerca de 906 mil 

toneladas.  

 

Por RCD entende-se aqueles “resíduo provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 

civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos” [2] 

 

Uma forma de balancear a extração de recursos naturais e geração de resíduos seria a utilização destes na própria indústria. 

Garantindo assim uma vida útil maior para os aterros e para as jazidas naturais, além de ressignificar RCD transformando-

o em insumo e reduzindo os custos. 

 

Além da geração e disposição de resíduos os grandes centros urbanos também são acometidos por outro problema 

proveniente da urbanização acelerada, as enchentes. Elas têm-se tornado cada vez mais recorrentes devido a uma crescente 

impermeabilização do solo devido a novas construções. Isso aumenta o escoamento superficial e magnitude do pico de 

cheia. A falta de manutenção dos sistemas de drenagem e sua não desobstrução é também um grande aliado das enchentes. 

 

Uma forma de minimizar as enchentes é através de pavimentos permeáveis que permitem a percolação da água para o 

solo e que podem guiá-la para um reservatório de detenção. 

 

Colaborando com a pesquisa acadêmica e buscando a mitigação dos problemas de gestão de resíduos sólidos e de controle 

de enchentes, essa pesquisa estuda a utilização de RCD como material alternativo para a confecção de revestimentos 

permeáveis de concreto.  

 

2. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

Para essa pesquisa o programa experimental adotado consistiu em elaborar 6 traços variando teor de argamassa e 

substituição de agregados naturais por agregados de RCD, mas com mesma relação água/cimento (0,35).  Os traços se 

dividem em 2 grupos, um com teor de argamassa (α) de 35% e outro de 40%. Cada grupo é composto de 3 traços, um de 

referência com 0% de substituição de agregado natural por agregado RCD, um traço com 15% de substituição de agregado 

natural por agregado RCD e o último traço onde a substituição foi de 30%. Esse limite de 30% foi estabelecido de acordo 

com Hansen [3]. A Tabela 1 traz a composição unitária dos traços utilizados nesse trabalho. 

 

Tabela 1 – Composição unitária dos traços 

Traço C  AN B 0 BRCD Adit. (g) Água α (%) H (%) 

35/REF 1,0 0,8 3,2 - 
5 

  

0,35 

  

35 

  

7,0 

  
35/15RCD 1,0 0,8 2,8 0,5 

35/30RCD 1,0 0,8 2,3 1,0 

40/REF 1,0 1,0 3,0 - 
5 

  

0,35 

  

40 

  

7,0 

  
40/15RCD 1,0 1,0 2,6 0,5 

40/30RCD 1,0 1,0 2,1 0,9 

C: cimento; AN: areia natural; B0: brita 0; BRCD: brita rcd; adit.: aditivo; α: teor 

de argamassa; H: relação água/materiais secos 
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Os agregados utilizados nessa pesquisa foram: pó de pedra, como agregado miúdo, brita 0 de origem calcária e brita 0 de 

RCD composta em maior parte por materiais cimentícios. Optou-se por agregados graúdos na faixa granulométrica de 

brita 0, pois concretos permeáveis produzidos com esse tipo de agregado possuem resistências a compressão maiores. A 

Tabela 2 traz as características físicas dos agregados utilizados. 

 

Tabela 2 – Características físicas dos agregados utilizados 

  
Pó de 

Pedra  

Brita 

0  

Brita 0 

RCD  

D máx (mm) 4,8 12,5 9,5 

Módulo de finura 3,59 5,64 5,5 

Massa específica (g/cm³) 2,74 2,69 2,66 

Massa unitária (g/cm³) 1,16 1,08 1,42 

Indíce de vazios (%) 58,0 60,0 46,8 

Material pulverulento (%) 4,4 1,6 0,9 

Absorção (%) 1,5 1,2 5,8 

 

As principais diferenças entre a Brita 0 e a Brita RCD são o índice de vazios e a absorção. Como era esperado o agregado 

reciclado possui uma absorção muito maior que a do agregado natural, motivo esse que requer atenção na hora de 

concretar, pois isso significa que o agregado reciclado absorve mais água da mistura reduzindo o a/c efetivo. O índice de 

vazios menor da brita 0 significa que esse agregado é muito mais compacto que o agregado natural.  

 

A dosagem escolhida visa produzir um concreto com mais de 20 MPa. Para isso essa pesquisa trabalhou com um CP II-

F-40. Para ajudar na trabalhabilidade e redução de água do concreto foi utilizado um aditivo polifuncional.  

 

2.1 Preparo das amostras 

 

Foram moldados 9 corpos de prova cilíndricos de dimensões Φ10x20 cm. As quantidades por ensaio e as idades de 

realização dos testes foram: 

 

• 6 para compressão (3 aos 7 dias e 3 aos 28 dias); 

• 3 para permeabilidade (28 dias); 

 

Também foram moldados 6 corpos de prova prismáticos, pavers, de dimensões 20x10x8 cm (comprimento x largura x 

altura) para serem ensaiados a compressão. Três CP’s para serem rompidos com 7 dias e 3 com 28 dias. 

 

Um fator importante na moldagem dos corpos de prova é sua compactação. Para essa pesquisa compactou-se os corpos 

de prova cilíndricos em 3 camadas com 12 golpes de haste cada uma. No caso dos pavers com 10x20x8 cm foi feito 

adensamento em uma camada com 12 golpes. Os corpos de prova foram mantidos em câmara úmida até a data de ensaio. 

A Figura 1 mostra os CP’s após serem desmoldados. 

 

 
Figura 1 – Corpos de prova após serem desmoldados 
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2.2 Ensaios físico-mecânicos 

 

i. Resistência à compressão 

 

Os corpos de prova cilíndricos foram ensaiados conforme o proposto pela NBR 5739 [4] enquanto os pavers seguiram o 

indicado pela NBR 9781 [5]. Não foi possível fazer a retificação mecânica, pois ou equipamento desagregava partes do 

topo dos concretos nos CP’s cilíndricos, ou não era apropriado para a retificação de corpos de prova prismáticos. Por isso 

se optou por capear os corpos de prova com gesso, conforme Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Exemplo de capeamento dos corpos de prova com gesso 

 

 

ii. Permeabilidade 

 

O ensaio para a determinação do coeficiente de permeabilidade foi o teste de carga variável descrito por Neithalath, Weiss 

e Olek [6]. Esse ensaio também é citado pela ACI 522R-10 [7]. O teste foi adaptado e o equipamento utilizado é mostrado 

na Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Equipamento para o ensaio de permeabilidade a carga variável 
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O coeficiente de permeabilidade é determinado pela Lei de Darcy (Equação 1): 

 

𝐾 =
𝐴1 ∗ 𝑙

𝐴2 ∗ 𝑙
log (

ℎ𝑖
ℎ𝑓
) (1) 

 

Onde: 

K = coeficiente de permeabilidade em (mm/s);  

A1 = área da sessão da amostra em (mm²); 

A2 = área da sessão interna do tubo (mm²); 

l = comprimento da amostra (mm); 

t = tempo em (s) 

hi = altura inicial da lâmina d’água em (mm); 

hf = altura da lâmina d’água em (mm); 

 

Para o ensaio dessa pesquisa, usou-se corpos de prova de 200 mm de altura. O ensaio consiste em medir o tempo que a 

água levou de uma altura inicial (hi) até uma altura final (hf), medidas a partir do topo do CP. Para esse ensaio seguiu-se 

Neithalath, Weiss e Olek [6] e hi = 290 mm e hf = 70 mm. Os autores recomendam 3 leituras de tempo e que nessa 

pesquisa foram feitas em 3 CP’s distintos. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Resistência à compressão 

 

Para os corpos de prova cilíndricos a Tabela 3 traz os resultados de 7 e 28 dias de resistência à compressão, em MPa, a 

média, o desvio padrão, o coeficiente de variação, a variação de resistência de 7 para 28 dias e a variação de resistência 

dos concretos com agregado reciclado para o de referência. Quando o desvio padrão foi acima de 2, o valor mais 

discrepante da amostra foi descartado. 

 

Tabela 3 – Resistência à compressão em MPa dos corpos de prova cilíndricos para as idades de 7 e 28 dias 

TRAÇO 
7 DIAS 28 DIAS 

∆ 7/28 ∆ ref 
1 2 3 µ Σ C.V. 1 2 3 µ σ C.V. 

REF35 26,6 26,8 26,7 26,7 0,1 0,3% 29,1 26,6 36,8 27,8 1,3 4,6% 4,4% - 

35/15RCD 21,6 19,9 19,4 20,3 0,9 4,6% 24,0 21,4 19,3 21,5 1,9 8,9% 6,0% -22,7% 

35/30RCD 18,6 15,8 16,9 17,1 1,2 6,9% 22,1 25,2 20,3 21,2 0,9 4,2% 23,8% -23,9% 

REF40 30,0 31,4 27,6 29,7 1,6 5,2% 23,5 41,7 27,2 25,3 1,9 7,3% -14,7% - 

40/15RCD 15,2 14,6 14,1 14,6 0,5 3,1% 28,5 23,6 18,9 26,1 2,4 11,2% 45,6% -16,0% 

40/30RCD 16,2 16,9 16,7 16,6 0,3 1,7% 21,1 22,6 13,7 21,9 0,8 3,4% 31,5% -13,6% 

µ = média; σ = desvio padrão; C.V. = coeficiente de variação 

 

Um dos traços teve resistência aos 7 dias maiores que aos 28 dias. Isso pode ter sido influência do capeamento, da cura, 

do excesso de compactação, do acúmulo desproporcional de pasta de cimento, ou de todos esses fatores juntos.  

 

A resistência à compressão de concretos porosos fica entre 7 e 25 MPa (ZHONG e WILLIE [8]). Com isso pode-se dizer 

que os concretos obtidos nesta pesquisa estão condizentes com a bibliografia. 

 

Para o teor de argamassa de 35% a resistência à compressão diminuiu inversamente proporcional a substituição de 

agregados naturais por reciclados e a redução de resistência chegou a 23,9% quando houve uma substituição de 30%.  

 

Para o teor de argamassa de 40% houve um acréscimo de 3% na resistência quando se substituiu 15% dos agregados 

naturais por reciclados e depois um decréscimo de 14% quando se substituiu 30% dos agregados.  

 

Na sequência a Figura 4 traz um gráfico relacionando o teor de argamassa com a resistência à compressão para cada 

substituição de agregado (0%, 15% e 30%).  
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Figura 4 – Resistência à compressão x teor de argamassa 

 

Na Figura 4 percebe-se que para a substituição de 30% de agregado natural por agregado de RCD não há diferença 

significativa (3%) na resistência à compressão entre os teores de argamassa de 35% e 40%. A inclinação da reta referente 

a 15RCD é a mais acentuada, o que mostra que nesse caso significa que um aumento ou diminuição do teor de argamassa 

tem o maior impacto na resistência dos 3 grupos.  

 

A Figura 5 traz o gráfico da resistência à compressão em função da substituição de agregados naturais por reciclado para 

cada teor de argamassa (35% e 40%).  

 

 
Figura 5 – Resistência à compressão x substituição por RCD 

 

A Figura 5 mostra que para o teor de argamassa de 40% substituições de agregados naturais por de RCD entre 15% e 

30% tem um impacto maior na resistência do que no teor de argamassa de 35% no mesmo intervalo de substituição. 

 

Para os corpos de prova do tipo pavers Tabela 4 traz os resultados de 7 e 28 dias de resistência à compressão, em MPa,  

a média, o desvio padrão, o coeficiente de variação, variação de resistência de 7 para 28 dias e variação de resistência dos 

concretos com agregado reciclado para o de referência. Quando o desvio padrão ficou acima de 2, foi descartado o valor 

mais discrepante da amostra. 
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Tabela 4 – Resistência à compressão em MPa dos pavers para as idades de 7 e 28 dias 

TRAÇO 
7 DIAS 28 DIAS 

∆ 7 p 28 ∆ ref 
1 2 3 µ σ C.V. 1 2 3 µ σ C.V. 

REF35 23,1 26,6 23,5 24,4 1,6 6,5% 31,0 29,2 29,5 29,9 0,8 2,7% 22,5% - 

35/15RCD 21,6 21,6 20,9 21,4 0,3 1,5% 21,7 25,3 22,6 23,2 1,5 6,5% 8,6% -22,4% 

35/30RCD 20,2 17,7 19,1 19,0 1,0 5,3% 21,3 29,0 25,2 23,3 2,0 8,4% 22,6% -22,1% 

REF40 20,5 24,0 25,1 23,2 1,9 8,4% 27,0 25,9 23,5 25,5 1,5 5,9% 9,9% - 

40/15RCD - - - - - - 24,4 24,5 17,0 24,5 0,1 0,3% -31,4% -3,9% 

40/30RCD 18,2 21,5 20,0 19,9 1,3 6,7% 23,0 24,2 27,2 24,8 1,8 7,2% 24,6% -2,6% 

µ = média; σ = desvio padrão; C.V. = coeficiente de variação 

 

Os resultados de 7 dias para o traço 40/15RCD foram todos descartados por apresentarem resultados muito discrepantes 

da realidade.  

 

A NBR 16416 [9] para pavimentos permeáveis de concreto preconiza que para pavers porosos a resistência à compressão 

deve ser maior que 20 MPa. Nessa pesquisa, todos os traços atingiram essa resistência mínima requerida.  

 

Para o teor de argamassa de 35% a resistência à compressão diminuiu 22,4% quando se substituiu 15% dos agregados 

naturais por reciclados e depois houve um leve ganho (0,4%) de resistência comparando os traços 35/15 RCD e 

35/30RCD. Esse ganho é insignificante e pode-se considerar que ambos possuem a mesma resistência. 

 

Para o teor de argamassa de 40% houve uma diminuição de 3,9% na resistência quando se substituiu 15% dos agregados 

naturais por reciclados e depois um ganho de 1,4% comparando os traços 40/15RCD e 40/30RCD. Novamente, esse 

ganho não é significativo e pode-se dizer que a resistência é a mesma.  

 

Na sequência a Figura 6 traz um gráfico relacionando o teor de argamassa com a resistência à compressão dos pavers 

para cada substituição de agregado (0%, 15% e 30%).  

 

 
Figura 6 – Resistência à compressão x teor de argamassa para os pavers 

 

Na Figura 6 percebe-se que para os pavers não houve diferença entre as curvas 15RCD e 30RCD no intervalo de teor de 

argamassa estudado. Isso pode estar relacionado com o modo de produção dos pavers empregado nessa pesquisa, que 

aparenta minimizar os efeitos negativos que os agregados reciclados têm na resistência à compressão 

 

A Figura 7 traz no gráfico a resistência à compressão dos pavers em função da substituição de agregados naturais por 

reciclado para cada teor de argamassa (35% e 40%).  
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Figura 7 – Resistência à compressão x substituição por RCD para os pavers 

 

A Figura 7 mostra que para o teor de argamassa de 40% não houve diferença significativa entre a resistência dos pavers 

com ou sem agregado reciclado. O mesmo não ocorre no teor de 35% onde o paver sem agregado reciclado tem resistência 

22% maior que com agregado de RCD, mas que não há diferença notável entre 15% e 30% de substituição.  

 

3.2 Permeabilidade 

 

A Figura 8 apresenta o gráfico da permeabilidade em função do teor de argamassa para todas as substituições de agregado. 

Enquanto a Figura 9 é o gráfico da permeabilidade em função da substituição dos agregados naturais por reciclados para 

os dois teores de argamassa. 

 

 
Figura 8 – Permeabilidade X teor de argamassa para todas as faixas de substituição de agregado 
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Figura 9 – Permeabilidade X porcentagem de substituição de agregado natural por RCD dos teores de argamassa 35% e 

40% 

 

De acordo com a NBR 16416 [9] a permeabilidade mínima que um concreto poroso deve ter é de 1 mm/s e só atendem 

esse parâmetro os traços 35/15RCD e 35/30RCD.  

 

Em ambas as figuras se percebe que o impacto da substituição por RCD é muito maior no teor de argamassa de 35%, 

tendo um aumento de até 878% com relação ao de referência. No teor de argamassa de 40% esse aumento de 

permeabilidade foi menor, chegando a 83%. Esse aumento expressivo na permeabilidade pode acontecer devido aos poros 

internos dos agregados reciclados que aumentam a interconexão dos poros do concreto, assim a água tem mais caminhos 

por onde fluir. 

 

Zaetang et al [10] trabalharam com agregados reciclados de concreto em substituições de 20%, 40% 60%, 80% e 100% 

dos agregados naturais. Para esse tipo de agregado reciclado a permeabilidade não seguiu uma tendência clara, tendo 

momentos que era menor que o traço de referência, ou traços com maiores quantidades de agregados reciclados tendo o 

menor índice de vazios e a maior permeabilidade.  

 

Nesta pesquisa, para os dois teores de argamassa, a Figura 9 mostra que há um aumento da permeabilidade quando se 

substitui 15% dos agregados naturais por reciclados e depois um decréscimo com a substituição de mais 15%. Mostrando 

que a estrutura do agregado reciclado influência a permeabilidade, necessitando mais estudos nessa área.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados encontrados nesse trabalho, conclui-se que: 

 

• A substituição de 15% e 30% dos agregados naturais por agregados reciclados tem o mesmo impacto negativo na 

resistência à compressão; 

• O ensaio de resistência à compressão dos pavers resulta em resistências maiores que de corpos de prova cilíndricos; 

• O teor de argamassa de 35% teve a resistência à compressão e a permeabilidade afetados em maior intensidade quando 

se substituiu agregados naturais por agregados reciclados do que o teor de argamassa de 40%; 

• A substituição de RCD tem um efeito positivo muito maior na permeabilidade do que efeitos negativos na resistência 

à compressão.  
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RESUMO 

O método construtivo convencional tem grande volume de desperdício de materiais, gerando questionamento quanto às 

questões ambientais. Atualmente a procura pelo método de construção seca, que busca minimizar a geração de resíduos, 

tem sido cada vez mais frequente. Nesse tipo de construção, as paredes internas são feitas, muitas vezes, de gesso 

acartonado, que serve como base para a aplicação de revestimentos cerâmicos. No que diz respeito à aplicação de 

revestimentos cerâmicos, a resistência à aderência é um fator primordial para a durabilidade e estética do sistema como 

um todo. Neste trabalho foi realizada uma análise para determinar a resistência de aderência à tração simples de 

revestimentos cerâmicos, aplicados com a argamassa colante do tipo AC III sobre diferentes chapas de gesso acartonado 

(tipo standart e tipo resistente à umidade) mediante o ensaio de arranchamento, de modo a verificar se as bases atendem 

às recomendações mínimas de resistência de aderência indicadas pela NBR 13754/1996. Dentre as constatações, foi 

possível observar que a chapa standart (ST) apresentou um comportamento mais eficiente em relação à chapa resistente 

à umidade (RU). Foi feita também uma análise de variância (ANOVA) que mostrou que os resultados apresentaram 

variações estatisticamente significativas.  

Palavras-chave: Gesso acartonado; Placa cerâmica; Argamassa colante ; Resistência de aderência. 

 

ABSTRACT 

 

The conventional construction method has a large volume of waste materials, generating questions about environmental 

issues. Currently, the search for the dry construction method, which seeks to minimize the generation of waste, has been 

increasingly frequent. In this type of construction, the internal walls are often made of plasterboard, which serves as a 

basis for the application of ceramic tiles. With regard to the application of ceramic tiles, adhesion resistance is a major 

factor for the durability and aesthetics of the system as a whole. In this work, an analysis was carried out to determine the 

adhesion resistance to simple traction of ceramic tiles, applied with the adhesive mortar of type AC III on different sheets 

of plasterboard (standard type and moisture resistant type) by means of the pullout test, in order to verify whether the 

bases meet the minimum adhesion resistance recommendations indicated by NBR 13754/1996. Among the findings, it 

was possible to observe that the standard plate (ST) presented a more efficient behavior in relation to the moisture resistant 

plate (RU). An analysis of variance (ANOVA) was also performed, which showed that the results showed statistically 

significant variations. 

 

Keywords: Plastered; Ceramic plate; Adhesive mortars; Grip resistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A engenharia civil tem buscado cada vez mais desenvolver métodos construtivos simplificados e sustentáveis, um 

exemplo disso são os métodos de construção seca. Os sistemas de construção seca são uma tecnologia teoricamente 

recente no Brasil, de modo que ainda há receio sobre sua utilização. Uma maneira de aumentar a aceitação no mercado 

nacional é desenvolver estudos e pesquisas que comprovem a eficiência deste método e das suas variações.  

 

A aplicação das placas cerâmicas sobre as paredes do sistema de construção seca é uma  das preocupações no que diz 

respeito à esse sistema construtivo.  As chapas de gesso acartonado compõem boa parte do sistema de construção seca e 

apresentam superfícies com baixa rugosidade, assim surgem inseguranças quanto à aderência no assentamento de placas 

cerâmicas com argamassa colante. É de extrema importância verificar se esse sistema atende as exigências normativas 

brasileiras, apresentada pela NBR 13755/2017 [1] no que diz respeito à resistência à aderência das bases. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Construção seca 

 

De acordo com Freitas e Crasto (2006) [2], o método de construção a seco surgiu por volta do ano de 1810. Sucedeu pela 

necessidade de se construir casa de alta qualidade, com rapidez e redução dos custos. Isso pelo fato do grande crescimento 

demográfico, aumentando a demanda por habitações. O material disponível e o mais viável da época era a madeira, o 

sistema de Wood frame foi utilizado para solucionar os problemas. A matéria prima do aço surgiu após a 2ª revolução 

industrial com o desenvolvimento da indústria introduzindo o sistema de Steel frame.  

 

O sistema de construção seca é caracterizado pelo uso de uma estrutura de perfis leve de aço, que é o método do steel 

frame ou madeira conhecido por wood frame, contrapostas com placas estruturais OSB. Este método construtivo é 

bastante sustentável visto que reduz de forma significativa o volume de resíduos da obra e o consumo de água, seus 

materiais podem ser reciclados. Inúmeras são as vantagens desse sistema, entre elas: o tempo de construção, aumento da 

área útil na construção, custo benefício, redução considerável dos desperdícios da construção; entre outras.  [3] 

 

2.2 Steel Frame 

  

O Steel Frame é uma construção industrializada e a seco devido ao seu sistema construtivo que utiliza perfis de aço 

dobrados a frio como estrutura e que trabalha em conjunto com os subsistemas racionalizados. O sistema é especificado 

pela concepção de racionalização e modulação, que é, cada vez mais, utilizada no Brasil [4] 

 

i. Placas Cimentícias  

 

As placas cimentícias são componentes produzidos industrialmente, com alto padrão de qualidade e prontas para o uso 

na obra. Segundo a NBR 15498/2016[5], é um produto industrializado oriundo da mistura do cimento portland, aditivos, 

fios, telas, com exceção das fibras de amianto.   

 

De acordo com a NBR 15498/2016 [5] as placas cimentícias contempladas são classificadas em duas classes. As placas 

de classe A são indicadas para ambientes sujeitos a ação direta dos ventos, sol e de chuvas, ou seja, ambientes externos. 

Ainda podem ser classificadas conforme sua resistência a tração na flexão, sendo subdivididas em quatro categorias.  

 

ii. Placas de Gesso Acartonado 

 

Gesso acartonado é uma placa de gesso produzida através de um processo de mistura entre o gesso, água e aditivos entre 

laminas de cartão, é um produto industrial e  são classificadas a depender da sua necessidade de uso. Conforme a NBR 

15758-1/2009 [6] os tipos de chapas são Standard que é conhecida também por sua abreviação ST, sua aplicação é em 

paredes, revestimentos e forros em áreas secas, possuem sua coloração cinza ou branca. Já a resistente a umidade com 

sua abreviação RU, possui sua coloração verde e é utilizada em áreas sujeitas a umidade por tempo limitado, geralmente 

presente em áreas molhadas como banheiros e cozinhas. A resistente a fogo é conhecida por sua abreviação RF, são 

utilizadas em áreas secas que necessitam de um cuidado maior com o risco de incêndio, ela tem sua coloração rosa. 
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2.3 Resistência de aderência à tração  

 

A aderência é um fenômeno químico e mecânico. É a competência da argamassa de fixar uma peça a uma determinada 

base. A NBR 13528/2010 [7] define aderência como a propriedade do revestimento de resistir às tensões de tração e 

cisalhante atuantes na interface com o substrato.A NBR 13528/2010[7] determina o método para realização do ensaio da 

resistência de aderência à tração de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. 

 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Foram realizados testes experimentais in loco com a finalidade de analisar a resistência de aderência de revestimentos 

cerâmicos aplicados sobre dois tipos diferentes de substratos que são: chapa de gesso acartonado standard (ST) e chapa 

de gesso acartonado resistente a umidade (RU). utilizando a argamassa colante AC III. 

 Para melhor compreensão do trabalho, é apresentado na Figura 1 um fluxograma detalhado das análises realizadas. 

 
                                    Figura 1- Fluxograma das análises da pesquisa 

 

 

3.1 Placas cerâmicas  

 

Para realização do ensaio deste trabalho foram escolhidas placas cerâmicas convencionalmente utilizadas para 

revestimento de parede.As placas escolhidas para o ensaio tem sua dimensão de 10x10 cm, foram utilizadas um total de 

20 placas para o experimento. A figura 2 mostra a cerâmica utilizada. 

 

Escolha dos 
matériais
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estrutura

Preparo da 
argamassa

Limpeza das 
pastilhas 
metálicas

Apicação das 
pastilhas

Ensaio de 
arrancamento
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                                       Figura 2 – Placa cerâmica utilizada para assentamento  

 

3.2 Argamassa Colante 

 

Segundo a NBR 14081-1/2012 [8] existem três tipos de argamassas colantes industrializadas para assentamento de placas 

cerâmicas para revestimento, que são: Argamassa colante industrializada classe I; Argamassa colante industrializada 

classe II; Argamassa colante industrializada classe III. Para o ensaio foi utilizada a Argamassa colante industrializada 

classe III, que possui um comportamento mais eficaz no quesito aderência quando comparada as outras duas. 

 

3.3 Chapas de gesso acartonado 

 

O gesso acartonado é encontrado no mercado em diferentes tipos como ST, RU e RF. As chapas utilizadas no teste 

experimental foram a do tipo Standard e do tipo RU (Resistente à umidade). A chapa ST em algumas situações é utilizada 

em áreas molhadas pelo fato que possuir sua superfície menos lisa que a chapa RU.  

 

Para o ensaio foram utilizadas 1 chapa ST e 1 RU ambas com a mesma seção de 120x180 cm, que posteriormente foram 

fixadas na estrutura de steel frame, uma em cada lado.  

 

3.4 Equipamentos 

 

Os principais equipamentos utilizados para realização do ensaio foram fornecidos pela Universidade Católica de 

Pernambuco – UNICAP e por mais duas empresas da área da construção civil. 

 

Primeiramente, foi utilizada uma parafusadeira para fixar as chapas nos perfis de aço. Para aplicação da argamassa no 

substrato foram utilizados colher de pedreiro e desempenadeira metálica dentada. Na limpeza das pastilhas foi necessário 

o uso de uma estufa e espátula de aço. Por fim, o aderímetro para o ensaio de arrancamento por tração que permita uma 

velocidade de carregamento uniforme de (250 ± 50) N/s; e pastilhas metálicas não deformáveis com seção quadrada de 

10x10cm que possuem um dispositivo central para acoplamento da máquina. 
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3.5 Métodos 

 

A metodologia do ensaio para determinação da resistência de aderência analisada a partir do arrancamento por tração das 

placas cerâmicas fixadas com argamassa colante, segue as exigências propostas pela NBR 13755/2017[1]. A proposta 

apresentada no presente trabalho é utilizar o gesso acartonado como substrato, visto a carência de estudos e pesquisas no 

âmbito da utilização da argamassa colante revestidas de placas cerâmicas.   

  

i. Montagem da estrutura 

 

Os substratos foram fixados nos perfis de aço na parte interna da estrutura de uma casa pré montada de steel frame, local 

onde são realizados ensaios de uma empresa, na cidade de Vitoria de Santo Antão – PE. Para fixação foram utilizados 

parafusos gn 25, específicos para gesso com auxílio de uma parafusadeira. Em um lado foi fixado uma chapa de gesso 

acartonado ST e no outro lado uma chapa de gesso acartonado RU. Na figura 3 é apresentado uma das faces antes da 

aplicação da argamassa e das placas cerâmicas. 

 

 
Figura 3 - Chapa de gesso RU fixada sobre a estrutura 

 

3.6 Preparo da argamassa colante 

 

Os procedimentos para o preparo da argamassa colante foram realizados de acordo com as exigências do fabricante. Foi 

utilizada a argamassa colante AC III. Após esse procedimento, aguardou a massa descansar por 10 minutos, tempo 

estipulado pelo fabricante. 

 

3.7 Limpeza das pastilhas metálicas 

 

Para realização do ensaio de arrancamento as pastilhas devem estar totalmente limpas, sem nenhum resíduo. O 

procedimento utilizado para a limpeza das pastilhas foi realizado em laboratório com a seguinte sequência: primeiramente 

foram colocadas as pastilhas em uma estufa a 200°C por três horas, para facilitar a retirada posterior de todo substrato 

presente. Em seguida, com o auxílio de marreta e espátula, foram retirados todos os resíduos presente nas pastilhas.  

 

3.8 Ensaio de arrancamento 

 

A princípio a resistência de aderência será em função das propriedades especificas dos materiais empregados e do método 

de execução do assentamento. Para garantir um bom desempenho e condição de um todo, deve existir uma boa aderência 

entre os elementos constituintes. Este ensaio tem intuito de determinar a aderência entre o substrato que neste caso inclui 

a chapa de gesso acartonado ST e chapa de gesso acartonado RU, placa cerâmica e argamassa colante. 

A norma que define as diretrizes e procedimentos deste ensaio é a NBR 13755/2017[1], mesma estabelece os processos 

necessários para determinação da resistência de aderência, por meio do arrancamento por tração simples. Segundo a NBR 
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13755/2017 [1] após 28 dias de cura os valores de resistência devem ser maiores ou iguais a 0,3 MPa. O ensaio foi 

realizado nos dois tipos de substrato, conforme apresentado nas Figuras 4 e 5. 

 

Após o preparo da argamassa, colocou-se a argamassa sobre a desempenadeira no seu lado liso e estendeu-se pelo 

substrato, seguindo um movimento de vaivém. O excesso da argamassa foi retirado e descartado.  Este processo é repetido 

até que a argamassa tenha uma camada com espessura suficiente. O assentamento das placas cerâmicas se deu início logo 

após a aplicação da argamassa sobre o substrato. 

 

 
Figura 4. Placas cerâmicas assentadas sobre a chapa RU 

 

 

 
Figura 5. Placas cerâmicas assentadas sobre a chapa Standard 
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i Aplicação das pastilhas metálicas para o ensaio de arranchamento 

 

O tempo de espera, mínimo, para cura normal da argamassa colante é de 28 dias. Assim, foram decorridos 30 dias para 

sua realização. Foi aplicado adesivo epóxi tixotrópico de alto desempenho sobre as pastilhas. Logo após a aplicação do 

adesivo epóxi nas pastilhas metálicas, as mesmas foram fixadas nas placas cerâmicas (Figura 6), para então acoplar a 

máquina para o ensaio de arrancamento por tração, conforme mostra a figura 18. O tempo de espera para cola secar foram 

de três horas.  

 

 
Figura 6. Pastilhas de aço coladas nas placas cerâmicas 

 

ii. Ensaio de arrancamento das placas cerâmicas 

 

O ensaio de arrancamento das placas cerâmicas verifica a interação entre as camadas constituintes no substrato, 

determinando o valor máximo da tensão de aderência suportada. Ele consiste na aplicação de uma força com velocidade 

de incremento constante até a ruptura entre o substrato e a placa cerâmica.  

 

A máquina foi acoplada as pastilhas, zerou-se a força registrada no equipamento e deu início a execução do ensaio, 

aplicando a carga de tração por meio da rotação da manivela do equipamento, a uma velocidade uniforme de (250 ± 50) 

N/s até ocorrer a ruptura do substrato. O mesmo procedimento foi realizado em todas as placas cerâmicas da chapa de 

gesso acartonado ST e da chapa de gesso acartonado RU. A figura 7 mostra este procedimento do ensaio. 
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Figura 7 - Ensaio de resistência de aderência a tração 

 

Em seguida, é analisada a forma de ruptura e anotado o valor de tração máximo suportado por cada corpo de prova, para 

assim ser calculado a resistência de aderência a tração de cada corpo de prova. Segundo a NBR 13755/2017 [1] a ruptura 

pode acontecer ocasionalmente entre quaisquer das interfaces. Sendo assim se faz necessário que se especifique seu tipo 

de ruptura juntamente com os seus resultados da resistência de aderência. Os tipos de rupturas existentes mais comuns 

são: 

➢ Ruptura na interface argamassa e substrato (A/S); 

➢ Ruptura da camada de argamassa colante (A); 

➢ Ruptura do substrato (S); 

➢ Ruptura na interface argamassa e placa cerâmica (P/A); 

➢ Ruptura da placa cerâmica (P); 

➢  Falha na colagem da peça metálica (F). 

 

Ruptura na interface argamassa e substrato se da pelo desprendimento da chapa de gesso acartonado e da argamassa 

colante, assim o contato entre os matériais se torna o ponto mais frágil da adesão. Rupturas da camada de argamassa 

colante são ocasionadas pelo rompimento do material adesivo. As rupturas que ocorrem no substrato é consequência da 

falta de eficiência da resistência da chapa de gesso acartonado. Já as rupturas na placa cerâmica e argamassa sucedem da 

má aderência entre os mesmos. Rupturas da placa cerâmica ou falha na colagem da peça metálica podem ter seus 

resultados desconsiderados, pois constata a fragilidade da placa cerâmica devido à má qualidade do material ou ainda 

uma inadequada colagem das pastilhas. 

 

iii. Calculo da resistência de aderência a tração 

 

Ao final de todo esse processo, é necessário calcular a tensão de ruptura de cada placa cerâmica, por meio da equação 

abaixo :  

                                                                                     𝑓𝑡 = 𝑇/ 𝐴                                                                                             (1) 
Onde:   

• 𝑓𝑡 é a tensão de ruptura, arredondada à segunda decimal e expressa em megapascals (MPa);  

• 𝑇 é a força de ruptura, expressa em newtons (N); 

• 𝐴 é a área da placa cerâmica, expressa em milímetros quadrados (mm²). 
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Vale ressaltar, que as rupturas dos tipos P e F devem ter seus valores desconsiderados.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Após realizados todos os processos descritos acima do ensaio são mostrados e analisados todos os resultados obtidos, 

assim como todas as porcentagens dos tipos de ruptura (Tabela 1), afim de se obter uma análise completa das condições 

de resistência de aderência a tração, e assim ser feita uma comparação dos valores obtidos com os estimados pela norma. 

 

Tabela 1. Resultados ensaio na chapa de gesso ST 

CHAPA DE GESSO ACARTONADO ST 

CP 

Carga 

(KGF) Força (N) 

AREA 

(MM²) MPA 

TIPO DE 

RUPTURA 

1 86,8 859,1464 10000 0,0859 100% S 

2 139,9 1384,7302 10000 0,1385 100% S 

3 103,9 1028,4022 10000 0,1028 100% S 

4 99,7 986,8306 10000 0,0987 100% S 

5 119 1177,862 10000 0,1178 100% S 

6 105,2 1041,2696 10000 0,1041 100% S 

7 100,4 993,7592 10000 0,0994 100% S 

8 57,5 569,135 10000 0,0569 100% S 

9 125,2 1239,2296 10000 0,1239 100% S 

10 164,1 1624,2618 10000 0,1624 100% S 

MÉDIA  0,10   

DESVIO PADRÃO 3%   

 

 

Na chapa de gesso acartonado ST a média da tensão de arrancamento foi de 0,10 MPa, e todas as placas cerâmicas 

sofreram rupturas no substrato (Figura 8),  não havendo desprendimento entre a argamassa colante e a chapa de 

gesso acartonado. 

 
Figura 8. Ruptura no substrato da chapa ST 
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Realizou-se o ensaio na chapa de gesso acartonado RU. Foram realizados os mesmos procedimentos e os 

resultados e descrições das rupturas referentes ao assentamento com a argamassa colante AC III segue descrito 

abaixo na tabela 2. 

                                          Tabela 2. Resultados ensaio na chapa de gesso RU 

CHAPA DE GESSO ACARTONADO RU 

CP 

Carga 

(KGF) Força (N) 

AREA 

(MM²) MPA 

TIPO DE 

RUPTURA 

1 68,8 680,9824 10000 0,0681 100% S 

2 73,7 729,4826 10000 0,0729 100% S 

3 31 306,838 10000 0,0307 100% S 

4 63,4 627,5332 10000 0,0628 100% S 

5 50 494,9 10000 0,0495 100% S 

6 43 425,614 10000 0,0426 100% S 

7 80,7 798,7686 10000 0,0799 100% S 

8 56,8 562,2064 10000 0,0562 100% S 

9 86,3 854,1974 10000 0,0854 100% S 

10 64,7 640,4006 10000 0,0640 100% S 

MÉDIA 0,06   

DESVIO PADRÃO  2%   

 

Na chapa de gesso acartonado RU a media da tensão de arrancamento foi de 0,06 MPa, e todas as placas 

cerâmicas predominantemente sofreram rupturas no substrato (Figura 9),  não havendo desprendimento entre a 

argamassa colante e a chapa de gesso acartonado, da mesma forma que acorreu com a chapa de gesso acartonado 

ST. Porém, na chapa RU os valores de tensão foram inferiores aos da chapa ST. 

 

 
Figura 9. Ruptura no substrato da chapa RU 

 

Analisando os resultados finais obtidos, pode-se verificar que a chapa de gesso acartonado ST obteve melhores resultados 

de resistência quando comparado com a chapa de gesso acartonado RU. Esses resultados podem estar relacionados ao 

silicone presente na composição da chapa RU com propriedades de resistência a umidade, que interfere na penetração da 

argamassa.  

 

5 CONCLUSÕES 

 

O sistema de construção seca, mais especificamente o steel frame vem crescendo no mercado, tornando os usuários mais 

exigentes. As paredes desse sistema de construção são constituídas por várias camadas, entre elas a placa cimentícia, 

chapa de OSB e gesso acartonado e podem receber uma diversidade de acabamentos em sua base, desde texturas, pinturas, 

revestimento cerâmico, entre outros.  Visto as várias possibilidades de uso do revestimento cerâmico nesse sistema, foi 
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analisado experimentalmente o comportamento das placas cerâmicas quando assentadas sobre chapas de gesso acartonado 

e sua resistência de aderência.  

 

Na estrutura montada com paredes de fechamento interno de gesso acartonado foram assentadas 20 placas cerâmicas com 

a argamassa colante industrializada de classe 3 – AC III, nas duas faces da estrutura. Em uma face foram assentadas 10 

placas cerâmicas sobre a chapa de gesso acartonado ST e na outra 10 placas cerâmicas sobra à chapa de gesso acartonado 

RU. Foram utilizadas pastilhas metálicas 10x10 com mesma seção das placas cerâmicas para que assim o aderímetro se 

acoplasse sobre as mesmas e obter os resultados de aderência a tração.  

 

A recomendação mínima de resistência de aderência apontada pela NBR 13755/2017 [1] é de 0,3Mpa  após 28 dias de 

cura da argamassa. Os resultados obtidos nos ensaios da chapa ST apresentaram resistência média de 0,10MPa. Nos 

ensaios com a chapa RU apresentaram valores menores, com sua resistência média de 0,06 MPa. Em analogia, esses 

valores ainda podem estar relacionados com o tipo de argamassa utilizado, provavelmente se fosse utilizado o gesso cola 

os valores dariam superiores por ser um material mais compatível. 

 

Em suma, os resultados obtidos nos ensaios da chapa ST obtiveram resistência de aderência superior aos resultados 

obtidos com a chapa RU. Tal comportamento pode ser justificado pela natural maior permeabilidade à água das chapas 

do tipo ST, que permite uma maior ancoragem mecânica da argamassa. 

Assim, comprova a resistência à umidade da chapa RU, que dificulta ancoragem mecânica da argamassa. 
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RESUMO 

 

A estrutura porosa dos materiais cimentícios tem impacto significativo em muitas de suas propriedades. A forma, volume 

e tamanho dos poros que um material apresenta é determinante para saber se este material é útil para determinada 

aplicação. A caracterização da estrutura porosa do material é, então, de suma importância. Para caracterizar a estrutura 

porosa é preciso determinar: a porosidade total do material; a distribuição do tamanho de poros e a sua superfície 

específica. Existem diferentes técnicas que permitem a obtenção destes parâmetros. Entre as mais utilizadas estão a 

porosimetria por intrusão de mercúrio, a porosimetria por adsorção de nitrogênio e a porosimetria por análise de imagens. 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica das principais técnicas de porosimetria utilizadas para 

caracterizar a estrutura porosa de diferentes materiais e expor suas aplicações e limitações. Serão abordados artigos 

recentes que utilizaram pelo menos uma das técnicas de porosimetria citadas.  

 

Palavras-chave: porosimetria; técnicas, estrutura porosa. 

 

ABSTRACT 

 

The porous structure of cementitious materials has a significant impact on many of their properties. The shape, volume 

and size of the pores that a material presents is decisive to know if this material is useful for a given application. The 

characterization of the porous structure of the material is therefore of paramount importance. To characterize the porous 

structure, it is necessary to determine: the total porosity of the material; the pore size distribution and its specific surface. 

There are different techniques to obtain these parameters. Among the most used are porosimetry by mercury intrusion, 

porosimetry by nitrogen adsorption and porosimetry by image analysis. This work aims to perform a bibliographic review 

of the main porosimetry techniques used to characterize the porous structure of different materials and expose their 

applications and limitations. Recent articles that used at least one of the aforementioned porosimetry techniques will be 

addressed.  

 

Keywords: porosimetry; techniques; porous structure. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desempenho dos diferentes sólidos porosos em uma determinada aplicação é altamente dependente da estrutura de 

poros internos de cada material. A distribuição de tamanho dos poros pode ter impactos significativo nas propriedades 

dos materiais, como resistência mecânica, dutilidade, permeabilidade, absorção de água, entre outras. Dessa forma, a 

caracterização da estrutura porosa (geometria interna, tamanho, conectividade, etc.) do material se mostra essencial para 

melhor entender suas propriedades [1].  

 

Um ponto fundamental para a caracterização da estrutura porosa é a nomenclatura e a classificação dos poros. Materiais 

porosos com a mesma porosidade aparente, mas com poros de diferentes tamanhos e geometrias, reagem de maneira 

diferente nas mesmas condições [2]. Por isso, é interessante classificar os poros baseado na estrutura, tamanho e 

acessibilidade ao entorno. Para caracterização da estrutura porosa do material, três parâmetros devem ser determinados 

[3]:  

• a porosidade total; 

• a distribuição do tamanho de poros abertos; 

• a superfície específica; 

 

O tamanho do poro é uma propriedade de grande importância em aplicações práticas de materiais porosos, apesar de ser 

difícil de estimar. A dificuldade na determinação do tamanho dos poros deve-se a ocorrência de poros com diferentes 

formas geométricas (cilíndrica, em forma de fenda, etc.). Geralmente adotam-se modelos simplificados para determinar 

o tamanho dos poros do sólido [4]  

 

Existem diferentes técnicas utilizadas para obtenção destes parâmetros e consequente caracterização da estrutura porosa 

de um material. Atualmente, as técnicas mais utilizadas são a porosimetria por intrusão de mercúrio, a porosimetria por 

adsorção de nitrogênio e a porosimetria por análise de imagens. Neste trabalho, as três técnicas serão explicadas e os 

trabalhos relevantes que aplicam estas técnicas serão apresentados. 

 

2. TÉCNICAS DE POROSIMETRIA 

 

2.1 Porosimetria por intrusão de mercúrio 

 

Uma maneira prática de medir a porosidade em nano escala é a porosimetria de intrusão de mercúrio. Devido à elevada 

atração entre as moléculas de mercúrio, ele não se espalha sobre as superfícies e não penetra nos poros por capilaridade. 

Por isso, é necessário aplicar uma pressão para o mercúrio invadir os poros. A alta tensão superficial do mercúrio, bem 

como sua propriedade de não molhar, o torna ideal para o processo de porosimetria de intrusão. 

 

Na porosimetria por intrusão de mercúrio, o material poroso é desgaseificado (evacuado) e o mercúrio puro é introduzido 

nos poros por meio de de uma bomba. São feitas várias medições de pressão e volume até o limite de pressão desejado. 

Obtém-se então o volume de poro acumulado versus a pressão aplicada [5]. 

 

A pressão (p) necessária para forçar o mercúrio em um poro capilar é: 

 

                                                                                          𝑝 =
−2∙𝛾∙𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑟
                                                                         (1) 

 

onde:  

γ= tensão superifical do mercúrio (N/m) 

θ = ângulo de contato entre o líquido e a superfície (rad) 

r = raio do poro, considerado cilíndrico (m) 

 

Esta equação baseia-se na suposição de que os poros são cilíndricos. 

 

Pela variação de volume e pressão, é possível determinar qual a fração da porosidade é efetivamente devida a cada faixa 

de tamanho de poro. A diminuição do volume ΔV, acompanhada de um aumento na pressão Δp é devido ao preenchimento 

dos poros de raios efetivos definidos pelo intervalo de pressão aplicado. Em outras palavras: 
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∆𝑟

∆𝑝
=

−2∙𝛾∙𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑝²
                                                                         (2) 

 

onde:  

γ= tensão superifical do mercúrio (N/m) 

θ = ângulo de contato entre o líquido e a superfície (rad) 

r = raio do poro, considerado cilíndrico (m) 

 

O valor do ângulo de contato pode ser determinado a partir de uma fotografia de raios X de um menisco de mercúrio em 

um capilar composto do material em exame. Para ensaios em materiais cimentícios, é comum considerar um ângulo de 

contato de 140º e uma tensão superficial do mercúrio de 0,485 N/m [6]. 

 

A principal desvantagem deste método está na ocorrência do efeito frasco de tinta, que ocorre em poros cujo diâmetro de 

entrada é menor que o diâmetro do poro em si. Desta forma, todo volume de poro será atribuído ao diâmetro de entrada, 

ocasionando uma superestimação do volume de poros de menor diâmetro e uma subestimação do volume de poros de 

maior diâmetro. Além disso, as considerações de que todos os poros são cilíndricos, de que a tensão superficial do 

mercúrio e o ângulo de contato são constantes também caracterizam fontes de erros durante a medição. 

 

A técnica de porosimetria por intrusão de mercúrio tem sido amplamente utilizada na caracterização de materiais 

cimentícios. A caracterização da estrutura porosa com esta técnica tem sido utilizada com 02 aplicações principais: 

estudos das propriedades e durabilidade de materiais cimentícios, e avaliação do uso de materiais cimentícios 

suplementares alternativos em materiais cimentícios. 

 

Pacheco et al. [7] estudaram o volume e a distribuição dos poros de quatro composições de concreto com relação 

água/cimento distintas por meio de testes de porosimetria por intrusão de mercúrio (PIM). Os resultados mostraram altos 

coeficientes de correlação entre a estrutura porosa e a resistência à compressão dos concretos. Ikumi et al. [8] avaliaram 

a influência da exposição de várias matrizes de cimento Portland resistente ao sulfato em idades precoces no 

desenvolvimento da rede de poros. Gu et al. [9] compararam o estado degradado, variações de comprimento e massa e 

distribuição de tamanho de poros de pastas de cimento submetidas a diferentes condições de exposição a ataque externo 

de sulfato. 

 

Kim et al. [10] avaliaram a utilização de visor de cristal líquido (LCD) finamente moído como um material cimentício 

suplementar. Xuan et al. [11] avaliaram o uso de resíduos de fibras de carpete como material cimentício suplementar em 

argamassas. Em ambos artigos, a análise da alteração da estrutura porosa do material cimentício foi feita com o uso da 

técnica de porosimetria por intrusão de mercúrio. Choi et al. [12], Kim et al. [13] e Alderete et al. [14] estudaram os 

efeitos da substituição de cimento por escória granulada de alto forno (GGBFS) nas pastas de cimento. Os resultados da 

porosimetria por intrusão de mercúrio indicaram que com o aumento do teor de GGBFS, a porosidade total aumentou em 

idades precoces, enquanto diminuiu em idades posteriores. Huang et al. [15] estudaram os efeitos da adição de 

nanoplatetas provenientes de materiais naturais nas propriedades das pastas de cimento e argamassas, obtendo aumentos 

significativos na resistência mecânica dos materiais cimentícios. Abraham et al. [16] verificou o impacto da substituição 

do agregado fino de argamassas por agregados de pavimento de asfalto recuperado (RAP) na porosidade, durabilidade e 

resistência mecânica das argamassas. 

 

2.2 Porosimetria por adsorção de nitrogênio 

 

Quando um gás entra em contato com um sólido, as moléculas do gás tendem a ficar impregnadas na superfície por um 

determinado período, seja por força eletrostática ou seja por uma reação química. Este fenômeno é chamado de adsorção. 

Quando se trabalha com gás nitrogênio, a adsorção geralmente é física devido às forças de van der Waals [17]. 

 

Ao se correlacionar o volume de gás adsorvido a uma determinada temperatura e a pressão parcial de equilíbrio do gás 

em um gráfico, é possível obter a isoterma de adsorção. A pressão parcial de equilíbrio é a relação entre a pressão medida 

e a pressão de saturação do gás na temperatura medida.  

 

O estudo das isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio podem ser interessantes para estudos de porosimetria pois 

a condensação do gás adsorvido nos poros ocorre em função do tamanho dos poros, sendo capazes de fornecer uma 

distribuição dos tamanhos dos poros [6]. 
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Barret, Joyner e Halenda [18] propuseram um modelo matemático para calcular a distribuição dos tamanhos de poros. 

Este modelo foi elaborado baseando-se na teoria da adsorção multicamada BET e na equação de Kelvin (Equação 1), que 

rege a teoria da capilaridade. A distribuição de volumes de poros é dada pelo modelo de Barret-Joyner-Halenda (BJH): 

 

                                                                                          𝑙𝑛
𝑃

𝑃0
=

−2∙𝛾∙𝑉0∙𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑅∙𝑇∙(𝑟𝑝−𝑡𝑐)
                                                                         (3) 

 

onde:  

P/P0 = pressão parcial de equilíbrio do gás (adimensional) 

γ= tensão superficial da interface líquido-vapor (N/m) 

V0 = volume molar do líquido (m³/mol) 
θ = ângulo de contato entre líquido e parede do poro (rad) 

R = constante dos gases (J/mol∙K) 

T = temperatura do sistema (K) 

rp = raio do poro, considerado cilíndrico (m) 

tc = espessura da camada adsorvida (m). 

 

Assim como a técnica de porosimetria por intrusão de mercúrio, a técnica de porosimetria por adsorção de nitrogênio tem 

sido utilizada principalmente nos estudos das propriedades materiais cimentícios e na avaliação do uso de materiais 

cimentícios suplementares alternativos em pastas de cimento. Entretanto, esta técnica não é tão difundida como a técnica 

de intrusão de mercúrio. 

 

Tang et al. [19] avaliaram a influências da relação água/cimento, idade de hidratação e quantidade de superplastificante 

na estrutura porosa de pastas de cimento de sulfoaluminato de cálcio, utilizando o ensaio de adsorção e dessorção de 

nitrogênio. Zhang et al. [20] utilizaram a porosimetria por adsorção de nitrogênio para avaliar qual método de secagem 

mais preserva a microestrutura de materiais cimentícios e verificaram que a secagem com isopropanol é a que menos 

altera a estrutura porosa dos materiais cimentícios.  

 

Zhang et al. [21] estudaram os efeitos da adição de asfalto sulfonado nas propriedades mecânicas, morfologia e estrutura 

porosa de pastas de cimento. A estrutura porosa foi avaliada usando o método de adsorção-dessorção de nitrogênio. Hanif 

et al. [22] avaliaram a possibilidade da utilização de cenosferas de cinzas volantes (FACs) como materiais cimentícios 

suplementares. Os resultados indicam muito potencial das FACs para uso em elementos estruturais de concreto, o que 

pode contribuir para a reduzir o desperdício das usinas a carvão. 

 

2.3 Porosimetria por microscopia eletrônica de varredura 

 

A porosimetria por microscopia eletrônica de varredura é pautada em três passos principais [23]:  

• Aquisição de imagem; 

• Extração das características pertinentes e segmentação da imagem; 

• Aprofundamento da informação por meio de parâmetros, funções e modelos. 

 

A aquisição de imagens é feita com o uso de um Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). A utilização deste 

equipamento consiste em emitir um feixe de elétrons, a partir de uma fonte de tungstênio, que é focalizado sobre uma 

amostra por uma série de lentes eletromagnéticas, gerando colisões elásticas e não elásticas com os átomos dos materiais. 

O feixe de elétron, ao interagir com a amostra, produz elétrons e fótons que são coletados pelos detectores do equipamento 

para formação de imagem. Diferentes sinais são emitidos durante esta interação, sendo os mais utilizados para obtenção 

da imagem os elétrons secundários e os elétrons retroespalhados. Os elétrons secundários surgem a partir das colisões 

inelásticas e permitem a visualização da topografia da amostra, enquanto os elétrons retroespalhados surgem a partir das 

colisões elásticas e tem sua intensidade variando em função do número atômico dos átomos da amostra [6]. 

 

Para o estudo de porosimetria, os sinais dos elétrons retroespalhados são os sinais de maior interesse. As imagens geradas 

com os sinais de elétrons retroespalhados permitem a visualização de fases através do contraste de cinza sucedido na 

imagem. Elementos com número atômico maiores são mais claros, e os com elementos com número atômico menores 

são mais escuros. O número de divisões possíveis numa escala de cinza depende do número de bits por pixel [24].  
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                                                                                          divisões na escala = 2𝑛                                                                         (4) 

 

onde:  

n = número de bits por pixel. Geralmente utiliza-se 8 bits, ou seja, 256 graus de cinza.  

 

A extração das características pertinentes e segmentação de imagem consiste em definir qual característica da imagem se 

deseja obter e aplicar um filtro na imagem para separar apenas a área de interesse. Por exemplo, para o caso da 

porosimetria, consiste em isolar os poros da imagem. Esta filtragem é feita traçando-se um histograma da escala de cinza 

da imagem (Figura 1) e atribuindo um limite nesta escala de cinza: todo pixel com valor acima deste limite será 

considerado matéria e todo pixel com valor inferior ou igual a esse será considerado poro. Ainda não há uma metodologia 

estabelecida para definição deste limite, cabendo esta tarefa ao pesquisador. Em seguida, aplica-se esse filtro na imagem, 

transformando-a em uma imagem binária, com os poros tendo valor unitário e a matéria tendo valor nulo, como pode ser 

visto na Figura 2 [25]. 

  

 
Figura 1 - Exemplo de histograma de escala de cinza [26]. 

 

 

  
Figura 2 - (a) imagem inicial; (b) imagem binária após aplicação de filtro [25]. 
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O aprofundamento da informação se dá ao se calcular a distribuição dos diferentes tamanhos de poros através da imagem. 

Este cálculo é feito criando-se um algoritmo que varre a imagem até encontrar um poro e em seguida analisa todos os 

pixels vizinhos. Se o pixel vizinho também for um poro, o algoritmo soma a área deste pixel (poro) e segue a análise para 

os pixels vizinhos. Se nenhum dos pixels vizinhos for um poro, o tamanho total deste poro é computado e o algoritmo 

segue para análise de um próximo poro. O tamanho que o pixel representa nas imagens, equivalente à menor dimensão 

de poro medida, é obtido dividindo-se a dimensão do pixel do detector pela ampliação da lente utilizada. A dimensão do 

pixel pode ser obtida pela relação entre as dimensões da imagem gerada e pelo número de pixels que ela possui. Com este 

algoritmo é possível calcular a distribuição de poros de todos os poros da imagem [27]. 

 

Para a utilização desta técnica, duas limitações devem ser levadas em conta: limitações estatísticas e limitações 

esterológicos. A limitação estatística está relacionada a pequena escala de observação se comparada com o tamanho real 

do material. A área de observação deve ser grande suficiente para abrigar os maiores elementos do material e o tamanho 

do pixel pequeno suficiente para detectar o menor dos detalhes, garantindo assim representatividade da amostra [23]. Vale 

ressaltar também que uma maior ampliação implica em uma redução na resolução digital. A ampliação ideal será resultado 

de uma escolha entre resolução e ampliação [1]. A limitação esterológica se deve a dificuldade de transformar a análise 

2D em uma análise 3D. Scrivner [26] conclui em seu trabalho que a microscopia eletrônica não é uma boa técnica para 

determinação da porosidade, uma vez que não é possível derivar distribuições quantitativas de tamanho 3D a partir de 

dados obtidos de seções 2D e não é possível tirar conclusões sobre conectividade. 

 

Muitos pesquisadores têm evitado o uso da técnica de microscopia por varredura eletrônica para análise da estrutura 

porosa devido às limitações inerentes à técnica, principalmente a limitação esterológica. Verifica-se uma tendência dos 

pesquisadores em utilizar a microtomografia de raios-x quando se deseja avaliar a estrutura porosa de um sólido por 

imagens. Contudo, a microtomografia de raios-x é uma técnica de elevado custo que poucos institutos de pesquisa têm 

acesso. 

 

Alguns autores já conseguiram propor modelos 3D que quantificam adequadamente a distribuição de poros no material 

baseado em amostras 2D obtidas com a microscopia eletrônica por varredura. Lim et al. [28] estudaram a incorporação 

de nanossílica em pastas de cimento. Neste trabalho, os autores geram um modelo 3D com base na sequência de imagens 

2D geradas no microscópio. Lyu et al. [25] estudaram a morfologia de poros por meio da técnica de microscopia por 

varredura eletrônica. Edwin et al. [29] elabora um algoritmo automatizado para avaliar as imagens de microscopia 

eletrônica e determinar a porosidade de concretos com pó reativos. Esta análise é validada utilizando a técnica de 

porosimetria por intrusão de mercúrio. 

 

2.4 Comparação entre os métodos 

 

As técnicas descritas anteriormente apresentam limitações. Por isso, o ideal é que as técnicas sejam utilizadas de forma 

complementar entre si, para caracterização correta da estrutura porosa. Cada técnica atua para medição de uma 

determinada faixa de poros, A Figura 3 ilustra as faixas de poros mensuradas pelas diferentes técnicas. 
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Figura 3 - Técnicas para medição dos poros e dimensão dos poros. [30] 

 

Percebe-se pela Figura 3 que não é possível comparar os resultados de porosimetria por adsorção de nitrogênio com a 

análise de imagens por medirem poros de magnitudes diferentes. Já a intrusão de mercúrio pode ser comparada com os 

outros dois métodos.  

 

Ma et al. [31] realizaram um estudo da estrutura porosa de cinzas volantes ativadas por álcali comparando as técnicas de 

intrusão de mercúrio, adsorção de nitrogênio e MEV. A técnica de intrusão de mercúrio não conseguiu descrever a 

estrutura porosa de forma coerente devido ao efeito frasco de tinta, ocasionando uma superestimação dos poros finos e 

subestimação dos poros maiores. O diâmetro dos poros obtidos com a intrusão de mercúrio eram duas ordens de 

magnitude menor que os diâmetros obtidos na análise de imagem, sendo esta última mais confiável segundo os autores. 

Ao se comparar a distribuição de poros pela técnica de intrusão de mercúrio e pela adsorção de nitrogênio, foram obtidos 

diferentes diâmetros críticos, entretanto verificou-se o mesmo formato das curvas de distribuição de poros para todas as 

amostras. 

 

Zuo e Ye [32] aplicaram as três técnicas apresentadas para caracterização da estrutura porosa de pastas de cimento com 

escórias álcali ativada. Os autores verificaram diferenças nos picos da distribuição de poros pelos três métodos. Os autores 

concluíram a alta pressão do método de intrusão de mercúrio danificou a amostra, conforme verificado pela diferença das 

quantidades de poros menores que 0.01 μm avaliados pelo método de adsorção de nitrogênio e pelo método de intrusão 

de mercúrio.    

 

3. CONCLUSÃO 

 

Para se entender as propriedades dos materiais cimentícios, por muitas vezes se faz necessário o entendimento da estrutura 

porosa do sólido. Baseando-se nos trabalhos mais recentes, as principais técnicas aplicadas para este fim são a 

porosimetria por intrusão de mercúrio, a porosimetria por adsorção de nitrogênio e a porosimetria por microscopia 

eletrônica. Pelos trabalhos apresentados neste artigo é possível concluir que elas se mostram adequadas para caracterizar 

a estrutura porosa de materiais cimentícios. O estudo destas técnicas deve ser constantemente aprofundado de forma a 

reduzir as limitações de cada técnica e tornar os resultados ainda mais acurados. Ademais, as técnicas apresentadas neste 

trabalho medem poros de diferentes tamanhos. Ou seja, as técnicas devem ser utilizadas de forma complementar entre si, 

para caracterização correta da estrutura porosa.  

 

 

  

558



 

 
 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

[1] RATO, V. Influência da microestrutura morfológica no comportamento de argamassas. Dissertação de mestrado, 

Universidade Nova de Lisboa, Portugal, 2006. 

 

[2] LI, D.; LI, Z.; LV, C.; ZHANG, G.; YIN Y. A predictive model of the effective tensile and compressive strengths 

of concrete considering porosity and pore size. Construction and Building Materials, v. 170, p. 520-526, 2018. 

 

[3] THOMSON, M. L.; LINDQVIST, J.-E.; ELSEN, J.; GROOT, C. J. W. P. Porosity of historical mortars. 13th 

International Brick and Block mansonry, Conference Anais, 2004. 

 

[4] ZDRAVKOV B. D.; CERMAK J. J.; SEFARA M.; JANKU J. Pore classification in the characterization of porous 

materials: A perspective. Central European Journal of Chemistry, v. 5, p. 385-395, 2007. 

 

[5] WASHBURN, E. W.; Note on a method of determining the distribution of pore sizes in a porous material. 

Department of Ceramic Engineering, University of Illinois, 1921, 

 

[6] SCRIVENER, K.; SNELLINGS, Ruben.; LOTHENBACH, B.; A practical guide to microstructural analysis of 

cementitious materials. Boca Raton, Fl: Taylor & Francis, 2016. 540 p. 

 

[7] PACHECO, F., DE SOUZA, R. P., CHRIST, R., ROCHA, C. A., SILVA, L., & TUTIKIAN, B. Determination of 

volume and distribution of pores of concretes according to different exposure classes through 3D 

microtomography and mercury intrusion porosimetry. Structural Concrete, v. 19, p. 1419–1427, 2018. 

  

[8] IKUMI, T., SEGURA, I., & CAVALARO, S. H. P. Influence of early sulfate exposure on the pore network 

development of mortars. Construction and Building Materials, v. 143, p. 33–47, 2017. 

 

[9] GU, Y., MARTIN, R.-P., OMIKRINE METALSSI, O., FEN-CHONG, T., & DANGLA, P. (2019). Pore size analyses 

of cement paste exposed to external sulfate attack and delayed ettringite formation. Cement and Concrete Research, 

v. 123, 105766, 2019. 

 

[10] KIM, S. K.; KANG, S. T.; KIM, J. K.; JANG, I. Y. Effects of Particle Size and Cement Replacement of LCD 

Glass Powder in Concrete. Advances in Materials Science and Engineering, 2017. 

 

[11] XUAN, W., CHEN, X., YANG, G., DAI, F., & CHEN, Y. Impact behavior and microstructure of cement mortar 

incorporating waste carpet fibers after exposure to high temperatures. Journal of Cleaner Production, v. 187, p. 222–

236, 2018. 

 

[12] CHOI, Y. C., KIM, J., & CHOI, S. Mercury intrusion porosimetry characterization of micropore structures of 

high-strength cement pastes incorporating high volume ground granulated blast-furnace slag. Construction and 

Building Materials, v. 137, p. 96–103, 2017. 

 

[13] KIM, J., CHOI, Y. C., & CHOI, S. Fractal Characteristics of Pore Structures in GGBFS-based Cement Pastes. 

Applied Surface Science, v. 428, p. 304–314, 2018. 

 

[14] ALDERETE, N., VILLAGRÁN, Y., MIGNON, A., SNOECK, D., & DE BELIE, N. Pore structure description of 

mortars containing ground granulated blast-furnace slag by mercury intrusion porosimetry and dynamic vapour 

sorption. Construction and Building Materials, v. 145, p. 157–165, 2017. 

 

[15] HUANG, P.; LV, L.; LIAO, W.; LU, C.; XU, Z. Microstructural Properties of Cement Paste and Mortar 

Modified by Low Cost Nanoplatelets Sourced from Natural Materials. Materials (Basel), v. 11, 5, 2018.  

 

[16] ABRAHAM, S. M.; RANSINCHUNG G. D. R. N.; Influence of RAP aggregates on strength, durability and 

porosity of cement mortar.  Construction and Building Materials, v. 189, p. 1105-1112, 2018. 

 

559



 

 
 

 

 

 

[17] ALLEN, T.; Particle Size Measurement: Volume 2: Surface Area and Pore Size Determination. (Particle 

Technology Series), Chapman and Hall, 5TH edition, 1997. 

 

[18] BARRETT, E. P.; JOYNER, L. G.; HALENDA, P. P. The determination of pore volume and area distributions 

in porous substances. I. Computations from nitrogen isotherms. Journal of American Chemical Society, v. 73, 373, 

1951. 

 

[19] TANG, S. W., HE, Z., CAI, X. H., CAI, R. J., ZHOU, W., LI, Z. J., CHEN, E. Volume and surface fractal 

dimensions of pore structure by NAD and LT-DSC in calcium sulfoaluminate cement pastes. Construction and 

Building Materials, v. 143, p. 395–418, 2017. 

 

[20] ZHANG, Z., & SCHERER, G. W. Evaluation of drying methods by nitrogen adsorption. Cement and Concrete 

Research, v. 120, p. 13–26, 2019. 

 

[21] ZHANG, C., SONG, Y., WANG, W., GUO, X., & LI, H. The influence of sulfonated asphalt on the mechanical 

properties and microstructure of oil well cement paste. Construction and Building Materials, v. 132, p. 438–445, 2017. 

 

[22] HANIF, A., LU, Z., DIAO, S., ZENG, X., & LI, Z. Properties investigation of fiber reinforced cement-based 

composites incorporating cenosphere fillers. Construction and Building Materials, v. 140, p. 139–149, 2017. 

 

[23] COSTER M.; CHERMANT J.-L. Image analysis and mathematical morphology for civil engineering materials. 

Cement & Concrete Composites, v. 23, p. 133–151 , 2001. 

 

[24] CHUNG S.-H.; ELRAHMAN M. A; STEPHAN D.; KAMM P. H. The influence of different concrete additions 

on the properties of lightweight concrete evaluated using experimental and numerical approaches. Construction 

and Building Materials, v. 189, p. 314-322, 2018. 

 

[25] LYU K.; SHE W.; MIAO C.; CHANG H.; GU Y. Quantitative characterization of pore morphology in hardened 

cement paste via SEM-BSE image analysis. Construction and Building Materials, v. 202, p. 589-602, 2019. 

 

[26] SCRIVNER, K. L.; Backscattered electron imaging of cementitious microstructures: understanding and 

quantification. Cement and Concrete Composites 26, pp. 935-945, Elsevier, 2004. 

 

[27] LANDIS E. N.; PETRELL A. L.; LU S.; NAGY E. N. Examination of Pore Structure Using Three-Dimensional 

Image Analysis of Microtomographic Data. Concrete Science and Engineering, v. 2, p. 162-169, 2000. 

 

[28] LIM, S.; LEE, H.-S.; KAWASHIMA, S. Pore structure refinement of cement paste incorporating nanosilica: 

Study with dual beam scanning electron microscopy/focused ion beam (SEM/FIB). Materials Characterization, v. 

145, p. 323-328, 2018 

 

[29] EDWIN, R. S., MUSHTHOFA, M., GRUYAERT, E., & BELIE, N. D. Quantitative analysis on porosity of 

reactive powder concrete based on automated analysis of back-scattered-electron images. Cement and Concrete 

Composites, v. 96, p. 1-10, 2019. 

 

[30] GONG, F.; ZHANG, D.; SICAT, E.; UEDA, T. Empirical Estimation of Pore Size Distribution in Cement, 

Mortar and Concrete. Journal of Materials in Civil Engineering, v. 26, n. 7, 2013. 

 

[31] MA Y.; WANG G.; YE G.; HU J. A comparative study on the pore structure of alkali-activated fly ash evaluated 

by mercury intrusion porosimetry, N2 adsorption and image analysis. Journal of Materials Science, v. 53, n° 8, p. 

5958-5972, 2018. 

 

[32] ZUO Y.; YE G. Pore Structure Characterization of Sodium Hydroxide Activated Slag Using Mercury 

Intrusion Porosimetry, Nitrogen Adsorption, and Image Analysis. Materials (Basel), v. 6, n° 11, 2018.  

 

 

560



 

 
 

 

 

ÁREA TEMÁTICA: Materiais e Componentes 

 

 

VERIFICAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO PROCESSO PRODUTIVO ADOTADO PELAS 

OLARIAS DE URUAÇU-GO NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, MECÂNICAS E 

GEOMÉTRICAS DOS SEUS RESPECTIVOS BLOCOS CERÂMICOS 

 

 
GUEDES, Helen Vale Silva1; MORAES, Thaísa Aparecida2; COELHO, Jéssica Azevedo3 

 
1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Uruaçu-GO, Brasil, helensilva.55@outlook.com 

2Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Uruaçu-GO, Brasil, thaisamoraes1@hotmail.com 
3Universidade de Brasília, Brasília-DF, Brasil, jessica1901@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-4670-3698 

 

 

RESUMO 

 

Os blocos cerâmicos são um dos materiais mais utilizados na construção civil, com a finalidade tanto estrutural quanto 

de vedação. Dada a sua utilização em larga escala e a grande quantidade de marcas que comercializam o produto no 

mercado, torna-se cada vez mais importante e necessário o estudo de suas características físicas, geométricas e 

mecânicas. Tais características podem sofrer variações diversas de acordo com as variáveis presentes no processo 

produtivo, desde a matéria prima utilizada até a forma de estocagem e transporte. Desta forma, compreender a relação 

entre os métodos de fabricação e a qualidade do produto final é de grande importância, uma vez que isto tem influencia 

diretamente na qualidade das construções em que estes venham a ser utilizados. Sendo assim, o objetivo deste trabalho 

foi verificar a existência de correlação entre a qualidade dos blocos cerâmicos da região de Uruaçu-GO com seus 

respectivos processos produtivos. Para tanto, estabeleceu-se como metodologia a visita em duas olarias do município 

com o intuito de identificar os seus respectivos processos produtivos para posterior comparação com os resultados da 

avaliação dos blocos cerâmicos, obtidos em pesquisa anterior. Como resultado foi possível constatar que o maior grau 

de mecanização das olarias provocou influência direta na melhor adequação aos parâmetros exigidos pelas normativas 

brasileiras. 

 

Palavras-chave: qualidade; produção; olaria; blocos cerâmicos. 

 

ABSTRACT 

 

Ceramic blocks are one of the most commonly used materials in construction, for both structural and sealing 

purposes. Given its large-scale use and the large number of brands that market the product in the market, it 

becomes increasingly important and necessary to study its physical, geometric and mechanical 

characteristics. These characteristics may vary according to the variables present in the production process, 

from the raw material used to the form of storage and transport. In this way, understanding the relationship 

between manufacturing methods and the quality of the final product is of great importance, since this has a 

direct influence on the quality of the constructions in which they will be used. Therefore, the objective of this 

study was to verify the existence of correlation between the quality of the ceramic blocks of the Uruaçu-GO 

region and their respective production processes. To this end, it was established as a methodology the visit in 

two potteries of the municipality in order to identify their respective productive processes for further 

comparison with the results of the evaluation of the ceramic blocks, obtained in previous research. As a 

result, it was possible to observe that the higher degree of mechanization of the potteries caused direct 

influence on the better adequacy to the parameters required by the Brazilian regulations. 

 
Keywords: quality; production; pottery; ceramic blocks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A argila é o principal componente usado para a produção dos blocos cerâmicos devido ao fato de que quando submetida 

a elevadas temperaturas é capaz de perder suas propriedades plásticas, que são acionadas ao ser hidratada, e 

permanecem rígidas mesmo ao serem expostas novamente à condições que antes lhe possibilitaria a reidratação [1]. 

A indústria da cerâmica vermelha representa uma grande parte da construção civil no Brasil, cerca de 90% das 

alvenarias e coberturas do país fazem uso de materiais derivados dela. Estima-se que das 6.903 fábricas espalhadas por 

todo o território nacional, que representem cerca de 4,8% da indústria da construção do país, 4.346 (63% do total) são 

de empresas de blocos e tijolos cerâmicos [2]. 

Entendendo a relevância dos seus produtos para o setor da construção a Associação Brasileira de Cerâmica – 

ABCERAM [3] aponta as boas práticas e as etapas do processo de produção dos diversos materiais cerâmicos dentre 

eles os blocos. Tal procedimento se inicia com a análise do tipo de argila, sendo classificada em dura ou mole. Para a 

argila dura é necessário passar pela britagem e moagem antes de ir para o processo de dosagem e alimentação. Com a 

argila mole, o material começa direto na dosagem e alimentação. Em seguida, a argila é encaminhada para a 

desintegração e depois para mistura, tornando-se mais homogênea. Logo após, é encaminhada para a laminação e 

depois para a extrusão, onde é moldada com a forma desejada. Em seguida, é realizado o corte que define o 

comprimento do bloco. Estes são levados para o procedimento de secagem e posteriormente queimados. Ao saírem da 

queima, é necessário se realizar uma inspeção para certificar a conformidade dos blocos, os que apresentam 

conformidade são estocados e posteriormente expedidos. 

Além de seguir as indicações do processo produtivo, para garantia da padronização da sua qualidade os blocos 

cerâmicos devem atender aos parâmetros mínimos de conformidade estabelecidos na NBR 15270-1 [4]. Tais parâmetros 

consistem em: (i) tolerâncias dimensionais individuais das dimensões efetivas os valores devem ser de ± 5 mm, e a 

média das amostras devem apresentar tolerância de ± 3 mm; (ii) espessura dos septos e paredes externas, os valores 

devem ser no mínimo 6 e 7 mm respectivamente; (iii) desvio em relação ao esquadro e a flecha, o máximo aceitável é 

de 3mm podendo haver até 2 blocos não conformes para a aceitação do lote; (iv) resistência a compressão ≥ 1,5 MPa, 

com tolerância para até 2 blocos em desacordo; (v) absorção de água esteja no intervalo de 8 a 22%, , podendo haver até 

1 bloco em desacordo para a aceitação do lote. 

Partindo então da relevância do estudo das características necessárias para se obter blocos cerâmicos de boa qualidade, 

este trabalho se inicia a partir do seguinte problema: “Qual a influência do processo de produção dos blocos cerâmicos, 

em relação as suas características físicas e geométricas?”. O recorte espacial consiste nas indústrias de blocos presentes 

na cidade de Uruaçu, município do norte do estado de Goiás com o objetivo de verificar a existência de relação direta 

entre a qualidade dos blocos cerâmicos, conforme ABNT 15270-1 [4], com os seus respectivos processos produtivos. 

Para tanto, evidenciou-se as principais influências que os blocos cerâmicos podem sofrer de acordo com seu processo 

produtivo e a partir de então apresentou-se como isso afeta a qualidade do produto final além de propor alterações na 

infraestrutura das olarias de modo a fomentar a qualidade dos seus respectivos produtos. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o cumprimento do objetivo proposto avaliou-se o processo produtivo dos blocos cerâmicos de vedação das olarias 

situadas na cidade de Uruaçu-GO. Foram descritos tanto o método de produção adotado quanto as etapas utilizadas na 

fabricação dos blocos, desde a saída da argila do deposito até as técnicas usadas na queima.  

Em visita às olarias registrou-se cada um dos processos produtivos por meio de imagens e coletou-se treze (13) 

amostras para a realização de inspeção conforme procedimentos estabelecidos nas normas 15270-1 [4] e 15270-3 [5]. 

Tais procedimentos incluíram: inspeção visual, determinação da resistência à compressão e verificação das 

características geométricas (medidas das faces, determinação da espessura das paredes externas e septos, determinação 

do desvio em relação ao esquadro, determinação da planeza das faces e determinação da área bruta e líquida). 

De posse dos dados aferidos e amparados tanto pela Associação Brasileira de Cerâmica [3] quanto pela NBR 15270-1 

[4] relacionou-se as técnicas adotadas na produção com as características do produto final e por fim comparou-se o 

desempenho de cada olaria. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Descrição dos processos produtivos 

Durante a visita à olaria 1 foi registrado o processo de produção dos blocos de vedação, conforme apresentado na figura 

1 a seguir. Inicialmente (1° Passo) a argila ao ser colocada no depósito é pré-umedecida, com controle empírico, antes 

de ser levada pela correia transportadora até o cilindro onde o material é destorroado. Na sequência (2º passo), a argila 

já destorroada, é transportada novamente por esteiras até a maromba1, onde sua umidade é novamente alterada para 

possibilitar a moldagem. Ao passar pela maromba (3º Passo), o material é encaminhado para a extrusora, onde a argila é 

expelida conforme as dimensões e características do bloco cerâmico desejado. Acoplado a extrusora tem-se o marcador, 

que imprime nos blocos as informações da empresa, assim como o seu modelo, e data de fabricação, de acordo com a 

norma. 

 

 

Figura 1- Esquema do processo produtivo da olaria 1 

 

Ainda seguindo os passos apresentados na figura 1, ao sair da extrusora com as devidas informações impressas (passo 

4), os blocos são levados por correias transportadoras e colocados em paletes para serem novamente transportados 

através de trilhos e deixados para secagem, na umidade higroscópica, no galpão de 3 a 4 dias. 

Após a secagem no galpão (passo 5), os blocos cerâmicos são levados pelos trilhos para uma estufa por 

aproximadamente 24 horas, que é aquecida com o calor proveniente dos fornos, através de conexões subterrâneas, e 

possui 6 ventiladores responsáveis pela circulação do ar quente dentro dessa estufa. Essa temperatura interna na estufa é 

controlada por um termômetro que chega a 200 °C. 

Por fim, ao sair da estufa (passo 6), os blocos são transportados novamente através dos trilhos para os fornos, que 

possuem um formato circular com cúpula superior, onde são deixados de 32 a 36 horas queimando e ao sair (passo 7) 

são analisados visualmente e descartados caso haja algum defeito, como trincas e fissuras, e em seguida são depositados 

ao ar livre, onde ficam aguardando o transporte. 

Seguindo as mesmas diretrizes, visitou-se a olaria 2 e registrou-se o processo produtivo conforme apresentado na figura 

2 a seguir e descrito na sequência. 

 
1Maquinário da construção civil cuja finalidade é moldar a argila para a confecção de artefatos cerâmicos (blocos, tijolos, telhas, etc.) 
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Figura 2 – Esquema do processo produtivo da olaria 2 

O processo se inicia (passo 1) com a colocação manual da argila, que se encontrava armazenada no galpão, na esteira 

que a leva até um cilindro, onde é realizado o procedimento de destorroamento. Em seguida (passo 2) a argila é levada, 

novamente por esteira, até a maromba, onde é umedecida com água, com dosagem empírica determinada pelo 

responsável por esta etapa. A argila úmida é então introduzida na extrusora (passo 3) onde passa pelo processo de 

moldagem conforme o modelo e medidas de bloco desejado. Ainda nessa etapa também são aplicadas as marcações 

estabelecidas em norma (data de fabricação, CNPJ da empresa e dimensões do bloco). 

Depois de moldados, os blocos são transportados manualmente da esteira até uma carriola (passo 4) e são levados para 

o galpão onde serão empilhados e deixados para a secagem, que dura em média 72 horas (passo 5). 

Ao fim do processo de secagem os blocos são encaminhados para o forno (passo 6), este que é retangular e possui o teto 

em formato de abóbada. A queima também tem duração de cerca de 72 horas, e ao chegar ao fim os blocos são 

analisados visualmente (passo 7), para a verificação da existência de algum defeito de queima, ou fissuração. Se 

apresentado alguma deformidade os blocos são descartados. Os blocos que não possuem deformidade, são armazenados 

em pilhas ao ar livre, à espera do transporte. 

 

3.2 Aferições dos blocos 

Os ensaios dos blocos cerâmicos foram executados de acordo com NBR 15270-3 [5], e classificados de acordo com a 

NBR 15270-1 [4]. Sendo assim, na tabela 1, a seguir, são apresentados os resultados da absorção de água [6] 

 

Tabela 1 – índice de absorção de água (AA) dos blocos cerâmicos. 

Amostras 
Olaria 1 Olaria 2 

AA (%) AA (%) 

1 14,88 17,08 

2 14,35 18,35 

3 15,19 18,13 

4 16,07 16,78 

5 16,41 18,49 

6 15,86 18,35 

Média 15,46 17,86 

Desvio Padrão 0,74 0,78 
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A quantidade de não conformidades apresentadas na figura 3 a seguir foram determinadas e sistematizadas levando em 

consideração os dados das características geométricas levantados previamente.  

 

 
Figura 3 – Não conformidades [6] 

 

Afim de verificar o comportamento dos blocos submetidos à esforços de compressão, foram obtidos os resultados 

apresentados na tabela 2 e figura 4. 

 

Tabela 2 – Resistência à compressão. 

Amostras 
Resistência à compressão (Mpa) 

Olaria 1 Olaria 2 

1 0,54 1,62 

2 2,28 1,53 

3 1,32 0,76 

4 2,01 1,70 

5 1,87 2,00 

6 2,12 2,28 

7 2,07 1,38 

8 2,26 1,57 

9 1,97 1,72 

10 1,78 1,55 

11 1,36 0,99 

12 2,00 1,31 

13 1,07 1,23 

Média 1,74 1,51 

Desvio Padrão 0,52 0,40 
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Figura 4 – Diagrama de caixa das resistências à compressão 

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Analisando todos os dados coletados e comparando-os com os parâmetros mínimos requeridos em norma, como já 

apresentados anteriormente na introdução, é possível associar os métodos produtivos observados aos índices de 

reprovações das olarias [7] e apontar possíveis causas para tais índices.  

Observando os resultados obtidos na olaria 1, no que diz respeito ao índice de absorção de água, nota-se que todos os 

blocos foram aprovados, uma vez que, estão de acordo com a NBR 15270-1 [4]. Portanto, houve uma aprovação de 

todos os blocos nesse quesito. Uma argila com boa homogeneização da umidade e blocos com uma queima uniforme e 

adequada, podem ser os motivos desse nível de aprovação. 

Já na análise geométrica dos blocos, nota-se que a maioria deles foram reprovados, principalmente devido a 

discrepância do intervalo de aceitação da planeza das faces. Nas outras características, que são as dimensões efetivas e 

espessuras, os blocos apresentaram praticamente nenhuma irregularidade, variando dentro do intervalo requerido, de 

forma que apenas 1 bloco está irregular. Mas, devido à falta de regularidade da planeza, 12 blocos foram reprovados.  

O motivo para tal porcentual de reprovação, pode ser explicado pela forma em que são empilhados os blocos assim que 

saem da extrusora, pois são empilhados em paletes que não apresentam uma estrutura regular. Como estes ainda não 

passaram pelo processo de queima, a propriedade da argila permite que os blocos se acomodem, portanto, perdendo a 

planeza.  

Agora, verificando as características mecânicas dos blocos, observa-se que 4 deles foram reprovados, por não obterem 

valores de resistência a compressão em acordo com os requisitos. Assim, 4 blocos foram reprovados na resistência a 

compressão da olaria 1. Quanto a resistência mecânica as explicações para esse percentual de reprovação, podem ser: o 

tipo da argila, a quantidade de água, a secagem antes de ir ao forno e a própria queima, em dosagem e formas 

inadequadas.  

Na olaria 2, foi obtido no ensaio de absorção de água a aprovação de todos os blocos cerâmicos analisados. Uma vez 

que, os resultados estiveram dentro do intervalo aceitável, apresentado anteriormente. As propriedades da argila, o 

tempo de secagem e a queima podem influenciar neste resultado. Na caracterização geométrica, foi verificado que 12 

blocos foram reprovados, o que se justifica pelo fato de a maioria dos blocos não estarem de acordo com as dimensões 

de planeza e das flechas, assim como as dimensões efetivas. Nesta olaria, os blocos quando saem da extrusora são 

retirados manualmente, tal retirada é feita sem padronização, sendo este um possível motivo para esse número 

significativo de reprovações. Outro fator que pode ter influenciado nesse resultado é a forma de empilhamento, pois eles 

são agrupados em grandes quantidades sem suporte, tornando-os mais suscetíveis a possíveis deformações.  

No que diz respeito à resistência a compressão, apesar de identificarmos resistências máximas semelhantes, o 

desempenho dos lotes de cada olaria foi diferente, a começar pelo número de unidades reprovadas. Verificou-se que na 

olaria 1 quatro amostras foram reprovadas, enquanto na olaria 2, foram cinco, pois obtiveram resistências individuais 

menores que 1,5 MPa. Para além disso observou-se que a olaria 1 obteve desempenho geral melhor do que a 2 tendo em 

vista que a mediana dos valores foi consideravelmente maior do que a da olaria 2, mesmo que no quesito valor mínimo 

seu resultado tenha sido pior.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao observar os processos produtivos descritos, nota-se que as olarias possuem processos com algumas distinções entre 

si. É notória a diferença no que diz respeito a mecanização dos processos, sendo que a olaria 1 se encontra mais 

mecanizada que a Olaria 2. Fazendo um paralelo entre as olarias e os respectivos resultados, pode-se notar que em 

relação aos índices físicos, ambas as olarias obtiveram a aprovação dos seus 13 blocos, portanto, elas estão no mesmo 

nível de qualidade neste quesito. Já analisando as características geométricas, nota-se que da mesma forma as duas 

obtiveram o mesmo percentual de aprovados, porém ao analisar minuciosamente os dados das tabelas, pode-se perceber 

que a olaria 1 teve essa taxa de reprovação devido a planeza, já que em relação as dimensões efetivas e espessuras seus 

blocos estavam praticamente todos dentro do limite requerido pela norma. O que difere da Olaria 2, já que ela possui 

várias amostras fora do intervalo estabelecido, tanto na planeza quanto nas dimensões efetivas e espessuras. 

Comparando os blocos no quesito de resistência a compressão, nota-se ao analisar as tabelas apresentadas 

anteriormente, a olaria 1 obteve uma reprovação de 4 blocos, enquanto a olaria 2, obteve uma reprovação de 5 blocos, 

uma diferença de 1 unidade entre elas, sendo a olaria 1 com menor reprovação que a olaria 2 novamente. Esta diferença, 

pode ser explicada pelo fato de que na olaria 2 os blocos secam ao ar livre em grandes pilhas, possibilitando uma falta 

de uniformidade da secagem o que influencia no momento da queima. 

Em suma, considerando os requisitos e tolerâncias já mencionados, a olaria 1, é reprovada pelo desvio em relação as 

flechas e pela resistência a compressão. A olaria 2, é reprovada pela discordância nas dimensões de septos e parede 

externa, no desvio em relação as flechas e resistência a compressão. Já com relação aos índices físicos houve aprovação 

de ambas as olarias. 

Portanto, apesar de ambos os lotes terem sido reprovados, é perceptível que a olaria 1 se sobressai em relação a olaria 2 

em seus resultados gerais, sendo então necessário que elas repensem seus métodos e processos de produção a fim de 

identificar seus erros e solucionar os seus respectivos problemas, para que seus blocos possuam a qualidade necessária 

para serem empregados nas obras com total segurança. 
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RESUMO 

 

A produção de materiais compósitos à base de cimento de elevada resistência, durabilidade e ductilidade, como o concreto 

de ultra alto desempenho (CUAD), está sendo desenvolvida para atender demandas específicas como o reparo de 

estruturas de concreto armado e produção de elementos arquitetônicos esbeltos em concreto. O avanço na indústria de 

aditivos materiais cimentícios vêm permitindo a incorporação de fibras na produção de compósitos de elevada resistência 

sem prejuízos às propriedades do material no estado fresco, tais como a consistência e fluidez, entretanto a interação entre 

os diferentes aditivos, cimentos e fibras ainda não é bem conhecido. Neste trabalho foi avaliado o efeito da incorporação 

de 1% e 2% em volume de fibras de vidro, polietileno e aço em matrizes cimentícias de ultra alto desempenho de 

consistência fluida, produzidas com dois diferentes tipos de cimento Portland e dois aditivos superplastificantes, Para a 

produção dos compósitos, foram utilizados materiais disponíveis na região. A avaliação foi realizada a partir do 

espalhamento através do método adaptado da NM 67/1998, nos tempos 0, 10, 20 e 30 minutos. A partir dos resultados 

obtidos, foi possível conhecer as correlações entre o espalhamento da matriz cimentícia e o fator de forma da fibra 

utilizada. 

 

Palavras-chave: CUAD; Fibras; compósito cimentício; consistência. 

 

ABSTRACT 

 

The production of high strength, durable and ductile cementitious composites materials, such as ultra-high performance 

concrete (UHPC), is being developed to meet specific demands such as the repair of reinforced concrete structures and 

the production of slender architectonical concrete elements. The advances in admixture industry allows the incorporation 

in high strength composites without of fibers production of high strength cementitious composites with fiber incorporation 

without losses in its fresh state properties, e.g. consistency and fluidity. In this work the effect of glass, polyethylene, and 

steel fibers incorporation on 1% and 2% vol. in fluid consistency ultra-high performance cimentícios matrices, produced 

with two types of Portland cement and admixtures. Materials available in the region were used for composites production. 

The evaluation was carried out from the spread using the method adapted from NM 67/1998, at times 0, 10, 20 and 30 

minutes. From the results obtained, it is possible know the correlations between the cementitious matrix spreading and 

the used fiber form factor, serving as a parameter for choosing and dosing fibers for this new type of material. 

 

Keywords: UHPC; Fibers; Cementitious composite; Consistency. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O concreto convencional (CC) diariamente utilizado nas obras é uma mistura homogênea, tendo areia e brita como 

principais componentes para acrescentar volume envolvidos pela pasta de cimento e água, mas contendo ainda um 

considerável volume de vazios e poros. Pesquisas são desenvolvidas visando melhorar a tecnologia do concreto em 

relação ao desempenho mecânico e físico. Segundo Isaia (2011) [1], o concreto de alto desempenho e ultra alto 

desempenho devem apresentar algumas características para assim serem considerados, que são trabalhabilidade, 

resistência e durabilidade superiores às do concreto convencional. Concreto de Ultra Alto Desempenho (CUAD), é a 

nomenclatura dada a um novo tipo de material compósito cimentício por pesquisadores tanto na língua portuguesa como 

em castelhano, que é a tradução direta do termo em inglês Ultra High Performance Concrete (UHPC). Este novo material 

é caracterizado pela porosidade reduzida para melhorar a sua microestrutura, podendo ser obtida através da elevada 

diminuição da relação água/aglomerante e otimização da granulometria dos agregados. Atualmente, 
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pesquisas sobre a aplicação do UHPC a estruturas reais estão em andamento [4]. O UHPC mostra viscosidade 

consideravelmente mais alta que o concreto normal [5], gerando assim uma melhor formação de sua estrutura. 

 

Os concretos quando não são reforçados com armaduras ou fibras são materiais frágeis, quebradiços, com baixa 

resistência e capacidade de alongamento à tração. O CUAD apresenta grandes resistências à compressão, mas não mantem 

uma performance tão boa em relação à resistência à tração ou à flexão, obtendo melhorias com a adição de fibras no 

compósito. As fibras melhoram a ductilidade, auxiliando na transmissão dos esforços quando ocorrem as primeiras 

fissuras no compósito. O compósito cimentício de ultra alta desempenho, por ser reforçado com fibras é diferenciado pela 

alta resistência e alta ductilidade, podendo ser utilizado em obras estruturais ou de reforços estruturais, para recuperação 

de estruturas. Balaguru e Shah (1992) [6] citam que quanto maior o fator de forma (relação entre comprimento e o 

diâmetro), menor a trabalhabilidade, obtendo consequências no desempenho em fator da compactação ineficiente. 

Figueiredo (2012) [7] explica que tal ocorrência é dá em função do aumento da superfície especifica, necessitando de 

uma maior área de molhagem, resultando numa menor quantidade de água para fluidificar a mistura. 

 

O presente trabalho apresenta um recorte de pesquisas realizadas no Laboratório Integrado de Engenharia Civil (LIEC), 

no IFSP de Caraguatatuba, ao qual foram estudados diversos traços de matrizes cimentícias para a produção de compósitos 

de ultra alto desempenho com incorporação de diferentes tipos de fibras. Para esta pesquisa foram utilizadas fibras de 

vidro álcali-resistentes e de aço disponíveis no mercado nacional para aplicação em concreto. Com relação à fibras 

sintéticas à base de polímeros, no mercado nacional são encontradas apenas fibras de polietileno, mas não foram utilizadas 

nesta pesquisa por não haver referencial teórico sobre a utilização deste tipo. Como opção foram utilizadas fibras de 

polietileno de alta densidade da mesma natureza das fibras utilizadas por Weina Meng e Kamal H. (2018) [12]. Para a 

realização deste trabalho, foram coletadas uma pequena amostra de cada um dos traços desenvolvidos nos diferentes 

estudos para se avaliar a influência de dois aditivos superplastificantes e da incorporação dos diferentes tipos de fibras 

em proporções de 1% e 2% do volume do compósito cimentício, analisando a trabalhabilidade do mesmo com relação à 

abertura de espalhamento. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Materiais 

 

Os materiais utilizados nessa pesquisa foram escolhidos de acordo com os materiais geralmente utilizados na produção 

do CUAD nas literaturas estudadas, conforme disponíveis na região. 

 

▪ Cimento Portland; 

▪ Sílica Ativa; 

▪ Agregado miúdo; 

▪ Aditivo superplastificante; 

▪ Fibras. 

 

O agregado miúdo utilizado é a areia artificial, produzida pela pedreira Massaguaçu, em Caraguatatuba – SP, através da 

britagem da rocha metamórfica gnaisse. O agregado tem pequenas dimensões, ao qual foi escolhido para obter-se uma 

compactação maior no compósito, sem interferência dos vazios ou imperfeições deixadas pelos agregados graúdos, 

gerando assim um aumento na resistência. 

 

Foram escolhidos aditivos fornecidos comercialmente no mercado brasileiro, à base de policarboxilatos, classificados 

como Tipo SP II / N/A/R, de acordo com a ABNT: NBR 11768/2011. Os aditivos foram selecionados em misturas 

preliminares de acordo com a com capacidade de redução de água sem perder a trabalhabilidade e capacidade de tornar o 

concreto uma matriz fluida, melhorando a trabalhabilidade mesmo com a diminuição da água. 

 

Foram utilizados dois tipos de fibras de vidro álcali resistentes, além de fibras de aço e fibras de polietileno de alta 

densidade, ao qual essas têm a função de auxiliar na minimização das fissuras originadas pela retração do concreto. As 

fibras causam uma diminuição na trabalhabilidade, sendo essa diretamente proporcional ao volume de fibras adicionada 

ao concreto (MEHTA E MONTEIRO, 2008) [8] e o fator de forma de cada fibra, definido pela relação do comprimento 

e do diâmetro ao qual foi determinado a partir das informações cedidas pelos fabricantes. As propriedades das fibras 

utilizadas estão apresentadas na Tabela 1 a seguir. 
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Para determinar o traço de referência foram analisadas as propriedades físicas dos materiais utilizados. A massa específica 

dos finos como a Sílica Ativa e o cimento Portland foram determinadas de acordo com a NM 23/2001, já a do agregado 

miúdo de acordo com a NM 52/2009 e NBR 9776/1987. As propriedades granulométricas do agregado miúdo foram 

determinadas segundo a NM 248/2001 e da NBR 7217/1987. 

 

Tabela 1 - Propriedades características das fibras [9,10,11]. 

Fibra Material 
Comprimento 

(mm) 

Diâmetro 

(mm) 

Módulo de elasticidade 

(GPa) 

Densidade 

(g/cm³) 

Fator de Forma 

(mm/mm) 

FV I Vidro 12 0,207 72 2,68 58 

FV II Vidro 12 0,014 72 2,68 857 

FP Polietileno 12 0,000037 79 0,97 337.838 

FA Aço 26,5 0,631 187, 7,80 42 

 

Com base na literatura consultada, e após diversos traços elaborados, foi utilizado como um traço de referência (Tabela 

2) para uma matriz cimentícia com consumo de 1000kg de cimento por m³, à qual foram variados os cimentos e aditivos, 

e adicionadas proporções de 1% e 2% de fibra em substituição volumétrica do agregado miúdo. 

 

Tabela 2 - Traço de referência. 

Materiais Consumo, kg/m³ 

Cimento Portland 1000,00 

Sílica ativa 75,48 

Agregado miúdo 1052,57 

Água 235,00 

Superplastificante 15,00 

 

Este estudo foi realizado em duas etapas, sendo na primeira realizada a análise da influência dos aditivos 

superplastificantes de diferentes fornecedores com a incorporação de apenas um tipo de fibra. Na segunda etapa, foi 

avaliada a incorporação dos diferentes tipos de fibras à matriz cimentícia elaborada com o aditivo de menor desempenho, 

para se verificar as limitações do uso deste aditivo. 

 

i. Propriedades do concreto no estado fresco: 

 

Os concretos foram desenvolvidos para obter consistência auto adensável. Conforme as pequenas dimensões dos 

agregados utilizados os testes geralmente utilizados para estabelecer e avaliar a consistência do concreto não são 

aplicáveis, sendo assim, foi utilizado um método adaptado da NM 67/1998, ao qual foi medido somente a abertura do 

espalhamento do compósito após a retirada do mini tronco de cone. Os dados foram obtidos em intervalos de 0, 10, 20 e 

30 minutos após o término da mistura. 

 

3. RESULTADOS 

 

Na primeira etapa deste estudo foi avaliada a influência de dois diferentes aditivos superplastificantes em matrizes 

cimentícias com incorporação de um tipo de fibra de vidro. Os resultados das aberturas do traço de referência e com a 

adição de 1% e 2% da fibra de vidro I estão dispostos na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Resultados das áreas de aberturas (mm²). 

Tempo de 

abertura 
REF-0-SPI FVI-1-SPI FVI-2-SPI REF-0-SPII FVI-1-SPII FVI-2-SPII 

0 Min 341,50 322,00 230,50 297,50 282,50 217,50 

10 Min 336,00 313,50 229,50 287,50 267,00 209,50 

20 Min 319,00 306,00 223,00 286,00 247,00 205,50 

30 Min 313,00 287,00 219,50 284,50 229,00 195,50 
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Na Figura 1 estão plotados os resultados, na qual pode se observar que o SPI, teve as características de fluidez do 

compósito apropriadas à expectativa do estudo, tendo o compósito de referência com destaque muito em função da não 

adição de fibras e o compósito com 1% FVI tendo a fluidez reduzida, porém com uma boa abertura. Os compósitos 

elaborados com o aditivo SPII apresentaram redução de abertura mesmo sem adição de fibras, tendo um desempenho 

inferior quando comparado com o SPI. 

 

 
Figura 1 - Evolução das aberturas em mm² dos compósitos ao longo do tempo. 

 

Na Figura 2 estão apresentadas estas diferenças nas aberturas dos compósitos de referência estudados com os diferentes 

aditivos. 

 

  
(a) (b) 

Figura 2 – Aberturas dos compósitos de referência (REF) elaborados com os aditivos superplastificantes 

(a) SPI e (b) SPII. 

 

Em uma segunda etapa, foi avaliada a influência das quatro diferentes fibras analisadas na trabalhabilidade do compósito 

elaborado com o aditivo SPII. Apesar deste aditivo ter tido um desempenho inferior quando comparado com o SPI, outros 

parâmetros técnicos levaram a este ser escolhido para dar continuidade nas demais pesquisas realizadas pelo grupo de 

pesquisa do LIEC/IFSP Caraguatatuba. Os resultados obtidos nesta etapa estão expressos na Tabela 4, sendo apresentado 

a área de abertura do espalhamento. 
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Tabela 4 - Resultados das áreas de aberturas (mm²). 

Tempo de 

abertura 
REF-0-SPII FVI-1-SPII FVII-1-SPII FP-1-SPII FA-1-SPII FVI-2-SPII FVII-2-SPII FP-2-SPII FA-2-SPII 

0 Min 341,50 322,00 230,50 297,50 282,50 180,00 100,00 259,00 217,50 

10 Min 336,00 313,50 229,50 287,50 267,00 161,50 100,00 246,00 209,50 

20 Min 319,00 306,00 223,00 286,00 247,00 158,00 100,00 211,50 205,50 

30 Min 313,00 287,00 219,50 284,50 229,00 151,00 100,00 199,50 195,50 

 

 
Figura 3 - Evolução das aberturas em mm² dos compósitos ao longo do tempo. 

 

A Figura 3 exibe as aberturas das quatro fibras utilizadas sendo utilizado o aditivo SPII para essa análise. O traço de 

referência obteve as maiores aberturas e conforme foi se adicionando fibras ao concreto a fluidez se reduzia diretamente 

proporcional ao tempo de análise e ao volume de fibras no compósito cimentício. Foi verificada também uma forte 

correlação com os fatores de forma, como citado na bibliografia quanto maior o fator de forma da fibra menor é a abertura.  

 

Analisando o gráfico é possível observar que a fibra de aço obteve as maiores aberturas, pois o fator de forma da FA é de 

42 mm/mm e a fibra que teve suas piores aberturas foi a FP, ao qual tanto com 1% e 2% não obtiveram aberturas, pois 

além de seu fator de forma elevado de 337,838 mm/mm é uma fibra difícil de trabalhar pelo fato de serem difícil dispersão, 

gerando uma dificuldade na mistura dessas no compósito. A fibra com o maior fator de forma é a FVII, com 857 mm/mm. 

A FVII não obteve abertura no espalhamento do mini-tronco de cone com o volume 2%. 

 

Alguns traços não adquiriram fluidez suficiente para obter abertura de espalhamento, sendo assim, quando retirava-se o 

mini tronco de cone mantinham o formato deste, tendo área igual a base do mesmo, sendo esses os traços realizados com 

a fibra FPE tanto 1% e 2% (Figura 4b), além da mistura realizada com 2% da fibra FVII. 
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(a) (b) 

Figura 4 – Aberturas dos compósitos de referência REF-0-SPII (a), e do compósito FP-2-SPII (b) 

 

O traço de referência obteve as maiores áreas de abertura, demonstrando boas características de fluidez. A Figura 5 

apresenta o gráfico com a correlação entre as aberturas de espalhamento do mini tronco-de cone com os fatores de forma 

das fibras adicionadas aos compósitos. Este gráfico é apresentado em escala logaritima base 5 e os dados do compósito 

reforçado com fibras de polietileno de alta densidade (FP) não foram considerados devido ao valor extremamente elevado 

do seu fator de forma. As curvas de regressão foram representadas como funções exponenciais e os valores de r quadrado 

próximos a 1 demonstram a forte correlação entre os parâmetros analisados. 

 

 
Figura 5 - Evolução das aberturas em mm² dos compósitos ao longo do tempo. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

• O reforço de fibras em compósitos cimentícios de ultra alto desempenho têm influência direta na sua 

trabalhabilidade, com redução diretamente proporcional ao volume de fibras acrescentado no compósito.  

• O fator de forma das fibras tem influência direta na trabalhabilidade e quanto maior o fator de forma menor tende 

a ser a trabalhabilidade. Essas características são notadas quando se analisa os resultados, pois conforme 

aumenta-se o volume de fibras no compósito a área de abertura diminui, conforme demonstrado graficamente.  

• Assim como pode ser analisado que a fibra FPE tem um fator de forma elevadíssimo, tendo sua abertura 

totalmente reduzida, obtendo o valor da área de abertura para o volume de 1% e 2% igual a área da base do mini 

tronco de cone.  
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• Já as fibras FA e FV I tem valores de área de abertura aproximados ao de referência, tendo a diminuição baseada 

em função do volume de fibras adicionadas, sendo observado que com 1% a FV I obteve maior abertura, já com 

2% a FA alcançou abertura maior, mas mantendo seus valores de abertura próximos. 
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RESUMO 

 

Encontram-se diversos trabalhos acerca do desempenho de estruturas de concreto armado e metálicas frente a altas 

temperaturas. Entretanto, ainda há escassas referências sobre o comportamento da alvenaria estrutural sob influência de 

temperaturas elevadas. O presente trabalho avalia o efeito das altas temperaturas na alvenaria estrutural e seus 

componentes, mediante o estudo na redução de resistência mecânica da argamassa, prismas e pequena parede. Faz-se 

uso de argamassa estrutural industrializada de 4 MPa e blocos cerâmicos estruturais de espessura 14 cm. Utilizando 

esses materiais foram moldados prismas e duas pequenas paredes. As argamassas e prismas cerâmicos foram divididos 

em três lotes. Um lote foi utilizado para aferir a resistência à temperatura ambiente, os outros dois lotes foram aquecidos 

à temperatura de 400ºC e 900ºC. Uma das pequenas paredes foi aquecida à temperatura de 900ºC. As argamassas 

mostraram-se mais sensíveis ao aquecimento, comparada aos prismas e pequenas paredes. As argamassas aquecidas a 

400ºC mantiveram certa resistência residual, já as submetidas à temperatura de 900ºC não apresentaram resistência 

significativa, onde os prismas e pequena parede ainda mostram certa resistência. Este comportamento pode estar 

associado pela menor área de exposição da argamassa nas juntas de assentamento, bem como efeito favorável do 

confinamento desta nas juntas. 

 

Palavras-chave: Altas Temperaturas; Alvenaria Estrutural; Ensaios. 

 

 

ABSTRACT 

 

There are several works about the performance of reinforced concrete and steel structures against high temperatures. 

However, there are still few references on the behavior of structural masonry under the influence of high temperatures. 

This work evaluates the effect of high temperatures on structural masonry and its components, by studying the 

reduction of mechanical resistance of mortar, prisms and small wall. It makes use of 4 MPa industrialized structural 

mortar and 14 cm thick structural ceramic bricks. Using these materials, prisms and two small walls have been shaped. 

The mortars and ceramic prisms were divided into three lots. One batch was used to measure resistance to room 

temperature, the other two batches were heated to 400ºC and 900ºC. One of the small walls has been heated to a 

temperature of 900ºC. The mortars were more sensitive to heating, compared to prisms and small walls. The mortars 

heated to 400ºC maintained some residual resistance, while those submitted to the temperature of 900ºC showed no 

significant resistance, where the prisms and small wall still show some resistance. This behaviour can be associated 

with the smaller area of exposure of the mortar in the laying joints, as well as the favourable effect of its confinement in 

the joints. 

 

Keywords: High Temperatures; Structural Masonry; Testing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A alvenaria está entre os materiais de construção que tem sua utilização datada a longo tempo pela humanidade. 

Encontram-se diversas edificações de alvenaria em blocos de rocha ou cerâmico construídas há séculos, ainda em 

condições de uso. 

  

A alvenaria estrutural surgiu inicialmente como um sistema construtivo baseado em critérios empíricos que empilhava 

blocos de forma a cumprir a arquitetura projetada. Somente por volta da década de 50, a alvenaria voltou a ganhar 

importância como sistema construtivo a partir do avanço de pesquisas na área de alvenaria estrutural. 

 

As significantes melhoras nos materiais e os avanços na produção dos blocos, nos métodos de cálculo e nas técnicas 

construtivas, muito contribuíram para que a alvenaria estrutural hoje tenha reconhecimento como uma solução 

economicamente eficiente para a construção de edifícios.  

 

A alvenaria é composta normalmente de blocos cerâmicos ou de concreto assentados sobre uma junta de argamassa a 

qual deve existir para absorver e distribuir os esforços de compressão, cisalhamento e pequenas tensões de tração a qual 

esta pode estar sujeita. Para blocos cerâmicos, a queima deste material ocorrida durante a fase de fabricação gera uma 

conexão forte entre os poros a qual evita poro-pressões durante um cenário de incêndio, favorecendo a estabilidade 

estrutural dos blocos [1]. 

 

Bailey [2] afirma que experiências feitas com paredes de alvenarias submetidas a incêndios reais têm desempenho 

muito bom e a falha, se ocorre, é normalmente devido ao deslocamento lateral excessivo, resultando em colapso da 

estrutura. 

 

Encontra-se na literatura nacional vários trabalhos acerca do desempenho de concreto frente a altas temperaturas [3-6]. 

Conforme Purkiss [7], tem havido pouco desenvolvimento na avaliação do desempenho das alvenarias frente ao fogo. 

Mohamad [8] afirma que a alvenaria estrutural tem a sua viabilidade diretamente relacionada a requisitos de 

desempenho dos elementos, sendo um dos principais a segurança ao fogo. 

 

Em contrapartida, a alvenaria estrutural, apesar de bastante difundida no meio técnico, ainda é deficitária de dados sobre 

sua resistência a temperaturas elevadas. Nos últimos anos tem havido mais trabalhos nacionais focados na alvenaria 

estrutural [9-14]. 

 

O ensaio de prisma cerâmico tornou-se a principal forma para avaliação de alvenarias, pelo fato de paredes em escala 

real ou mesmo pequenas paredes terem uma complexidade maior de construção dos corpos de prova e equipamentos 

necessários para realização dos ensaios. 

 

Com a finalidade de auxiliar o melhor entendimento da alvenaria estrutural sob efeito de grandes aquecimentos, 

pretende-se avaliar a redução da resistência mecânica da argamassa, prismas e uma pequena parede frente a altas 

temperaturas. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A argamassa estrutural utilizada foi a industrializada com resistência nominal de 4 MPa, visando a redução no número 

de variáveis a serem controladas, referente ao proporcionamento dos materiais para a dosagem da argamassa. 

 

Para averiguar o comportamento isolado da argamassa estrutural frente a temperaturas elevadas, foram moldados três 

lotes de corpos de prova prismáticos de dimensões 4 x 4 x 16 centímetros (cada lote contendo três corpos de prova), 

para serem ensaiados após sua exposição às condições de altas temperaturas, seguindo a metodologia da norma ABNT 

NBR 13279:2005 [15]. 

 

Um lote foi utilizado para verificar a resistência à temperatura ambiente, os outros dois lotes foram usados para estudar 

a redução da resistência nas temperaturas de 400ºC e 900ºC. A escolha da temperatura de 400ºC foi baseada no fato das 

principais pesquisas sobre argamassas para concreto, mostrarem que este patamar de temperatura não causa grande 

degradação no material, quando resfriado lentamente, já a temperatura de 900ºC foi escolhida por ser uma temperatura 

normalmente atingida (e muitas vezes superada) em incêndios reais. 
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Para moldagem de todos os prismas e pequenas paredes, foram utilizados blocos estruturais cerâmicos de paredes 

maciças com dimensões, mostradas na Figura 1, tendo uma área líquida média de 188,37 cm2, com relação entre área 

líquida e área bruta de 0,46. 

 

 

 

 

Figura 1 – Dimensões dos blocos estruturais utilizados (dimensões em cm). 

 

Os prismas são compostos por dois blocos, e utilizando argamassa de 4 MPa, com dimensão final de 29 x 40 cm 

(largura x altura) para estudo do comportamento dos prismas após exposição a temperaturas elevadas. A Figura 2 ilustra 

o aspecto dos prismas cerâmico utilizados no estudo. 

 

 

Figura 2 – Aspecto dos prismas cerâmicos utilizados no estudo.. 

 
Para o estudo da resistência mecânica dos prismas cerâmicos após exposição a altas temperaturas foram moldados três 

conjuntos de corpos de prova, contendo três prismas em cada conjunto. Um conjunto foi mantido a temperatura 

ambiente, outro foi submetido ao aquecimento de 400ºC e o último foi aquecido a 900ºC. 
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No caso das paredes, foram construídos dois protótipos para serem submetidos à compressão, conforme Figura 3. Um 

foi ensaiado a temperatura ambiente e outro após o aquecimento a 900ºC. A pequena parede de alvenaria estrutural de 

blocos cerâmicos submetida ao aquecimento (Parede A) possui largura de 90 cm e altura 100 cm (cinco fiadas). Já a 

parede B permaneceu a temperatura ambiente para ser ensaiada à ruptura, a fim de estimar a redução da resistência em 

relação à parede A. Esta parede foi moldada apenas com quatro fiadas (80 cm de altura), pois a prensa hidráulica do 

laboratório não possuía curso suficiente para romper uma parede com cinco fiadas de altura. Nenhuma das paredes 

recebeu revestimento argamassado (emboço). 

 

 
Figura 3 – Paredes moldadas para realização do ensaio à compressão. 

 

Os fornos utilizados nos ensaios são fornos trifásicos dotados de resistências elétricas de aço Kanthal A, com potência 

nominal de 18 kW com capacidade de operar a temperaturas de até 1300ºC, conforme especificação do fabricante. Para 

realização dos ensaios da parede, foi feita uma adaptação em um dos fornos, tendo sido retirada a porta, ficando com 

uma abertura frontal de 60 x 72 cm e feita uma compensação nas resistências elétricas internamente para que 

continuasse a ter a mesma resistência total (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Vista geral do forno. 

 

Em todas as amostras de argamassas, prismas e pequenas paredes, após a moldagem, aguardou-se um período de cura 

de 28 dias antes da realização dos ensaios. Todos os corpos de prova foram aquecidos a partir da temperatura ambiente, 

atingidas as temperaturas definidas para os ensaios, foram mantidos neste patamar de aquecimento durante 30 minutos.  

A ruptura das amostras ocorreu dois dias após a finalização dos aquecimentos. No caso da pequena parede, a ruptura 

ocorreu após 24 horas após o aquecimento. 
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A aplicação de carga na Parede A, após o aquecimento, foi feita através de um macaco hidráulico com capacidade de 

500 kN, mobilizado com o auxílio de uma bomba manual. O macaco hidráulico foi acoplado na parte superior do 

pórtico, preso por um trilho metálico e a carga foi aplicada sobre uma barra metálica que distribuiu de maneira uniforme 

o carregamento para o topo da alvenaria (Figura 5). 

 

 

 
 

Figura 5 – Macaco hidráulico e bomba hidráulica usados no ensaio. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Comportamento da argamassa  

 

As argamassas aquecidas foram deixadas dois dias em condições ambientais antes de serem ensaiadas à ruptura, para 

verificar se haveria alguma degradação visível. Observou-se que essas amostras não apresentaram nenhuma 

modificação visível no seu aspecto após esse período. No instante dos ensaios mecânicos das argamassas submetidas ao 

aquecimento, foi feito também a ruptura do lote de argamassa mantida à temperatura ambiente, para análise da redução 

da resistência. 

  

O lote que ficou à temperatura ambiente obteve uma resistência média à tração de 1,05 MPa e de 4,10 MPa para 

compressão, com desvio padrão de 0,10 MPa na tração e 0,33 MPa na compressão. Já as argamassas submetidas à 

temperatura de 400ºC conseguiram uma resistência média à tração de 0,41 MPa e 2,32 MPa à compressão com desvio 

padrão de 0,04 MPa na tração e 0,23 MPa na compressão. Neste caso, a resistência residual na tração ficou em 39% e 

56,6% na compressão. Já as argamassas expostas à temperatura de 900ºC não obtiveram resistência significativa quando 

rompidas. Quando deixadas em condições ambientais tiveram elevada deterioração, indicando que essa temperatura é 

suficiente para promover a degradação completa das argamassas.  

 

Em uma primeira análise, a resistência residual de argamassas estruturais são é sensível às altas temperaturas em 

comparação às argamassas compostas somente de cimento e areia. Em estudo conduzido por Karahan [16], as 

argamassas compostas de cimento e areia, aquecidas a 400ºC e mantidas em temperatura ambiente por 24 horas antes da 

ruptura, a resistência residual à compressão foi de 92%, já a 800ºC a resistência ficou em 28% e a 1000ºC a resistência 

residual ficou próximo de 6%. Isso sugere que o contato com a umidade ambiental promove reações nos constituintes 

das argamassas estruturais para alvenaria que reduzem sua resistência. Comportamento observado nos ensaios, uma vez 

que as argamassas estruturais submetidas a 900ºC, após 48 horas, ficaram tão frágeis que inviabilizaram seu manuseio 

sem que houvesse desagregação do material.  
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3.2 Resistência residual dos prismas e pequena parede 

 

Os blocos usados para realização de todos os ensaios mecânicos foram ensaiados de acordo com a ABNT NBR 

15270:2005 [17], possuindo resistência média à compressão de 11,5 MPa com desvio padrão de 1,14 MPa e coeficiente 

de variação 9,94%. A Tabela 1 e a Figura 6 apresentam o resultado da resistência residual à compressão dos prismas 

cerâmicos que foram aquecidos a temperaturas de 400ºC e 900ºC. 

 
Tabela 1 – Resistência à compressão dos prismas submetidos a altas temperaturas. 

Temperatura Identificação 

do CP 

Resistência à 

compressão (MPa) 

Resistência 

média (MPa) 

“ambiente” 

PR-1 N 5,99 

5,30 PR-2 N 4,46 

PR-3 N 5,44 

400ºC 

PR-1 400 3,92 

3,87 PR-2 400 4,73 

PR-3 400 2,96 

900ºC 

PR-1 900 2,83 

2,58 PR-2 900 1,58 

PR-3 900 3,33 

 

 

 
Figura 6 – Gráfico da resistência à compressão dos prismas submetidos às altas temperaturas. 

 

 

Analisando os dados da resistência dos prismas após a exposição às altas temperaturas, se constatou que a redução no 

nível de resistência desses foi menor que nas argamassas para um mesmo nível de temperatura, devido, entre outros 

fatores, ao confinamento da argamassa na junta dos prismas e uma menor área de exposição da argamassa ao 

aquecimento. Enquanto a resistência média residual à compressão a 400ºC da argamassa ficou em 56,6%, nos prismas 

esse valor ficou em 73% e ainda a 900ºC, quando os corpos de prova de argamassa perderam totalmente sua resistência, 

os prismas ainda obtiveram uma resistência média à compressão de 48,7% comparada com a resistência dos prismas 

não aquecidos. 

 

A cerâmica, por ser fabricada a partir do cozimento de argila, não tem alteração significativa na sua microestrutura após 

serem exposta às temperaturas dos ensaios, menores que aquelas de queima dos produtos cerâmicos, enquanto a 

argamassa tem modificação nos seus constituintes devido às reações deletérias promovidas pelo aumento da 

temperatura, as quais reduzem sua resistência.  
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Este é um dos motivos pelo qual após a exposição a 900ºC, em que as argamassas não mostraram resistência 

significativa, os prismas ainda apresentaram alguma resistência à compressão, esse comportamento se deve ao fato da 

argamassa das juntas terem uma menor exposição às temperaturas elevadas, além disso, ficarem sob um estado de 

confinamento parcial durante o carregamento de compressão.  

 

Os prismas submetidos à temperatura de 400ºC tiveram sua forma de ruptura semelhante aos prismas que 

permaneceram à temperatura ambiente, já os prismas submetidos à temperatura de 900ºC apresentaram ruptura por 

esmagamento da junta de argamassa, ruptura típica de prismas com blocos resistentes e argamassas de baixa resistência. 

 

Mohamad [8] lembra que a forma de ruptura dos prismas ocorre tanto pela indução de tração no bloco quanto ao 

esmagamento da junta, entretanto é possível afirmar que, para alvenarias cerâmicas, após a exposição a temperaturas 

elevadas a tendência é de a ruptura ocorrer por esmagamento da junta, conforme se observou em ensaio. 

 

Para a realização da ruptura da pequena parede aquecida (Parede A), foi aplicado carregamento no macaco hidráulico 

até haver a ruptura da parede. A carga máxima aplicada no macaco foi de 315 kN quando se observou o escoamento de 

carga, obtendo-se a tensão de ruptura da parede de 2,50 MPa para a área bruta. 

 

Para pequena parede que permaneceu à temperatura ambiente (parede B), a tensão de ruptura foi de 3,77 MPa. Sendo 

assim, a tensão obtida para a pequena parede exposta às altas temperaturas foi de 66,3% desse valor.  

 

A redução da resistência à compressão da parede submetida às altas temperaturas foi menor em relação aos prismas 

submetidos à temperatura equivalente. Esse fato se deve, além do fato do nível de confinamento dos blocos da parede 

ser maior devido à existência da junta horizontal e vertical, ainda a degradação da argamassa ocorre somente em uma 

das faces da parede, diferente dos prismas onde ocorre em todas as faces. 

 

Por outro lado, a resistência residual da parede submetida a altas temperaturas, foi muito próxima do valor da 

resistência média dos prismas submetidos ao mesmo gradiente térmico (2,58 MPa) com uma diferença de apenas 3%. 

Porém, para confirmar que há a tendência de ocorrer esse tipo de comportamento, é necessário ter um número maior de 

amostras de prismas e paredes.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho buscou avaliar a redução da resistência da alvenaria estrutural cerâmica e seus componentes submetidos a 

temperaturas elevadas equivalentes a situação de incêndio. Fez-se uso de argamassa industrializada de resistência 

4 MPa e blocos cerâmicos de paredes maciças. Foi analisada a redução da resistência à compressão da argamassa, 

prismas composto por dois blocos a temperatura de 400ºC e 900ºC, além de ensaio de pequena parede a temperatura de 

900ºC. 

 

Para os corpos de prova analisados, a redução percentual da resistência à compressão para um mesmo patamar de 

temperatura foi maior para as argamassas, comparado aos prismas cerâmicos. Da mesma forma, os prismas cerâmicos 

obtiveram maior perda de resistência em relação à pequena parede moldada com os mesmos materiais e submetida ao 

mesmo patamar de aquecimento. 

 

Na argamassa aquecida a 400ºC, mostrou resistência residual média à tração de 39% e à compressão de 56,6% em 

relação à argamassa que permaneceu a temperatura ambiente. Já a argamassa aquecida até 900ºC apresentaram 

resistência residual desconsiderável. 

 

Os prismas aquecidos a 400ºC obtiveram resistência residual média de 73% em relação aos prismas que permaneceram 

à temperatura ambiente, enquanto os aquecidos a 900ºC alcançaram resistência média de 48,7%, comparado aos 

prismas que ficaram na temperatura ambiente, e com ruptura ocorrendo por esmagamento da junta. 

 

Para a pequena parede submetida ao aquecimento a 900ºC, a resistência à compressão foi correspondente a 66,3% a 

resistência da pequena parede mantida a temperatura ambiente. Ainda, a tensão de ruptura desta parede ficou muito 

próxima da tensão média de ruptura dos prismas, também aquecidos a 900ºC, porém para afirmar que essa é uma 

tendência é necessário ensaiar mais amostras. 
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RESUMO 

 

É cada vez mais frequente o emprego de fibras de polipropileno em argamassas de revestimento. No entanto, para o seu 

bom funcionamento, é necessário que elas estejam bem distribuídas. Diferentes sequências de mistura já foram 

realizadas, entretanto não se encontram muitos estudos comparando-as. Este trabalho avaliou o efeito da sequência de 

mistura dos materiais em propriedades de argamassas com fibra de polipropileno. Produziram-se argamassas mistas, 

com areia natural e fibras de polipropileno, utilizando duas sequências de mistura e dois comprimentos de fibras. Foram 

avaliadas a resistência à tração na flexão e resistência à compressão aos 28 dias e a variação dimensional ao longo de 28 

dias. A análise estatística mostrou que a sequência de mistura influenciou significativamente nos resultados de 

resistência à compressão e à tração, sendo que a “mistura seca”, em que as fibras são misturadas previamente à areia, foi 

a que apresentou os melhores resultados. Quanto à retração, todas as argamassas com fibras, independentemente do 

comprimento e sequência de mistura, tiveram menor retração. Nas idades iniciais, a “mistura úmida”, em que a fibra é 

colocada na argamassa já preparada, apresentou menor retração. Constatou-se que, para a metodologia utilizada e 

propriedades avaliadas, a sequência de mistura não exerce influência significativa na retração, apenas na resistência.  

 

Palavras-chave: argamassa; fibras de polipropileno; retração; sequência de mistura. 

 

ABSTRACT 

 

The use of polypropylene fibers in coating mortars is more and more frequent, but for their proper functioning it is 

necessary that they are well distributed. Different mixing sequences have already been carried out, however there are 

not many studies comparing them. This work evaluated the effect of the mixing sequence of materials on properties of 

mortars with polypropylene fiber. Mortars were produced with natural sand and polypropylene fibers, using two mixing 

sequences and two fibers’ lengths. Flexural strength and compressive strength at 28 days and dimensional changes over 

28 days were evaluated. Statistical analysis showed that the mixing sequence significantly influenced the results of 

compressive strength and flexural strength, being that the "dry mixture", in which the fibers are previously mixed with 

sand, presented the best results. In terms of shrinkage, all mortars with fibers, regardless of the length and sequence of 

mixing, had less shrinkage. In the early ages, the wet mixture, in which the fiber is added in the mortar already 

prepared, showed less shrinkage. It was found that, for the methodology used and properties evaluated, the mixing 

sequence doesn’t have a significant influence on the shrinkage, only on the flexural strength and compressive strength. 

 

Keywords: mortar; polypropylene fiber; shrinkage; mixing sequence. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Uma das grandes preocupações do profissional de engenharia civil é a durabilidade das construções. No caso dos 

revestimentos argamassados, uma das maiores preocupações é a fissuração por retração. Esta manifestação patológica, 

além de influenciar na estética da edificação, pode causar outros problemas, como prejudicar a aderência do 

revestimento, estanqueidade e, consequentemente, a durabilidade do revestimento. Uma solução que vem sendo 

empregada atualmente é a utilização de fibras na argamassa, podendo ser, por exemplo, de polipropileno, PVA, PET ou 
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naturais. 

  

A adição de fibras age diretamente no reforço da matriz cimentícia, aumentando sua resistência, de modo a controlar a 

fissuração do compósito. Estudos relatam melhoria na tenacidade das argamassas e aumento da absorção de 

deformações nos revestimentos argamassados [1, 2, 3].  

 

Dentre as fibras existentes, a fibra de polipropileno é uma das mais utilizadas devido a facilidade de obtenção, ao baixo 

custo, a boa durabilidade, não absorver muita água e ser resistente ao meio alcalino. No entanto, para o bom 

funcionamento das fibras é necessário que elas estejam bem distribuídas, obtendo-se uma mistura homogênea. 

Conforme Bentur e Mindess [3], a uniformidade da distribuição das fibras depende consideravelmente do processo de 

mistura, sendo que raramente é obtida uma distribuição uniforme. Os autores ainda afirmam que os efeitos das fibras 

dependem do comprimento e da orientação delas, assim como da resistência ao cisalhamento da matriz da fibra. 

 

Diferentes sequências de mistura já foram realizadas por vários autores. Silva [4] constatou que a ordem de introdução 

dos materiais e o tempo de mistura são aspectos que influenciam consideravelmente na homogeneidade da argamassa, 

influenciando nas suas propriedades. Conforme a autora, o método de mistura deve resultar em baixa incorporação de 

ar, o que se obtém utilizando curto tempo de mistura, entretanto, para se obter a melhor distribuição da fibra, o tempo de 

mistura deve ser elevado. 

 

Em seu trabalho, Silva [4] misturou a fibra de polipropileno somente com a areia, acrescentando a água e demais 

materiais posteriormente. Outros autores [2, 5, 6] também adicionaram as fibras de polipropileno ao agregado seco, só 

após acrescentando os aglomerantes e a água. Já Siqueira [7] utilizou duas sequências distintas com dois tipos de 

argamassa: para a argamassa com cal hidratada, a fibra foi adicionada em estado plástico; e na argamassa com aditivo 

plastificante a fibra foi adicionada na mistura em estado seco.  

 

Nenhum desses autores efetuou comparações entre os procedimentos de misturas. Neste sentido, França e Pileggi [8] 

realizaram um estudo com fibra de PVA, apontando como melhor resultado a sequência em que a fibra era adicionada à 

mistura no ponto de fluidez, argumentando que o esforço para a mistura era menor com as argamassas mais fluidas, e o 

comportamento reológico mais estável. Entretanto, os autores não realizaram avaliações das argamassas no estado 

endurecido ou quanto à retração. 

 

Dessa forma, devido a crescente utilização de fibras em argamassas, este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da 

sequência de mistura dos materiais em propriedades de argamassas produzidas com diferentes comprimentos de fibras 

de polipropileno. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o estudo, foram definidas como variáveis independentes: o comprimento da fibra (6 e 12 mm) e a sequência de 

mistura. A quantidade de fibra empregada foi fixada em 850 g/m³, em função de estudos realizados [2, 9], os quais 

indicam que teores entre 500 e 1500 g/m³, equivalendo a 0,5% da massa de cimento beneficiam positivamente na 

redução da retração. As misturas realizadas estão apresentadas na Tabela 1, onde: MS é “Mistura seca”, em que as 

fibras foram misturadas à areia seca; MU é “Mistura Úmida”, na qual as fibras foram adicionadas à mistura em estado 

plástico, após todos os materiais misturados. O detalhamento das sequências de mistura e traço empregado encontram-

se no item 2.2.  

  

Tabela 1 – Misturas realizadas. 

Combinação Nº Identificação Comprimento da fibra (mm) Sequência de mistura 

1 REF - NBR 16541 [10] 

2 MS6 6 MS 

3 MS12 12 MS 

4 MU6 6 MU 

5 MU12 12 MU 
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2.1. Materiais Utilizados  

 

Os materiais utilizados na composição das argamassas foram: cimento Portland CP II F 32, cal hidratada CH II, areia 

natural de rio, água e fibras de polipropileno de 6 e 12 mm de comprimento. Na Tabela 2 está apresentada a 

caracterização do agregado utilizado. 

 

Tabela 2 - Caracterização do agregado. 

Ensaio Norma Resultado 

Dimensão máxima característica (mm) NBR NM 248 [11] 2,36 

Módulo de finura NBR NM 248 [11] 2,27 

Massa específica (kg/m³) NBR NM 52 [12] 2632 

Massa unitária (kg/m³) NBR NM 45 [13] 1580 

 

As fibras de polipropileno utilizadas possuem comprimento de 6 e 12 mm, diâmetro de 18 μm e massa específica de 

0,91 kg/dm³. A área superficial específica das fibras de 6 mm é 225 m²/kg e das fibras de 12 mm é 244 m²/kg. 

 

2.2. Preparo das Argamassas 

 

As argamassas foram produzidas no traço em volume 1:1:6, de cimento, cal e areia, o qual foi convertido para massa, a 

partir dos valores de massa unitária dos materiais. Dessa forma, o traço em massa realizado foi 1:0,6:9,12.  

 

As argamassas foram preparadas em argamassadeira de bancada. A mistura de referência foi realizada conforme 

recomendações da NBR 16541 [10], entretanto foi realizada mistura intermediária de cal, areia e água, a qual era 

mantida coberta em sala climatizada, por 24 horas. Para as misturas com fibra, também foi produzida argamassa 

intermediária 24 horas antes da mistura final, utilizando-se dois processos de mistura:  

 

- MS (“Mistura seca”): seguiu o processo de mistura proposto por Silva [4], em que as fibras eram misturadas à areia 

ainda seca por 5 segundos, acrescentando-se pequena quantidade de água inicialmente, conforme ilustram as Figuras 1 e 

2. 

 
Figura 1 - Mistura seca (1ª Etapa) [4]. 

 

 

 

Figura 2 - Mistura seca (2ª Etapa) [4]. 
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- MU (“Mistura úmida”): foi empregado o processo de mistura ilustrado nas Figuras 3 e 4, no qual as fibras foram 

adicionadas à mistura úmida após todos os materiais misturados, antes de atingir a consistência estabelecida. Para a 

produção da argamassa intermediária (1ª Etapa), seguiu-se a sequência descrita a seguir: 

 

 a. Colocou-se a areia na argamassadeira e, com ela em movimento, após 5 segundos, despejou-se pequena 

quantidade de água (5% da água do primeiro dia), efetuando-se a mistura por 85 segundos; 

b. Com o misturador ligado, adicionou- se a cal e o restante da água do primeiro dia, misturando por 120 

segundos; 

c. Com a argamassadeira desligada, verificou-se com uma espátula se havia material não misturado ao fundo, e 

após deixou-se misturar por mais 30 segundos; 

d. Após o preparo da argamassa intermediária, esta foi pesada e mantida em repouso, protegida por lona 

plástica, em sala climatizada, até o dia seguinte. 

 

 

Figura 3 - Mistura úmida (1ª Etapa). 

 

Na 2ª Etapa de produção da argamassa, seguiu-se o procedimento descrito a seguir e apresentado na Figura 4. 

 

a. Pesou-se a mistura, de modo verificar se houve perda de água de um dia para o outro; 

b. Na argamassadeira, misturou-se a argamassa intermediária por 5 segundos e após foi acrescentado o 

cimento, misturando por mais 15 segundos; 

c. Em seguida, acrescentou-se a água e misturou-se por 130 segundos; 

d. Com a argamassadeira ligada, foram colocadas as fibras, deixando a mistura homogeneizar por 30 segundos.  

e. Com a argamassadeira desligada, verificou-se se não havia material no fundo. Mesmo não havendo, deixou-

se misturar por mais 2 minutos. 

 

 

Figura 4 - Mistura úmida – 2ª Etapa. 

 

A quantidade de água adicionada nas misturas foi definida de modo a se obter o índice de consistência fixado em 

(255±5) mm, o qual foi determinado conforme o procedimento descrito na NBR 13276 [14]. Também foi determinada a 

densidade de massa no estado fresco, conforme NBR 13278 [15]. A relação a/c, índice de consistência e consumo de 

cimento/m³ encontram-se na Tabela 3. 

 

Após o preparo das argamassas, foram moldados, para cada mistura, seis corpos-de-prova com dimensões (4x4x16) cm 

e quatro corpos-de-prova com dimensões (2,5x2,5x28,5) cm. A cura dos mesmos foi realizada em sala climatizada com 

temperatura de (23±2)ºC e umidade de (60±5)%. 
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Tabela 3 – Dados das argamassas no estado fresco. 

Mistura 
Relação 

a/c 

Consistência 

média (mm) 

Consumo 

de cimento 

(kg/m³) 

REF 1,61 253 170 

MS6 1,61 250 164 

MS12 1,66 251 163 

MU6 1,66 254 159 

MU12 1,67 258 158 

 

2.3. Propriedades Avaliadas 

 

Foram avaliadas as seguintes propriedades, aos 28 dias de idade: resistência à compressão e resistência à tração na 

flexão, segundo a NBR 13279 [16]. Também se verificou a variação dimensional, aos 4, 5, 6, 7, 14, 21 e 28 dias de 

idade das argamassas, seguindo procedimento da NBR 15261 [17]. Foram rompidos 6 corpos-de-prova por mistura, 

para a resistência à tração na flexão e 12 corpos-de-prova para a resistência à compressão, sendo estes as metades 

resultantes do ensaio anterior. Para a variação dimensional, foram utilizados 4 corpos-de-prova por mistura.  

 

Os dados obtidos nos ensaios no estado endurecido foram analisados estatisticamente, através de análise de variância 

(ANOVA), utilizando o software Statistica 7.0. Como critério de análise, adotou-se o nível de significância de 5%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos nos ensaios experimentais foram analisados, considerando suas médias. Para as propriedades no 

estado endurecido calcularam-se as médias e os desvios, descartando, quando necessário, valores que extrapolaram o 

valor máximo de desvio estabelecido nas normas correspondentes aos ensaios [16, 17].  A Tabela 4 mostra um resumo 

dos resultados médios de densidade de massa no estado fresco e resistência à tração na flexão e resistência à 

compressão.  

 

Tabela 4 – Resumo dos resultados obtidos. 

Mistura 
Relação 

a/c 

Densidade 

fresca 

(kg/m³) 

Resistência à tração 

na flexão (MPa) 

Resistência à 

compressão (MPa) 

Média  Desvio Média Desvio 

REF 1,61 2100 0,69 0,16 2,8 0,3 

MS6 1,61 2031 0,77 0,14 2,7 0,3 

MS12 1,66 2021 0,73 0,07 2,8 0,3 

MU6 1,66 1966 0,60 0,06 2,2 0,2 

MU12 1,67 1960 0,62 0,03 2,3 0,1 

 

Observa-se na tabela que a introdução das fibras nas misturas demandou o acréscimo de mais água, de modo a manter o 

índice de consistência, conforme constatado por Silva [4]. Centofante e Dagostini [9] verificaram redução gradativa da 

trabalhabilidade das argamassas com o aumento do teor de fibras empregados, atribuindo este comportamento a 

dificuldade delas se dispersarem no compósito. 

 

Com relação a densidade de massa no estado fresco, verificou-se redução em torno de 3,5% em comparação à 

argamassa de referência, para as argamassas cujo processo de mistura empregado foi a MS (“Mistura seca”), enquanto 

que nas argamassas produzidas com a sequência MU (“Mistura úmida”) a redução foi de 6,5%. A redução da densidade 

das argamassas com fibra se deve ao fato delas serem materiais leves e da incorporação de ar durante o processo de 

mistura [9, 4]. No caso da “Mistura úmida”, a maior redução na densidade provavelmente está relacionada ao maior 

tempo de mistura necessário para homogeneizar as fibras. 

 

Na Figura 5 apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios de resistência à compressão. Assim como constatado por 

outros autores [5, 9], a resistência à compressão não aumentou com o emprego das fibras, em comparação com a 

argamassa de referência.  
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Figura 5 – Resultados de resistência à compressão. 

 

Nas argamassas produzidas pelo processo de “Mistura seca” (MS6 e MS12), a resistência média foi praticamente a 

mesma que a argamassa de referência, independentemente do comprimento da fibra. Já as argamassas produzidas pelo 

processo de “Mistura úmida” (MU6 e MU12) apresentaram resistência à compressão 21,4% e 17,9% menores que a 

argamassa de referência, para os comprimentos de fibra de 6 e 12 mm, respectivamente. De acordo com Oliveira [5], a 

redução na resistência à compressão acontece provavelmente em função da incorporação de ar que ocorre durante o 

processo de produção das argamassas. Nota-se que as argamassas produzidas pelo processo de “Mistura úmida”, que 

demandaram mais tempo de mistura, foram as que tiveram menor resistência. Além disso, a relação água/cimento destas 

misturas foi maior que da argamassa de referência. 

 

Visando possibilitar uma melhor compreensão dos resultados, os dados foram analisados estatisticamente, constatando-

se que a sequência de mistura influenciou significativamente nos resultados obtidos, enquanto que o comprimento da 

fibra não influenciou significativamente, confirmando o que se observa no gráfico da Figura 5. 

 

Os resultados de resistência à tração na flexão podem ser visualizados na Figura 6. As argamassas produzidas pelo 

processo de “Mistura seca” obtiveram maior resistência à tração em comparação à argamassa de referência, sendo 

11,6% maior para a argamassa MS6 e 5,8% maior para a argamassa MS12. Em contrapartida, as misturas realizadas 

com a adição das fibras na argamassa úmida apresentaram resistência à tração inferior à argamassa de referência, sendo 

13,0% e 10,1% menor que a argamassa de referência, para as argamassas com fibras de 6 e 12 mm de comprimento, 

respectivamente.  

 

O aumento da resistência à tração das argamassas produzidas pela “Mistura seca” difere dos resultados obtidos por 

outros autores [4, 9], entretanto pode-se observar que o aumento foi pequeno, e não significativo, como verificado na 

análise estatística. Contudo, Centofante e Dagostini [9], ao avaliarem diferentes teores de fibras em argamassas, 

obtiveram 20% de aumento na resistência à tração na flexão, em comparação a argamassa sem fibra, quando utilizado o 

teor de 0,5% em relação a massa de cimento, mesmo percentual utilizado na presente pesquisa. 
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Figura 6 – Resultados de resistência à tração na flexão. 

 

Na análise estatística dos dados de resistência à tração, assim como foi verificado na resistência à compressão, para 

cada uma das sequências de mistura, o comprimento das fibras não exerceu influência significativa nos resultados, 

enquanto que o procedimento de mistura sim.  
 

Os resultados obtidos referentes à variação dimensional estão apresentados na Tabela 5 e na Figura 7. Para melhor 

visualização, os dados foram plotados no gráfico como números positivos. Como é possível observar no gráfico, a 

adição das fibras tem efeito benéfico na redução da retração linear, em comparação à mistura de referência. De acordo 

com a análise estatística, a sequência de mistura não influenciou significativamente nos resultados, diferentemente do 

observado nas propriedades analisadas anteriormente. Já o comprimento das fibras exerceu influência significativa, no 

entanto realizando análise separadamente por procedimento de mistura, somente para a “Mistura seca” o comprimento 

da fibra foi significativo. Isto pode ser observado no gráfico da Figura 7, o qual mostra que apenas para a MS6 os 

resultados de retração foram mais elevados, enquanto que as demais misturas com fibras apresentaram resultados mais 

baixos, principalmente nas primeiras idades de ensaio e aos 28 dias. 

 

Tabela 5 – Variação dimensional das argamassas (mm/m). 

Mistura 

Idade de ensaio 

5 dias 6 dias 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 

ε sd ε sd ε sd ε sd ε sd ε sd 

REF -0,33 0,17 -0,40 0,05 -0,52 0,05 -0,51 0,01 -0,63 0,02 -0,82 0,09 

MS6 -0,25 0,05 -0,41 0,09 -0,48 0,07 -0,57 0,06 -0,56 0,01 -0,71 0,09 

MS12 -0,15 0,08 -0,28 0,06 -0,32 0,04 -0,33 0,10 -0,31 0,03 -0,47 0,07 

MU6 -0,21 0,1 -0,21 0,01 -0,29 0,03 -0,27 0,02 -0,45 0,10 -0,44 0,11 

MU12 -0,16 0,12 -0,21 0,08 -0,31 0,03 -0,42 0,03 -0,53 0,03 -0,51 0,06 
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Figura 7 –  Retração linear ao longo do tempo de ensaio. 

 

Ainda analisando os resultados de retração, não se observa uma tendência comum a todas as misturas. Na primeira 

idade avaliada nesta pesquisa (5 dias), as misturas que apresentaram menor retração em comparação a argamassa de 

referência (diferença maior que 50%), foram as produzidas com fibras de comprimento de 12 mm, para ambos os 

processos de preparo. Já para as idades de 6 e 7 dias, as argamassas produzidas pelo processo de “Mistura úmida” 

apresentaram melhor desempenho. O comportamento variou ao longo do tempo de ensaio, sendo que aos 28 dias, idade 

final de medição, as misturas MS12 e MU6 apresentaram os menores valores de retração, sendo 42,7% e 46,3% 

menores que a argamassa sem fibras, respectivamente. 

 

Contata-se que a fibra tem maior influência no parâmetro de retração, ou seja, no controle de fissuração, do que no 

aumento da resistência, conforme relatado por alguns autores [2, 4]. Cortez [2] constatou benefício no uso das fibras na 

redução da retração, tanto nas idades iniciais como nas avançadas, utilizando diferentes comprimentos de fibras. 

Entretanto, a autora também não observou uma redução proporcional com o aumento do comprimento delas. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos, constatou-se que o aumento da relação água/cimento no processo de “Mistura úmida” 

avaliado, bem como o maior tempo de mistura necessário nela, influenciaram nos resultados de resistência à 

compressão e resistência à tração na flexão. Nenhuma das argamassas com fibras apresentaram resistência à 

compressão superior à argamassa sem fibras, sendo que as argamassas produzidas pelo processo de “Mistura úmida” 

obtiveram resistência inferior. Na resistência à tração na flexão, a “Mistura seca” alcançou resistências superiores a 

argamassa de referência, porém a “Mistura úmida” teve o mesmo comportamento que na resistência à compressão. 

 

Para a resistência à compressão e resistência à tração na flexão, a sequência de mistura exerceu influência significativa 

nos resultados, porém o mesmo não ocorreu para a retração. O comprimento das fibras não influenciou 

significativamente nos resultados de resistência à compressão e de resistência à tração na flexão. Já na retração, o 

comprimento das fibras influenciou significativamente nos resultados das argamassas produzidas pelo processo de 

“Mistura seca”.   

 

A retração de todas as misturas com fibras foi inferior que a da argamassa de referência, comprovando-se o efeito 

benéfico das fibras nesta propriedade. A argamassa MS6, mesmo apresentando a menor relação a/c entre as argamassas 

com fibras, foi a que sofreu mais retração.  
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De modo geral, o comportamento das diferentes misturas quanto a retração não seguiu uma tendência ao longo do 

tempo de ensaio. Inicialmente as argamassas com fibras de 12 mm de comprimento apresentaram melhor desempenho 

na redução da retração, porém ao longo do tempo o comportamento das misturas avaliadas mudou. Após 28 dias de 

ensaio, a menor retração encontrada foi para a argamassa com fibras de 6 mm produzida com “Mistura úmida”, seguida 

pela argamassa com fibras de 12 mm produzida com “Mistura seca”. 

 

Dessa forma, com base nos resultados obtidos e analisados nesta pesquisa, para um teor de fibra de 850 g/m³, a 

“Mistura seca” empregando fibra de 12 mm de comprimento se mostrou a mais adequada para a produção de 

argamassas de revestimento, visando controle da retração. 
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RESUMO 

 

Durante o processo de produção de materiais cimentícios, o cimento ganha destaque devido as elevadas emissões de CO2 

lançadas na atmosfera. Como consequência, materiais que utilizam elevadas taxas de cimento geram maiores impactos 

ambientais. O bio-concreto de bambu em vedações é uma alternativa para a redução das emissões de CO2, sendo 

composto por partículas de bambu resultantes de resíduos da indústria moveleira ou estrutura. Esta pesquisa caracteriza 

física e mecanicamente um bioconcreto composto de matriz cimentícia com 40% de cimento Portland, 30% de cinza 

volante, 30% de metacaulinita e aditivos. A biomassa utilizada corresponde a 45% de bambu e a relação água cimento da 

mistura é de 0,40. Objetiva-se com a produção e caracterização deste material a aplicação em vedações de edificações. O 

intuito da utilização do bambu na mistura é explorar o desempenho térmico, assim como as propriedades de deformação 

elástico plástico, tipicamente observado nesses materiais. Assim, o material apresenta maior leveza, o que é benéfico para 

vedações pré-fabricadas. Para desenvolver a mistura, foi feita a caracterização da biomassa de bambu, composta por cinco 

espécies distintas através dos ensaios de densidade, teor de umidade e absorção de água. Quando submetidos à 

compressão, os bioconcretos apresentaram 7,28 MPa, suficientes para aplicação em vedações. 

 

Palavras-chave: biomassa; bambu; materiais sustentáveis; abrigos. 

 

ABSTRACT 

 

During the production process of cementitious materials, cement gains prominence due to the high CO2 emissions 

released into the atmosphere. As a consequence, materials that use high rates of cement generate greater environmental 

impacts. Bamboo bioconcrete in sealing is an alternative for reducing CO2 emissions, being composed of bamboo 

particles resulting from waste from the furniture industry or structure. This research physically and mechanically 

characterizes a bioconcrete composed of a cementitious matrix with 40% Portland cement, 30% fly ash, 30% metakaolin 

and additives. The biomass used corresponds to 45% of bamboo and the water-cement ratio of the mixture is 0.40. The 

purpose of the production and characterization of this material is to apply it to building sealing. The purpose of using 

bamboo in the mixture is to explore the thermal performance, as well as the elastic deformation properties, typically 

observed in these materials. Thus, the material presents greater lightness, which is beneficial for prefabricated seals. In 

order to develop the mixture, the characterization of the bamboo biomass was made, composed of five distinct species 

through the tests of density, moisture content and water absorption. When submitted to the compression test, the 

bioconcretes presented a 7.28MPa, sufficient for application in emergency situations. 

 

Keywords: biomass; bamboo; sustainable materials; shelter. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os valores totais de CO2 industrial incluem emissões em atividades de mineração e pedreiras, de fabricação e de 

construção civil. Os elementos construtivos na construção civil utilizam, em sua grande maioria, o cimento em sua 

composição, que emite CO2. Há necessidade de desenvolver matérias que reduzam a quantidade de cimento e 
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consequentemente a emissão de CO2. A maioria das emissões de CO2 produzidas ocorre devido a reações químicas e 

combustão de combustíveis fósseis amplamente utilizados para fornecer o calor intenso que é frequentemente necessário 

para provocar as transformações físicas e químicas que convertem matérias-primas em produtos industriais. 

 

As emissões de CO2 na produção de cimento surgem da combustão do combustível e da reação de calcinação. A indústria 

do cimento segundo Humphreys e Mahasenan [1] é responsável por aproximadamente 3% das emissões mundiais de 

gases de efeito estufa e por aproximadamente 5% das emissões de CO2.  Pesquisas da Agência USP [2] mostram que, em 

média, há emissão de 800 kg de CO2/tonelada de cimento produzido. Em estudos desenvolvidos por Caldas et al. [3] foi 

destacado que para a produção de bio-concretos de bambu com matriz 100% cimentícia, o material gerado emite 0,70 

toneladas de CO2. Em contrapartida, quando se adiciona 40% de cimento combinados com substituições pozolânicas de 

metacaulinita e cinza volante (30% cada), as emissões são reduzidas a 0,23 toneladas de CO2.  

 

Além do macro impacto relacionado à emissão de CO2 e ao consequente aquecimento global, os impactos gerados pelo 

processo produtivo do cimento podem ocorrer desde a extração, passando pela produção, até a sua disposição final. Há 

fontes de poluição em todas as etapas do processo – moagem e homogeneização das matérias-primas; clinquerização no 

forno rotativo; resfriamento do clínquer; moagem do clínquer; adições e produção de cimento, ensacamento e expedição; 

pontos de transferência de materiais. Os fornos de cimento podem ser montados para a coleta de CO2, que poderia então 

ser armazenado, porém ainda necessita de testes. 

 

O uso de resíduos de biomassa vegetal, especificamente no caso da substituição dos agregados, é o destaque da 

comunidade científica nacional e internacional para a redução dos impactos ambientais. 

 

O Brasil, devido a elevada dimensão de seu território, possui uma diversidade de solos e climas, o que favorece a produção 

agrícola. Como toda produção em larga escala, acaba por gerar elevadas quantidades de resíduos. Cassilha et al. [4] aponta 

que o acúmulo desses resíduos impulsionou pesquisas visando o aproveitamento e aplicação em compósitos em diversos 

setores da construção civil. 

 

A otimização do sistema construtivo (pré-fabricação) é cada vez mais necessária na busca pela redução de custos, 

minimizar os desperdícios, fácil transporte e montagem rápida. Os compósitos cimentícios com bioagregados são uma 

solução a industrialização da construção civil. Diversos elementos construtivos podem ser executados, sendo as vedações 

nas edificações uma potencialidade segundo Ribeiro [5]. 

 

O interesse pelo uso de biomassa é em função das suas características. Os materiais de origem lignocelulósicas apresentam 

alta porosidade da sua estrutura, possuem boas propriedades isolantes, além de higroscópicas e de baixa densidade. 

Nozahic et al. [6] comentam que a biomassa aliada ao cimento produz concretos leves sem sobrecargas na estrutura, 

permitindo bom isolamento e inércia térmica. No entanto, os extrativos vegetais presentes na biomassa pode ser um 

complicador na solidificação do cimento. Pimienta [7] e Mendes [8] afirmam que a cristalinidade da celulose 

possivelmente não reage com o cimento e a lignina não tem efeito inibitório e os açúcares simples (glicose, galactose e 

manose) podem inibir a pega e a hidratação. Sarmiento [9] propõe diferentes tratamentos para diminuir a 

incompatibilidade química, como a lavagem, torrefação e impregnação. 

 

Dentre os materiais disponíveis como bioagregado, o bambu se destaca por ser uma matéria prima que vem crescendo na 

indústria moveleira e na construção civil segundo Nogueira [10]. Londoño [11] destaca que o bambu possui alta 

disponibilidade no Brasil e rápido crescimento, além de ser um recurso renovável. O setor moveleiro de bambu descarta 

cerca de 40% de seu total, o que resulta em uma elevada quantidade de resíduos. Andreola [12] em seu trabalho produz 

bioconcretos com 40% a 50% de biomassa de bambu com uma espécie mantendo resistência mecânica e baixando a 

emissão de carbono. Lima [13] substituiu parcialmente o agregado miúdo convencional por partículas de madeira em 

distintas concentrações na mistura e provou sua viabilidade em edificações, sem prejuízos na função estrutural dos 

elementos construtivos e melhorando o isolamento térmico. 

 

Amziane e Collet [14] afirmam que bioagregados em matrizes cimentícias objetivam melhorar, as propriedades de 

resistência à flexão, diminuir a densidade e favorecer o isolamento térmico e acústico. Cabral et al. [15] destaca que os 

compósitos lignocelululósicos fornecem melhores resultados térmicos e acústicos comparados aos a base de resinas 

sintéticas. A porosidade dos compósitos com biomassa vegetal beneficia as propriedades térmicas, como por exemplo, 

no caso dos painéis de cimento com biomassa de madeira que apresentaram baixa condutividade térmica, segundo 

Tittelein et al. [16] três vezes menor que as produzidas em gesso. Ronquin et al. [17], por exemplo, obtém valores de 
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resistência a compressão em seus compósitos com biomassa vegetal na faixa de 3,6 a 6,9 Mpa. Embora um pouco menores 

que o convencional, não prejudicam estruturalmente o elemento construtivo para vedação, demonstrando o benefício das 

adições pozolânicas à mistura. Os resultados obtidos nos compósitos de Ribeiro [5] indicam a possibilidade de sua 

aplicação em estruturas de vedação e painéis divisórios com controle térmico e acústico, além de aceitável comportamento 

mecânico. 

 

Neste contexto, este trabalho objetiva utilizar diferentes espécies de bambu, provenientes de resíduos de processamentos 

primários. Após sua produção, o propósito é aplicar os bio-concretos de bambu em painéis de vedação. Antecedendo a 

produção do material, foi realizada a caracterização de todos os materiais utilizados na mistura. Posteriormente, os 

materiais foram ensaiados sob esforços mecânicos de compressão uniaxial e flexão em 3 pontos. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Bioagregado de bambu 

 

i. Obtenção da matéria prima  

 

Neste artigo foram utilizadas cinco espécies distintas de bambu: Dendrocalamus asper, Bambusa chungii, Phyllostachys 

pubescens, Guadua chacoensis e Phyllostachys aurea. O material, resíduo do processamento primário da indústria 

moveleira e de estruturas, foi obtido em formato de pedaços e taliscas com dimensões variadas. Os pedaços maiores que 

15cm foram cortados com serra de fita antes de serem levados ao triturador industrial. 

 

Foi utilizada a metodologia de obtenção do bioagregado desenvolvida por Andreola [12]. A metodologia consiste em 

triturar em um moinho de construção civil e de facas, respectivamente. Nessas etapas as taliscas de bambu são 

transformadas em bioagregados miúdos que posteriormente ao peneiramento mecânico, utilizando peneiras de #4,00mm, 

as dimensões do agregado estão prontas para uso conforme mostra a figura 1. Posteriormente, o bambu foi lavado em 

água à uma temperatura de 80°C por 1 hora para retirada dos extrativos hidrossolúveis existentes no material, pois 

aglomerante combinado com biomassa vegetal pode inibir a pega do cimento, conforme destacado em pesquisa anterior 

de Da Gloria [18]. A relação biomassa/água utilizada, sugerida por Pinto [19] foi de 1:10. Em seguida as partículas são 

colocadas em uma sala de temperatura controlada de 40°C. 

 

 
Figura 1 – (a) Pedaços e taliscas de Bambu.  (b) Bioagregado de Bambu. 

 

ii. Caracterização 

 

Para caracterização das partículas de bambu, foram realizados os ensaios de Teor de Umidade segundo a NBR 9939 [20], 

Absorção de água baseada na NBR NM 53 [21] e Massa Específica conforme NBR NM 52 [22]. 

 

Tabela 1 – Resultados obtidos dos ensaios para caracterização das partículas de bambu. 

Massa Específica Aparente 

do Agregado Seco (g/cm³) 

Teor de 

Umidade (%) 

Absorção de Água o 

Tempo (%) 

0,58 80 12,28 

 

(a) (b) 
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2.2 Bioconcreto 

 

i. Dosagem  

 

Neste trabalho foi utilizado Cimento Portland CP V – ARI produzido pela empresa Holcim, Metacaulinita da empresa 

Metacaulim do Brasil, Cinza Volante fornecida pela Pozofly, VMA com nome comercial Rheomac UW 410 fabricado 

pela empresa BASF, Superplastificante Glenium 51 da empresa BASF e Cloreto de Cálcio. As pozolanas (metacaulinita 

e cinza volante) são alternativas que foram utilizadas por Silva et al. [23], Andreola [12] e Da Gloria [24] para diminuir 

o consumo de cimento e melhorar a performance mecânica. O VMA foi adotado para melhorar a trabalhabilidade da 

mistura e controlar a segregação e exsudação. O uso do superplastificante sucedeu-se para melhorar a reologia da mistura, 

sem aumentar o fator água/cimento. Na tabela 2 estão expostos os valores de densidade dos materiais cimentícios 

utilizados para a produção dos bio-concretos. 

 

Tabela 2 – Resultados de densidade dos materiais cimentícios utilizados, em g/cm³.    

Cimento Portland CP V  Metacaulinita  Cinza Volante  

3,05 2,65 1,88 

 

A dosagem utilizada foi baseada no trabalho desenvolvido por Andreola [12] que estudou diversas quantidades de 

biomassa de bambu (40% a 50%) com distintas relações água/cimento. Sendo a mistura que utilizava 40% de bioagregado 

combinado com matriz cimentícia composta de 40; 30; 30% (cimento, metacaulinita e cinza volante, respectivamente) e 

uma relação de água/cimento de 0,32, a que melhor relaciona espalhamento, consistência e resistência mecânica. Neste 

trabalho devido a utilização de mais espécies distintas de bambu e de diferentes idades, foi utilizada a mistura com 40% 

de cimento, combinadas com 30% de metacaulinita e 30% de cinza volante e a relação água/cimento precisou ser ajustada 

para 0,40. No decorrer do trabalho a nomenclatura da coluna do bioconcreto abreviado como Cx-y indica que a 

porcentagem de cimento é x% e a relação água/cimento é y, ou seja, C40-0,40 onde o volume de bioagregado utilizado é 

constante (45%).  

 

É essencial na produção de bio-concretos a compensação de água, pois esta deve ser suficiente para manter o bioagregado 

saturado, permitindo a hidratação do cimento e consequentemente a consistência da mistura. Wolfe [25] e Souza [26] 

sugerem os conceitos de compensação de água da mistura que foram aplicados nas pesquisas de Santos et al. [27] e 

Andreola [12]. Neste estudo, além da água livre necessária para hidratar o cimento, foi considerada uma quantidade 

adicional (água compensadora) que varia dependendo da capacidade de absorção de água da biomassa utilizada.  

 

ii. Produção do bioconcreto 

 

A produção do bioconcreto foi realizada na betoneira, com rotação do tambor de 28 rpm e capacidade de mistura de 80 

litros. Depois de pesados os materiais, em um saco vazio são adicionados os materiais cimentícios e pozolânicos e 

misturados manualmente até visual homogeneidade. Em seguida são colocados na betoneira e adicionadas as partículas 

de bambu, que devem ser misturados por 1 minuto. Gradativamente foram adicionadas a água com superplastificante e 

com CaCl2, totalizando 2 minutos. Sucessivamente e decorrendo 5 minutos de mistura, foi adicionado o VMA. O conjunto 

foi misturado por 8 minutos na mesma velocidade inicial. 

 

O lançamento do bioconcreto nos moldes foi realizado em corpos de prova cilíndricos de 7,5 x 15 cm (comprimento e 

diâmetro) e prismático de 40 x 25 x 2 cm (comprimento, largura e altura). A sequência da moldagem foi realizada em três 

camadas com intervalos de vibração entre cada camada, com auxílio de uma mesa vibratória (68 Hz, T= 30 

segundos/camada). Os moldes foram protegidos contra a perda de umidade e desmoldados após 24 horas. Após a 

desmoldagem os corpos de prova foram curados em cura seca, onde permaneceram em temperatura e umidade controladas 

(UR= 55 ±2% e T= 21 ± 2˚C) até atingir 7 e 28 dias de idade. 

 

Com uma serra circular diamantada, foram realizados cinco cortes de 5 cm cada no corpo de prova prismático de 40 x 25 

x 2 cm. Todos tiveram as faces cortadas na espessura de 3 mm, para que regularização e nivelação do conjunto. O 

procedimento resultou em quatro blocos de 40 x 5 x 0,18 cm que serão utilizados no ensaio de flexão em 3 pontos. Os 

moldes cilíndricos foram faceados nas extremidades para serem realizados os ensaios de compressão. O resultado pode 

ser observado na figura 2. 
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Figura 2 – Corpo de prova para compressão e flexão em 3 pontos respectivamente. 

 

iii. Ensaios Mecânicos 

 

Para o ensaio de resistência à compressão uniaxial foi utilizado uma máquina Shimadzu – 1000kN com velocidade de 

deslocamento de 0,3 mm/min. A fim de obter as deformações verticais, foram instalados dois LVDTs no corpo de prova, 

um de cada lado com o auxílio de um anel metálico na região central. Os ensaios de resistência à flexão em 3 pontos 

foram realizados em uma máquina Shimadzu AGX-100 kN com velocidade de deslocamento de 0,3 mm/min. Foi 

acoplado um LVDT à um dispositivo na região central do corpo de prova que somado a um sensor da máquina obteve a 

deflexão central, através do sistema de aquisição de dados Trapezium. 

 

 
Figura 2 – (a) Setup para compressão. (b) Setup para flexão em 3 pontos. 

 

A resistência a compressão e o módulo de elasticidade foram determinados conforme NBR 5739 [28]. Com os dados 

obtidos do ensaio de compressão, foi realizado o cálculo do módulo de elasticidade segundo os procedimentos descritos 

na NBR 8522 [29]. A resistência a flexão em 3 pontos foi determinada conforme a norma BS EM 310 [30]. 

 

(a) (b) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Trabalhabilidade dos bioconcretos  

 

A Figura 3 mostra o espalhamento obtido no estado fresco da mistura, correspondente a 200 mm. Nota-se boa 

trabalhabilidade sem presença de exsudação. Pode-se afirmar que é exequível a produção de bioconcretos com diferentes 

espécies e distintas idades de resíduos de bambu utilizando a água compensadora e o bioagregado seco.  

 

 
Figura 3 – Espalhamento do bioconcreto. 

 

3.2 Densidade 

 

O valor médio das densidades do bioconcreto produzido é de 1487,47 Kg/m³. As densidades foram analisadas na condição 

do bioconcreto saturado superficialmente seco, retirado da cura seca (UR= 55 ±2% e T= 21 ± 2˚C). Da Glória [24] obteve 

resultados entre 700 Kg/m³ e 1250 Kg/m³ em seu bioconcreto com madeira. Andreola et al. [31] obteve para bioconcretos 

de bambu densidades entre 1058,5 Kg/m³ e 1081,94 Kg/m³. O bioconcreto estudado, embora possua densidade superior 

aos outros estudos científicos mencionados, pode ser classificado como leve, pois segundo a recomendação da Rilem [32] 

concretos leves tem densidades menores que 1800 kg/m³. 

 

3.3 Resistência à compressão uniaxial 

 

Os corpos de prova cilíndricos de 7,5 x 15cm (diâmetro e altura) foram submetidos a compressão uniaxial após 7 e 28 

dias de cura na cura seca. A tabela 3 apresenta os valores de resistência à compressão (FC) e módulo de elasticidade (E) 

da mistura estudada. Os valores obtidos encontram-se próximos da faixa de resultados de Andreola et al. [33] em seu 

trabalho de bioconcreto com partículas de bambu. Como a relação água/cimento utilizada neste estudo é diferente, pode 

interferir no desempenho mecânico. 

 

Tabela 3 – Resultados obtidos de ensaios de resistência à compressão. 

Bioconcreto Idade (dias) Resistência a 

Compressão (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade (GPa) 

C40-0,40   
7 7,28 3,18 

28 8,11 3,18 

 

De acordo com os resultados alcançados, é possível observar que em 7 dias, o bioconcreto estudado apresentou cerca de 

89,8% da resistência obtida aos 28 dias. Este comportamento pode ser explicado pela combinação dos efeitos do uso de 

cimento de alta resistência inicial e acelerador de pega.  

 

A figura 4 apresenta o gráfico tensão (MPa) versus deformação (με) e conforme esperado, a quantidade de biomassa na 

mistura afetou diretamente o desempenho mecânico do material. Embora a resistência à compressão e o módulo de 

elasticidade tenham apresentado resultado baixo, está na faixa de resultados obtidos por outras pesquisas científicas para 

essa concentração de biomassa.  
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Figura 4 – Curvas típicas de tensão versus deformação da mistura. 

 

3.4 Resistência à Flexão em 3 pontos 

 

A tabela 4 apresenta o valor de cada corpo de prova e o valor médio do módulo de ruptura (MOR) e de elasticidade 

(MOE) do bioconcreto. O ensaio foi realizado após 7 e 28 dias de cura seca.  

 

Tabela 4 – Resultados obtidos de ensaios de resistência à flexão. 

Bioconcreto Idade (dias) Resistência a 

Flexão (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade (GPa) 

C40-0,40 
7 2,15 3,77 

28 2,47 3,23 

 

A figura 5, com a curva de carga versus deflexão central do bioconcreto mostra que após o pico não houve ruptura brusca, 

mas um comportamento de múltipla fissuração com gradual redução de carga e aumento da capacidade de deformação. 

As partículas de bambu atuaram como reforço e, portanto, controlaram a abertura de fissuras na flexão.  

 

 
Figura 5 – Curvas típicas de carga versus deflexão central da mistura. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Este estudo processou e caracterizou a biomassa de partículas de bambu provenientes de resíduos da indústria moveleira 

e projetos estruturais, o que significa que há possibilidade de realização do mesmo processo em escala industrial. Foram 

obtidas partículas alongadas e miúdas, além de finos, o que demostrou que o processo de obtenção da biomassa foi efetivo.  

 

A lavagem a 80°C por 1h reduziu expressivamente a quantidade de extrativos, o que foi confirmado por não haver retardo 

na pega do bioconcreto, já que puderam ser desmoldados após 24h de cura a uma temperatura de 21°C (± 2°C). 

 

A substituição de cimento por pozolanas foi efetiva, o que foi comprovado pelos resultados do desempenho mecânico 

terem ficado na faixa dos resultados de outras pesquisas científicas sobre o tema, ou seja, mantiveram a resistência do 

compósito, porém reduzindo a quantidade de cimento utilizada. 

 

A caracterização da biomassa, embora tenha sido baseada nas normas mencionadas, não foi especificamente desenvolvida 

para biomassa de bambu. No entanto, mostrou-se adequada e efetiva, o que é traduzido na dosagem e posteriormente na 

moldagem do bioconcreto. 

 

A densidade do material obtida é de 1487,47 Kg/m³, abaixo do valor estabelecido de 1800 Kg/m³ o que caracteriza o 

material deste trabalho como leve. Isso permite sua aplicação em painéis de vedação na construção civil. 

 

O estudo de resistência à compressão mostrou que as adições pozolânicas provocaram performance mecânica precoce aos 

7 dias. No entanto, aos 28 dias observa-se um comportamento ainda melhor, principalmente na deformação dos bio-

concretos. Esses resultados mostram que é possível a redução de cimento, já que na primeira idade já apresenta boa 

resistência mecânica.  

 

O bambu atuou no ensaio de flexão como reforço, controlando a abertura das fissuras. Portanto, quanto maior a quantidade 

de biomassa, maior será o controle sobre as fissuras. Esse resultado permite que seja possível a utilização de bioconcreto 

de bambu em diversas aplicações na construção civil, com destaque as vedações, que receberão menor carga da edificação. 
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RESUMO 

 

Sistemas construtivos que envolvem argamassas, como revestimentos utilizados na proteção de edificações contra 

intempéries, são amplamente utilizados na construção civil. Contudo, apesar de sua importância, tais elementos são 

negligenciados e, comumente verifica-se a adoção de práticas meramente empíricas. Neste contexto, o presente trabalho 

propõe a avaliação das propriedades físico-químicas relacionadas com o transporte e fixação de umidade de matrizes 

cimentícias produzidas com substituição de 0,25% dos agregados finos a base de sílica por cinza volante. Objetivando 

avaliar a influência desta alteração acerca do transporte e fixação de umidade em argamassas, realizou-se ensaios de 

absorção por capilaridade, porosidade aberta, permeabilidade ao vapor e ensaio ambiental (tank test). Adicionalmente, o 

índice de consistência, bem como a resistência à compressão e módulo de elasticidade dinâmico, aos 28 dias, foram 

determinados. Os resultados mostraram que as argamassas produzidas com cinza volante apresentaram melhores 

resultados, conduzindo à diminuição da capacidade percolação de água no interior das matrizes cimentícias produzidas. 

 

Palavras-chave: argamassa; umidade; capilaridade; permeabilidade. 

 

ABSTRACT 

 

Construction systems involving mortars, such as coatings used to protect buildings from the elements, are widely used in 

civil construction. However, despite their importance, such elements are neglected and, commonly, the adoption of merely 

empirical practices is verified. In this context, the present work proposes the evaluation of the physicochemical properties 

related to the transport and fixation of moisture in cementitious matrices produced with the substitution of 0.25% of the 

fine aggregates based on silica by fly ash. In order to evaluate the influence of this change on the transport and fixation 

of moisture in mortars, capillary absorption tests, open porosity, vapor permeability and environmental test (tank test) 

were carried out. Additionally, the consistency index, as well as the compressive strength and dynamic elastic modulus, 

at 28 days, were determined. The results showed that mortars produced with fly ash showed better results, leading to a 

decrease in the water percolation capacity inside the cementitious matrices produced. 

 

Keywords: mortar; moisture; capillarity; permeability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas construtivos envolvendo argamassas, como revestimentos utilizados em regularizações e proteção de 

edificações contra intempéries como a umidade, são amplamente utilizados na construção civil. Contudo, apesar de sua 

importância, este elemento usualmente é negligenciado, sendo comum práticas construtivas meramente empíricas.  

 

Manifestações patológicas são frequentemente encontradas nesses materiais, geradas a partir de diferentes variáveis, 

como a umidade ambiental que penetra em matrizes cimentícias devido sua estrutura de natureza porosa. A umidade torna 

estes materiais suscetíveis às ações de agentes de degradação, ocasionando problemas como a perda de aderência, 

degradação, eflorescências, infiltração e fissuração [1,2].  

 

É muito importante que haja avaliação das características físico-químicas dos materiais cimentícios dentro deste universo, 

como a absorção capilar, permeabilidade ao vapor de água, teor de umidade higroscópica, secagem, entre outros.  De 

acordo com Neville [3], a permeabilidade não é função simples da porosidade, dependendo também, das dimensões, 

distribuição, forma, tortuosidade e continuidade dos poros. Entre os fatores que influenciam a permeabilidade da 

argamassa estão o teor de aglomerante, responsável pela diminuição da permeabilidade devido ao aumento do consumo 

de cimento, e o tipo de cimento a ser utilizado, pois quanto menor sua área específica, maior probabilidade de que se 

produza argamassas mais porosas e permeáveis. Cabe ressaltar que o tipo e forma dos agregados também influenciarão 

diretamente pois quanto mais angulares e lamelares forem, maior a probabilidade de formação de poros mais tortuosos 

que dificultam a passagem da água no meio e diminuem a permeabilidade. 

 

Neste contexto, este trabalho propõe a avaliação da capacidade de transporte e fixação de umidade de argamassas 

produzidas com substituição parcial do agregado fino à base de sílica por cinza volante de carvão. Sendo assim, foram 

produzidos corpos de prova cilíndricos, submetidos aos ensaios de absorção por capilaridade, permeabilidade ao vapor 

de água, isotermas de adsorção, porosidade aberta e avaliação ambiental (tank test), além de resistência à compressão e 

módulo de elasticidade. 

 

2. MATERIAIS  

 

2.1 Cimento Portland 

 

Para elaboração das argamassas, foi utilizado o cimento Portland CP V – ARI, com massa específica de 3,10 g/cm³. A 

escolha por este cimento se deve ao seu menor teor de substituição estipulado pela norma brasileira ABTN NBR 

5733:1991 [4], se comparado aos outros tipos estabelecidos. Cabe ressaltar que esse cimento ainda possui até 5% de 

substituição e não 10%, conforme definido pela norma atualizada [5]. 

 

2.2 Areia 

 

Para a produção das argamassas, utilizou-se areia média, com massa específica 2,63 g/cm³, cuja granulometria foi 

determinada através do método proposto pela ABNT NM 248:2003 [6]. A Figura 1 representa a curva granulométrica 

obtida com os limites inferiores e superiores apontados pela ABNT NBR 7211:2005 [7]. 
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Figura 1 – Curva granulométrica da areia utilizada e os limites inferiores e superiores estabelecidos pela NBR 7211:2005. 

 

2.3 Resíduos 

 

Para a produção das argamassas, utilizou-se sílica e cinza volante, em substituição de 25% da areia natural pelo resíduo 

(sílica ou cinza). As massas específicas foram determinadas utilizando o método do Picnômetro (Tabela 1) em triplicata. 

 

Tabela 1 – Massa específica da sílica e cinza volante utilizando o Método do Picnômetro. 

Amostra 
Massa específica (g/cm³) 

Sílica Cinza 

1 2,60 1,96 

2 2,66 1,98 

3 2,69 2,04 

Média 2,65 1,99 

 

2.4 Produção e Moldagem das argamassas 

 

Para a produção das argamassas, foi utilizado o traço 1:3:0,48 com a porção do agregado miúdo substituída em 25% pelo 

material fino (sílica ou cinza). Portanto, seguiu-se a proporção dos materiais de 1:0,25:2,75:0,48, sendo, respectivamente, 

cimento, cinza ou sílica, areia média e água.  

 

Em uma argamassadeira, fez-se primeiramente a mistura dos materiais secos durante 30 segundos, e adicionou-se a água 

de mistura no decorrer dos próximos 30 segundos, ambas em baixa rotação. Realizou-se a mistura do todo por mais 30 

segundo e então, durante um minuto, na alta rotação. Uma pausa de 1 minuto foi feita para retirar, com espátula, qualquer 

material aderido nas laterais e fundo para que a mistura fosse realizada de maneira uniforme. Por fim, misturou, na alta 

rotação, por mais dois minutos. 

 

Para cada tipo de argamassa (sílica e cinza), foram confeccionados 06 corpos de prova cilíndricos com dimensões de 5,0 

cm x 10,0 cm (diâmetro x altura), moldados em 4 camadas, realizando 30 golpes em cada para garantir uma qualidade de 

moldagem e minimizar os possíveis vazios. Após 24 horas, os cp’s foram desmoldados e inseridos em um tanque contendo 

hidróxido de cálcio saturado até o dia dos ensaios. 

 

3. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

3.1 Ensaios de caracterização das argamassas  

 

Foram determinados o índice de consistência, o módulo de elasticidade dinâmico e a resistência à compressão das 

argamassas preparadas. Com as misturas em estado fresco, o índice de consistência foi realizado em conformidade com 

a NBR 13276:2016 [8]. Após 21 dias, o módulo de elasticidade dinâmico foi determinado através da propagação de onda 
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ultrassônica, de acordo com o procedimento indicado na NBR 15630:2009 [9]. Ainda, a resistência à compressão simples 

foi determinada para corpos de prova (50 mm de diâmetro e 100 mm de altura) com 28 dias de cura, mantidos em tanques 

com água e cal como forma de controle de suas características até a data do rompimento. 

 

3.2 Absorção por capilaridade 

 

Para os ensaios de absorção por capilaridade foi utilizado um conjunto de tubo de Mariotte graduado, onde a pressão 

hidráulica é nula, e monitorada a absorção capilar ao longo do tempo de amostras secas em estufas até a constância de 

massa [10]. Para isso foi utilizada água destilada e deionizada. O ensaio também determinou o ângulo de molhamento 

aparente das amostras através da sorptividade. O mesmo esquema de monitoramento foi aplicado no ensaio, contudo a 

água destilada e deionizada foi substituída por álcool etílico padrão. 

 

3.3 Porosidade Aberta 

 

O índice de vazios das argamassas foi determinado através do ensaio de porosidade aberta [11]. As amostras inicialmente 

secas foram imersas em água (23 ± 2 ºC) por um período de 72 horas até sua completa saturação. Após esse período, as 

amostras foram submetidas ao ensaio de absorção que consiste em colocar as amostras em um recipiente com água em 

ebulição por um período de 5 horas. 

 

3.4 Avaliação Ambiental (Tank Test) 

 

Seguindo o procedimento apresentado pela norma de lixiviação holandesa NEN 7345 [12], as amostras monolíticas foram 

colocadas em imersão em solução lixiviante com pH de 4,0 visando a determinação da liberação amostra através do 

processo de difusão controlada. O volume da solução lixiviante utilizada foi definido como sendo o menor valor entre as 

relações líquido/área da amostra = 9 ml/cm² e líquido/sólido = 5. Portanto, a proporção de líquido utilizado foi, em massa, 

de aproximadamente cinco vezes o peso da amostra. 

 

Antes de serem expostas à solução, as amostras foram secas em estufa até sua constância de peso. As extrações foram 

realizadas nos tempos de 0,08, 0,25 e 7 dias. Também foi realizada a renovação da solução em cada medida feita. Foram 

feitos cálculos relacionados com a liberação do contaminante em função do tempo, controle do pH do meio e 

condutividade do extrato lixiviado. 

 

3.5 Permeabilidade ao vapor 

 

Os ensaios realizados foram norteados, com algumas adaptações, através do proposto pelo Méthode de la Coupelle 

encontrado na ISO francesa 12572:2016 [13]. Foram produzidas amostras em formatos de discos de aproximadamente 

10 mm de espessura que posteriormente foram encaixados em porta-amostras cilíndricos.  As laterais do conjunto foram 

seladas para que a pressão do vapor de água no interior do recipiente (preenchida com sílica gel até uma altura que não 

permita o seu contato com a amostra) seja diferente da existente no ambiente exterior. A sílica gel garante que a pressão 

dentro do recipiente seja constante e a umidade praticamente nula.  

 

O ensaio de permeabilidade ao vapor foi realizado através da criação de um ambiente com umidade relativa do ar 

controlada. Para isso, foi utilizada uma caixa de acrílico vedada, com seu fundo preenchido com uma solução salina de 

bicromato de potássio, gerando uma umidade relativa de 47%. Os porta-amostras foram confeccionados com o objetivo 

de que a amostra fosse a única fronteira permeável entre o seu interior e a região externa da caixa de acrílico. Isso foi 

possível pois a sílica gel garante que a umidade dentro do porta-amostras seja nula, tornando a amostra a única fronteira 

entre duas regiões com diferentes umidades relativas e forçando a migração da umidade através dos poros da amostra. 

 

Para que não houvesse variações na temperatura do ensaio, a caixa de acrílico foi posicionada dentro de uma caixa de 

isopor. A Figura 1 apresenta o isolamento térmico da caixa de acrílico. A temperatura do ensaio foi de aproximadamente 

25 ºC. 
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Figura 2 – Câmara para o ensaio de permeabilidade ao vapor de água 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 Caracterização das argamassas 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados de índice de consistência das argamassas, módulo de elasticidade (aos 21 dias) e 

resistência à compressão (aos 28 dias). 

 

Tabela 2 – Caracterização das argamassas. 

Argamassas Índice de Consistência (mm) Módulo de Elasticidade (GPa) Resistência à Compressão (MPa) 

Sílica 247 35,36 44,2 

Cinza  246 36,83 46,5 

 

Verifica-se que os índices de consistência obtidos pelas argamassas não apresentaram diferenças. De maneira semelhante, 

os incrementos observados na argamassa preparada com cinza volante foram apenas de 4,1% para o módulo de 

elasticidade dinâmico e 5,2% para a resistência à compressão. Sendo assim, a substituição de sílica por cinza volante foi 

capaz de promover, com base nos ensaios mecânicos realizados, uma densificação da matriz oriunda, principalmente, de 

uma maior atividade pozolânica. 

 

4.2 Absorção por capilaridade 

 

As Figuras 2 e 3 apresentam, respectivamente, os gráficos de absorção por capilaridade dos ensaios realizado com água 

e com álcool para as argamassas. 
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Figura 3 – Relação entre o volume de água acumulado em função da raiz quadrada do tempo (min). 

 

  
Figura 4 – Relação entre o volume de álcool acumulado em função da raiz quadrada do tempo (min). 

 

A argamassa produzida com sílica possui um maior volume de líquido acumulado em relação a argamassa com cinza, 

para mesmos períodos de ensaio. Através dos coeficientes angulares das retas, é possível definir os coeficientes de 

sorptividade, e determinar o ângulo de molhamento aparente para cada argamassa (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Sorptividade e Ângulo de molhamento das argamassas. 

Argamassa 
Sorptividade (cm/s1/2) Ângulo de 

molhamento (α) Água Álcool 

Sílica 0,2399 0,3395 74,85° 

Cinza 0,2295 0,2693 83,84° 

  

Através dos resultados, é possível observar que a troca do fino silicioso pela cinza resultou em um aumento próximo de 

12% no ângulo de molhamento da argamassa. Este resultado indica uma pequena tendência de redução da molhabilidade 
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(aumento do ângulo de molhamento) com a adição da cinza, também observado no menor coeficiente de sorptividade 

obtido no ensaio de absorção por capilaridade na água.  

 

4.3 Porosidade aberta 

 

Os resultados de índice de vazios, massa específica real, porosidade e absorção de água por imersão são apresentados na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Porosidade aberta das argamassas 

Argamassa 
Absorção 

(%) 

Índice de 

vazios (%) 

Massa específica 

seca (g/cm³) 

Massa específica 

saturada (g/cm³) 

Sílica 10,27 21,25 2,07 2,282 

Cinza 6,05 8,52 2,102 2,187 

 

A amostra produzida com sílica apresentou os maiores resultados de absorção (10,27%) e de índice de vazios (21,25%) 

em relação a amostra com cinza. Ainda, embora tenha apresentado uma massa específica seca ligeiramente menor, sua 

massa específica saturada é maior. Tal fato pode ser justificado por sua maior absorção, o que indica uma maior 

capacidade do material em reter água em sua superfície específica e, consequentemente, faz com que a matriz cimentícia 

absorva maior quantidade em sua estrutura ao longo do ensaio. 

 

4.4 Permeabilidade ao vapor 

 

O ensaio foi realizado com solução salina de acetato de potássio à temperatura de aproximadamente 25 ºC, obtendo uma 

pressão ao vapor de aproximadamente 40 Pa. O ensaio foi conduzido por 30 dias em amostras com cerca de 0,3 cm de 

espessura e uma área de ensaio de 20,98 cm². 

 

A Figura 5 apresenta os resultados de massa acumulada em relação ao período de ensaio para as amostras com cinza e 

sílica. 

 

 
Figura 5 – Evolução do fluxo de umidade acumulativo das argamassas durante o período de ensaio (28 dias). 

 

Como pode ser observado, a sílica apresentou um maior valor de massa acumulada em relação à cinza durante toda a 

execução do ensaio: a massa total acumulada pela sílica foi de 6,911 g e para a cinza de 6,31 g. Este resultado converge 

com o obtido pelo ensaio de porosidade aberta, indicando que a adição da cinza reduz a capacidade percolação de vapor 

pelos poros da matriz cimentícia. 
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Ainda, é possível concluir que as amostras produzidas com cinza apresentam uma permeabilidade média menor do que 

as produzidas com sílica. Os resultados sugerem que a ocorrência de atividade pozolânica promoveu uma maior 

densificação da matriz e redução dos poros interligados, justificando também, o aumento da resistência à compressão.  

De acordo com Jansen (2007) [14], a permeabilidade ao vapor aumenta com o aumento da umidade relativa (UR) devido 

ao fenômeno físico de condensação capilar nos poros da argamassa. Quando se tem uma temperatura e UR determinada, 

existe um diâmetro limite de poro no material para que ocorra a condensação capilar, sendo que poros com diâmetros 

maiores que esse limite, apresentam somente a camada de água fisicamente adsorvida. Já para poros menores, percebe-

se que além da água adsorvida, têm-se também a água capilar, preenchendo totalmente os poros. 

 

Sendo assim, nos poros contendo água capilar, o vapor migra através de processos de condensação-evaporação nos 

meniscos formados (água - ar úmido). Assim, ainda que ocorram processos de condensação-evaporação nos meniscos 

dos poros com água condensada, a difusão de vapor é facilitada nos poros que contêm apenas água adsorvida (“maiores” 

poros) que é o caso das argamassas com menor teor de cinza em relação à sílica. 

 

4.5 Ensaio ambiental (Tank test) 

 

Este ensaio objetiva determinar a capacidade da amostra de liberar íons para o meio através do processo de difusão 

controlada. O volume da solução lixiviante foi adotado como 1800 ml de água deionizada e destilada e as extrações do 

meio ocorreram nos tempos de 0,08, 0,25 e 7 dias, havendo troca da solução em cada tempo. Foram ensaiadas uma 

amostra para cada mistura, mantendo sua geometria original (monolítica). 

 

A Tabela 5 apresenta os resultados de massa acumulada ao longo do período de ensaio para as amostras e suas respectivas 

liberações de contaminantes. 

 

Tabela 5 – Variação de massa das amostras no ensaio de Tank Test 

Tempo (dias) 
Massa das Argamassas 

Sílica (g) Cinza (g) 

0 406,6 409,2 

0,08 431,7 431,2 

0,25 434,7 433,6 

7 436,5 435,7 

 

Podemos observar que a amostra produzida com sílica manteve o comportamento de absorção superior à amostra com 

cinza. Mais uma vez, os resultados corroboram com o observado nos ensaios de porosidade aberta e permeabilidade ao 

vapor. 

 

Foram realizados ensaios de lixiviação para argamassas produzidas com sílica e cinza ao final de cada dia de coleta do 

meio extrator. Os resultados do pH e de condutividade das soluções extratoras são apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – pH e condutividade da solução lixiviante durante o ensaio 

Argamassas 
pH médio (μS) Condutividade média 

0,08 dias 0,25 dias 7 dias 0,08 dias 0,25 dias 7 dias 

Sílica 8,30 8,40 10,70 14,30 13,80 489 

Cinza 8,10 8,10 10,70 17,30 14,50 504 

 

Como pode ser observado, as duas argamassas obtiveram resultados de pH semelhantes nas idades analisadas. Ainda, 

nota-se que durante o período inicial (0,08 e 0,25 dias) não ocorreu nenhuma mudança considerável no pH da solução 

lixiviante. Para as duas amostras, o aumento significativo ocorre apenas na análise aos 7 dias, onde o pH da argamassa 

com sílica passou de 8,4 para 10,7 μS e da argamassa com cinza de 8,1 para 10,7 μS. 

 

Supõem-se que a baixa mudança inicial de pH se deve à utilização de uma solução pouco agressiva (água destilada e 

deionizada). Maiores resultados poderiam ser observados se o meio fosse ácido acético glacial, por exemplo. Entretanto, 
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a exposição dos componentes das argamassas ao meio por tempo prolongado (7 dias), leva à dissolução da argamassa em 

si ou a presença de cimento que não tenha reagido durante a hidratação do cimento e a liberação de hidróxido de cálcio 

Ca(OH)2, resultando no aumento do pH, como observado. 

 

Ainda, percebe-se um aumento exponencial nos valores de condutividade das argamassas aos 7 dias. Este fato é creditado 

à liberação de íons metálicos, como Fe e Zn, durante o período de lixiviação que as amostras foram submetidas. A Tabela 

7 mostra o resultado obtido pela análise do extrato lixiviado das argamassas em cada uma das extrações realizadas. 

 

Tabela 7 – Elementos identificados na lixiviação 

Argamassas 
Tempo 

(dias) 

Concentração dos elementos (ppm ou mg/L) 

Cu S Ca Zn Si K Fe 

Sílica 

0,08 39,689 N/D N/D 6,734 - - - 

0,25 36,331 N/D - 5,188 N/D - - 

7 36,795 N/D 22,63 6,479 - 70,564 6,144 

Cinza 

0,08 41,102 N/D N/D - - - - 

0,25 40,203 N/D - - N/D - - 

7 36,201 N/D 59,406 7,635 - 56,151 5,983 

 

A argamassa com sílica apresentou uma menor velocidade de lixiviação em relação à cinza volante ao analisar os 

elementos cobre (Cu) e zinco (Zn), indicando maior resistência ao ataque gerado pelo ambiente em que foi imersa, neste 

caso, água destilada e deionizada. 

 

Observa-se que o metal que apresentou maior liberação em ambas as argamassas foi o cobre (Cu), cuja concentração 

liberada foi bastante superior se comparada aos demais metais, além de não apresentar grandes variações entre as 

argamassas de sílica e cinza.  

 

Percebe-se ainda que, aos 7 dias, a capacidade de lixiviação foi maior, bem como a presença de outros elementos, como 

ferro (Fe) e potássio (K). Este fato indica que, quanto maior tempo de análise, maior a capacidade de se extrair íons 

oriundos da argamassa. Cabe ressaltar que quanto maior a agressividade do meio, maior a susceptibilidade de ocorrência 

de lixiviação de íons.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

As seguintes conclusões foram feitas: 

 

• A substituição da sílica por cinza volante nas argamassas não representou alterações consideráveis nas 

características de espalhamento, módulo de elasticidade dinâmico e resistência à compressão; 

  

• Há uma tendência da cinza em promover a redução da molhabilidade do material devido seu menor valor de 

ângulo de molhamento. 

 

• A amostra produzida com sílica apresentou os maiores resultados de absorção (10,27%) e de índice de vazios 

(21,25%). 

 

• A argamassa com sílica apresentou maior massa acumulada em relação à cinza no ensaio de permeabilidade ao 

vapor. Os resultados convergem com os obtidos durante o ensaio de porosidade aberta e é possível dizer que a 

adição da cinza produziu melhores resultados pois reduz a capacidade percolação de vapor pelos poros da matriz 

cimentícia. 

 

• As duas argamassas mostraram um aumento significativo no pH apenas aos 7 dias durante o ensaio de tank test. 

O pH da argamassa com sílica passou de 8,4 para 10,7 μS e da argamassa com cinza de 8,1 para 10,7 μS. 
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• Na condutividade térmica também foi observado um aumento nos valores apenas aos 7 dias. Credita-se esse fato 

à liberação de íons metálicos, como Fe e Zn, durante o período de lixiviação que as amostras foram submetidas. 

 

• A argamassa com sílica apresentou concentrações constantes de cobre (Cu) e zinco (Zn) durante o período de 

ensaio, apresentando a melhor cinética de lixiviação entre os elementos encontrados. Também se observa que 

há estabilidade na concentração das extrações e a tendência ao não esgotamento das espécies. Aos 7 dias, houve 

liberação de íons de elementos formadores das matrizes cimentícias. 
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RESUMO 

 

Este trabalho é um estudo numérico das tensões de cantoneiras de aço formadas a frio, conectadas por parafusos e sob 

carga de tração, focando na análise das tensões ao redor dos furos, estudo pouco encontrado na literatura. Devido à 

conexão parafusada, a cantoneira geralmente não se deforma uniformemente, surgindo então um fenômeno conhecido 

como shear lag. Tal fenômeno pode reduzir substancialmente a capacidade resistente da cantoneira comprometendo a 

capacidade resistente da peça sob tração. Neste artigo, foram modeladas diversas cantoneiras com a ajuda do pacote 

comercial de análise por elementos finitos (EF) ABAQUS, considerando a não-linearidade geométrica e de material. 

Foram utilizados os resultados experimentais de Paula (2006) para validar o modelo em EF. Os resultados obtidos na 

análise numérica foram comparados com resultados de ensaios experimentais, chegando-se a uma boa concordância entre 

os mesmos. Constatou-se a viabilidade da modelagem numérica da conexão parafusada como complementação das 

pesquisas experimentais envolvendo perfis de chapas finas, mostrando onde efetivamente se encontram os gradientes de 

tensão mais elevados, dando maior entendimento ao colapso pela seção líquida efetiva. 

 

Palavras-chave: Estruturas Metálicas, Cantoneiras, Conexões Parafusadas, Coeficiente de redução da seção líquida. 

 

ABSTRACT 

 

This work is a numerical study of stresses in cold-formed tensile-loaded steel angles with bolt-connections. This research 

focuses in the tensions analysis around the holes. This type of study is rarely carried out among researchers. Due to bolted 

connection, the angle does not deform evenly, resulting in a phenomenon known as shear lag. This phenomenon may 

substantially reduce the resistant capacity of the angle under tension. In this research, several angles were modeled using 

the ABAQUS commercial finite element (FE) analysis package. The models considered geometric and material 

nonlinearities. The experimental results of Paula (2006) were used to validate the FE models. The results obtained in the 

numerical analysis were compared with the results of experimental tests, reaching a good agreement between them. 

Numerical modeling of bolted connection was found to complement the experimental research of cold-formed members, 

showing where the highest stress gradients are actually located explaining the net section collapse. 

 

Keywords: Steel Structures, Steel Angles, Bolted Connections, net section reduction coefficient. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com o início da utilização das estruturas metálicas na construção civil no século XVIII até os dias atuais, o aço possibilitou 

aos engenheiros e arquitetos de todo o mundo construções mais eficientes, arrojadas, ousadas e com alta qualidade.  

 

Hancock [1] concluiu em sua pesquisa de revisão que desenvolvimentos significativos continuam a ocorrer no projeto de 

membros e conexões estruturais de aço formados a frio. Isto é de se esperar, uma vez que o crescimento no uso de aço 

moldado a frio superou significativamente os componentes estruturais de aço laminado a quente, particularmente com o 

aumento do uso do aço formados a frio em construções residenciais em todo o mundo. 

 

Os perfis de aço formados a frio começam como chapas planas de diversas espessuras, frequentemente com espessuras 

de até 6,35 mm, segundo Yu [2], estas chapas são enroladas e prensadas até que ganhem o tamanho e forma desejados.  
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Atualmente, no Brasil, está em grande uso as construções leves estruturadas em aço, também chamados de light steel 

frames (ou pórticos leves de aço), onde se pode utilizar os perfis de aço formados a frio. Dentre os tipos de conexões, a 

parafusada apresenta algumas vantagens sobre a soldada, como, por exemplo, a praticidade de execução, permite 

montagem e desmontagem da estrutura in loco, não necessita de fonte energética especifica, podendo assim ser usada em 

qualquer lugar, e é mais resistente sob carregamento alternado. Sendo assim, a conexão é um fator de extrema importância 

para o bom funcionamento e segurança das estruturas, pois conecta vigas, pilares e contraventamentos. 

 

Um dos perfis mais utilizados para realizar a conexão de peças em aço é o perfil L, também conhecidos como cantoneira, 

formado a frio, que apresentam extrema importância na estabilidade das estruturas. As cantoneiras são perfis compostos 

por duas abas simétricas ou não, formando um ângulo de 90 graus, e o efeito shear lag é um dos fenômenos que mais 

influencia na resistência da conexão em perfis formados a frio por ligações parafusadas e sob tração. Tal fenômeno ocorre 

quando o perfil não é conectado através de todas as suas abas, ocasionando a redução na resistência à tração da peça pela 

ruptura da seção líquida [3]. Segundo Salmon e Johnson [4], o fenômeno shear lag é uma condição de distribuição de 

tensões não-uniforme na vizinhança da ligação. A importância do estudo de tensões em conexões metálicas está também 

associada à importância das mesmas no colapso de estruturas metálicas e estruturas mistas. Mais de 90% dos colapsos 

em estruturas metálicas ocorrem em conexões [4]. Portanto, o entendimento do campo e dos gradientes de tensões nas 

conexões é essencial para a segurança das construções. Nota-se ainda que a linha de pesquisa de conexões de aço no 

programa de Pós-graduação em Estruturas e Construção Civil (PECC) da Universidade de Brasília (UnB) foi 

recentemente premiada no Congresso IBRACON de 2018, em Foz do Iguaçu, com a melhor tese [5, 6] nesta área em 

2018 voltada para conexões em estruturas mistas de aço-concreto. Portanto esta pesquisa vem a colaborar ainda mais com 

o entendimento dos mecanismos de ruptura e resistência das conexões em aço no PECC/UnB. 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Pesquisas experimentais e/ou numéricas são a seguir apresentadas relativas a alguns trabalhos de pesquisadores que 

consideraram o problema da quantificação da perda de eficiência da seção de uma cantoneira com conexão parafusada 

em razão do efeito do fenômeno shear lag, seja ela em perfil laminado ou formado a frio. 

 

Paula [3] fez um estudo experimental e numérico de cantoneiras de aço formadas a frio, conectadas por parafusos e sob 

carga de tração, focando no efeito do fenômeno shear lag. A partir de uma análise estatística sobre os dados experimentais, 

propôs uma nova equação que quantifica a redução da eficiência da seção transversal das cantoneiras. O estudo numérico 

foi realizado por meio do programa ANSYS, e seus resultados foram satisfatórios. A Figura 1 ilustra um dos casos 

estudados por Paula [3], especificamente a cantoneira C141, um perfil 100x100, em aço COR 420, com espessura de 

2,25mm e 4 seções de parafusos em uma linha. Nas análises realizadas pelo autor, concluiu-se que a equação prescrita 

pela norma brasileira destinada ao dimensionamento de perfis formados a frio, a NBR 14.762-2001 [7], baseada na norma 

norte-americana AISI-2001 [8] resulta, em um grande número de situações com valores de cargas de ruptura da seção 

líquida de cantoneiras superiores àqueles efetivamente encontrados nos ensaios realizados. Na citada norma, os modos 

de falha de esmagamento e de ruptura da seção líquida indicados para cantoneiras, não foram comprovados na maioria 

dos ensaios, devido, principalmente, à estimativa inadequada da carga de ruptura da seção líquida, tanto para mais como 

para menos. Portanto, há esta imprecisão a ser estudada na NBR 14.762-2001 [7]. 

 

Fasoulakis, Raftoyiannis e Avraam [9] realizaram análises experimental e numérica em cantoneiras de aço formadas a 

frio conectadas por parafusos e sob tração ou compressão. A análise numérica foi feita pelo Método dos Elementos Finitos 

(MEF) utilizando o software ABAQUS/CAE [10]. Os citados autores utilizaram um modelo simplificado multilinear com 

base nos resultados dos experimentos para os parâmetros do material e não consideraram o efeito perfil (ou seja; tensão / 

tensão residual) oriunda do processo da formação a frio do perfil analisado. Os citados autores adotaram como condições 

de contorno nós fixos para as bordas externas das placas finais, perpendiculares ao eixo longitudinal da viga. Além disso, 

14 interações de contato são consideradas usando elementos de contatos superfície-superfície entre as peças: parafuso-

porca-arruela-cantoneira-placa. Os elementos sólidos C3D8R foram selecionados para a simulação das placas finas, 

porcas, parafusos e arruelas, enquanto os elementos C3D8I foram os preferidos para os elementos angulares. 
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Figura 1 - Curva carga-deslocamento do ensaio e do modelo numérico da cantoneira C141 [3]. 

 

A Figura 2 mostra a configuração do ensaio experimental utilizado, paralelamente e de forma complementar, um modelo 

de elementos finitos. Na figura é possível observar a geometria da malha, e a comparação dos resultados obtidos 

comparando os dados experimentais e numéricos dos modelos C29, C30, C31 e ABAQUS, provando uma boa 

aproximação entre os resultados. 

 

 
Figura 2 - Visão geral de (A) a configuração do ensaio de tração, (B) modelo do ABAQUS FEM, e (C) comparação de curvas de 

flambagem experimentais e numéricas para a seção transversal L45 [7]. 

 

Makesh e Arivalagan [11] realizaram um estudo numérico pelo método dos elementos finitos utilizando o software 

ANSYS para simular o comportamento de cantoneiras de aço formadas a frio e sob tração com uma ou duas abas de 2mm 

de espessura, comparando com resultados experimentais e com normas internacionais. Eles concluíram que as cargas 

últimas das cantoneiras são entre 10% e 12% menores que todas as prescrições das normas internacionais NAS [12], AISI 

[8], AS/NZS [13] e BS [14]. Os autores concluíram também que as tensões obtidas na análise de elementos finitos indicam 

que ocorrem tensões máximas nos orifícios dos parafusos mais internos a partir dos quais as falhas experimentais foram 

iniciadas.  
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3. MODELAGEM NUMÉRICA 

 

Duas cantoneiras de mesmas dimensões, espessura e material foram escolhidas para serem modeladas numericamente. 

Os modelos experimentais ensaiados por Paula [3] foram utilizados nesse estudo para a calibração e validação do modelo 

numérico e se partir para diferentes análises. O experimento modelado foi a simulação de um ensaio de tração em 

cantoneiras de aço formadas a frio e parafusadas em chapas de fixação, sendo a carga aplicada na extremidade superior 

da chapa de fixação e a chapa na extremidade inferior foi presa por garras da máquina de ensaio a tração. 

 

Neste trabalho, para o desenvolvimento do modelo numérico de tração em cantoneiras parafusadas, foi utilizado o 

software ABAQUS/CAE. O modelo é composto por uma cantoneira, duas chapas de fixação e a parafusos, onde a 

quantidade de parafusos varia de acordo com o perfil utilizado.  

 

Os parafusos e as chapas de fixação foram modelados utilizando o elemento C3D8R. Devido à grande concentração de 

tensões nos furos da cantoneira, a cantoneira foi modelada com o elemento SC6R (elemento plano de casca contínua de 

prisma triangular de 6 nós e integração reduzida) contido na biblioteca ABAQUS [10] como continuum shell, sendo 

necessário apenas a redução do tamanho dos elementos mais próximo aos furos. A malha dos elementos no modelo é 

mostrada na Figura 3. 

 

 
Figura 3 - Malhas e tipos de elementos finitos. 

 

As cantoneiras foram modeladas em aço COR 420, as chapas de fixação em aço SAE 1040 e os parafusos em aço ASTM 

A325. A modelagem dos aços neste trabalho se concretizará com a utilização de um modelo constitutivo elástico-plástico, 

com escoamento isotrópico. Este modelo está disponível na biblioteca de materiais do ABAQUS [10], com a denominação 

PLASTIC. No modelo constitutivo elástico-plástico a resposta obtida é independente da taxa de deformação. Devido ao 

comportamento uniaxial implementado no modelo, consistiu na relação tensão-deformação bi-linear para todos os 

componentes modelados. 

 

Na modelagem, houve interação de contato com a formulação small sliding, (pequeno deslizamento) com o método de 

discretização surface-to-surface (face a face), com a propriedade normal hard (dura). O contato foi introduzido entre a 

chapa de fixação e a cantoneira na extremidade da aplicação da carga, e entre o lado esquerdo da parte inferior da cabeça 

dos parafusos e a parte superior da cantoneira. 

 

Houve restrição tie (amarração) entre as chapas de fixação e o fuste de todos os parafusos e entre o fuste dos parafusos e 

a cantoneira. Esta providência unifica os deslocamentos dos nós das superfícies envolvidas, desta maneira, o deslizamento 

entre as superfícies é eliminado, reduzindo muito a deformação da peça. 

 

Para simular a execução do ensaio de tração nas cantoneiras, as chapas de fixação foram restringidas para deslocamentos, 

podendo apenas transladar na direção Z (longitudinal da peça sob tração) de aplicação da carga. A chapa de fixação 

travada no aparelho do experimento também foi simulada restringindo qualquer tipo de movimento nessa extremidade. 
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A aplicação do carregamento foi modelada como uma carga concentrada aplicada na seção transversal da chapa de fixação 

da extremidade livre tracionando a cantoneira. 

 

Neste estudo, foi aplicado o método de análise estática implícita. Esse método foi escolhido por ser uma modelagem 

simplificada do ensaio experimental, de modo que poucas variáveis fossem aplicadas e se tornar uma fácil utilização. A 

carga aplicada na simulação foi feita por meio do método de Riks, o qual usa a magnitude da carga como um adicional 

desconhecido; resolve simultaneamente para cargas e deslocamentos – para detalhes ver [10].   

 

4. RESULTADOS DA ANÁLISE NUMÉRICA 

 

Foram modeladas numericamente duas cantoneiras de aço formado a frio, sendo todas de dimensões 80x80 (mm) e 

espessura de 3,35mm, variando apenas a quantidade de linha de parafusos e de seções de parafusos por linha, sendo a 

cantoneira B231 com 3 seções de parafusos em uma linha e a cantoneira B232 com 3 seções de parafusos em duas linhas. 

Estes dois perfis (B231, B232) foram escolhidos por serem peças comumente encontradas na prática e com isso se poder 

fazer uma análise da influência da variação das tensões quando acrescentada uma segunda linha de parafusos.  

 

A validação (ou sincronização, ajuste) do modelo em elementos finitos desenvolvido foi realizada com os ensaios de 

tração de Paula [3]. 

 

As curvas carga-deslocamento obtidas pelos ensaios experimentais foram comparadas com as curvas numéricas obtidas 

pelo Método dos Elementos Finitos (MEF), como visto nas Figura 4 e 5. 

 

 
Figura 4 - Curva carga-deslocamento da cantoneira B231 modelada. 
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Figura 5 - Curva carga-deslocamento da cantoneira B232 modelada. 

 

A diferença de deslocamento é justificada pela quantidade de restrições tie no modelo, esse tipo de restrição impede 

qualquer tipo de deslocamento, aumentando muito a rigidez do modelo, o que não acontece no ensaio real. Também, 

existe acomodação inicial dos perfis aos parafusos durante os ensaios e sensibilidade do transdutor de deslocamento a 

outras deformações além da deformação estritamente longitudinal (ao longo do eixo Y) e acomodação dos furos. 

 

De qualquer maneira, é de se esperar que o modelo numérico pelo método dos elementos finitos leve a menores 

deslocamentos, uma vez que os deslocamentos dos ensaios incorporam os deslocamentos ocorridos após a ruptura da 

seção líquida (abertura da seção por onde passa o parafuso). O ajuste entre as curvas experimentais e numéricas é 

satisfatório para a análise das tensões e carga última na cantoneira, comprovando a eficiência do modelo de elementos 

finitos proposto neste estudo. 

 

A Tabela 1 apresenta as cargas últimas das cantoneiras obtidas pelos ensaios de tração experimentais (Pexp) e pela análise 

de elementos finitos (PMEF). Esses resultados evidenciam a eficácia do modelo de elementos finitos proposto em simular 

a capacidade resistente das cantoneiras, diminuindo sua precisão com o aumento do número de parafusos.  

 

Cantoneira Pexp (kN) PMEF (kN) Pexp/PMEF 

B231 130,39 126,59 1,03 

B232 128,49 127,05 1,01 
    

Média  1,02 

Coeficiente de Variação (%) 1,29 

Tabela 1 - Comparação entre as cargas últimas das cantoneiras obtidas pelos ensaios experimentais e modelo numérico proposto. 

 

A Tabela 2 apresenta as deformações das cantoneiras obtidas pelos ensaios de tração experimentais (Dexp) e pela análise 

de elementos finitos (DMEF). Esses resultados mostram que o modelo numérico é mais rígido que os ensaios experimentais, 

como justificado acima, aumentando a diferença de deformações com o aumento do número de parafusos. 

Cantoneira Dexp (mm) DMEF (mm) Dexp/DMEF 

B231 31,70 16,89 1,88 

B232 15,27 10,24 1,49 
    

Média 
 

1,68 

Coeficiente de Variação 

(%) 

 
16,21 

Tabela 2 - Comparação entre as deformações das cantoneiras obtidas pelos ensaios 

 

Com observações experimentais dos ensaios de tração, Paula [3] constatou que o modo de ruptura das cantoneiras de aço 

formado a frio parafusadas e submetidas a tração consiste em ruptura da seção líquida, equivalente aos modos de falha 

ocorrido nas simulações numéricas. 

 

As Figura 6 e Figura 7 mostram a distribuição das tensões de Von Misses, nas cantoneiras modeladas no momento do 

início da carga de ruptura nos bordos dos furos. Os furos centrais são sempre os primeiros a sofrerem o efeito da tração 

aplicada e são os que mais deformam, observando o início da ruptura por seção líquida devido aos altos valores de tensão 

concentrados nesse bordo. Confirmando a equivalência entre os modos de ruptura visualizados nos resultados das 

simulações numéricas e a constatação observada por Paula [3]. Uma das vantagens da análise numérica por EF de 

experimentos é calibrar o comportamento das espécies testadas em laboratório, tendo segurança nos resultados de outras 

configurações que não foram sequer testadas. 
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Figura 6 - Distribuição das tensões de Von Misses (em MPa) no momento do início da ruptura da seção líquida da cantoneira B231. 

 

 
Figura 7 - Distribuição das tensões de Von Misses (em MPa) no momento do início da ruptura da seção líquida da cantoneira B232. 

 

Comparando as Figura 8 e Figura 9, evidencia-se a conformidade entre os modos de ruptura nos ensaios experimentais e 

nas simulações numéricas com o modelo proposto. Observa-se a semelhança na deformação das cantoneiras para 

resultados numéricos e experimentais. Estes resultados demonstram a capacidade do modelo em elementos finitos 

proposto de simular numericamente o comportamento das cantoneiras de aço formado a frio conectadas por parafusos e 

submetidas a tração, comprovando o mesmo tipo de ruptura por seção líquida pela perda de capacidade decorrente do 

efeito shear lag.  

 

 
Figura 8 - Deformação numérica (a) e experimental (b) da cantoneira B231 no momento de carga última. 

 

 
Figura 9 - Deformação numérica (a) e experimental (b) da cantoneira B232 no momento de carga última. 

 

Para a cantoneira B231 modelada numericamente, analisando-se a tensão longitudinal (S12 –Figura-10) no momento da 

deformação elástica, com carga aplicada de 20kN, temos a distribuição de tensões ao longo da cantoneira (Figura 10). 
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Figura 10 - Tensão longitudinal com 20kN aplicados na cantoneira B231. 

 

De acordo com cada corte (ver linhas interceptando os parafusos nas figuras), foram elaborados os gráficos da distribuição 

das tensões em cortes verticais (Figuras 11, 12 e 13) e corte horizontal (Figura 14) passando pelos furos. 

 

 
Figura 11 - Tensões no corte vertical 1 na cantoneira B231. 

 

 
Figura 12 - Tensões no corte vertical 2 na cantoneira B231. 
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Figura 13 - Tensões no corte vertical 3 na cantoneira B231. 

 

 
Figura 14 - Tensões no corte horizontal 1 na cantoneira B231. 

 

Comparando o corte vertical 1, com o corte vertical 2 e com o corte vertical 3 (cada um passando por um furo), notamos 

que a tensão é maior no furo mais interno, 94MPa, 126MPa, 141MPa, respectivamente, uma diferença de 34% a mais do 

primeiro furo em relação ao segundo furo e de 11% do segundo em relação ao terceiro furo. 

 

Observa-se no corte horizontal 1 que as tensões aumentam no furo mais interno, sendo, respectivamente, 94MPa, 126 

MPa e 142MPa, bem semelhante às tensões encontradas nos cortes verticais.  

 

Para a cantoneira B232 modelada numericamente, analisando a tensão longitudinal (S12) no momento de deformação 

elástica, com carga aplicada de 20kN, temos a distribuição de tensões ao longo da cantoneira (Figura 15). 
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Figura 15 - Tensão longitudinal com 20kN aplicados na cantoneira B232. 

 

De acordo com cada corte, foram elaborados os gráficos das tensões em cortes verticais (Figuras 16, 17 e 18) e cortes 

horizontais (Figura 19 e 20) passando pelos furos. 

 

 
Figura 16 - Tensões no corte vertical 1 na cantoneira B232. 

 

 
Figura 17 - Tensões no corte vertical 2 na cantoneira B232. 
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Figura 18 - Tensões no corte vertical 3 na cantoneira B232. 

 

 
Figura 19 - Tensões no corte horizontal 1 na cantoneira B232. 

 

 
Figura 20 - Tensões no corte horizontal 2 na cantoneira B232. 

 

Comparando o corte vertical 1, com o corte vertical 2 e com o corte vertical 3 (cada um passando por dois furos), os 

resultados mostram que no corte 1 as tensões são 37MPa e 26MPa para os furos 1a e 1b, respectivamente. Já no corte 2, 

as tensões são 50MPa e 41MPa para os furos 2a e 2b, respectivamente. No corte 3, as tensões são 25MPa e 65MPa para 
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os furos 3a e 3b, respectivamente, com tensão maior no furo mais interno da cantoneira e mais próximo da borda da 

cantoneira. 

 

Podemos perceber no corte horizontal 1 que as tensões aumentam no furo mais interno, sendo, respectivamente, 26 MPa, 

41 MPa e 65 MPa, e no corte horizontal 2 as tensões são 37 MPa, 48 MPa e 25 MPa, apresentando uma diferença quando 

comparados aos outros casos no furo mais interno e próximo da borda. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A boa concordância entre as curvas numéricas e experimentais no que diz respeito à carga aplicada vs. deslocamento 

mostram que a metodologia empregada neste estudo é capaz de simular o comportamento de cantoneiras parafusadas 

submetidas sob tração. Apesar das condições altamente não lineares da estrutura, a análise implícita do 

ABAQUS/Standard foi suficiente para gerar um modelo simplificado das cantoneiras e obter resultados satisfatórios. Ao 

longo deste estudo, foi possível obter as seguintes conclusões: os perfis ensaiados são bem representadas pelos modelos 

numéricos, incorporando análises de grandes deformações e grandes deslocamentos, simulando adequadamente as tensões 

surgidas nas abas e nos furos das cantoneiras, que são valores compatíveis com o comportamento macro Carga vs. 

Deslocamento das cantoneiras analisadas. No caso com uma linha de parafusos, o orifício mais interno da cantoneira foi 

o primeiro a atingir a resistência última da peça. Já no caso com duas linhas de parafusos, o orifício mais interno da 

cantoneira e o mais próximo da borda livre foi o primeiro a atingir a resistência última da peça. Nota-se ainda que o furo 

que apresenta maior tensão longitudinal é sempre o mais interno da cantoneira e mais próximo da borda., isso ocorre, 

pois, a linha de furos mais próxima da extremidade livre apresenta menor rigidez e maior deformabilidade, absorvendo 

assim a maior tensão. Na deformação elástica, o aumento do número de parafusos aumenta a distribuição das tensões em 

cada furo, reduzindo a tensão máxima. Com o aumento da segunda linha de furos, a tensão máxima nos orifícios da 

cantoneira, como esperado, se reduz em 50%. Tanto no caso com três furos e com seis furos a análise de tensão mostrou 

as regiões da conexão mais sujeitas ao aumento ou gradiente de tensão, explicando em parte o colapso por seção líquida 

que se verifica em perfis formados a frio. 
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RESUMO 

 

A impressão 3D com argamassa é uma tecnologia construtiva recente que visa a industrialização da construção civil. A 

investigação científica relacionada ao tema vem crescendo também e está sendo alvo de estudos em diferentes centros de 

pesquisa. Este trabalho utiliza a metodologia de Revisão Sistemática da Literatura (RSL) para levantar as principias 

informações sobre pesquisas desenvolvidas em impressão 3D para a construção civil, tendo a reologia das argamassas 

como foco. Foram levantados inicialmente 3438 trabalhos, sendo que, após a aplicação das ferramentas sistemáticas, 

foram selecionados e avaliados 65 artigos. A partir dos trabalhos selecionados foi possível realizar a análise 

cienciométrica da impressão 3D de argamassa. Países como EUA, China e Singapura se destacaram na quantidade de 

artigos, tendo em vista que entre 2018 e 2019 foram publicados 53 artigos relacionados ao tema. O reômetro rotacional 

foi o método de caracterização do estado fresco mais recorrente para esse tipo de argamassa. Além disso, foi possível 

analisar os materiais mais utilizados como constituintes secundários das argamassas. Os trabalhos demostraram que as 

adições influenciam de forma significativa nas propriedades do estado fresco da argamassa, sendo que algumas adições 

proporcionam a manutenção da viscosidade e outras reduzem a viscosidade devido ao consumo de água acarretado pela 

elevada área superficial. 

 

Palavras-chave: argamassa; reologia, manufatura aditiva, revisão sistemática da literatura. 

 

ABSTRACT 

 

Mortar 3D printing is a recent construction technology aimed at the industrialization of construction. Scientific research 

related to the subject has also been growing and is the target of studies in different research centers. This work uses the 

methodology of Systematic Literature Review (SLR) to raise the main information about research developed in 3D 

printing for civil construction, focusing on mortar rheology. 3438 researches were initially surveyed, and after the 

application of systematic tools, 65 papers were selected and evaluated. From the selected research it was possible to carry 

out the scientometric analysis of the 3D mortar printing. Countries such as the USA, China and Singapore stood out in 

the number of papers, and between 2018 and 2019 53 papers related to the topic were published. The rotational rheometer 

was the most recurrent characterization method for this type of mortar. In addition, it was possible to analyze the materials 

most used as secondary constituents of mortars. The studies showed that the additions significantly influence the 

properties of the fresh state of the mortar, with some additions maintaining the viscosity and others reducing the viscosity 

due to the consumption of water caused by the high surface area. 

 

Keywords: Mortar; rheology, additive manufacturing, systematic literature review. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Apesar da argamassa ser um material de construção milenar, nas últimas décadas passou por diversos avanços na sua 

função, forma de aplicação, comportamento reológico e composição. Uma forma de utilização da argamassa que vem 

ganhando cada vez mais enfoque é a construção de edificações por meio da impressão 3D [1,2]. 

 

O processo de desenvolvimento de tecnologias direcionadas à impressão 3D iniciou-se em 1983, quando Chuck Hull, um 

engenheiro físico do estado da Califórnia, produziu a primeira peça em estereolitografia, com a utilização de um feixe de 

luz ultravioleta (UV) para endurecimento de um fotopolímero (resina). Já os primeiros registros da impressão 3D com 

material cimentício surgiram na década de 90, também na Califórnia. Já em 1998 foi desenvolvido o processo chamado 

de Contour Crafting (CC), que consiste na deposição de argamassa em camadas [3,4,5]. 

 

Segundo a ASTM [6] a impressão 3D ou manufatura aditiva é a fabricação de objetos através da deposição de um material 

usando uma cabeça de impressão, bico ou outra tecnologia de impressora. O termo construção digital também pode ser 

utilizado para designar a utilização da impressão 3D na construção civil [7]. 

 

A impressora 3D é utilizada na criação de peças, de forma rápida e com custo reduzido, sendo capaz de produzir uma 

casa popular em apenas 24 horas com geração mínima de resíduos [8], conforme Figura 1. Além disto, a industrialização 

da construção civil por meio da impressora 3D apresenta diversos outros benefícios, como a redução do desperdício, 

automatização do processo, redução da mão de obra, aumento da produtividade, possibilidade de construção de formatos 

complexos, otimização da distribuição dos materiais de acordo com a necessidade de aplicação e a capacidade de uso de 

multimateriais de acordo com requisitos de resistência [9,10,11,12,13,14,15]. 

 

  
Figura 1 – Casas produzidas por impressão 3D de argamassa na China [9]. 

 

As argamassas utilizadas nas impressoras 3D precisam apresentar comportamento tixotrópico, sendo a matéria prima 

basicamente cimento, areia, água, adições minerais, fibras e aditivos, como o superplastificante. Assim, os concretos 

tradicionais não podem ser utilizados na impressão, sendo necessário um concreto de características diferenciadas, pois a 

mistura deve ter fluidez suficiente para ser bombeada através dos mangotes e bocal sem causar obstrução. Durante o 

fluxo, o material deve apresentar uma viscosidade baixa, porém, após a extrusão do filete a argamassa deve apresentar 

uma elevada tensão de escoamento mantendo-se em repouso [9,10,15,16,17]. Algumas propriedades como tamanho da 
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partícula, graduação, área superficial, relação pasta/agregado entre outras influenciam na viscosidade e na tensão de 

escoamento da argamassa [11,18]. 

 

Desta forma, frente os diversos desafios para a implementação da manufatura aditivada na construção civil brasileira, o 

objetivo geral desta pesquisa é selecionar e analisar trabalhos sobre impressão 3D, que abordem a influência dos materiais 

constituintes no comportamento reológico das argamassas, identificando o estado da arte sobre esta temática. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A abordagem dessa revisão sistemática consistiu na elaboração da seguinte string: (("3D print*" OR "Additive 

Manufact*") AND ("Mortar" OR "Cement" OR "Concrete")). O termo 3D print* foi utilizado com asterisco para englobar 

termos como: 3D printing, 3D print, 3D printed. Também foi utilizado como sinônimo de impressão 3D o termo  Additive 

Manufact* para buscar as variações possíveis. Esses dois termos foram combinados (AND) com o material de interesse, 

a argamassa. Em virtude de algumas pesquisas apresentarem a impressão “3D da argamassa” como impressão “3D do 

concreto”, talvez pela maior popularidade do termo “concreto” e por alguns trabalhos abordarem a impressão da pasta de 

cimento, foram utilizados os três termos: Mortar, Cement e Concrete. 

A busca foi realizada entre setembro e dezembro de 2019 e foram utilizadas 7 bases de dados: ACM Digital Library, EI 

Compendex, IEEE Digital Library, ISI Web of Science, Science Direct, Scopus, Springer Link e Taylor & Fancis Online. 

Durante a busca não foi realizada nenhuma limitação quanto ao ano de publicação do trabalho ou língua ou tipo de 

trabalho. Após a busca inicial dos artigos e a verificação dos trabalhos em duplicidade, para realizar a seleção por título, 

prosseguiu-se com a seleção dos trabalhos pelo resumo e, por último, a seleção pela leitura completa do artigo. Foram 

estabelecidos critérios de aceitação e de exclusão, conforme apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Critérios de aceitação e exclusão. 

Critério único de aceitação Critérios de exclusão 

Reologia para impressão3D de 

material cimentício 

Análise do equipamento 

Impressão 3D de outros materiais 

Anais apenas com resumo simples 

Impressão 3D para construção espacial 

Arquivo indisponível 

Não aborda a impressão 3D 

 

Todo planejamento da revisão e a realização da revisão foi desenvolvida com o auxílio da plataforma Parsif.al, uma 

ferramenta on-line estruturada para realização de revisão sistemática da literatura que auxilia no condicionamento e 

análise de dados. Essa ferramenta permite a importação dos dados extraídos das bases de dados em arquivo na extensão 

BibTeX. Assim, a análise cienciométrica, foi realizada por meio de uma síntese das principais informações extraídas dos 

artigos, como: ano de publicação, autores e instituições responsáveis pela pesquisa, país de origem, revista e fator de 

impacto, palavras-chave, traço e componentes utilizados na produção das argamassas, metodologia de caracterização 

utilizada para a argamassa no estado fresco e propriedades avaliadas. 

3. RESULTADOS 

 

A busca nas sete bases de dados resultou, inicialmente, em 3.438 trabalhos. A aplicação dos critérios de inclusão ou 

exclusão na leitura dos títulos, dos resumos e dos artigos dos arquivos disponíveis e não duplicados, resultou na seleção 

de 65 artigos, conforme detalhado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Quantitativo de trabalhos por base de dado em cada etapa da RSL. 

Etapas 

ACM 

Digital 

Library 

EI 

Comp. 

IEEE 

Digital 

Library 

ISI 

Web of 

Science 

Science 

Direct 
Scopus 

Springer 

Link 

Taylor 

& 

Fancis 

Online 

TOTAL 

Busca Inicial 6 10 21 571 74 713 1998 45 3438 

Artigos em 

Duplicidade 
-5 -5 -8 -340 -34 -110 -107 -1 -610 

Excluído na 

Leitura de 

Título 

-1 -2 -8 -136 -13 -265 -1825 -44 -2294 

Excluído na 

Leitura de 

Resumo 

0 -3 -5 -79 -24 -281 -61 0 -453 

Arquivo 

Indisponível  
0 0 0 -2 0 -8 -2 -0 -12 

Excluído na 

Leitura do 

Artigo 

0 0 0 0 0 -3 -1 0 -4 

Classificado 0 0 0 14 3 46 2 0 65 

 

Nos artigos analisados foram identificados 179 autores, sendo que, entre eles, 123 participaram de apenas uma 

publicação, 34 autores participaram de dois trabalhos e os demais tiveram três ou mais publicações. Esses trabalhos 

foram desenvolvidos em 21 diferentes países, com trabalhos multicêntricos, em alguns casos. Países como a 

Austrália, Estados Unidos, China e Singapura se destacaram com cinco ou mais publicações. China e Singapura 

publicaram, respectivamente, 13 e 17 trabalhos relacionados ao tema. Singapura se destacou devido seu grupo de 

pesquisa na Universidade Tecnológica de Nanyang. Os cinco autores com maior número de artigos são todos 

pesquisadores dessa mesma instituição. O autor com o maior número de publicações, Ming Jen Tan, com dezesseis 

artigos, supervisionou e participou de várias pesquisas desenvolvidas sobre impressão 3D na Universidade 

Tecnológica de Nanyang. Atualmente, esse autor é o diretor do Laboratório de Fabricação Digital HP-NTU e 

coordena o Centro de Impressão 3D de Singapura (SC3DP) [1,7,10,11,14,15,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29]. 

 

Além da relação dos autores e dos países foi realizado o levantamento de qual instituição cada autor representava, 

conforme apresentado na Figura 2, estando os trabalhos vinculados a 48 instituições diferentes. 
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Figura 2 – Quantitativo de publicações por instituições, segmentadas por país. 
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Os estudos levantados foram publicados em 30 diferentes meios de divulgação, divididos entre periódicos e anais de 

eventos, conforme apresentado na Figura 3. O Fator de Impacto (FI) das revistas variou de 0,173 a 6,864. Três artigos 

entre os selecionados foram publicados na revista com o maior FI: Composites Part B: Engineering. A Construction and 

Building Materials, revista com a maior quantidade de publicações selecionadas apresenta FI de 4,046. 

 
Figura 3 – Quantitativo de publicações por meio de comunicação. 

 

Na Figura 4 é apresentada uma análise dos trabalhos publicados por ano, com o intuito de verificar o início de publicação 

do tema sem limitação do tempo. 
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Figura 4 – Quantitativo de trabalho por ano 

 

Conforme mostrado na Figura 4, os primeiros artigos encontrados foram publicados em 2012 e 2013 [30,31]. Dentre os 

65 artigos publicados, não há nenhuma publicação em 2014 e 2015. A maior quantidade dos artigos estão entre 2017 a 

2019. Como o levantamento foi realizado entre setembro e dezembro de 2019, apenas um artigo levantado é do ano de 

2020. Observando o comportamento ascendente da curva nos anos anteriores, há expectativa que os trabalhos publicados 

em 2020 superem a quantidade publicada nos anos anteriores [32]. 

Nos artigos analisados foram encontrados um total de 135 palavras-chave, de modo que, para possibilitar a ilustração 

gráfica foi necessário selecionar as mais frequentes. Assim, na Figura 5 só foram apresentadas as palavras-chave 

recorrentes em quatro ou mais artigos. 

 
Figura 5 – Quantitativo de palavras-chave 

 

Como o foco da pesquisa foi a influência dos materiais constituintes no comportamento reológico das argamassas para 

impressão 3D foi possível verificar que as palavras-chave mais recorrentes se agrupam basicamente em três grupos. O 

primeiro grupo é referente à impressão 3D e agrega as seguintes palavras-chave: impressão 3D, impressão 3D em 

concreto, extrusão, capacidade de construção, manufatura aditivada e impressão 3D de materiais cimentícios. O segundo 

grupo refere-se ao comportamento reológico e agrupa as seguintes palavras-chave: reologia, tixotropia e tensão de 

escoamento. As demais palavras-chave foram: geopolímero, materiais cimentícios, nanoargila e concreto, que 

correspondem ao terceiro grupo, referente ao material utilizado para impressão [33]. 

Diversos materiais são utilizados para produzir argamassa com capacidade de impressão. Os materiais apresentados nos 

artigos foram quantificados e apresentados na Figura 6. Os materiais de utilização obrigatória para produção da argamassa 
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como água, cimento e areia não foram quantificados. Entretanto, os artigos ressaltam a limitação da granulometria do 

agregado, não podendo ultrapassar 2,0 mm. O aditivo superplastificante foi o componente da argamassa mais recorrente 

nos artigos selecionados, contabilizado em trinta e seis artigos. Essa incidência ocorre devido a necessidade de se trabalhar 

com uma baixa relação água/cimento e com propriedades reológicas que possibilitem a extrudabilidade da argamassa. 

Outros materiais que se destacaram pela quantidade de utilização foram a cinza volante, a sílica ativa e a escória de alto 

forno devido a sua necessidade para produzir argamassas com a viscosidade, tensão de escoamento e tixotropia adequadas 

para a impressão 3D [34,35,36,37]. 

 

 
Figura 6 – Quantitativo de componentes da argamassa 

 

O levantamento de todos os componentes encontrados nos 65 artigos e apresentados na Figura 6 possibilitou a catalogação 

de diversos materiais aplicáveis em argamassas para impressão 3D, os quais contribuem com a melhoria da tecnologia do 

material. Foram encontrados 41 materiais diferentes, sendo que diversos assumem funções similares dentro da 

composição da argamassa, possibilitando a aglomeração deles em grupos maiores (Figura 6). Por exemplo, na relação 

apresentada na Figura 6, materiais argilominerias como atalpugita, betonita, metacaulim e nanoargila, assim como demais 

adições minerais, como a cinza volante, diatomita, escória, pó de calcário e sílica ativa foram representados na mesma 

cor [38,39,40,41,42]. De forma a planejar o programa experimental com esses diversos materiais ou para analisar sua 

significância, diversos trabalhos utilizam ferramentas estatísticas, como DoE, ANOVA e outros [27,43,44,45]. 

Além do aditivo redutor de água (superplastificante) e das adições minerais, as soluções ativadoras, que têm a finalidade 

de desencadear reações nos geopolímeros, também foram recorrentes, principalmente nas pesquisas desenvolvidas na 

Ásia, sendo as mais utilizadas o silicato de sódio e o silicato de potássio [46,47,48,49,50]. 
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O principal método para realizar a caracterização reológica de um material cimentício é por meio do reômetro. Conforme 

mostra a Figura 7, dos artigos selecionados, 40 utilizaram a reometria rotacional, também foram utilizadas outras formas 

de caracterização do estado fresco da argamassa como flow table, reômetro de tubo, cisalhamento direto, squeeze-flow, 

entre outros. Essa quantidade poderia ser ainda maior se todos os artigos informassem os equipamentos utilizados de 

forma detalhada. Para sistematização da pesquisa, diversos métodos similares como minislump, ensaio de queda, flow 

table e outros foram todos agrupados no item Flow Table. Essas variações ocorrem em virtude de cada país possuir uma 

norma diferente para essa caracterização [51,52,53,54,55,56,57,58,59]. 

 
Figura 7 – Quantitativo dos métodos de caracterização 

 

O objetivo do levantamento apresentado na Figura 7 foi de verificar a possibilidade de caracterização reológica da 

argamassa para impressão 3D por outros métodos, como a extrusora tipo Ram. Nesse método de caracterização um aparato 

é acoplado em uma máquina universal de ensaio e é realizada a extrusão da argamassa por um orifício que simula as 

condições em que a argamassa será submetida durante a impressão [60]. Outro destaque é para o Vane test, que se mostrou 

bastante eficiente para a caracterização da argamassa [30,61,62]. 

A Figura 8 contém as principais propriedades e características avaliadas na argamassa no estado fresco. Foram levantadas 

32 propriedades, porém, 20 propriedades só foram analisadas em um ou dois artigos. Assim, na Figura 8 só estão 

apresentadas as propriedades que foram observadas quatro ou mais vezes. 
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Figura 8 – Quantitativo das principais propriedades analisadas 

 

As propriedades com maior recorrência foram as propriedades reológicas de tensão de escoamento e de viscosidade. A 

tensão de escoamento é a tensão mínima de cisalhamento necessária para iniciar o movimento do fluxo e é a propriedade 

responsável por manter as camadas da argamassa estável após a impressão [63]. A viscosidade é a tendência que o fluido 

apresenta em resistir ao escoamento e está relacionada com a coesão entre as moléculas, influenciando na facilidade de 

mistura e bombeamento [64,65,66]. 

Outra propriedade reológica recorrente nos trabalhos foi a tixotropia, que é medida pela área limitada pela curva de 

histerese. A curva de histerese se forma quando a curva do aumento da tensão não coincide com a curva da redução da 

tensão. Além da tixotropia, a taxa de cisalhamento e a tensão de cisalhamento também foram apresentadas em alguns 

trabalhos. Essas duas propriedades podem ser utilizadas para estimar a viscosidade e a tensão de escoamento [67,68,69]. 

Na Figura 8, além das propriedades reológicas, as consideradas propriedades imprimíveis também foram abordadas. A 

propriedade imprimível mais recorrente foi a extrudabilidade, que consiste na capacidade e facilidade que um material 

tem de passar pelo processo de extrusão e formar um filete contínuo de argamassa [70,71,72,73,74,75,76]. 

Propriedades imprimíveis como a capacidade de construção, tempo em aberto, estabilidade de forma e retenção de forma 

também tiveram destaque entre os trabalhos analisados, conforme mostrado na Figura 9. Entretanto, essas propriedades 

apresentaram metodologias de caracterização ainda em estágio embrionário, com algumas propostas elaboradas pelos 

autores e sem método preconizado por norma, independentemente do país de origem da pesquisa.  

 

 

 

Figura 9 – Análise da capacidade de construção e estabilidade de forma por distância do bico de impressão [21] 

4. Conclusão  

 

Com esse trabalho foi possível verificar que há um aumento considerável do número de pesquisas sobre a impressão 3D 

de argamassa e que a investigação científica desse processo de industrialização da construção civil está mais disseminada 

nos países asiáticos, principalmente na China e Singapura. 
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Os artigos mostraram que a utilização do aditivo superplastificante é fundamental para conferir à argamassa as 

propriedades necessárias para impressão 3D. As adições minerais também foram essenciais para conferir a 

trabalhabilidade das argamassas, principalmente com a utilização de cinza volante, sílica ativa e escória de alto forno. O 

cimento Portland foi o aglomerante adotado em diversos artigos, porém algumas pesquisas utilizaram o cimento sulfo-

aluminoso como constituinte da argamassa. Além disso, alguns trabalhos demonstraram a eficiência e a necessidade da 

utilização de soluções ativadoras, sendo as mais utilizadas o silicato de sódio e o silicato de potássio. 

 

O reômetro rotacional foi incontestavelmente o método de caracterização reológica de maior utilização, mas a literatura 

também mostrou outras opções que atendem bem às necessidades de caracterização reológica das argamassas. Métodos 

como o Vane Test e Extrusora tipo Ram apresentaram bons resultados. O Flow Table, apesar de apresentar uma 

caracterização mais elementar, também foi adotado em diversos trabalhos, porém, de forma completar a outras 

caracterizações. 

 

A tensão de escoamento, a viscosidade e a tixotropia foram as propriedades reológicas mais analisadas, mas, conforme 

apresentado em algumas pesquisas, o comportamento da argamassa pode ser correlacionado também com a tensão e a 

taxa de cisalhamento. As propriedades imprimíveis como extrudabilidade, capacidade de construção, tempo em aberto, 

estabilidade de forma e retenção de forma demostraram grande importância para o desenvolvimento de pesquisas em 

impressão 3D da argamassa, no entanto, necessitam de um avanço científico no desenvolvimento e na consolidação dos 

métodos de caracterização. 

 

Por fim, essa RSL possibilitou observar um panorama geral do tema, analisando diversos trabalhos com observação dos 

principais autores, instituições e países, palavras-chave utilizadas nos artigos, métodos de caracterização e propriedades 

reológicas e construtivas. Esse trabalho auxilia, portanto, na compreensão do estado da arte das pesquisas que abordam a 

impressão 3D, subsidiando informações para futuros trabalhos e estudo aprofundado do tema. 
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RESUMO 

 

Os problemas de fachadas evidenciam-se pouco tempo após sua confecção, porém com a realização de manutenções 

periódicas e projeto adequado, pode ser evitado. Erros de projetos, execução e falhas de manutenções são frequentes 

quando o assunto é: fachadas de edificações. O estudo realizou-se em um condomínio residencial, onde apresentou 

manifestações patológicas relacionadas à desplacamentos do revestimento argamassado e cerâmico e de corrosão das 

armaduras do concreto armado.  Este trabalho tem como objetivo identificar as manifestações patológicas e a prescrição 

de um método de reparo para sanar o problema identificado. Para obter o resultado da análise, foram realizadas inspeções 

visuais com registros fotográficos, testes in loco e coletas de testemunhos para provação laboratorial e visitas periódicas. 

Através dos resultados obtidos, concluiu-se que a principal causa das manifestações patológicas apresentadas no local 

está relacionado aos problemas de projeto, execução e contaminação de cloretos no traço do revestimento argamassado. 

 

Palavras-chave: Manifestações Patológicas. Fachada. Corrosão. Revestimento. Cloretos. 

 

ABSTRACT 

 
The facades need periodic maintenance after they are made, but during their project phase, when they are made, the 

problems begin to become evident. Project errors, execution and maintenance failures are frequent when the subject is: 

building facades. The study was carried out in a residential condominium, where it showed pathological manifestations 

related to the displacement of mortar and ceramic coating and corrosion of reinforced concrete reinforcement.  This work 

aims to identify the pathological manifestations and the prescription of a repair method to remedy the problem identified. 

To obtain the result of the analysis, visual inspections were performed with photographic records, on-site tests and 

collection of testimonies for laboratory trials and periodic visits. Through the results obtained, it was concluded that the 

main cause of the pathological manifestations presented at the site is related to the problems of design, execution and 

contamination of chlorides in the trace of the mortared coating. 

 

Keywords: Pathological Manifestations. Façade. Corrosion. Coating. Chlorides. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Possan e Demoliner [1] afirmam que a degradação precoce das edificações e consequente redução de desempenho são 

problemas frequentes. Esta degradação ocorre pelo envelhecimento precoce das mesmas, que é desencadeado pela 

qualidade inferior dos materiais de construção utilizados, por problemas de projeto, execução e falta de manutenção. 

 

Os fatores de degradação, segundo Bauer e Silva [2], resultantes do clima, como incidência de chuva, variações de 

umidade relativa e temperatura, interferem nas condições específicas de exposição das edificações pois afetam também a 

degradação dos materiais. 

 

Ressaltam Araújo e Panossian [3], em função da alta agressividade existe uma constante preocupação quanto a 

durabilidade das estruturas de concreto no ambiente marinho. Considerando que a deterioração da estrutura pode ocorrer 
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em curto intervalo de tempo, a estratégia mais apropriada para este ambiente seria adotar um concreto/revestimento de 

qualidade. 

 

É cultural o uso do revestimento cerâmico em fachadas. Devido à falta de cuidados nas regiões marinhas os casos de 

manifestações patológicas referentes ao desplacamento de revestimento, corrosão das armaduras e massas metálicas são 

frequentes. Segundo Lima e Lencioni [4], o ambiente marinho é reconhecidamente agressivo, influencia na durabilidade 

das construções, depende do micro-clima podendo cada um deles atuar de forma específica. 

 

Os objetivos deste trabalho são: analisar as causas dos problemas relacionados à fachada da edificação; as causas dos 

desplacamentos dos revestimentos e da corrosão das armaduras; identificar as principais anomalias para o diagnóstico da 

edificação, considerando o ambiente agressivo. 

 

Para alcançar estes objetivos, procedeu-se a análise visual com registros fotográficos da edificação, seguindo o ensaio de 

Teste de Percussão, Teste de Resistência de Aderência à Tração e remoção de amostras laboratoriais do Ensaio de Teor 

de Cloretos (Cl-). 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Descrição e Localização da Edificação 

 

A edificação analisada fica em Guarujá-SP, a 80m da praia; possui 15 pavimentos, estrutura de concreto armado e 

revestimento cerâmico nas fachadas laterais, frontal e posterior, revestimento argamassado e pintura. A edificação possui 

cerca de 50 anos de construção. A figura 1 demonstra a localização da edificação 

 

 

 
Figura 1 – Localização do Condomínio Residencial Brasil 70. 
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Figura 2 – Vista geral do Condomínio Residencial Brasil 70 (fachada posterior). 

 

2.2 Metologia de Inspeção 

 

Para constatações das manifestações patológicas e posteriormente o método recomendado para solução das anomalias na 

edificação, foram utilizados cinco métodos de verificação: inspeção por imagens fotográficas, identificação de juntas de 

dilatação, teste de percussão em todas as faces de fachada, ensaios de resistência de aderência à tração seguindo os 

conceitos da NBR 13528:2010 [5] e NBR 12655:2006 [6] e ensaio de Teor de Cloretos (Cl-) [6]. 

 

2.3 Ensaio de Percussão 

 

Realizou-se o ensaio desde a cobertura da edificação até o térreo e por toda a superfície de revestimentos. O som cavo 

indicou a falta de aderência do revestimento argamassado e de expansão das armaduras provenientes da corrosão; a cor 

azul para desplacamentos de reboco e vermelho para desplacamentos de expansão do aço (corrosão), como mostram as 

figuras 3 a 6. 

 

 
Figura 3 – Mapeamento da lateral esquerda. 
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Figura 4 – Mapeamento da fachada frontal. 

 

 
Figura 5 – Mapeamento da lateral direita. 

645



 

 
 

 

 

 

 
Figura 6 – Mapeamento da fachada posterior 

 

2.4 Ensaios de Resistência de Aderência à Tração 

 

O ensaio foi elaborado em todas as fachadas da edificação na altura do primeiro pavimento, usado como padrão de 

execução a NBR 13528:2010 [5], para identificar as falhas de aderência referentes ao revestimento argamassado ao 

substrato e revestimento cerâmico ao revestimento argamassado. Utilizou-se o equipamento Proseq dy-225 com 12 

corpos-de-prova metálicos em formato circular com diâmetro de 5cm e serra copo de 50mm de diâmetro e coletados 

resultados de 12 corpos-de-prova por amostragem, com corte executado até ao substrato. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Análise Visual 

 

Identificou que nas fachadas não existem juntas de movimentação e dessolidarização, nos sentidos verticais e horizontais. 

No projeto, a localização das juntas de movimentação horizontais e verticais têm como ponto favorável a interface base 

da viga/alvenaria e pilar/alvenaria e em locais de mudanças direcionais de planos do revestimento. Ressalta Paladini [7], 

a junta de movimentação é definida como separação entre duas partes da estrutura que possam deformar-se, permitindo 

as movimentações da edificação. As figuras 7 a 10 ilustram os relatos citados. 

 

646



 

 
 

 

 

 

  
Figura 7 e 8 – Desplacamento do sistema argamassado, ausência de junta de movimentação. 

 

  
Figura 9 e 10 – Ausência de juntas de movimentação e desplacamento do revestimento. 

 

No revestimento da fachada, observou-se a presença de trincas e fissuras onde se localiza a estrutura da edificação. Esta 

anomalia ocorre devido à falta de preparo da base e corrosão, pela penetração de agentes agressivos após a formação da 

ferrugem ocasionando a expansão do aço e surgimento de fissuras, posteriormente fragmentação do concreto e redução 

da seção do aço, deixando a armadura exposta ao meio ambiente. As figuras 11 a 15 ilustram os relatos citados. 

 

  
Figura 11 e 12 – Desplacamento, corrosão da armadura e fissuras causadas pela expansão do aço. 
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Figura 13 e 14 – Fissuras de expansão do aço, desplacamento e corrosão do aço. 

 

 
Figura 15 – Desplacamento e perda da seção do aço. 

 

3.2 Revestimento Argamassado 

 

O Teste de Resistência de Adrência à Tração (item 2.4) indicou que antes da pintura havia sido realizada a aplicação de 

massa PVC para regularização na fachada posterior, com espessura de aproximadamente 1mm e atrapalhava a realização 

completa do ensaio, por isso optou-se pela remoção dessa camada regularizadora para a conclusão do ensaio.  

 

Como isso, todas as fachadas foram reprovadas perante o valor referido na NBR 13528:2010 [5], que afirma que para 

fachadas externas o valor mínimo obtido teria que ser igual ou superior a 0,3Mpa.  

 

Através dos corpos-de-prova extraídos no ensaio mencionado, identificou-se que o reboco das fachadas tem espessura 

média de 4,3cm, superior ao preconizado na NBR 13749:1996 [8], que é entre 2 e 3cm. E não foi utilizado chapisco para 

melhorar a aderência do revestimento argamassado ao substrato. As figuras 16 a 20 mostram os resultados obtidos pelo 

ensaio e as figuras 21 a 23 ilustram a execução do procedimento e espessura do revestimento argamassado. 
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Tabela 16 – Resultado dos ensaios de Resistência de aderência à Tração. 

 

 
Tabela 17 – Resultado dos ensaios de Resistência de aderência à Tração. 
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Tabela 18 – Resultado dos ensaios de Resistência de aderência à Tração. 

 

 
Tabela 19 – Resultado dos ensaios de Resistência de aderência à Tração. 
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Tabela 20 – Resultado dos ensaios de Resistência de aderência à Tração. 

 

 

  
Figura 21 e 22 – Colagens das pastilhas para ensaio e espessura do reboco. 
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Figura 23 – amostra da massa de regularização no reboco. 

 

 

4.4 Ensaio Laboratorial de Teor de Cloretos (Cl-) 

 

O síndico da edificação informou que, devido à proximidade com a praia, havia suspeita de que a empresa construtora 

fez o uso de areia contaminada com sal no traço do reboco para o revestimento de fachada. Diante disso e dos resultados 

do teste de resistência de aderência à tração ter sido inferior ao recomendado, foram retirados testemunhos da argamassa 

usada no revestimento e levado ao laboratório para o ensaio.  

 

Para execução, retiraram-se duas amostras, sendo uma da fachada lateral esquerda (frente ao mar) e uma da fachada 

posterior (fachada com os piores resultados de resistência de aderência à tração). As amostras constituíram-se em 

fragmentos do primeiro, segundo e terceiro centímetro de profundidade do revestimento argamassado, para então saber 

se a contaminação foi devido à maresia ou se usou o traço de reboco com areia contaminada de cloretos. 

Na NBR 6118:2014 [9] não foi encontrada especificação do teor máximo de cloretos, então foi considerado os valores 

presentes na NBR 12655:2006 [6], que permite o teor máximo de cloreto no concreto de 0,15% sobre a massa de cimento. 

 

Após a análise laboratorial, os resultados obtidos foram calculados através do consumo de cimento. Como não há 

informações do traço utilizado pela construtora, considerou o consumo médio de cimento por m³ de 330kg, devido à falta 

de tecnologia e informações limitadas da época de construção. A figura 24 mostra os resultados dos teores de cloreto em 

partes por milhão (ppm) 

 

 
Figura 24 – Resultados obtidos da fachada posterior e lateral direita, em partes por milhão. 
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 Para a fachada posterior com profundidade de 1cm, o valor foi de 0,0059%, para a profundidade de 2cm, o valor foi de 

0,014% e para a profundidade de 3cm, o valor foi de 0,0068%. Para a fachada lateral direita (frente ao mar), o valor com 

profundidade de 1 cm foi de 0,10%, para a profundidade de 2cm, o valor foi de 0,022% e para a profundidade de 3cm, o 

valor foi de 0,015%. Assim, as fachadas estão dentro do limite de cloreto por m³ de concreto. 

 

5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

5.1 Metodologia de Reparo da Edificação 

 

De acordo com os resultados obtidos pelos ensaios anteriores, identificou-se que edificação necessita da troca total do 

revestimento argamassado e cerâmico juntamente com o tratamento para os pontos de corrosão das armaduras.  

 

O primeiro passo para a tomada de ações, será a remoção dos resíduos do revestimento argamassado antigo com o auxílio 

de escova de aço acoplada em furadeira e posteriormente a limpeza com hidrojateamento de alta pressão, deixando a 

alvenaria e peças estruturais aparentes. 
 

A recuperação das peças estruturais corroídas inicia-se pelo apicoamento do concreto nos locais delimitados pelo Teste 

de Percussão. Considerando Souza e Ripper [10], o corte pode ser definido como sendo a remoção profunda de concreto 

degradado. O objetivo é a remoção integral de todo o concreto danificado, deixando à vista os locais afetados pela corrosão 

do aço. A profundidade do corte deverá ir além da armadura por aproximadamente 2cm ou o diâmetro das barras, 

facilitando o manuseio no processo de recuperação. As barras de aço devem ser limpas até que atinja a parte de aço não 

corroída, para que toda a parte afetada por corrosão seja recuperada. Portanto, em caso de degradação intensa, a peça 

afetada poderá ser escorada, respeitando os critérios de segurança. 

 

Após a limpeza instaura-se o processo de recuperação estrutural verificando o estado final das armaduras. As barras de 

aço que perderam até 10% de sua massa, não precisam de reparos; as que perderam de 10 a 20%, faz-se complementação, 

ou seja, considera-se que a armadura existente ainda é atuante; e, para as  que perderam massa superior a 20%, ignora-se 

a existente e faz a ancoragem de nova barra com a seção original de projeto. Onde são necessárias as reposições das barras 

de estribos corroídas, de acordo com a NBR 6118 [9], a ancoragem dos estribos deve necessariamente ser garantida por 

meio de ganchos ou barras longitudinais soldadas. A ancoragem de novas barras segue os parâmetros da norma citada.  

 

Nos pontos de complementação do aço (traspasse), de acordo com a NBR 6118 [9] e Chrust [11] , existem limitações à 

utilização das emendas por traspasse: não são permitidas para barras de bitola superior a 32mm. Do mesmo modo, caso 

seja necessária a realização de emendas, há limitação no número de emendas de uma mesma seção. A norma NBR 6118 

[9] diz que as emendas devem estar afastadas pelo menos 20% do comprimento do maior trecho de traspasse, e se houver 

barras com o diâmetro diferente, o cálculo de traspasse deve ser realizado através da barra de maior diâmetro. 

 

Após os reforços estruturais, para retardar o aparecimento de corrosão nos locais reparados, aplica-se inibidores de 

corrosão. Por se tratar de um local marinho, é indicado o uso de inibidores de corrosão catódicas à base de cimento, resina 

ou nitrito de sódio. É recomendado que o produto seja aplicado nas barras existentes e nas novas instaladas. 

 

O processo de tamponamento dos locais de recuperação inicia-se com o uso de ponte de aderência, utilizando produtos à 

base de epóxi, para melhorar a ancoragem do concreto “novo” com o “velho”. Após a superfície do concreto e as barras 

de aço serem recuperadas, os pontos de aberturas são selados com o uso de Graute fluido Tixotrópico. Onde a 

profundidade da cavidade para tratamento do concreto/aço for superior a 6cm, recomenda-se adicionar até 30% de brita 

0 lavada na mistura. 

 

O novo revestimento argamassado é iniciado pela preparação da base com disco de desbaste e após, a aplicação de 

chapisco convencional lançado nas áreas das alvenarias e nas peças estruturais recomenda-se o uso de chapisco 

desempenado colante. Com pinos, parafusos ou grampos, são fixadas telas de aço galvanizado com função de transmitir 

os esforços recebidos pelo revestimento argamassado. Tais telas, devem ser utilizadas em interfaces alvenaria/estrutura, 

balanços e platibandas, onde também irá reforçar a aderência com o novo revestimento recebido, pois mesmo com a 

limpeza completa, sobram resquícios do antigo revestimento argamassado, prejudicando a aderência. As telas devem 

respeitar o traspasse de no mínimo 25cm para ambos os lados, garantindo o padrão de execução. 
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Nos cantos inferiores das janelas deve instalar telas do tipo peneira de malha quadrada para evitar trincas diagonais, 

devido aos esforços solicitantes das quinas das janelas. Caso o reboco ultrapasse a espessura de 4 cm, indica-se a aplicação 

dessa tela no ponto médio do reboco, afim de tornar o reboco armado. 

 

Devido à sua Classe de Agressividade Ambiental de grau III, o traço de argamassa para o revestimento da edificação deve 

conter materiais resistentes à região marinha e menor porosidade, dificultando novos ataques de cloretos (Cl-). 

Recomenda-se o uso de cimento de baixo calor de hidratação, baixo teor de C3A (aluminato trícálcio) e alto teor de C4AF 

(Ferro Aluminato Tetracálcico). Cimento com essas características, como o cimento CP-IV e CP-IV-RS (Resistente aos 

sulfatos) possuem liberação de calor menor, cerca 15 a 30% em relação aos cimentos comuns (CP-I e II) e do tipo III. 

Como o revestimento cerâmico/pintura é executado a partir do 14º dia de execução, normalmente não respeitando os 28 

dias de cura, opta-se pelo uso do cimento CP-II-Z ou CP-II-F, facilitando a execução do serviço, dando agilidade à 

execução afim de que no 14º dia tenha resistência suficiente (revestimento argamassado possuem resistência máxima 

entorno de 4 a 5 MPa em 28 dias). Destaca-se que todo material cimentício necessita de cura por 28 dias, para atingir a 

resistência mínima de 0,3 MPa e com espessuras de reboco variando de 20 a 30mm, como preconizam a NBR 13755:2017 

[12] e NBR 13749:2013 [8]. 

 

Com o processo de cura do reboco ainda em andamento e para facilitar a execução do serviço, faz-se os cortes no reboco 

para a confecção das juntas de movimentação, horizontais e verticais. Tais juntas em revestimentos aderidos de fachadas 

têm como objetivo, de acordo com Ribeiro e Barros [13], minimizar a propagação de esforços neles atuantes que provêm, 

usualmente, dos elementos com os quais se conectam (estrutura, vedação, revestimento). Em seu dimensionamento, 

considera-se o movimento térmico. 

 

As juntas de movimentação horizontais seguem o critério de espaçamento máximo entre elas de 3m ou a altura do pé 

direito, sendo seu corte na região do encunhamento (local que separa a alvenaria da peça estrutural), obedecendo a 

proporção de 1:2. As juntas de movimentação verticais, devem ser espaçadas em no máximo 6m entre elas, sendo situada 

no local de interface da alvenaria com a peça estrutural. Após a confecção dos cortes e instalação do tarugo, todas as 

juntas devem ser complementadas com selante de poliuretano para a total vedação. 

 

De acordo com Ribeiro e Barros [13], as juntas de dessolidarização permitem dissipar tensões pela subdivisão de áreas 

extensas de revestimentos, subdividindo-as em encontros de painéis de revestimentos perpendiculares, posicionadas nas 

mudanças de direção do revestimento, em quinas internas ou externas. 

 

Nos revestimentos cerâmicos, recomenda-se o uso de argamassa colante tipo AC-III, devido sua resistência a altas tensões 

de cisalhamento. Deve realizar a dupla colagem, aplicando a argamassa na peça cerâmica e no revestimento argamassado, 

no sentido perpendicular. Após a aplicação, o executor do serviço deve pressionar as placas de revestimento cerâmico, 

afim de “quebrar” os cordões de argamassa, para uma melhor aderência. O pano de abertura de argamassa não pode 

ultrapassar 20 minutos, como preconiza a NBR 14083:2004 [14]. 

 

Nos locais em que receberá pintura, de acordo com Almeida [15], as tintas são aplicadas, em geral, como agentes de 

proteção dos materiais ou com fins decorativos e podem ser definidas como uma “composição pigmentada líquida, pastosa 

ou sólida”. Neste caso, a tinta ganha papel fundamental no bloqueio contra agentes agressivos e à água, sendo indicado o 

uso de tintas vinílicas que possuem resistência à ácidos, água, álcalis e abrasão. Como alternativa pode usar tintas acrílicas 

que tem boa resistência a intempéries, durabilidade e adesão ao substrato em condições úmidas. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Em relação ao Ataque de cloretos (Cl-), o resultado obtido por laboratório não atingiu os valores mínimos preconizados 

por normas. Porém, estes resultados podem sofrer interferências devido ao local de extração, proximidade ao mar e 

fachada escolhida. Ainda, é notório que a edificação sofre ataques de cloretos (Cl-) e que há grandes chances do traço 

usado na argamassa de revestimento esteja contaminado com estes sais, mostranto resultados com variações de acordo 

com a profundidade de extração da amostra para análise.  

 

As falhas de projeto com ausência de juntas de movimentação e dessolidarização nas fachadas, provocando tensões no 

revestimento cerâmico e argamassado, tendo como consequência o desplacamento. 
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O cobrimento das estruturas de concreto, sendo inferior aos 40mm para o grau de Agressividade III, como preconiza a 

ABNT NBR 6118 [6], onde torna o concreto vulnerável aos ataques de cloreto (Cl-), possibilitando o contato rápido 

destes agentes às armaduras da estrutura, gerando a corrosão. 

 

Espessura do revestimento argamassado superior aos 30mm como especificado por norma, gerando cargas extras nas 

fachadas e facilitando o aparecimento de manifestações patológicas. 

  

Assim, as anomalias prescritas geram desconforto e riscos aos moradores e à edificação, podendo gerar o colapso, caso a 

corrosão continue atuante se nenhuma medida for realizada.  

 

Desta forma, o presente objeto de estudo, demonstra a necessidade da recuperação total das peças estruturais que 

apresentam problemas relacionados à corrosão, recuperação, revitalização das fachadas e, para maior vida útil da 

edificação e de todos os seus sistemas, necessitando que as manutenções periódicas estejam sempre em dia. 
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RESUMO 

 

No início do século XXI, originou-se uma onda de reconhecimento entre as empresas de grande porte acerca da 

importância de um bom piso para a estrutura de uma edificação industrial. Estudos já vinham sendo feitos cerca de 20 

anos sobre o tema, porém, com lenta absorção do mercado até então. Devido diversas situações as quais os sistemas de 

pisos estão sendo empregados, é notável a importância da execução de um projeto consistente, desenvolvido por um 

profissional especializado e baseado em informações técnicas e precisas; e de um controle de qualidade rigoroso na 

execução das obras. Este trabalho tem como objetivo geral apresentar um panorama do segmento de pisos e as 

manifestações patológicas mais comuns que surgem nesse sistema construtivo. De abordagem qualitativa, através de 

uma pesquisa documental sobre o tema, foram investigadas as camadas constituintes, propriedades e fontes, resultando 

em um estudo que ilustra o caráter de um setor em atual expansão. As manifestações patológicas selecionadas são 

fissuração, esborcinamento de juntas, desgaste por abrasão, empenamento e delaminação por serem as mais comuns 

nesse tipo de estrutura. 

 

Palavras-chave: piso industrial; pavimento rígido; manifestações patológicas. 

 

ABSTRACT 

 

At the beginning of the 21st century, there was a wave of recognition among large companies about the importance of a 

good concrete floor for the structure of an industrial building. Studies had been carried out for about 20 years on the 

subject, however, with slow absorption from the market until then. Due to the various situations in which concrete floor 

systems are being used, the importance of executing a consistent project, developed by a specialized professional and 

based on technical and accurate information, is notable; and a strict quality control in the execution of the works. This 

work has as general objective to present an overview of the concrete floor segment and the most common pathological 

manifestations that appear in this construction system. With a qualitative approach, through documentary research on 

the subject, the constituent layers, properties and sources were investigated, resulting in a study that illustrates the 

character of a sector in current expansion. The pathological manifestations selected are cracking, gouging of joints, 

abrasion, warping and delamination as they are the most common in this type of structure.  

 

Keywords: industrial concrete floor; rigid pavement; pathological manifestations. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O mercado nacional de empresas especializadas no segmento de pisos vem se tornando cada vez mais completo e 

tecnológico, pois atende obras que facilitam a locomoção de pessoas e máquinas, influenciando diretamente no processo 

produtivo. A utilização dos pisos industriais é feita em áreas com elevada exigência de resistência, tais como, indústrias, 

shoppings, hipermercados, estacionamentos, galpões, postos de gasolina, entre outros. 
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O piso é afetado diretamente pelas atividades acima dele. Logo, se for subdimensionado pode causar danos graves. Em 

pisos para áreas industriais, o desempenho da infraestrutura do projeto depende diretamente de sua competência, por 

isso se trata de uma peça estrutural bastante detalhada e complexa. Os processos, soluções e tecnologias envolvidas e 

aplicadas durante todas as suas etapas, desde a criação, são o resultado da incorporação de conhecimentos tecnológicos 

diversos que surgiram da necessidade por peças estruturais com maior capacidade portante, direcionadas para as suas 

atividades. 

 

Quando algum fator de influência estrutural passa despercebido, o piso começa apresentar manifestações patológicas 

em sua estrutura. A gravidade varia de acordo com a localização, tipo de problema, idade da estrutura e nível do seu 

desempenho. Cada manifestação patológica pode ter sua origem tanto em falha nos processos iniciais de 

dimensionamento e coleta de dados como, também, em erros executivos. Durante o acompanhamento da obra, que 

normalmente é acompanhada de imensas listas para checklist, etapas executivas ocorrem simultaneamente e muitos 

detalhes podem ser perdidos na execução, tonando a falha humana o erro mais comum. 

 

Em projetos industriais, o piso pode ser também chamado de pavimento. Pode ser descrito como um tipo de pavimento 

que possui grande escala de produção durante longos períodos de tempo. Portanto, as estruturas precisarão ter um 

desempenho para grandes esforços muito similares às rodovias com tráfego intenso. Dessa forma, o setor de 

pavimentação rodoviária se tornou uma fonte de conhecimento técnico importante para pisos industriais, pois 

compartilham muitas de suas diretrizes, como também, características estruturais. 

 

Desde os anos 1980, alguns pioneiros vinham buscando soluções para as condições tecnológicas sob as quais se 

baseavam os projetos de pisos, pois apresentavam problemas em suprir as necessidades portantes. A referência era o 

método de dimensionamento desenvolvido pelo The Portland Cement Association (PCA), que gerava apenas modelos 

de pavimentos rígidos, os quais já não eram suficientes. De acordo com Balbo [1], os estudos que Westergaard 

apresentou à PCA são mais teóricos e se baseiam no limite elástico do concreto. Porém, mesmo os dados sendo de 

1927, a exatidão de seu método vem sendo comprovada constantemente pelos processos dos elementos finitos. Esses 

estudos chegaram ao Brasil como fonte de pesquisas de pavimentos rodoviários e, logo ganhou espaço em pavimentos 

rígidos industriais seguindo o mesmo caminho que se deu em solo americano. 

 

Além disso, segundo Rodrigues et al. [2], o setor brasileiro de pisos industriais vem adotando a prática evolutiva 

baseada nos princípios da escola europeia, escolha considerada correta, uma vez que, as tecnologias dos materiais e a 

evolução da logística das obras vêm sendo desenvolvidos a passos largos. O método baseado na escola europeia 

apresenta melhores resultados nos âmbitos econômicos e da sustentabilidade, a partir da utilização de menor quantidade 

de matéria-prima para obtenção de resultados satisfatórios. Outro fator importante é a aquisição de equipamentos de alto 

desempenho, garantindo controle de qualidade segundo especificado nos projetos (RODRIGUES et al. [2]; 

CHODOUNSKY e VIECILI [3]). 

 

Nesse contexto, este trabalho tem sua realização fundamentada no objetivo geral de apresentar as manifestações 

patológicas que surgem em pisos industriais de concreto. Para investigar as principais causas das patologias encontradas 

em pisos industriais, realizou-se uma pesquisa de abordagem qualitativa por meio de análise documental e de caráter 

exploratório acerca das principais manifestações patológicas encontradas em pisos industriais. As categorias de análise 

foram fissuração, esborcinamento de juntas, desgaste por abrasão, empenamento e delaminação. 

 

2. MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM PISOS INDUSTRIAIS DE CONCRETO 

 

2.1 Fissuração 

 

Diversos são os tipos de fissuras que ocorrem em pisos industriais de concreto, como pode ser visto na Figura 1. O 

IBST [4] elenca as principais causas de fissuras. Primeiramente, destacam-se as fissuras por retração plástica que 

ocorrem durante a fase de enrijecimento o concreto que fica bastante suscetível à fissuração devido a sua pouca idade e 

baixa resistência. As fissuras por retração plástica surgem neste período, devido à perda de umidade acelerada que retrai 

o concreto mais rapidamente do que ele consegue manter sua estrutura, que pode ocorrer por diversos fatores como, 

temperatura alta do ar e do concreto, umidade relativa do ar baixa, velocidade do vento, etc. 
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A retração hidráulica é um tipo de fissura que ocorre devido à evaporação da água que fica nos poros ou aderida aos 

cristais da pasta de cimento. Esta manifestação patológica acontece de fora para dentro da peça de concreto, quando a 

umidade do ambiente atinge valores baixos, com percentuais próximos de 30%. As fissuras resultantes não costumam 

ser muito profundas, são irregulares e se distribuem aleatoriamente. Este tipo de retração pode ocorrer ao longo de anos 

e também é chamada de retração por secagem. Além disso, devido a reações causadas por erros na dosagem do 

concreto, a estrutura perde por evaporação parte da sua água de amassamento para o ambiente. 

 

Há também fissuras por retração autógena ou retração química que ocorrem desde os instantes antes da pega e se 

prolonga durante toda a hidratação. Sua fase mais intensa se passa nos primeiros dias. Concretos com consumos de 

cimento mais elevados estão sujeitos a uma maior variação de volume e têm mais chances de fissuração. Por ser uma 

manifestação que surge por igual em toda a massa de concreto e não apenas na superfície, as fissuras são bem mais 

profundas na retração química que as causadas por retração plástica e, podem atravessar uma peça inteira. Para preveni-

las, além da redução do consumo de cimento, pode-se empregar aditivos expansores no preparo do concreto. 

 

 
Figura 1 – Placa de concreto com fissuras [5]. 

Além desses tipos de fissuras, as fissuras estruturais são as com efeitos mais danosos ao piso. Elas afetam a placa em 

nível estrutural. Seu surgimento está relacionado ao preparo do subleito e sub-base com problemas ou má compactação 

do solo. O caráter estrutural afeta prejudicialmente a estabilidade e a capacidade de carga do piso. 

 

Rodrigues [6] afirma que ainda são frequentes as manifestações patológicas causadas por problemas de execução, mas 

com um trabalho de conscientização dos executores, esse problema tende a desaparecer no futuro. Tartuce [7] indica 

para casos de fissuras estruturais a remoção e recompactação do solo ou o estaqueamento do piso. A realização de 

ensaios para o reconhecimento do solo é essencial para evitar danos como esses. 

 

Além disso, pode ocorrer a fissuração superficial devido ao processo chamado de exsudação. Quando o volume de água 

perdido por evaporação for maior que o volume de água exsudado, vão surgir fissuras de pequena profundidade que são 

popularmente denominadas de fissuras de pé de galinha. Essas microfissuras, normalmente, possuem pequena 

profundidade, inferior a três milímetros e, pequeno espaçamento entre si, aproximadamente, 50 milímetros. Apesar da 

má aparência, esse tipo de micro fissuração não acarreta no comprometimento estrutural da placa e não necessariamente 

indica o início de uma deterioração do piso (ACI 302 [8]). 

 

2.2 Esborcinamento de Juntas 

 

As juntas representam os pontos mais frágeis no piso e, se não forem projetadas e executadas corretamente, podem 

provocar deficiências estruturais, como a perda do material de preenchimento ou de selagem até a ruptura das bordas, 

segundo o IBTS [4].  

 

Quando ocorre a quebra das bordas das juntas de dilação do piso, chama-se esborcinamento de juntas. Para Carvalho 

[9], esse efeito é causado por esforços de impacto ou esmagamento no interior da junta de materiais incompressíveis 
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como, ausência ou perda do selante, que causa também movimentação relativa de placa, selante inapropriado, forma de 

tratamento de juntas incorreta, dentre outros, segundo Carvalho [9]. Na Figura 2, apresenta-se um exemplo de juntas 

esborcinadas. 

 

O surgimento da manifestação patológica apresentada na Figura 2 está diretamente ligado às barras de transferência. 

Elas executam a transferência de carga entre placas e possuem importância significante na capacidade estrutural e 

durabilidade do piso.  

 

Rodrigues e Cassaro [11] afirmam que o erro surge, principalmente, devido à má execução das barras que são retiradas 

no período de desenforma para facilitar sua execução. Nos casos em que as barras são necessárias, pode ocorrer de não 

serem executadas, por erro de cálculo ou executivo, ou serem subdimensionadas e executadas em diâmetro menor do 

que a estrutura realmente precisa para trabalhar sem danos. 

 

As indicações de Carvalho [9] para solucionar o problema, dão ênfase ao tratamento com lábios poliméricos em casos 

onde não houve dano à estrutura da junta, ou seja, não haja problemas de transferência de carga. Se este for o caso, será 

necessária a injeção de pasta de cimento entre a placa e a fundação a fim de controlar as deformações, sendo possível a 

instalação de barras de transferência. 

 

 
Figura 2 – Exemplo de piso com juntas esborcinadas [10]. 

2.3 Desgaste por Abrasão 

 

A resistência ao desgaste é um dos principais parâmetros a serem considerados no dimensionamento do piso industrial 

de concreto, pois está diretamente ligado ao desempenho da peça. Embora seja tão importante, a sua obtenção depende 

de uma série de fatores que podem passar despercebidos pelo engenheiro, limitando a vida útil do pavimento (IBTS 

[4]). 

 

O desgaste por abrasão confere aparência gasta ao piso devido a danos na superfície que não resistiu à abrasão. Essa 

manifestação patológica pode surgir devido a problema com as características dos materiais do concreto, proporção 

utilizada no cálculo do traço do concreto, procedimentos executivos do piso, cura, entre outros. Na figura 3, apresenta-

se um exemplo de piso que sofreu desgaste por abrasão. 

 

Chaplin [12] analisou a influência desses parâmetros na resistência à abrasão através de ensaios com amostras extraídas 

de placas executadas com acabamento mecânico, na tentativa de simular condições de execução dos pisos de concreto 

para áreas industriais e concluiu que a execução correta da cura, ainda que tardia, pode minimizar o prejuízo de 

resistência à abrasão. Além disso, o autor afirma que a resistência ao desgaste aumenta com o aumento da resistência à 

compressão do concreto, pois há uma redução da relação água-cimento; Concretos elaborados com agregados miúdos 

oriundos da britagem de rochas artificiais, quando apresentam elevados teores de finos, tendem a aumentar o desgaste 
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do concreto em relação aos agregados naturais. Essa tendência é valida desde que os agregados naturais não apresentem 

impurezas em excesso, ou seja, material pulverulento. 

 

 
Figura 3 – Exemplo de piso com desgaste por abrasão [10]. 

Os autores Chodounsky e Viecili [3] afirmam que não basta um grande conhecimento das teorias de dimensionamento 

para que o projetista garanta um elevado nível de serventia de um piso de concreto ao longo de sua vida útil. O desgaste 

superficial é uma patologia muito mais frequente em pisos industriais do que os recalques ou fissuras estruturais, e 

podem facilmente comprometer seu valor funcional ou estético. É possível realizar tratamentos superficiais para 

prevenção do desgaste com endurecedores cimentícios, endurecedores químicos ou argamassas de alta resistência. Em 

pisos que precisarão de recuperação do desgaste, o mais indicado é a realização de polimento e impregnação da 

superfície com densificadores químicos, resinas metacrílicas ou resina epóxi, porém se o desgaste for devido ao 

emprego de procedimentos executivos inadequados, essas soluções não irão recompensar toda a perda de abrasão 

ocorrida. 

 

2.4 Empenamento 

 

Todas as placas de concreto estão sujeitas ao empenamento, sendo elas finas, grossas, armadas ou protendidas e, isso 

ocorre sempre que há uma diferença de temperatura ou de umidade entre as faces inferior ou superior (IBTS [4]). O 

empenamento pode ser definido como a distorção das bordas e cantos da placa para cima, gerado por uma diferença de 

umidade ou temperatura entre as faces superior e inferior do piso. Esse efeito é mais evidente quando a placa está 

exposta às diferenças termo-higrométricas que ocorrem durante o dia ou à noite, como pode ser visto na Figura 4. 

 

 
Figura 4 – Exemplo de piso empenamento devido diferenças termo-higrométricas [4]. 

Além disso, os fatores que contribuem para o surgimento do empenamento em placas de pisos de concreto são, 

principalmente, a retração do concreto da placa, problemas nas características geométricas da placa, armadura ou 

condições de exposição favorável à patologia.  

 

A retração, fator que depende da perda água do concreto, pode ser um agravante ao empenamento, pois não ocorre 

igualmente em toda a espessura e dimensão da placa. Sabe-se que a placa na parte superior tende a perder mais umidade 
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que na inferior, pois a parte superior está exposta ao ambiente e às intempéries, enquanto a parte inferior permanece 

mais úmida. Esse efeito pode ser ainda mais prejudicial dependendo das características geométricas da placa. Assim, 

com espessura muito baixa, a placa não tem rigidez suficiente para resistir às deformações e tensões provocadas pelo 

empenamento, gerando graves manifestações patológicas (CARVALHO [9]). 

 

Rodrigues [6] pontua alguns causadores dessa manifestação, como a descontinuidade entre as placas, baixa espessura de 

placas, altos taxas de retração, taxa de aço do piso subdimensionada, atrito com base do pavimento, variações térmicas e 

umidade. Na Figura 5, é possível visualizar a ação do empenhamento em pisos industriais de concreto. 

A recuperação do piso empenado pode ser realizada através da estabilização das placas, da injeção de calda de cimento 

e aditivos, furos ao logo da borda empenada e polimento ou, a remoção parcial e reconcretagem das bordas. A 

efetividade do uso de barras de transferência que divide as tensões dos carregamentos entre as placas pode ser um 

auxílio na prevenção desta patologia (RODRIGUES [6]). 

 

 
Figura 5 – Ação do empenamento em pisos industriais [13]. 

 

2.5 Delaminação 

 

A delaminação, que também pode ser chamada de lascamento, caracteriza-se pelo desplacamento da camada superficial 

de concreto ou separação de uma camada fina da superfície do piso de concreto. É considerada uma patologia comum 

em pisos de concreto, principalmente naqueles que são polidos com alisadoras de superfície (ACI 302 [8]). A figura 6 

ilustra a situação de um piso com delaminação. 

 

 
Figura 6 – Delaminação em piso de concreto [14]. 

Essa manifestação patológica é vista como uma das mais sérias que podem ocorrer em pisos de concreto com 

acabamento mecânico. Existem inúmeras ocorrências dessa falha, mas o estudo de suas causas é declarado difícil, pois 

normalmente há vários fatores envolvidos na causa. Apesar da farta literatura acerca do tema, não existe consenso sobre 

sua principal causa (CONCRETE SOCIETY [15]). Todavia, os fenômenos relacionados à delaminação são: atraso de 

pega, excesso de ar incorporado, elevada temperatura, baixa umidade, sol e vento excessivos, entrada prematura de 
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equipamentos no piso ou o atraso de acabamentos. Indícios apontam que as areias muito finas podem favorecer o 

fenômeno da delaminação, embora não haja comprovação científica desse fato, de acordo com o IBTS [4]. 

 

Para prevenir o aparecimento de delaminação, sugere-se que haja o controle de ar incorporado ao concreto, pois ajudará 

a manter uma boa taxa de exsudação; o uso de aditivos para obter uma taxa controlada de evaporação de água, porém 

sem alterar a exsudação; evitar o uso de sistemas de secagem superficiais para não acelerar a perda de água no concreto 

(GARBER [16]). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O crescimento do setor de pisos industriais foi muito grande nas últimas décadas. Como destaques positivos, pode-se 

apontar a inserção de inúmeras tecnologias e métodos que trouxeram diversidade para os componentes do sistema, 

proporcionando a realização de projetos de estruturas para situações de alto desempenho. 

 

Um piso industrial precisa atender às demandas de projeto e, assim, torna-se uma peça complexa. Os cuidados com a 

estrutura têm presença em todas as etapas do projeto e, principalmente, na execução, visto que qualquer falha poderá 

causar danos que impedirão a entrega da estrutura compatível com sua atividade e desempenho. 

 

Dentre as principais irregularidades, as fissuras por retração são as mais comuns. O pior caso são as fissuras estruturais 

que surgem devido ao mau preparo do subleito e sub-base, por exemplo, a má compactação do solo. Outra manifestação 

patológica é o esborcinamento de juntas. Por representam os pontos mais frágeis no piso, as juntas de dilatação estão 

suscetíveis aos esborcinamento. Segundo a literatura, a ausência das barras de transferência é a principal causa na 

ocorrência dessa manifestação patológica, pois elas devem executar a transferência de carga entre placas, garantido 

capacidade estrutural e durabilidade. 

 

Além dessas manifestações, o desgaste por abrasão é uma manifestação patológica que ocorre em pisos industriais e 

tem relação direta com o concreto utilizado na peça, depende dos materiais utilizados para composição do concreto, 

resistência à compressão e cura adequada. Esses fatores também influenciam na distorção das bordas, onde os cantos da 

peça sofrem empenamento. Esse efeito ocorre devido à diferença de temperatura e umidade entre a face inferior e a face 

superior do piso, no qual a face superior retrai mais que a inferior. Por fim, a delaminação é a manifestação patológica 

em que ocorre o desplacamento da camada superficial de concreto, sendo muito comum em pisos industriais de 

concreto polidos. 

 

Conhecer as características fragilidades dos pisos industriais faz com que sejam levandos em consideração os aspectos 

tecnológicos, o comportamento dos materiais empregados, sobretudo, a logística de execução das peças. É de 

fundamental importância para que os profissionais envolvidos previnam essas manifestações patológicas, dessa forma, 

os aspectos de qualidade, durabilidade e a economia serão atendidos. 
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RESUMO 

 

A entrega de um empreendimento habitacional é uma etapa do processo construtivo pouco investigada na literatura 

científica, sobretudo no que diz respeito à incidência de manifestações patológicas. Nesse contexto, esta pesquisa tem 

como objetivo investigar a ocorrência de manifestações patológicas durante a entrega de um empreendimento de alto 

padrão localizado no município de Jaboatão dos Guararapes/PE. A metodologia contemplou as etapas de revisão da 

literatura; coleta de dados acerca da existência de manifestações patológicas; compilação dos dados obtidos; proposição 

de reparos; levantamento de custos; e; proposição de diretrizes para mitigar o aparecimento de manifestações 

patológicas durante a entrega de obra. Como resultado, foram identificadas 122 manifestações patológicas, cuja origem, 

em 85% dos casos, foi decorrente de falhas executivas. No entanto, ainda que as manifestações patológicas estejam 

relacionadas ao processo de projeto tenham se apresentado em menor parcela, a análise de custos permitiu identificar 

que estas geram despesas cerca de cinco vezes superior às falhas de origem executiva e de materiais. Logo, a presente 

pesquisa traz novos parâmetros para a identificação de manifestações patológicas na fase de entrega de obras a fim de 

impulsionar a redução de custos de reparo e melhorar a satisfação dos usuários. 

 

Palavras-chave: manifestações patológicas; entrega de obra; custos; reparos. 

 

ABSTRACT 

 

The delivery stage of the project is a phase of the construction process scarcely investigated in the scientific literature, 

especially regarding the incidence of pathological manifestations. In this context, this research aims to investigate the 

occurrence of pathological manifestations during the delivery stage of a high standard enterprise located in Jaboatão dos 

Guararapes / PE. To achieve this goal, the methodology included the steps of literature review; data collection about the 

existence of pathological manifestations; compilation of data; survey of costs and proposition of repairs for the 

pathological manifestations, and; proposition of guidelines to mitigate the appearance of pathological manifestations 

during the delivery stage. As a result, 122 pathological manifestations were identified, whose origin in 85% of cases 

was due to executive failures. However, even though the pathological manifestations whose origin is related to the 

design process were smaller, the cost analysis identified that they generate expenses about five times higher than the 

failures of executive and materials origin. The present research brings new parameters for the identification of 

pathological manifestations in the delivery stage of the project in order to reduce of repair costs and improve the users' 

satisfaction. 

 

Keywords: pathological manifestations; project’s delivery stage; cost analysis; repairs. 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 
Nas obras particulares, tanto de incorporação como de condomínio, as empresas construtoras estimulam a formação de 

uma comissão de proprietários com ou sem o engenheiro fiscal contratado (no caso de condomínio) para que, após todo 

o processo de vistorias internas feitas pela construtora, a comissão, em data combinada, execute a vistoria nas diversas 
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áreas e equipamentos. Esta é uma prática comum em quase todas as construtoras, ainda que os formulários e 

procedimentos empregados durante a vistoria sejam variados [1].  

 
No ato de entrega de imóvel é de responsabilidade da construtora assinar junto ao cliente uma série de termos para o 

recebimento do imóvel. O primeiro deles é o termo de vistoria, documento de inspeção e verificação das especificações 

constantes no manual descritivo e projetos, havendo ou não vícios aparentes decorrentes da construção. Caso apareçam 

vícios ocultos, aqueles com impossibilidade de detecção visual ou de fácil percepção no imóvel, tais problemas serão 

resolvidos posteriormente pelo sistema de atendimento ao cliente ou pelas equipes de manutenção. Assim, é importante 

conhecer e estabelecer os prazos de garantia, os quais remetem ao “período em que o construtor, incorporador e/ou 

fornecedor respondem pela adequação do produto quanto ao seu desempenho, dentro do uso que normalmente dele se 

espera, desde que sejam realizadas as revisões previstas e indicadas pela construtora” [2]. As atividades que 

oportunizam uma entrega de obra bem-sucedida envolvem genericamente o agendamento da vistoria, a realização da 

pré-vistoria, a execução da limpeza do imóvel, a entrega do manual do proprietário, o recebimento das chaves e a 

assinatura do termo de recebimento [3]. 

 
A melhoria da qualidade das edificações, decorrente da evolução da indústria da construção civil, forçou as construtoras 

a considerar a entrega de obra como um procedimento estratégico e planejado desde a concepção dos empreendimentos. 

Desta forma, esta etapa tem atraído, cada vez mais, cuidados para garantir a satisfação do usuário e a redução de falhas 

[4]. Percebe-se que quanto mais elevado for o padrão do empreendimento, maior será a cobrança dos usuários com 

relação a qualidade final do imóvel. Para Cruz [5], a tendência atual da indústria da construção é melhorar a qualidade 

final dos serviços e, neste sentido, uma forma para melhorar o processo de entrega de obra junto aos usuários é através 

da realização de vistorias guiadas pelo preenchimento de checklists, tanto para as áreas privativas quanto para as áreas 

comuns dos empreendimentos. Santos [1] entende que o uso dos checklists de entrega de obra, associados ao adequado 

treinamento da equipe, promove a melhoria da organização do processo de entrega dos imóveis. 

 

De acordo com Helene [6], a patologia é o ramo da engenharia civil que estuda as origens, os mecanismos, os sintomas 

e as causas dos defeitos que aparecem nas obras de engenharia, objetivando o diagnóstico dos problemas identificados. 

O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (IBAPE/SP) [7] classifica as manifestações 

patológicas em relação às suas causas, origens e criticidade. Em relação às causas, as manifestações são classificadas 

como endógenas (causadas pelo próprio ambiente interno da obra), exógenas (ocasionados por forças externas a obra), 

naturais (decorrentes da ação da natureza) e funcionais (ocorrem pela falta de manutenção). Quanto à origem, agrupa as 

manifestações patológicas em quatro grupos, a saber: de planejamento (falhas oriundas do não cumprimento de 

procedimentos ou especificações, definidas em etapa construtiva); de execução (falhas decorrentes da execução 

inadequada de procedimentos ou atividades, em desacordo com normas ou especificidades de projetos); operacionais 

(ocasionados pela não realização dos controles de qualidade), e; gerenciais (originadas pela falta de manutenção). No 

que tange à criticidade, as manifestações são classificadas como: críticas, quando representam riscos à integridade da 

edificação; regulares, quando há risco, mas com tempo para a ocorrência do sinistro menor que o nível crítico; e 

mínimas, quando existem apenas falhas estéticas. 

 
A identificação de manifestações patológicas em entregas de edifícios é, em geral, muito comum. No entanto, existem 

muitas causas para o surgimento de manifestações patológicas [8], as quais geram impactos do ponto de vista estético, 

de durabilidade e de estanqueidade e tendem a provocar no usuário grande desconforto [9]. É importante ressaltar a 

relevância da investigação das manifestações patológicas durante a entrega de empreendimentos, pois além da escassez 

de literatura sobre o tema, estudos desta natureza contribuem para o melhor entendimento das manifestações 

patológicas mais comuns e das respectivas formas de reparo.  

 
Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo investigar a ocorrência de manifestações patológicas na etapa de 

entrega de um empreendimento habitacional localizado no município de Jaboatão dos Guararapes/PE. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Esta pesquisa apresenta o estudo de caso de um empreendimento habitacional de alto padrão, localizado no município 

de Jaboatão dos Guararapes. Para o desenvolvimento do trabalho foram estabelecidas as seguintes etapas: 

❖ Revisão da literatura 
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❖ Coleta de dados: investigação do processo de entrega de obra e análise das manifestações patológicas 

identificadas no checklist de entrega do empreendimento objeto de estudo; 

❖ Compilação dos dados obtidos; 

❖ Proposição de soluções às manifestações patológicas identificadas; 

 
Inicialmente, cabe destacar que o primeiro autor da presente pesquisa atou como estagiário na execução do 

empreendimento investigado nesta pesquisa, onde desenvolveu atividades relacionadas ao processo de entrega de obras. 

Diante do exposto, justifica-se a escolha deste empreendimento pela facilidade de contato e disponibilização de 

informações. 

 
2.1 Caraterização do empreendimento 

 
A construtora responsável pela execução do empreendimento investigado atua no segmento de alto padrão e tem sede 

localizada na cidade de Recife/PE. Apesar de já ter sido certificada no PBQP-H e na ISO 9001, atualmente não possui 

certificações, por causa dos altos custos decorrentes da obtenção de certificações e pelo fato de que, na maioria das 

vezes, as certificações são utilizadas para obtenção de empréstimos em bancos. Assim, dado que a construtora possui 

capital próprio para a execução dos empreendimentos, não se faz necessária a obtenção das certificações. 

 
O empreendimento investigado localiza-se em Jaboatão dos Guararapes/PE e possui 280 apartamentos com unidades 

variando entre 35,8m2 e 61,44 m2. A construção foi iniciada em janeiro de 2015 e finalizada em julho de 2019, o longo 

prazo de execução está relacionado à redução da produção do Porto de Suape, uma vez que este empreendimento é 

voltado para suprir a demanda do Porto. A construção é dividida em 2 estruturas principais, uma torre das unidades dos 

apartamentos e uma torre destinada à garagem, sendo ambas de estrutura de concreto armado. O sistema de vedação 

empregado é composto por paredes de gesso acartonado (drywall) revestidas de massa corrida e/ou porcelanato. A 

fachada é dividida em 4 panos com diferentes acabamentos (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fachadas do edifício em estudo 

 
2.2 Caracterização da entrega do imóvel e do empreendimento 

 
A entrega do empreendimento é separada em duas partes, a primeira caracterizada pela entrega do apartamento ao 

proprietário, com o recebimento das chaves, e a outra é caraterizada pela entrega da área comum ao grupo de 

moradores, administrador e síndico. 

 
Ressalta-se que a entrega do empreendimento foi iniciada em maio de 2019 e finalizada em outubro do mesmo ano. 

Neste período, a construtora teve uma redução gradativa do corpo de funcionários exclusivos do empreendimento, pelo 

fato que esses funcionários além de estarem focados na resolução das manifestações patológicas, também estavam 

designados para a finalização de algumas unidades do empreendimento e à medida que essas unidades fossem 

finalizadas, não haveria mais necessidade de se manter uma grande equipe.  

 
Apesar de não ser prática comum realizar a entrega de apartamento sem a conclusão total da área comum, nessa 

edificação a equipe executora foi bastante demandada em relação aos prazos de entrega da área comum, tendo em vista 

a grande ocorrência de manifestações patológicas e ainda devido aos problemas decorrentes da manutenção dos 

apartamentos entregues que não serão detalhados por não serem objeto desta pesquisa. Durante a entrega das unidades, 

Oeste Norte Leste Sul
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muitas eram entregues ainda com algumas pendências executivas, por não ser respeitado o tempo de uma semana para a 

correção das manifestações patológicas. 

 
2.3 Detalhamento do procedimento de entrega das chaves e da área comum 

 
Para a entrega das chaves do apartamento são adotados procedimentos para que o empreendimento seja preparado para 

uma melhor entrega ao cliente. Assim, ao finalizar a construção da unidade, é realizada a limpeza do apartamento. Após 

isso, a unidade fica em espera até que o setor de vendas da construtora marque um dia para que o cliente receba as 

chaves e faça a vistoria da unidade. Com relação à marcação de vistoria da unidade, estipula-se um prazo mínimo de 

uma semana de antecedência para aviso ao setor de engenharia da obra.  

 
Após a marcação da visita do cliente, a equipe de engenharia realiza uma pré-vistoria no apartamento a fim de atenuar a 

verificação de qualquer vício construtivo ou problemas inesperados, sendo pré-vistoriados os seguintes itens: 

revestimento de porcelanatos com defeito, emassamento de paredes e forro, funcionamento de iluminação e tomadas, 

funcionamento de água (quente e fria) e possíveis trincas em vidros. 

 

Feita a pré-vistoria, faz-se o contato com os clientes para recebimento das chaves. No ato de recebimento das chaves é 

utilizado um checklist em que o estagiário ou engenheiro da obra acompanha o cliente e faz a verificação de possíveis 

não conformidades, seguindo os itens do checklist e do termo de vistoria. O termo de vistoria tem por objetivo 

comprovar a visita do cliente e declara que, no momento da entrega das chaves, caso não haja problemas de fácil 

detecção visual ou mesmo problemas de garantias construtivas, o cliente se responsabilizará pela execução dos reparos. 

Ao entregar para o cliente uma unidade com qualquer tipo de manifestação patológica, a construtora entra em acordo 

com o cliente para marcar uma data futura para uma nova vistoria com todos os problemas decorrentes de construção, 

sanados. O processo de entrega das chaves é descrito no fluxograma da Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Fluxograma de entrega do imóvel 

 
Para a entrega da área comum, há uma grande mobilização da equipe de obra para finalizar o produto e ao mesmo 

tempo verificar possíveis problemas adiados durante a etapa de construção. Após isso, é elaborada, junto ao engenheiro 

da obra, o chefe do setor de qualidade e o administrador do prédio, uma comissão de moradores a fim de verificar 

qualquer possível falha decorrente da construção em que é realizada assinatura de um checklist com possíveis 

pendências. Ao realizar a vistoria, a construtora recebe uma lista de problemas observados e estipula uma data para a 

resolução dos mesmos. Em seguida, é refeito a vistoria e então entregue a área comum sem nenhuma pendência por 

parte da construtora. O fluxograma de entrega do empreendimento é apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 - Fluxograma da entrega da área comum 

 
3. RESULTADOS 

 
Durante a entrega das unidades foram identificadas um total de 112 manifestações patológicas distribuídas conforme 

exposto na Figura 4. Dado que o empreendimento apresenta uma área construída de 10815 m2, observa-se a incidência 

de uma manifestação patológica a cada 96 m2.  

 

 
Figura 4 - Distribuição das manifestações patológicas durante a entrega 

 
Na Figura 4, pode-se perceber que as falhas no arremate de massa corrida, seguido de acabamento de esquadria, 

porcelanato quebrado ou com falhas no padrão de acabamento e a presença de umidade em paredes e forros foram os 

que apresentaram maior número de ocorrências, com respectivamente 24, 16, 10 e 10 aparecimentos. Para um maior 

16

5

1

4

9

5

10

2
1

24

1

7

1 1 1 1

3

1

10

2

0

5

10

15

20

25

30

669



 

 
 

 

 

 

aprofundamento da compreensão das falhas identificadas, serão apresentados detalhadamente os dois casos de maior 

incidência e também as de maior criticidade.  

 

Os arranhões nas esquadrias (Quadro 1), foram originados a partir da não proteção da estrutura durante a execução da 

obra, caracterizando-se assim como uma anomalia de origem executiva. Por ser um problema estético, tal manifestação 

caracterizou-se como de criticidade mínima, ainda que tenha apresentado uma recorrência elevada.  

 

Quadro 1 – Acabamento de esquadrias 

 
Sintoma: Aparecimento de arranhões em esquadria 

Causa: Falta de proteção durante execução de atividades próximas 

Origem: Execução 

Classificação: Anomalia endógena 

Criticidade da falha: Mínima 

Forma de reparo: Substituição da esquadria 

 

As falhas no arremate de massa corrida (Quadro 2) foram identificadas em vários pontos e são decorrentes de falhas na 

verificação da execução dos serviços.  

 
Quadro 2 – Arremate de massa corrida 

 
Sintoma: Falhas no revestimento de massa corrida 

Causa: Má execução do revestimento 

Origem: Execução 

Classificação: Anomalia endógena 

Criticidade da falha: Mínima 

Forma de reparo: Má execução do revestimento 

 
Durante a entrega das unidades, um ponto crítico foi o aparecimento de vidros quebrados ou trincados (Quadro 3), pois 

além do impacto visual, há o risco de haver a quebra por completo do material, podendo assim ocasionar acidentes 

graves (criticidade crítica).  
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Quadro 3 – Vidro quebrado  

 
Sintoma: Vidro quebrado na fachada e em portas de correr 

Causa: Má estocagem e/ou execução 

Origem: Execução 

Classificação: Anomalia endógena 

Criticidade da falha: Crítica 

Forma de reparo: Substituição de vidros com necessidade ou não de montagem de balança 

 
Durante a entrega dos imóveis, foram observadas uma série de problemas de infiltração em forros e paredes (Quadro 4), 

sendo estes considerados como falhas de projeto. Estas falhas foram atreladas ao não fechamento da parte superior do 

prédio, no encontro entre a alvenaria da cobertura e o fechamento em ACM, e originaram uma abertura em todo o 

perímetro do prédio que fez com que diversos apartamentos apresentassem problemas de infiltração próximos aos 

pilares. Esta manifestação foi avaliada como crítica, pois além dos fatores de caráter estético, a infiltração pode 

contribuir para o aparecimento de diversas outras manifestações patológicas, como mofo e até mesmos problemas 

estruturais.  

 

Quadro 4 – Vidro quebrado  

 
Sintoma: Abertura de rufo superior do prédio, permitindo passagem de água entre estrutura e placas de ACM 

Causa: Falta de projetos que contemplasse o fechamento superior do prédio 

Origem: Projetos 

Classificação: Anomalia endógena 

Criticidade da falha: Crítica 

Forma de reparo: Fechamento com placas cimentícias e impermeabilização com manta asfáltica 

 
4. ANÁLISE CRÍTICA 

 
A compilação das manifestações patológicas identificadas permitiu identificar que 85% das manifestações foram 

decorrentes de falhas de execução, seguidas de 9% decorrentes de falhas projeto e 6% de falhas de materiais (Figura 5). 
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Figura 5 – Distribuição das falhas de acordo com a origem 

 
Em relação aos custos (Figura 6), observa-se que as falhas de projeto representaram os maiores custos de reparo, 

somando um montante de R$8300, seguidos pelas falhas executivas que representaram custos de R$1342 e pelas falhas 

nos materiais que representaram custos de R$207. 

 

 
Figura 6 - Custos de reparo de acordo com a origem das manifestações patológicas 

 

Já com relação a criticidade das falhas (Figura 7), observou-se que 76 manifestações patológicas foram consideradas de 

criticidade mínima, 17 foram de criticidade regular e 19 foram consideradas críticas. 

 

 
Figura 7 - Criticidade das falhas e número de ocorrências 

 
Como parâmetro de referência para a entrega de empreendimento, esta pesquisa utilizou um empreendimento 

inspecionado após a entrega. Neste sentido, Lira [10] fez um estudo de manifestações patológicas encontradas em 

edificações nos estados de Pernambuco e Alagoas. Em relação à pesquisa supracitada, o Quadro 5 caracteriza o 

empreendimento da pesquisa de [10] que apresenta maior similaridade com a edificação estudada nesta pesquisa, o qual 

além da vedação em drywall também apresenta fachada em pele de vidro. Destaca-se ainda que o empreendimento foi 

entregue em 2018, assim, as manifestações identificadas por Lira [10] se aproximam bastante da entrega do 
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empreendimento, que apresentou as seguintes manifestações patológicas: fissuras horizontais, fissuras ao redor de 

esquadrias, fissuras entre blocos, fissuras entre estrutura e vedação, manchas de umidade próximas ao forro e aos 

condicionadores de ar.  

 
Quadro 5 - Parâmetro de referência da incidência de manifestações patológicas 

Área inspecionada (m2) 528 

Nº de manifestações patológicas identificadas 45 

Relação área inspecionada/ nº de manifestações patológicas  11,7 

Fonte: Adaptado de Lira [10]. 

 

Percebe-se assim que apesar do número total de ocorrências de manifestações patológicas ser elevado, a razão entre a 

área construída do empreendimento e o número de manifestações patológicas é igual a uma anomalia a cada 96,56 m2 

de área construída. Quando comparados tais resultados com o estudo de Lira [10], observa-se que o número de 

manifestações encontradas nesta pesquisa foi 6 vezes menor. No entanto, cabe destacar que o imóvel estudado por Lira 

[10] apresenta 1 ano de uso. 

 
Um ponto que pode justificar o aparecimento de poucas manifestações patológicas na entrega do empreendimento, é 

devido ao fato que as manifestações patológicas são passadas por um processo de pré-vistoria e correção antes dos 

imóveis serem entregues aos clientes, reduzindo assim consideravelmente as manifestações durante a entrega. 

 
5. CONCLUSÕES 

 
Durante o processo de entrega do empreendimento percebeu-se um número significativo de manifestações patológicas. 

Logo é importante analisar a incidência destas falhas e associá-las aos custos de reparo. Além disso, a redução da 

ocorrência de manifestações patológicas influi na qualidade final do produto e na redução dos custos. 

 
Ao analisar a distribuição, percebe-se que mais de 80% das manifestações foram decorrentes de falhas executivas. Tal 

fato pode ser incomum para estudos em outras fases de obra, porém para a fase de entrega de obra os problemas 

executivos são os mais recorrentemente. Outro ponto de reflexão são os custos de reparo, onde percebe-se que as falhas 

decorrentes de erros de projeto são cerca de cinco vezes mais onerosas que as decorrentes da execução e dos materiais.  

 
Como crítica ao processo de entrega aponta-se o processo interno da empresa, em que a equipe da entrega da unidade 

presente na edificação não era informada das vistorias com um prazo mínimo de antecedência, logo muitas 

manifestações não haveriam possibilidade de resolução. 

 
Como diretriz para reduzir o aparecimento dessas manifestações patológicas durante a entrega do empreendimento, 

entende-se que há a necessidade da adequada organização e execução das etapas construtivas anteriores. Outro ponto 

muito importante é o acompanhamento de atividades como execução de porcelanato, pintura, granitos e materiais 

hidráulicos. Ressalta-se também a importância da pré-vistoria das unidades antes de serem entregues, pois isso fará com 

que os números de anomalias sejam reduzidos. Por fim, destaca-se que uma boa forma de otimizar a entrega da obra 

seria definir apenas 02 dias na semana como exclusivos para entregas de apartamentos, com todas as unidades da 

semana sendo marcadas de preferência com um prazo de uma semana de antecedência.  
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RESUMO 

 

Dado que a NBR 15575/2013 é uma norma recente, observa-se que há uma escassez de estudos que tratam da 

ocorrência de manifestações patológicas em edificações construídas sob a vigência desta normativa. Este estudo busca 

avaliar o impacto da implementação da NBR 15575/2013 na ocorrência de manifestações patológicas em 

empreendimentos do programa MCMV a partir da análise de solicitações de Assistência Técnica (AT). A coleta de 

dados foi realizada através de entrevista semiestruturada e da análise das solicitações de AT de uma empresa 

construtora. Os resultados da investigação demonstraram que a implementação da NBR 15575/2013 por parte da 

empresa investigada mostrou efetividade no que diz respeito à ocorrência de manifestações patológicas, uma vez que as 

solicitações de AT apresentaram uma redução de 50%. Além disso, o sistema que apresentou maior número de 

solicitações de reparo, mais de 20%, foi o hidrossanitário, que tem potencial de comprometer diversas necessidades dos 

usuários, como a durabilidade e manutenibilidade, a segurança no uso e operação e a saúde, higiene e qualidade do ar. 

Em conclusão, entende-se que esta pesquisa estabelece uma base de dados inicial para o desenvolvimento de trabalhos 

semelhantes e auxilia no traçado de estratégias de ação a fim de evitar a reincidência das falhas identificadas. 

 

Palavras-chave: NBR 15575; assistência técnica; manifestações patológicas, MCMV. 

 

ABSTRACT 

 

Since that the NBR 15575/2013 is a recent standard, it is observed that there is a scarcity of researches that deal with the 

occurrence of pathological manifestations in buildings built under this norm. This study aims to evaluate the impact of 

the implementation of NBR 15575/2013 on the occurrence of pathological manifestations in enterprises of the MCMV 

program based on the analysis of technical assistance requests. Data collection was performed through semi-structured 

interviews and by the analysis of the requests for technical assistance from a construction company. The results of the 

investigation proved that the implementation of NBR 15575/2013 by the investigated company showed effectiveness 

with regard to the occurrence of pathological manifestations, since the requests for TA showed a 50% reduction. 

Furthermore, the system with the highest number of repair requests, more than 20%, was the sanitary system, which has 

the potential to compromise several user needs, such as durability and maintainability, safety in use and operation and 

health, hygiene and air quality. In conclusion, it is understood that this research establishes an initial database for 

similar scientific studies and it helps to outline action strategies to avoid the recurrence of failures. 

 

Keywords: NBR 15575; technical assistance; pathological manifestations, MCMV. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Para transpor o déficit habitacional que atinge sobretudo a população de baixa renda, o Governo Federal criou o 

Programa Habitacional “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV). Somando-se a isto, no entanto, a indústria da construção 

civil apresenta um considerável crescimento na quantidade de edificações que exibem manifestações patológicas 
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precocemente [1]. Diante deste cenário, a norma de desempenho das edificações habitacionais NBR 15575/2013 [2] foi 

elaborada para garantir que as exigências dos usuários sejam levadas em consideração pelas construtoras, garantindo ao 

consumidor que o produto adquirido atenda a um nível de qualidade mínimo, suficiente para atender as suas 

necessidades [3]. Dado que a NBR 15575/2013 [2] é uma norma recente, observa-se que há uma escassez de estudos 

que tratam da ocorrência de manifestações patológicas em edificações elaboradas sob a vigência da normativa. 

Somando-se a isto, a identificação dos sistemas que mais geram solicitações de Assistência Técnica (AT) e das 

manifestações patológicas mais recorrentes e suas respectivas causas permite às empresas construtoras direcionar 

recursos em ações estratégicas de melhoria, adotando medidas preventivas a fim de evitar reincidência e atender 

completamente às recomendações da NBR 15575/2013. 

 
Diante do exposto, este estudo tem como objetivo avaliar o impacto da implementação da NBR 15575/2013 [2] na 

ocorrência de manifestações patológicas em edificações habitacionais do programa MCMV a partir da análise de 

solicitações de AT registradas pelos usuários. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
A NBR 15575/2013 [2] estabelece os requisitos e critérios que uma edificação precisa atender para atingir um padrão 

mínimo de qualidade. A referida normativa, diferente das precursoras que são prescritivas, isto é, estabelecem como os 

sistemas devem ser projetados e executados; propõe uma análise do processo construtivo baseada no comportamento 

em uso de uma edificação alinhadas às necessidades dos usuários, abrindo assim caminhos para a inovação na indústria 

da construção. As necessidades dos usuários definidas pela NBR 15575/2013 [2] são caracterizadas por segurança, 

habitabilidade e sustentabilidade. A NBR 15575/2013 [2] se divide em seis partes, a saber: Parte I -Requisitos Gerais, 

Parte II - Sistemas Estruturais, Parte III - Sistemas de Pisos, Parte IV - Sistemas de Vedação Vertical Internas e 

Externas, Parte V - Sistemas de Cobertura e Parte VI - Sistemas Hidrossanitários. O Quadro 1 apresenta a relação entre 

os sistemas avaliados pela NBR 15575/2013 e os fatores que expressam as necessidades do usuário. 

 
Quadro 1 – Necessidades do usuário x Partes da NBR 15575/2013 

Exigências dos usuários Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte V Parte VI 

S
eg

u
ra

n
ça

 Segurança estrutural ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Segurança contra incêndio ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Segurança no uso e operação ✔  ✔  ✔ ✔ 

H
ab

it
ab

il
id

ad
e 

Estanqueidade ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Desempenho térmico ✔   ✔ ✔  

Desempenho acústico ✔  ✔ ✔ ✔  

Desempenho lumínico ✔      

Saúde, higiene e qualidade do ar ✔     ✔ 

Funcionalidade e acessibilidade ✔  ✔  ✔ ✔ 

Conforto tátil e antropodinâmico ✔  ✔   ✔ 

S
u
st

en
ta

b
il

id
ad

e 

Adequação ambiental ✔     ✔ 

Durabilidade e Manutenibilidade ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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De acordo com a NBR 15575 [2], as necessidades dos usuários podem ser traduzidas de acordo com o Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Necessidades do usuário  

Necessidades do usuário Descrição 

Segurança estrutural Trata do estado limite último (ELU) e do estado limite de serviço (ELS) 

Segurança contra o fogo A estrutura precisa resistir ao fogo durante determinado período de 

tempo, em caso de incêndio 

Segurança no uso e operação Cuidados a serem requeridos desde a etapa de projeto para minimizar o 

risco de acidentes durante o uso 

Estanqueidade Evitar a entrada de água no interior da edificação devido a exposição às 

águas de chuva, do solo ou decorrentes uso 

Desempenho térmico Se traduz nas condições térmicas do interior da edificação 

Desempenho acústico Isolamento acústico em relação aos ruídos provenientes do exterior 

edificação habitacional e entre as áreas comuns e privativas 

Desempenho lumínico Durante o dia, a edificação precisa receber iluminação natural 

conveniente, proveniente do exterior, de forma direta ou indireta. No 

período noturno, o sistema de iluminação artificial deve proporcionar as 

condições adequadas para ocupação do ambiente interno da edificação  

Saúde, higiene e qualidade Exige condições de salubridade no interior da edificação 

Funcionalidade e acessibilidade Trata das dimensões da edificação e do uso e acesso adequado  

Conforto tátil e antropodinâmico Se traduz em soluções que não prejudiquem as atividades normais dos 

usuários 

Durabilidade e manutenibilidade Apresentam recomendações que buscam garantir que a edificação 

apresente o desempenho adequado ao longo da vida útil 

Impacto ambiental Visa causar o mínimo de alterações no ambiente 

Fonte: Adaptado da NBR 15575/2013 [2]. 

 
De acordo com a NBR 15575 [2], o termo “patologia” consiste em uma “não conformidade que se manifesta no produto 

em função de falhas no projeto, na fabricação, na instalação, na execução, na montagem, no uso ou na manutenção bem 

como problemas que não decorram do envelhecimento natural”. Em estudo realizado com construtoras goianas, 

Cupertino e Brandstetter [5] apontam o sistema hidrossanitário como aquele que mais gera solicitações de AT seguido 

por revestimento de paredes e pisos e instalações elétricas. A ocorrência de manifestações patológicas pode reduzir o 

desempenho da edificação e sua vida útil, podendo comprometer não só os sistemas adjacentes ao de origem da falha, 

mas a saúde do usuário. O Quadro 3 apresenta as principais falhas apresentadas pelos sistemas de edificações 

habitacionais. 

 
Quadro 3 – Principais falhas apresentadas pelos sistemas 

Sistema Falhas 

Estrutural (alvenaria estrutural com blocos 

de concreto) 

Fissuras [6], manchas devido a eflorescência e infiltração [7] 

Piso (revestimento cerâmico) Ruptura das placas e manchas [8] 

Coberturas Fissuras, infiltrações [9] 

Hidráulico Fissuras, infiltrações, vazamentos, entupimentos [1] 

 
Através do serviço de AT, podem ser criados indicadores que possibilitam que a empresa construtora identifique quais 

são as atividades que mais geram as falhas nos sistemas e invista recursos na correção a fim de melhorar seu processo 

construtivo e evitar custos com manutenções corretivas e retrabalhos [10]. Para Vazquez et al. [11], é fundamental que 

as construtoras não tenham como objetivo apenas reparar as manifestações patológicas, mas estudar qual foi a origem e 

como poderiam ter sido evitadas, para retroalimentação do sistema. 
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3. METODOLOGIA 

 
Esta pesquisa compõe-se de um estudo de caso realizado em uma empresa construtora e incorporadora atuante no 

estado de Pernambuco. Para tal, foram seguidas as etapas apresentadas na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Fluxograma das etapas de desenvolvimento da pesquisa 

 
A estratégia de ação adotada para a elaboração da pesquisa se iniciou com uma revisão bibliográfica, seguida de 

mapeamento das empresas construtoras e incorporadas atuantes em Pernambuco que tivessem edificações habitacionais 

como produto. Para tal, foi enviado um questionário de caracterização da empresa e dos respectivos empreendimentos 

elaborados. Através do questionário, foi possível verificar se a empresa atendia aos requisitos para participação na 

pesquisa, a saber: possuir edificações residenciais elaboradas antes da publicação da NBR 15575/2013 e sob a vigência 

da normativa.  

 
No total, foram convidadas 12 empresas construtoras e/ou incorporadoras atuantes no estado de Pernambuco. Das 12 

empresas, apenas uma não retornou o contato. Das 11 empresas respondentes, apenas 4 possuíam edificações que 

seguiam às recomendações da NBR 15575/2013, um percentual baixo, visto que a norma havia sido publicada há mais 

de 6 anos no momento da pesquisa. Dentro deste universo, apenas uma construtora se dispôs a disponibilizar os dados 

das solicitações de AT.  

 
Selecionada a empresa, foram escolhidos, por similaridades de padrão de acabamento e técnicas construtivas, dois 

empreendimentos da construtora, um executado antes da vigência da NBR 15575/2013 e outro executado de acordo 

com suas recomendações. Posteriormente, foram avaliadas, quantitativamente e qualitativamente, as solicitações de AT 

feitas pelos usuários durante o primeiro ano após a entrega do empreendimento. A análise foi feita a partir de uma 

planilha resumo fornecida por colaboradores do setor de AT e através da realização de uma entrevista semiestruturada 

com um auxiliar de AT da construtora. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
4.1 Caracterização da empresa e dos empreendimentos 

 
A empresa selecionada para o desenvolvimento desta pesquisa é uma empresa de grande porte, de acordo com os 

parâmetros propostos pelo SEBRAE [12]. A construtora atua em diversos estados do Brasil e possui certificações como 

ISO 14001, ISO 9001, Selo Casa Azul e PBQP-H Nível A, assim como certificações internas que visam incentivar a 

Análise crítica dos dados coletados

Análise da incidência de manifestações patológicas

Análise das solicitações de AT

Realização da entrevista semiestruturada

Seleção da construtora e dos empreendimentos

Seleção da amostra

Revisão da literatura
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prática de atitudes sustentáveis, tanto durante a execução como durante o uso da edificação. Os empreendimentos 

selecionados estão caracterizados no Quadro 4.  

 
Quadro 4 – Caracterização dos empreendimentos 

EMPREDIMENTO A B 

Localização 
Jaboatão dos 

Guararapes/PE 
Caruaru/PE 

Possui projeto protocolado sob a vigência da NBR 

11575/2013? 
Não Sim 

Nº de Pavimentos/Unidades 4/312 4/320 

Padrão Médio 

Solução estrutural Alvenaria estrutural em blocos de concreto 

Classe de agressividade ambiental (NBR 6118) II 

 
4.2 Solicitações de AT sob a perspectiva da NBR 15575/2013 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, a empresa estudada disponibilizou o acesso às solicitações de AT registradas 

durante o período de janeiro/2018 a outubro/2019 para o empreendimento A e de janeiro/2018 a 

agosto/2019 para o empreendimento B. Para a edificação A, para que o tempo de análise fosse o mesmo para ambas as 

edificações, foram consideradas as solicitações feitas até agosto/2019. 

 
A Figura 2 apresenta o quantitativo de solicitações de AT das edificações. No que se refere a quantidade de solicitações 

de AT, houve uma redução de aproximadamente 50% na quantidade de aberturas de chamados entre a edificação A e a 

edificação B, ainda que a edificação B tenha mais unidades de apartamentos que A. Este fato demonstra as melhorias 

obtidas nos processos e, consequentemente, a qualidade do produto final. No caso das solicitações aprovadas, a redução 

foi de, aproximadamente, 42%. Também houve uma redução de 97% da quantidade de chamados que estavam fora de 

garantia, o que pode ser devido às mudanças no manual de uso, operação e manutenção trazidas pela NBR 15575/2013. 

No entanto, não é possível inferir precisamente, dado que, para este estudo, foram analisadas apenas as solicitações 

aprovadas, uma vez que o objetivo foi avaliar as solicitações geradas por falhas no processo da construtora. 

 

 
Figura 2 - Comparação da quantidade de solicitações de AT entre as edificações A e B 

 
A Figura 3 apresenta as solicitações de AT por sistema afetado, de acordo com a estruturação da NBR 15575/2013. 

Tentou-se enquadrar cada solicitação em apenas um sistema especificado pela NBR 15575/2013 a partir das 

informações fornecidas, porém destaca-se que em alguns casos não foi possível identificar com precisão o sistema 

afetado devido a esquematização dos dados feita pela empresa. 
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Figura 3 – Solicitações de AT e sistemas afetados 

 
Em ambas as edificações, o sistema hidrossanitário foi o que mais gerou solicitações de AT, o que coincide com o 

estudo de Cupertino e Brandstetter [5] e Alves, Lira e Lordsleem Jr. [1]. Neste âmbito, os vazamentos foram o principal 

problema relatado pelos usuários. As falhas desse sistema geraram cerca de 22% das solicitações de AT da edificação 

A, classificando-o como o sistema que mais gerou solicitações de AT neste empreendimento, e 28% da edificação B, 

caracterizando-o como o segundo sistema que mais ocasionou solicitações de AT para esta edificação. A crescente falha 

desse sistema em relação aos demais indica que este deve ser alvo de análise para que possa ser elaborada uma 

estratégia de ação e medidas preventivas para reduzir a ocorrência de falhas.  

 
As edificações A e B apresentaram, respectivamente, 20% e 33% das solicitações de AT geradas por sistemas não 

abrangidos pela NBR 15575/2013. Estes problemas, de forma geral, foram causados por falhas no sistema elétrico, o 

qual foi classificado na categoria “não se aplica”, exceto quando comprometia as necessidades do usuário, quando foi 

classificado em requisitos gerais. As falhas representadas pelos requisitos gerais foram de 18% para a edificação A e 

13% para a edificação B. Apesar da redução notada na edificação que segue às recomendações da NBR 15575/2013, 

medidas devem ser tomadas para que seja entregue um produto com menor índice de falhas.  

 
No sistema estrutural, as fissuras prevaleceram entre as solicitações. As ocorrências que não comprometiam a solidez da 

estrutura ou reduziam o desempenho de algum componente estrutural foram inseridas no sistema de vedação vertical 

externo e interno, como fissuras no revestimento. Neste, defeitos nas alvenarias, por má execução ou qualidade do 

material, foram os mais relevantes, podendo também ser citadas fissuras na pintura, cerâmica, e infiltrações. No sistema 

de pisos, as trincas, destacamentos de cerâmicas foram as ocorrências mais citadas. No sistema de cobertura, as 

infiltrações são o principal problema. Na parte de requisitos gerais, a falha do sistema de iluminação e de disjuntor 

foram os principais problemas encontrados e, apesar de serem falhas do sistema elétrico, se enquadram na norma por 

comprometer o desempenho lumínico e a segurança contra incêndio.  

 
Para um maior aprofundamento acerca das manifestações patológicas registradas nas solicitações de AT, foi realizada a 

compilação das mesmas de acordo com os fatores que representam as exigências dos usuários com as quais estão 

relacionadas, conforme apresentado na Figura 4.  

 

Uma vez que as solicitações de AT foram enviadas em forma de tabela resumo, não se pôde caracterizar precisamente 

como a falha dos sistemas afetaram as necessidades do usuário. Entretanto, foram analisadas as necessidades do usuário 

que a falha em questão teria potencial de comprometer. Para cada reclamação foram associados um ou mais fatores que 

poderiam ser comprometidos em virtude da falha. 
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A durabilidade e manutenibilidade foi a necessidade mais comprometida, o percentual foi de 48% para a edificação A e 

41% para a edificação B. Este índice elevado foi devido a problemas como vazamentos, infiltrações e fissuras, pois a 

exposição de sistemas a água, quando este não foi projetado para este fim, pode reduzir a sua vida útil; as fissuras são 

preocupantes por facilitarem o contato do componente com agentes agressivos externos.  

 

 
Figura 4 – Solicitações de AT e exigências dos usuários comprometidas 

 
A segurança no uso e operação é prejudicada devido aos vazamentos, que por gerarem lâminas d’água, geram risco de 

queda. Outro ponto relevante foi a má fixação de esquadrias que traz o risco de acidentes, como cortes, pela má fixação 

do vidro da janela. Essa é a segunda necessidade do usuário mais comprometida em virtude das falhas, apresentando 

percentuais de 19% e 26% para as edificações A e B, respectivamente.  

 
Em terceiro lugar, a saúde, higiene e qualidade do ar também é potencialmente comprometida devido a falhas no 

sistema hidrossanitário e infiltrações que podem dar origem a mofo, bolor, etc. O comprometimento desse fator 

praticamente se manteve na edificação B, que apresentava 15% das necessidades potencialmente afetadas, a edificação 

A apresentou 13%. 

 
A redução de ocorrência de falhas que pudessem comprometer a segurança estrutural foi um ponto que demonstra 

melhorias no processo, uma vez que as solicitações que comprometiam a solidez da estrutura foram de praticamente 

nulas para a edificação B e de 7% para a edificação A. 

 
4.3 Sugestões de melhorias  

 
As informações repassadas pela construtora não foram suficientes para identificar a gravidade dos problemas que 

geraram as solicitações de AT bem como a relação com outros sistemas ou fatores comprometidos devido à falha. Logo, 

a fim de realizar a retroalimentação do sistema, observou-se que a planilha deveria conter informações mais detalhadas. 

Como forma de desenvolver este estudo mais efetivamente, seria interessante verificar o texto integral das solicitações 

de AT, entender o sistema que a empresa utiliza para gerar seus indicadores e como é feita a retroalimentação do 

sistema a partir destes. Neste sentido, como forma de melhorar os processos da empresa investigada, o Quadro 5 

apresenta uma sugestão de planilha de compilação de dados de AT.  

 

Neste documento, seriam informados a solicitação de AT registrada pelo usuário; o sistema que a apresentou a anomalia 

e os sistemas afetados devido a esta ocorrência; as causas da falha (erro de projeto, execução, material); as respectivas 

ações de reparos; custos atrelados, além de um campo para que a empresa registrasse lições decorrentes da falha 

observada para melhorias dos processos desenvolvidos ao longo do processo produtivo. 
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Quadro 5 – Modelo de sugestão de planilha resumo das solicitações de AT 
 

SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

Nº da solicitação: 

Empreendimento: 

Nº da unidade: 

Nome do solicitante: 

Telefone para contato: 

Data de abertura do chamado: __/__/____ Horário:__:__ 

Descrição da falha: 

 

Sistema atrelado à falha: 

Demais sistemas afetados pela falha: 

Causa da falha: 

Ações e materiais de reparo adotados: 

Custo do reparo: 

Profissional responsável pela execução do serviço: 

Recomendações para retroalimentação dos processos da construtora: 

 

 

Data de encerramento do chamado: __/__/____ Horário: __:__ 

 

Assinatura do solicitante:____________________________  

 

Assinatura do responsável do setor de AT: ____________________________ 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implementação da NBR 15575/2013 por parte da empresa investigada mostrou efetividade no que diz respeito à 

ocorrência de manifestações patológicas, uma vez que as solicitações de AT apresentaram uma redução de 50%. A 

redução do número de solicitações que não se encontravam no prazo de garantia pode estar atrelada à adequação do 

manual de uso, operação e manutenção à NBR 155575/2013. O sistema hidrossanitário foi apontado como o que mais 

gera solicitações de AT. A falha recorrente desse sistema demanda o estabelecimento de uma estratégia de ação a fim 

de evitar que tais problemas voltem a ocorrer.  

 
Dada a dificuldade de compilação das informações através das ferramentas utilizadas pela empresa para armazenamento 

de dados de AT, foi proposto um modelo de planilha de compilação de dados para este processo, a qual permite 

identificar falhas, sistemas afetados, causas, formas de reparo e custos bem como gerar insights para retroalimentação 

dos processos das empresas e assim, otimizar as práticas e elevar o nível de desempenho de empreendimentos futuros. 

Devido ao curto tempo de vigência da NBR 15575/2013, seria interessante realizar estudos semelhantes após o término 

do prazo de garantia legal de edificações de diferentes construtoras, elaboradas sob a vigência da norma de 

desempenho, a fim de verificar quais exigências dos usuários apresentam maior comprometimento.  

 
Por fim, entende-se que esta pesquisa, diante da inexistência de publicações acerca do tema, abre caminhos e 

parâmetros comparativos para estudos futuros bem como amplia o conhecimento acerca do desempenho das 

edificações, sob a ótica da NBR 15575/2013. 
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RESUMO 

 

Em países desenvolvidos, as inspeções prediais são adotadas como uma cultura com o intuito de manter as condições de 

segurança, desempenho e funcionamento das edificações. Os inúmeros casos já registrados na mídia, só enfatizam a 

necessidade da aprovação de uma lei no âmbito nacional, para obrigatoriedade das inspeções que contribuem para o 

prolongamento da vida útil do imóvel. Com isso o estudo teve como objetivo investigar as condições de desempenho do 

Edifício Luiz Pedro localizado no centro de Rio Branco/AC, através da Inspeção Predial e Classificação GUT. A pesquisa 

consiste na análise das condições de uso e manutenção do prédio através da inspeção, com o levantamento das 

documentações edilícias, além de anomalias e falhas existentes para posterior aplicação da matriz GUT em um estudo de 

caso realizado nas áreas comuns de um prédio antigo composto por cinco pavimentos, apresentando um alto grau de 

falhas de gerenciamento bem como anomalias funcionais, além da ausência do registro de suas documentações. As 

principais falhas a serem corrigidas com prioridades estão relacionadas à estrutura da edificação. A ordem de priorização 

de reparos gerados pela matriz variou em 1000 a 27 pontos para reparação do maior ao menor grau de urgência, 

contribuindo com um futuro plano de manutenção para um melhor desempenho estrutural do imóvel.  

 

Palavras-chave: inspeção predial; desempenho; falhas; classificação GUT; 

 

ABSTRACT 

 

In developed countries, building inspections are adopted as a culture in order to maintain the conditions of safety, 

performance and functioning of buildings. The countless cases already registered in the media, only emphasize the need 

for the approval of a law at the national level, for mandatory inspections that contribute to the extension of the property's 

useful life. Thus, the study aimed to investigate the performance conditions of the Luiz Pedro Building located in 

downtown Rio Branco / AC, through the Building Inspection and GUT Classification. The research consists in the analysis 

of the conditions of use and maintenance of the building through inspection, with the survey of the building 

documentation, as well as anomalies and existing faults for subsequent application of the GUT matrix in a case study 

carried out in the common areas of an old compound building over five floors, presenting a high degree of management 

failures as well as functional anomalies, in addition to the absence of registration of its documentation. The main flaws 

to be corrected with priorities are related to the building structure. The order of prioritization of repairs generated by the 

headquarters varied from 1000 to 27 points for repair from the highest to the lowest degree of urgency, contributing to a 

future maintenance plan for a better structural performance of the property. 

 

Keywords: Building inspection; performance; flaws; GUT classification; 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o exercício da inspeção iniciou a partir de 1999 com a apresentação de um seminário no Congresso Nacional 

de Avaliações e Perícias, a partir de então, muitas cidades brasileiras passaram a adquirir legislações que exigiam a 

obrigatoriedade das vistorias técnicas, mostrando que é barato e seguro, contudo, atualmente encontra-se em passos lentos 

segundo Parissenti [1]. 
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Nos países mais desenvolvidos, essa atividade é realizada de forma natural, tendo em vista que a inspeção técnica se faz 

rotineira por questões culturais dos mesmos. A inspeção predial pode ser compreendida como o checkup das edificações, 

é por intermédio dela que são constatadas anomalias e falhas edilícias para posterior elaboração dos planos de 

manutenções, direcionando quais reparações devem ser realizadas segundo Branco, Neves [2]. 

 

É do saber técnico que os elementos e sistemas construtivos necessitam de manutenções periódicas ao longo de sua vida 

útil, para que sejam asseguradas condições de desempenho, funcionalidade e segurança. Contudo, é costume dos 

proprietários e gestores de edificações condominiais e comerciais, não atentar para manutenções preventivas, corretivas 

e reformas destes elementos, resultando em sua grande maioria, em prejuízos e até mesmo acidentes, o que chama atenção 

para a imprescindibilidade das atividades de inspeção predial e vistoria técnica de acordo com Pujadas et al., [3]. 

 

Todavia, há uma necessidade de conscientizar os gestores prediais sobre a importância da realização das manutenções, 

principalmente das edificações mais antigas, com o objetivo de garantir uma boa saúde ao imóvel, sobretudo, definir os 

critérios e metodologias de avaliação aos profissionais habilitados, para uma adequada qualidade técnica, a fim de que as 

inspeções possam tornar-se importantes para gerir programas de manutenções com objetivo de aprimorar a cultura da 

manutenção e prevenir sinistros. 
 
Portanto, conforme Parissenti [1] com a difusão do exercício de inspeção, acredita-se que pouco a pouco os 

administradores prediais abandonarão o desleixo e passarão a tomar medidas mais eficazes e preventivas, investindo em 

manutenções e consequente melhoras de desempenho e valorização do imóvel. 

 

1.1 Justificativa 

 

O estudo faz-se necessário para destacar a importância da inspeção predial no plano da Engenharia Civil. No Brasil, esta 

atividade não se encontra totalmente disseminada, inclusive o Estado do Acre, encontram-se em processos lentos quanto 

à sua obrigatoriedade. 

 

Cerca de 80 a 90% das edificações que não passam por revisão possuem algum problema de desempenho e segurança. A 

ausência da manutenção é um dos principais fatores que comprometem a estrutura dos imóveis, o que coloca em risco a 

saúde ou, até mesmo a vida das pessoas que convivem e percorrem nas proximidades do local, de acordo com Dom Total 

apud IBAPE/SP [4] 

 

Inúmeros acidentes fatais causados por desabamentos e incêndios transmitidos na grande massa jornalística, servem para 

enfatizar ainda mais a necessidade da obrigatoriedade da inspeção predial, que auxilia, através das orientações/laudos 

técnicos, na elaboração de um plano de manutenção a fim de garantir o bom funcionamento dos sistemas construtivos, 

assim como, também, prolongar as condições de vida útil e segurança da edificação. 

 

Portanto, este trabalho visa contribuir com a discussão do tema no município de Rio Branco/AC, através de uma Inspeção 

Predial em um edifício de aproximadamente 50 anos de vida útil, que ao longo de sua existência não passou por 

manutenções periódicas e, assim, ressaltar a importância da boa manutenção e como ela pode auxiliar no desempenho e 

funcionamento das edificações presentes no município, bem como diminuir o valor imobiliário do imóvel. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Analisar as condições de uso e manutenção de um edifício antigo através da inspeção predial. 

 

2.2. Objetivo Específico 

 

• Analisar documentos administrativos, técnicos e de manutenção; 

• Realizar vistoria para verificar as conformidades do mesmo, a fim de fazer um levantamento de anomalias e 

falhas existentes na edificação; 
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• Aplicar Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) e, através dela, realizar classificação de prioridade 

quanto à manutenção predial. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa refere-se a um estudo de caso em um prédio no município de Rio Branco, no qual foi realizado a Inspeção 

Predial para o levantamento de dados quanto aos fenômenos existentes, registrando e classificando as anomalias e falhas 

identificadas na edificação, resultando em um estudo de natureza descritiva e exploratória. O estudo está classificado 

como qualitativo, tendo em vista que foram julgados os problemas estruturais identificados, ou seja, as patologias 

encontradas. 

 

Foi tomado como embasamento a norma de Inspeção Predial Nacional e suas normas complementares, sendo estas: ABNT 

NBR 5674 (2012) Manutenção das Edificações e ABNT NBR 15575 (2013) Norma de Desempenho.  

 

As etapas da pesquisa consistem na identificação do tipo de inspeção a ser realizado, com posterior levantamento de dados 

do imóvel por intermédio de uma entrevista preliminar com o gestor predial a fim de obter informações como: idade, 

apartamentos e quantidades de salas comerciais. Além disso, realizou-se o levantamento das documentações técnicas, 

administrativas e de manutenção para análise de acordo com a norma do IBAPE de Inspeção Predial. O imóvel foi 

vistoriado para levantamento de anomalias e falhas existentes registrando-as com uma câmera fotográfica, resultando em 

uma análise das condições de manutenção e a partir disso classificá-las em: ATENDE, NÃO ATENDE ou ATENDE 

PARCIALMENTE. 

 

3.1. Método de Kepner e Tregoe ou Matriz GUT 

 

Segundo Sotille [5], este método também pode ser chamado de Método de Priorização de GUT, no qual, as siglas são 

resultados de: gravidade, urgência e tendência. Ainda de acordo com o autor, o método é um instrumento de qualidade 

para determinação de prioridades para vários tipos de operações e tem como objetivo priorizá-las seguindo a ordem dos 

valores obtidos. 

 

A classificação dos reparos deste método segue a ordem decrescente. Esta é o resultado do produto dos pesos entre os 

três parâmetros componentes da matriz. Através disso, foi elaborado o quadro de ordem de intervenção. 

 

3.2. Local da pesquisa 

 

A inspeção foi realizada no Edifício Luiz Pedro, composto por cinco pavimentos, salas comerciais e apartamentos, 

localizado na Rua Marechal Deodoro – Centro. A Figura 1 e 2, mostra onde está situado o prédio objeto de estudo e visão 

da fachada do mesmo, respectivamente. 

 

 
Figura 1 - Imagem em satélite do Edifício Luiz Pedro [6] 
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Figura 2 – Visão da fachada lateral do Edifício Luiz Pedro 

 

4. ESTUDO DE CASO 

 

4.1 Considerações iniciais  

 

Foi utilizada uma edificação de classificação comercial e multifamiliar no município de Rio Branco – Acre, para 

realização de uma inspeção predial nas áreas comuns do prédio, seguindo o que está de acordo com a ABNT NBR 5674 

[7] que estabelece a responsabilidade do proprietário de seu uso individual, as manutenções necessárias. 

 

4.2. Informações complementares 

 

O imóvel encontra-se em área de risco sujeito aos desastres naturais de desbarrancamento em períodos alagadiços, como 

já registrado no ano de 2015 em que o calçadão Raimundo Escócio cedeu após dois meses da maior enchente da história 

do município, devido à deformação do solo após a vazante do rio. A Figura 3 mostra a informação. 

 

 
Figura 3 – Manchete de jornal local sobre erosão ameaçando o prédio [8] 

A Figura 4 apresenta uma imagem em satélite retirada da ferramenta SITGEO em que o prédio se situa em áreas 

consideradas de risco de alagações ou erosões provenientes delas, como já mostrado na informação acima. 
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Figura 4 – Visão em satélite do edifício em área de risco [9] 

4.3. Delimitação 

 

A realização da inspeção se deu somente nas áreas comuns da edificação com a análise dos seguintes sistemas: estruturais, 

vedação, revestimentos e combate a incêndio e pânico. 

 

No que se refere ao prognóstico das anomalias e falhas, foi feita somente uma análise das patologias na Matriz GUT, com 

o objetivo de determinar a priorização das intervenções na edificação estudada. Logo, não foram elaborados projetos, 

orçamentos, memoriais descritivos e especificações técnicas para a adequação das conformidades da edificação, assim 

como para os reparos a serem realizados. 

 

4.4. Limitações 

 

Além de o prédio ter aproximadamente 50 anos de vida útil e não possuir projetos arquitetônicos e complementares para 

auxílio na vistoria observou-se no decorrer do estudo, uma recusa do proprietário da edificação em fornecer informações 

e documentos para o prosseguimento do trabalho, assim como também restringir o acesso a determinadas áreas. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao acessar a área destinada ao poço de elevador, foi constatado que o mesmo não funciona atualmente, sendo este, 

utilizado para descarte de lixo produzido pelos moradores do prédio, com forte odor ao chorume resultado do acúmulo 

de lixo. A Figura 5 apresenta as reais condições. 

 

  
Figura 5 – Poço de elevador não funcional como ponto de descarte do lixo 

Vale ressaltar que o contato de pessoas com o ambiente pode causar problemas à saúde, é necessário que a gestão predial 

realize o isolamento deste ponto crítico da estrutura. Tal prática é um dos fatores contribuintes para a deterioração do 

espaço que foi projetado para outros fins, com elevado potencial de crescimento devido pequenos descartes diários. 

 

688



 

 
 

 

 

 

Ao subir em direção ao 2° pavimento, foi observado que havia perda de seção dos degraus da escada, sendo alguns com 

maiores deformações e perda de seções. A Figura 6 mostra as condições da estrutura. 

 

  
Figura 6 – Perda de seção do degrau da escada de acesso ao 2° pavimento 

Há caso de preenchimento improvisado de argamassa no degrau deformado, contudo, o reparo realizado para solução do 

problema não obteve êxito, devido ao não preenchimento completo da seção, além disso, há também degraus apresentando 

armadura exposta, o que oferece riscos a acidentes principalmente devido à ausência de iluminação artificial nos 

patamares em situações de passagem no período noturno de pessoas, como ilustra a Figura 7. 

 

 
Figura 7 – Preenchimento improvisado da seção do degrau 

Importante destacar que o hall de entrada, 2°, 3° pavimento e patamares, há ausência de iluminação artificial. Portela [10] 

explica que uma iluminação deficiente conduz a uma execução ineficiente ou perigosa nas tarefas humanas, como a 

circulação por exemplo. 

 

A sujidade nos revestimentos é um dos maiores problemas encontrados na edificação, provocadas pelo descuido coletivo. 

Tal acúmulo não põe risco à estrutura, mas sim à saúde dos moradores, todavia, é um problema de fácil solução através 

de limpezas e repinturas, segundo as condições apresentadas na Figura 8. 
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Figura 8 – Sujidades nos patamares e lances de escada 

 

A imagem à esquerda e direita ilustra um problema comum em todas as áreas de vivência do prédio, com paredes 

apresentando marcas de graxas e sujeiras acumuladas devido à falta de limpeza, da mesma forma para os pisos, além de 

papéis de bala. 

 

Em inspeção no 3° pavimento foi observado que a porta de elevador não se encontrava totalmente fechada como 

verificado nos anteriores e que o elevador encontra-se parado neste, apresentando alto nível de periculosidade devido à 

presença de crianças que realizam seus lazeres no pátio sem o acompanhamento dos pais, o que se torna necessário o 

bloqueio da mesma conforme a Figura 9. 

 

  
Figura 9 – Porta do elevador não funcional de fácil abertura 

 

Ademais, foi detectada uma viga perfurada suportando o peso de três caixas d’água, sendo uma de 1000L e duas de 500L 

cada, resultando em uma carga de duas toneladas. A seta vermelha indica o ponto perfurado da viga para passagem de 

uma tubulação de água fria. O risco de rompimento dela é considerado grave tendo em vista a sobrecarga, além da perda 

de seção do concreto que combate os esforços de compressão e devido à falta de informações sobre o processo de 

perfuração desta, quanto à quebra de barras de aço.  
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Figura 10 – Viga perfurada com sobrecarga 

 

Esta mesma viga, apresenta fissuras e trincas no sentido paralelo às armaduras, considerando um possível estágio inicial 

de exposição delas, como ilustra a Figura 11.  

 

 
Figura 11 -  Viga apresentando trinca e fissura 

 

Nota-se também, que a tubulação atravessa a viga em posição transversal a esta, comprometendo o desempenho para que 

foi destinada, tendo em vista que há um grau mais avançado de deterioração devido o processo de corrosão e exposição 

das armaduras, conforme a Figura 12. 

 

 
Figura 12 – Viga contendo armaduras expostas 

 

Além disso, o reservatório do prédio possui um grau elevado de armaduras expostas na laje, vigas de sustentação e 

processo inicial nos pilares, segundo a Figura 13, com altura aproximada de 20 m e encontra-se acima de duas lojas ao 
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lado do edifício. O colapso estrutural tende a ser breve se não houver intervenção, devido ao alto grau de exposição das 

armaduras. 

 

 
Figura 13 – Armaduras expostas em estrutura do reservatório 

 

Durante o processo de inspeção, vários foram os problemas encontrados devido à ausência da manutenção que contribui 

em grande parte para a perda de desempenho dos elementos e sistemas estruturais, o que retrata os males de uma 

edificação mal gerida. O Quadro 1 contém os resultados obtidos a partir da Matriz GUT. 

 

Quadro 1 – Ordem de priorização nas reparações dos problemas patológicos 

PATOLOGIA 
MATRIZ GUT 

ANOMALIA FALHA 
ORD. 

PRI. Gravidade Urgência Tendência R 

1. Porta de fácil 
abertura do 

elevador não 

funcional 

Total 10 Total 10 Total 10 

1000 Funcional Gerenciamento 1° 
Perda de vidas 

humanas 

Evento em 

ocorrência 

Evolução 

imediata 

2. Armadura 

exposta de 

elementos 
estruturais do 

reservatório 

Total 10 Total 10 Alta 8 

800 
Funcional 

Endógena 
Gerenciamento 2° Perda de vidas 

humanas e do 

próprio edifício 

Evento em 

ocorrência 

Evolução à 

curto prazo 

3. Viga perfurada 

suportando 3 

caixas d’água 

Total 10 Total 10 Alta 8 

800 x 
Execução 

Gerenciamento 
3° Perda de vidas 

humanas e do 

próprio edifício 

Evento em 

ocorrência 

Evolução à 

curto prazo 

4. Perca de seção 

dos degraus da 
escada de acesso 

ao 2° pavimento 

Total 10 Total 10 Alta 8 

800 x 
Execução 

Gerenciamento 
4° Perda de vidas 

humanas ou do 

edifício 

Evento em 

ocorrência 

Evolução à 

curto prazo 

5. Vigas com 

armaduras 

expostas 

Total 10 Total 10 Médio 6 

600 x Gerenciamento 5° Perda de vidas 

humanas ou do 

edifício 

Evento em 

ocorrência 

Evolução em 

médio prazo 

6. Infiltração em 

parede de 

vedação 

Média 6 Média 6 Média 6 

216 x Gerenciamento 6° Deterioração do 

edifício 

Evento 
prognostica

do para 

breve 

Evolução à 

médio prazo 
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Quadro 2 – Ordem de priorização nas reparações dos problemas patológicos 

7. Descolamento 
e destacamento do 

piso 

Média 6 Total 10 Baixa 3 

180 x Gerenciamento 7° Desconfortos, 
deterioração do 

edifício 

Evento em 
ocorrência 

Evolução em 
longo prazo 

8. Poço de 

elevador não 

funcional usado 
para descarte de 

lixo 

Média 6 Alta 8 Baixa 3 

144 Funcional Gerenciamento 8° Desconfortos, 

deterioração do 

edifício 

Evento 

prestes a 

ocorrer 

Evento em 

longo prazo 

9. Ausência de 

iluminação por 
luminárias e 

lâmpadas 

faltantes 

Alta 8 Total 10 N 1 

80 x Gerenciamento 9° Ferimentos em 

pessoas, danos 

ao edifício 

Evento em 

ocorrência 

Não vai 

evoluir 

10. Sujidade nos 
patamares e 

lances de escada 

Baixa 3 Baixa 3 Baixa 3 

27 Funcional Gerenciamento 10° 

Pequenos 

incômodos ou 
pequenos 

prejuízos 

financeiros 

Evento 

prognostica
do para 

adiante 

Evolução a 
longo prazo 

 

Os resultados obtidos pela Matriz levaram a uma ordem de prioridades na reparação e manutenção das patologias citadas, 

porém há resultados de valor igual para cada três problemas. Gomide, Pujadas, Fagundes [11], afirma que para o 

desempate dos valores, uma solução seria começar pelo de menor custo, já Branco Filho [12] acredita que deve ser 

considerado a importância do sistema estrutural, bem como ouvir a opinião dos usuários, no entanto, verificou-se que 

algumas anomalias funcionais citadas foram resultados do mau uso dos moradores. 

 

As manutenções a serem realizadas são de caráter corretivo e demandará uma organização financeira por parte da gestão, 

vale ressaltar que a não intervenção nos problemas listados acarretará em maior perda de desempenho e vida útil dos 

sistemas construtivos.  

 

Inúmeras falhas de gerenciamento e outras de execução levaram a classificação da qualidade da manutenção em NÃO 

ATENDE ao exigido pela ABNT NBR 5674 de manutenção das edificações.  

 

6. CONCLUSÕES 

 

A inspeção realizada no Edifício Luiz Pedro, foi um grande desafio devido às condições de desempenho e segurança que 

apresenta alguns sistemas construtivos. A criticidade no uso é resultado de falhas na gestão e não se torna o único no 

município de Rio Branco. Necessita-se de uma lei de inspeção predial, tanto no âmbito nacional como municipal para que 

o brasileiro adote o hábito da manutenção, além de compreender que manutenção preventiva é sinônimo de economia.  

 

O processo de conscientização dos moradores e administração no Edifício Luiz Pedro não seria uma tarefa fácil, tendo 

em vista que não há uma cultura de manutenções/reparos mínimos que sejam na edificação, como limpeza, por exemplo, 

além de que as reparações improvisadas não colaboram para as exigências da ABNT NBR 15575 de Desempenho das 

edificações quanto à segurança e habitabilidade. O prédio necessita adequar-se as leis atuais, como a Lei n° 1137 que 

exige projetos e especificações de combate a incêndio e pânico, bem como adequar-se as ABNT NBR 9050 de 

Acessibilidade e a ABNT NBR 9077 de Saídas de Emergência. 

 

Foi observado que o levantamento de falhas na edificação resultou demasiadamente em falhas de gerenciamento, 

ressaltando a carência de cuidados da gestão com o prédio e seus elementos e sistemas construtivos, além de anomalias 

funcionais, devido às negligencias dos próprios moradores/usuários, o que enfatiza que há casos em que um laudo técnico 

bem elaborado não resolve os problemas de desempenho da edificação, é importante que todos estejam envolvidos em 

parceria a fim de melhorar o bom funcionamento do imóvel. 
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A análise técnica da edificação objeto de estudo, levou em conta o seu tempo de construção e uso, com base nisso foi 

observado que a gestão da edificação reflete muito na conservação do mesmo. 
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RESUMO 

 

A ocorrência de Incêndios em edificações vem aumentando com o passar dos anos, surgindo novos temas a serem 

estudados na área da engenharia. Por este motivo o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de demonstrar o 

comportamento de corpos de prova cilíndricos com dimensões de 10 cm de diâmetro e altura de 20 cm, quando 

expostos a altas temperaturas, pois a exposição do concreto ao fogo pode levar uma estrutura à ruína a depender da 

temperatura ao qual foi exposto. Para isso, utilizou-se 8 corpos de prova de concreto com uma resistência característica 

(Fck) de 30MPa. Após o tempo de cura submersa, foram submetidos, no interior de um forno do tipo mufla, a 

temperaturas de 200°C a 1100°C onde cada corpo de prova ficou por uma hora, sendo que foram separados 2 corpos de 

prova para cada temperatura definida. Após os testes realizados, constatou-se que para as temperaturas de 200°C, 

500°C, 800°C e 1100°C a perda de resistência em porcentagem foi respectivamente 21,7%, 32,6%, 73,2% e 96,9%, a 

partir de uma resistência de referência de 33,3 MPa, podendo observar a perda crescente dessa característica cada vez 

mais visível a medida que a temperatura aumenta. A amostra quando exposta a temperatura de 1100 °C apresentou-se 

incandescente nos instantes iniciais após a retirada da mufla. O concreto então pode sofrer redução em suas 

propriedades mecânicas, danos devido a deformações excessivas e alterações de coloração, sendo assim, esses 

resultados comprovam que eles podem se tornar inutilizados para fins estruturais. 

 

Palavras-chave: Incêndio, concreto, altas temperaturas. 

 

ABSTRACT 

 

The occurrence of fires in buildings has been increasing over the years, emerging new topics to be studied in the area of 

engineering. For this reason this work was developed with the objective of demonstrating the behavior of cylindrical 

specimens with dimensions of 10 cm in diameter and height of 20 cm, when exposed to high temperatures, because the 

exposure of concrete to fire can lead a structure to ruin depending on the temperature to which it was exposed. For this, 

8 concrete specimens with a characteristic resistance (Fck) of 30MPa were used. After the submerged curing time, they 

were subjected, inside a muffle furnace, to temperatures of 200 to 1100 ° C where each specimen was for one hour, and 

two specimens were separated for each set temperature. After the tests, it was found that at temperatures of 200 ° C, 500 

° C, 800 ° C and 1100 ° C the loss of resistance in percentage was 21.7%, 32.6%, 73.2% and 96.9% respectively, from a 

reference resistance of 33.3 MPa, and can see the increasing loss of this increasingly visible feature as the temperature 

increases. When exposed to a temperature of 1100 ° C, the sample was incandescent in the initial moments after 

removal of the muffle. The concrete can then suffer reduction in its mechanical properties, damage due to excessive 

deformations and color changes, thus, these results prove that they can become unusable for structural purposes. 

Keywords: Fire, concrete, high temperatures. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As análises e consequências do fogo em relação às estruturas de concreto ganharam maior visibilidade a partir da 

segunda metade do século XIX. Baseado nesse fato esta pesquisa visa analisar o comportamento do concreto levando 

em conta seu bom desempenho perante altas temperaturas, sua baixa condutividade térmica e sua apresentação em não 

ser combustível e não exalar gases tóxicos. 

 

Obtêm-se através de ensaios de laboratório de componentes isolados diferentes tipos de comportamentos, os quais 

vieram a representar de maneira clara a diversidade de fenômenos que podem ocorrer diante de tal situação. 

 

Assim como explica Neville [1], o concreto apresenta boas características quando exposto ao calor mantendo por um 

bom período suas originalidades, uma vez que isso lhe qualifica com desempenho adequado. 

 

Entretanto, apesar da notável resistência que o concreto apresentou em relação ao fogo, em um tempo considerável, é 

consensual também a sua redução quanto à capacidade estrutural ao longo do tempo em que ele foi submetido a altas 

temperaturas. Diversos são os motivos da redução da resistência de concretos após serem expostos a altas temperaturas. 

 

Para Mehta & Monteiro [2] a reação da estrutura mediante um incêndio só pode ser compreendida diante de uma análise 

detalhada das propriedades do material. Pois, quando exposta a esse tipo de ocorrência, a composição heterogênea da 

estrutura tende a sofrer alterações podendo ser de ordem: química, física e/ou mecânica, o que pode ocasionar o 

comprometimento da estabilidade e segurança da estrutura. O que confirma a ideia de que a reação dos materiais 

submetidos a altas temperaturas é o que vai influenciar diretamente no comportamento do concreto, exposto por Silva 

[3]. 

 

Mehta e Monteiro [4] também afirmam que a composição do concreto influencia no seu comportamento quando 

submetido ao fogo, pois a pasta de cimento e o agregado se decompõem com o calor e com o desenvolvimento de 

pressões internadas geradas pela decomposição gasosa, que é decorrente da permeabilidade do concreto, do tamanho do 

elemento e da taxa de aumento da temperatura. 

 

Segundo Wendt [5] os componentes instáveis do concreto sofrem várias reações de decomposição quando aquecidos, 

principalmente, referentes à desidratação. Materiais cristalinos desidratam a temperaturas definidas, enquanto os 

materiais não cristalinos, como o gel de C-S-H, perdem água em ampla faixa de temperatura. Além disso, em altas 

temperaturas, uma grande quantidade de água evaporável pode causar danos ao concreto, uma vez que fissuras surgem 

na microestrutura pela retração da pasta causada pela perda da água contida no sistema de poros, conforme exposto por 

Costa e Silva [6]. 

 

Souza 2016 [7] informa que os agregados e a pasta de cimento também são afetados com a temperatura. O efeito da 

temperatura no agregado varia de acordo com a sua composição. Agregados silicosos apresentam expansão térmica 

elevada e favorecem o aumento da fissuração e consequente redução da resistência na interface matriz-agregado. Por 

outro lado, agregados calcários apresentam menor dilatação térmica. As alterações iniciais na pasta de cimento são 

predominantemente físicas e começa a sofrer desgaste químico a partir dos 200ºC com a redução das forças de Van Der 

Walls entre as camadas do C-S-H. Aos 300ºC, a água interlamelar do C-S-H e parte da água quimicamente combinada 

do C-S-H e dos sulfatosaluminatos hidratados será perdida, provocando a evolução dos poros. Aproximadamente aos 

500ºC, verifica se uma desidratação da pasta do cimento devido à decomposição do hidróxido de cálcio (portlandita) e, 

aos 900ºC com a perda completa da água interlamelar, ocorre a decomposição completa do C-S-H (tobermorita), que é 

responsável pela perda de resistência do concreto e pela redução de volume da pasta aumentando a fissuração. 

 

As pesquisas voltadas a análises desses comportamentos buscam maneiras de prevenir e minimizar as degradações 

estruturais do concreto em casos de incêndios. Essas ações, por meio de especificações, vêm contribuindo para 

execuções mais seguras que influenciam diretamente para uma vida útil maior das estruturas. Dessa forma, uma 

discussão recorrente em muitos países gira em torno da busca de métodos que ajudem a solucionar de forma mais 

eficiente esse tipo de problema. 
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De acordo com Silva [3], no Brasil, a importância de melhorar as normas vigentes em relação à estrutura de concreto, 

quando submetida a incêndios, só se deu a partir da segunda metade do século XX quando houve uma sequência de 

tragédias com grande número de vítimas. Até então, as recomendações para medidas de segurança giravam em torno de 

escadas e saídas de emergência. 

 

Atualmente, as regulamentações modernas para medidas de proteção e segurança são encontradas na ABNT NBR 

15200/2012: Projetos de Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio [8]. Nesse sentido, essa norma foi referência 

fundamental para o desenvolvimento do estudo. Assim, para execução da pesquisa, foi realizada a análise do 

desempenho do concreto quando assemelhado a uma estrutura. Para isso foi utilizado uma mufla, com a finalidade de 

simular condições de incêndios que proporcionassem a observação do comportamento do concreto quando submetido a 

variadas temperaturas. 

 

O tipo de resfriamento utilizado foi o lento, que é configurado em 24 horas de espera para o descanso do corpo de prova 

depois de submetido à temperatura elevada com um tempo de exposição ao fogo cronometrado a 60 minutos em todas 

as temperaturas em que o mesmo foi exposto (200, 500, 800 e 1100 ° C), ressaltando a influência que esta resulta em 

sua resistência e coloração.  

 

2. METODOLOGIA  

 

A determinação da perda de resistência do concreto com variação da temperatura se deu a partir do traço padrão com 

resistência característica de 30 MPa (Tabela 1), quais foram moldados, segundo a NBR 5738 [9], com o auxílio de uma 

forma metálica cilíndrica de 20 centímetros de altura e 10 centímetros de diâmetro, onde foi colocada duas camadas 

com doze golpes com a haste metálica em cada camada, na qual foram 10 corpos de prova (CPs) moldados, sendo 2 

CPs para cada temperatura: a ambiente, 200 ºC, 500 ºC, 800 ºC e 1100 ºC. 

 

Tabela 1 – Traço em massa 

Cimento CP V 
ARI 

Areia Natural 
Média 

Brita 0 A/C 
Aditivo 

Superplastificante  

1 1,61 2,51 0,47 0,70% 
 

Após a moldagem os CPs foram para a cura submersa saturada de cal por um período se 28 dias e depois deste processo 

foram deixados secar por 24 horas em temperatura ambiente, e a partir disto foram levados os CPs para um forno tipo 

mufla (Figura 1) com capacidade máxima de 1200 ªC e deixados com a temperatura de ensaio constante por um período 

de uma hora. 

 

 
Figura 1 – Mufla 

 
Os CPs depois de ensaiados na mufla foram esfriados lentamente por um período de 24 horas em temperatura ambiente 

e após isso submetidos ao ensaio de resistência a compressão segundo a NBR 5739 e nesse momento foi rompido os 2 
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CPs de referência, que até esse momento estavam na cura, com isso obteve os valores de resistência a compressão de 

cada amostra, mas na análise só levou em consideração as maiores resistências de cada temperatura. A figura 2 mostra o 

corpo de prova logo após sair da mufla. 

 

 
Figura 2 – Corpo de Prova após mufla (temperatura de 1100ºC) 

 

 

3. RESULTADOS  

 

Para condições comuns foram obtidos valores de resistência à compressão de um traço convencional com três amostras 

com os valores apresentados na Tabela 2. Já na Tabela 3, observa-se os dados com um mesmo traço de concreto (30 

MPa), com duas amostras cada, agora submetidos a variação de temperatura. Os mesmos valores estão apresentados no 

gráfico da figura 3. 

 

Tabela 2 - Resistência à Compressão de um traço de Concreto Convencional. 

CP IDADE 
RESISTENCIA 

(MPA) 
IDADE 

RESISTÊNCIA 
(MPA) 

IDADE 
RESISTÊNCIA 

(MPA) 

1 

7 dias 

25,72 

14 dias 

29,53 

28 dias 

32,11 

2 26,78 27,46 28,73 

3 16,95 28,98 30,02 

 

Tabela 3 - Variação de Temperatura do Concreto Submetido à Mufla por 60 minutos. 

CORPO DE PROVA TEMPERATURA (°C) FORÇA (KN) TENSÃO (MPa) 

1 200 182,25 23,20 

2 200 205,3 26,14 

3 500 176,6 22,49 

4 500 163,7 20,84 

5 800 70,25 8,94 

6 800 55,6 7,08 

7 1100 8,25 1,05 

8 1100 8,55 1,09 
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Figura 3 - Relação Entre a Resistência à Compressão e a Temperatura do Concreto. 

 

A partir do gráfico é possível afirmar o caimento da resistência à compressão conforme o aumento da temperatura, o 

que deixa visível a redução em quase 100% em relação à primeira medida realizada (30 Mpa). 

 

Os elementos aquecidos apresentaram certa distribuição de temperatura ao longo da sua seção. Vale ressaltar que em 

condições usuais o concreto é projetado em temperatura ambiente (20°C) e conforme o aumento da temperatura nota-se 

uma elevada perda de resistência à compressão. 

 

A análise dos resultados obtidos na Tabela 3 permite observar perdas de características do concreto em relação ao 

estado original, principalmente redução da resistência à compressão. Entre as possíveis causas para essa redução, pode 

citar a perda de água e expansão dos agregados que podem gerar fissuração e a diminuição das forças de Van Der Walls 

entre as camadas do C-S-H. Após a temperatura de 900ºC, com a perda de água interlamelar, ocorre decomposição 

completa do C-S-H, reduzindo o volume de pasta, que também gera fissuração e consequentemente redução de 

resistência.  

 

Acompanhando a análise referente à resistência fornecida por meio do gráfico exposto na Figura 3 e assumindo as 

piores situações sofridas pelo concreto no experimento, temos: quando submetido a 200° C observa-se uma perda da 

ordem de 6,8 Mpa considerando a resistência inicial, o que de fato é um resultado maior do que o esperado, uma vez 

que nessa temperatura a perda em relação ao estado de origem deveria ser de apenas 5%, chegando por volta de 29,95 

Mpa. Em 500° C, o mesmo apresenta 9,16 MPa a menos que a resistência inicial; para 800°C, essa perda sobe para 

22,92 Mpa. Encontramos em 1100° C, um resultado melhor que o esperado, já que mesmo atingindo uma temperatura 

maior que 1000 ° C, ainda assim o concreto apresenta 8, 55 MPa de resistência à compressão. 

 

Quanto à coloração teremos como base as seguintes análises, expressas pela Tabela 4 e Figura 4 abaixo: 

 

Tabela 4 - Relação da Temperatura do Concreto e sua Coloração. 

Temperatura (º C) Coloração 

Entre 20 e 200 Cinza 

Entre 300 e 500 Rosa 

Entre 600 e 900 Rosa avermelhado a cinza 

avermelhado 

>1000 Amarelo 
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Figura 4 - Coloração da pasta de Concreto submetido a altas temperaturas. [10] 

A análise da figura 4 foi observada por Hanger [10] para estudo das transformações de cores. ao mesmo tempo em que 

a pasta de concreto sofria maiores aquecimentos, assim servindo de base para o presente trabalho. As Figuras 5 e 6 

representa um corpo de prova submetido à temperatura de 1100ºC, onde pode-se notar a alteração na sua cor em relação 

a cor inicial, partindo para o aspecto amarelo 

 

.  

Figura 5 - Corpo de prova exposto à temperatura 1100°C. 

 

Figura 6 - Corpo de prova exposto à temperatura 1100°C. 
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A Figura 7 mostra um corpo de prova levado a mufla à 500ºC, que após o período de exposição de 30 minutos, obteve 

uma cor entre o cinza claro e rosa. 

 

 
Figura 7 - Corpo de prova exposto à temperatura até 500°C. 

 

A Figura 8 apresenta três corpos de prova expostos a temperaturas diferentes. Analisando a foto da esquerda para a 

direita, temos corpos de prova submetidos a 1100°C, 800°C e 200°C. Ambas apresentam a coloração representativa 

esperada, proposta pela Figura 4.  

 

 
Figura 8 - Corpos de prova expostos a 1100°C, 800°C e 200°C. 

 

Quando exposto a uma temperatura > 1000°C, começa a ser perceptível a cor amarelada no concreto. Já com a 

temperatura até 200°C este se encontra ainda na cor cinza. Isso acontece devido à oxidação do ferro presente nos 

componentes do concreto, levando assim a alteração da sua cor e um indicativo para avaliação do mesmo. Deste modo, 

convém salientar que, em casos de incêndio a coloração pode vir a ser um aliado instrumento de verificação, sem abrir 

mão dos outros diversos cuidados necessários que devem ser levados em conta. 

  

4. CONCLUSÃO 

 

Considerando os resultados acima, conclui-se que o concreto quando acometido por temperaturas elevadas sofre uma 

perda de resistência considerável, o que traz preocupações estruturais quando se trata de ocorrências deste tipo em áreas 

residenciais e comerciais. Uma temperatura de 500ºC é facilmente atingida em incêndios de pequenas proporções, essa 

temperatura já causa uma perda de mais de 30% da resistência inicial esse efeito sobre uma peça estrutural compromete 

sua funcionalidade de maneira irreversível. Como meio de diagnóstico em locais que sofreram ação do fogo pode-se 

utilizar o método visual onde a característica cor será a delimitadora de picos de calor, se a temperatura atingiu 300°C 
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não há visualmente grandes alterações em sua cor original, porém a partir de 400°C começa a notar uma leve alteração 

de uma cor rosa a mais avermelhada e acima de 900°C torna-se amarelada. Foi mostrado que altas temperaturas atingem 

toda a estrutura e componentes do concreto, alterando suas características físicas e químicas, o que traz prejuízos à 

resistência do concreto.  

 

Na atualidade muitas das novas construções tem se preocupado com as prevenções aos incêndios, tanto que em prédios 

comerciais é obrigatório a instalação, vistoria e licenciamento dos sistemas de combate a incêndios. Sendo uma forma 

de segurança para os usuários assim como qualquer transeunte. 
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RESUMO 

 

A necessidade de se conhecer um bloco acadêmico quanto a seus riscos e intervenção, dada a aplicação de ferramentas 

que auxiliem a investigação e classificação de patologias, pauta o presente estudo. Objetivando, assim, aplicar a utilização 

da Matriz GUT para a avaliação das prioridades de correção das patologias do Bloco Acadêmico Áulio Gélio Alves de 

Souza, na Universidade Federal do Acre, bem como reconhecer e classificar essas patologias, se deu o estudo. Para tal, 

foi constituída uma investigação baseada na visita in loco, com inspeção visual, avaliando as patologias encontradas 

dentro das sete categorias do Checklist proposto (Estrutura, Instalações, Revestimentos, Esquadrias, Acessos e Passeio, 

Cobertura e Acessibilidade) e classificando conforme a Matriz GUT. Com as pontuações obtidas variando entre 288 a 3, 

as intervenções mais necessárias dizem respeito a uma viga completamente seccionada em uma sala (pontuação máxima) 

e a menos necessária diz respeito a uma instalação elétrica ineficiente e a borda destruída do passeio lateral. Portanto, 

pode-se, dada a ordem de prioridades encontradas, elencar as intervenções mais urgentes para correção dos riscos vigen-

tes.  

 

Palavras-chave: Matriz GUT; Classificação Patológica; Bloco Áulio Gélio Alves de Souza; Intervenções. 

 

ABSTRACT 

 

The need to know an academic group regarding its risks and intervention, given the application of tools that assist in the 

investigation and classification of pathologies, guides the present study. Thus, aiming to apply the use of the GUT Matrix 

to assess the priorities for correcting pathologies in the Academic Block Áulio Gélio Alves de Souza, at the Federal 

University of Acre, as well as to recognize and classify these pathologies, the study took place. To this end, an investiga-

tion based on the on-site visit was made, with visual inspection, evaluating the pathologies found within the seven cate-

gories of the proposed Checklist (Structure, Facilities, Coverings, Frames, Access and Sidewalk, Coverage and Accessi-

bility) and classifying according to the GUT Matrix. With the scores obtained ranging from 288 to 3, the most necessary 

interventions concern a beam completely sectioned in a room (maximum score) and the least necessary concerns an 

inefficient electrical installation and the destroyed edge of the sidewalk. Therefore, given the order of priorities found, it 

is possible to list the most urgent interventions to correct current risks. 

 

Keywords: GUT Matrix; Pathological Classification; Áulio Gélio Alves de Souza Block; Interventions. 

 

 

1. JUSTIFICATIVA 

 

No contexto de se conhecer o estado de manutenção de uma edificação, bem como as intervenções necessárias para seu 

bom funcionamento, surge a necessidade da inspeção predial, sendo, cada vez mais e através de instrumentos legais 

cabíveis, difundida a sua utilização, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias 

de Engenharia (IBAPE) [1].  
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Ainda, sabe-se que o desempenho de uma edificação, no que tange às funcionalidades de seus sistemas e instalações, está 

inerentemente ligado à sua manutenção e conservação, conforme preconiza o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias 

de Engenharia (IBAPE) [1].  

 

Para tal, são necessárias ferramentas que otimizem e permitam os processos de avaliação, como forma de classificar e 

elencar conforme critérios, as patologias existentes. Dessas, destacam-se a inspeção predial e a classificação das patolo-

gias com utilização de Matriz GUT. 

 

Conforme estabelece a Associação Brasileira de Normas Técnicas, na NBR 5674 [2], a inspeção pode ser definida como 

a avaliação da edificação e de constituintes, visando aspectos de manutenção. A inspeção é, ainda, classificada por níveis 

conforme a precisão pretendida ou requisitada. 

 

Para a inspeção predial, podem ser diversas as utilizações propostas, dadas aos seus focos inspecionados. Podendo ser 

desde inspeções específicas, como uma inspeção no subsolo e infraestrutura de uma edificação, conforme destacam Oli-

veira et al. [3] ou sendo ampla e considerando todos os elementos e sistemas requerentes a uma edificação, conforme 

expressam Araújo, Carneiro e D’Élia [4]. Todavia, quaisquer que sejam as utilizações referentes à inspeção predial, todas 

devem obedecer às normativas vigentes, conforme o que expressa Cardoso [5]. 

 

Aliada à inspeção predial, a utilização de classificação por Matriz GUT permite a determinação das ordens de prioridade 

de intervenção conforme os critérios estabelecidos para a gravidade, urgência e tendência, segundo o que estabelecem 

Gomide, Neto e Gullo [6]. 

 

Tal prática, fomenta diversas aplicações para variadas finalidades a serem analisadas. Dentro do contexto de determinação 

de prioridades de intervenção, pode-se analisar, por exemplo, o desempenho de estruturas metálicas, baseando-se na ins-

peção predial aliada à aplicação da Matriz GUT, de acordo com o que expõe Knapp e Olivan [7] ou ainda, derivar-se 

dessa aliança de ferramentas, para analisar construções históricas, de cunho voltado ao tombamento patrimonial, con-

forme exposto por Braga et al. [8]. 

 

Baseado no arcabouço exposto acima, surge a necessidade de aplicação dos conceitos revisitados. Para tanto, foi selecio-

nado o Bloco Áulio Gélio Alves de Souza pertencente ao campus da Universidade Federal do Acre (UFAC), para aplica-

ção de inspeção predial e consequente classificação por Matriz GUT, além das devidas análises necessárias e correlatas a 

esses dois processos.  

 

As Figuras 1 e 2 ilustram a localização do bloco, bem como de sua fachada principal.  

 

  
Figura 1 – Localização do Bloco inspecionado [9]. 
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Figura 2 – Fachada principal do Bloco inspecionado. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Conhecer e classificar, conforme a proposição estabelecida pela Matriz GUT, as manifestações patológicas que acometem 

o prédio do Bloco Áulio Gélio Alves de Souza, localizado no Campus da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco 

– Acre.   

 

2.2 Específicos 

 

• Realizar inspeção predial, com utilização de Checklist, para avaliação de manifestações patológicas presentes no 

Bloco Áulio Gélio Alves de Souza; 

• Atribuir, conforme a classificação da Matriz GUT, pontuação para as patologias encontradas; 

• Analisar as pontuações obtidas; 

• Conhecer o grau de risco para a edificação, dada a análise das pontuações; 

• Realizar observações a partir de outros estudos da área analisada. 

 

3. METODOLOGIA 

  

Foram utilizados os materiais bibliográficos citados para a confecção do Checklist utilizado na análise in loco, bem como 

nos usos referenciais citados ao longo do desenvolvimento do artigo. 

No que tange às etapas executivas, os métodos empregados foram os que se seguem: 

 

a. Inspeção predial, com utilização de Checklist, para análise patológica em todo o entorno do bloco, visitando os 

principais acessos, adentrando às salas e verificando também banheiros, instalações, sistemas e demais funcio-

nalidades presentes; 

b. Durante a visita, realizada em 13 de Dezembro de 2019, às 11:00h, através da inspeção visual e, em alguns casos, 

de funcionamento ou execução para cada aspecto analisado, foi atribuído o peso correspondente, conforme Go-

mide, Neto e Gullo [10], para a Matriz GUT; 

c. Com os pesos correspondentes, foram calculadas as pontuações referentes a cada uma das patologias previa-

mente identificadas. O cálculo da prioridade de intervenção, se deu com o uso da Equação 1 a seguir; 

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝐺 ∙ 𝑈 ∙ 𝑇 (1) 

Onde,  

G = peso atribuído à gravidade; 

U = peso atribuído à urgência; 

T = peso atribuído à tendência; 

d. Calculadas as pontuações, foi-se conhecida, através de análises gerais (todas as patologias comparadas entre si) 

e individuais (as particularidades inerentes a cada patologia identificada), o nível de prioridade de intervenção 

inerente à cada uma das patologias existentes; 
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e. Feita a análise, com uso de expressão gráfica dos resultados, foi possível conhecer o grau de risco para a edifi-

cação, bem como os aspectos que demandam mais e menos intervenções para controle de patologias.  

As etapas mencionadas anteriormente, são expressas no fluxograma seguinte, presente na Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Fluxograma de etapas executadas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Resultados 

 

Conforme explicitado anteriormente, acerca do desenvolvimento do Checklist a ser utilizado, este foi baseado no que 

expõe Carvalho e Almeida [11] e, então, foram propostos os critérios apresentados a seguir, na Tabela 1, no decorrer da 

inspeção realizada. 

 

Tabela 1 – Checklist de itens a serem vistoriados durante a inspeção predial.  

Critérios Aspectos 

Estrutura Pilares Vigas Lajes Fundações Escadas 
Juntas de 

dilatação 
 

Instalações Elétrica 
Hidráu-

lica 
Sanitária 

Combate a 

incêndio 

Condiciona-

dores de ar 

Reservató-

rio 
 

Revestimentos/aca-

bamentos 
Pintura 

Revesti-

mento 

de piso 

Revesti-

mento de 

parede 

Revesti-

mento exter-

nos 

Revesti-

mento de 

teto 

Rodapé 
So-

leiras 

Esquadrias Janelas Portas 
Basculan-

tes 
    

Acessos e Passeios Calçadas Jardins Acessos 
Estaciona-

mento 
   

Cobertura Forro Calhas Telhas     

Acessibilidade Rampas 
Passa-

gens 

Circula-

ção 
    

 

Realizada a inspeção predial, com a utilização do Checklist proposto, para os aspectos e manifestações patológicas pro-

curadas, obteve-se a Tabela 2 que relaciona os principais aspectos inspecionados, bem como os pesos atribuídos e a 

prioridade calculada. 

 

Tabela 2 – Matriz GUT com cálculos e definição de prioridades. (continua) 

Necessidade de Intervenção Gravidade  Urgência Tendência Prioridade 

Viga cortada/rompida/descontínua 8 6 6 288 

Armadura de viga exposta 8 6 3 144 

Instalação elétrica (fiação) aparente 6 6 3 108 

Fissuras em alvenaria associada a pilar 6 3 6 108 

Fissuras em viga baldrame 6 3 6 108 

Inspeção 
predial

Atribuição de 
pesos

Cálculo de 
prioridades 
(pontuações 

GUT)

Análises de 
prioridades

Grau de 
risco/níveis de 
intervenções
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Tabela 2 – Matriz GUT com cálculos e definição de prioridades. (continuação) 

Necessidade de Intervenção Gravidade  Urgência Tendência Prioridade 

Forro da sala com goteiras 6 6 3 108 

Forro do banheiro com goteiras 6 6 3 108 

Calçada no entorno contendo lodo 8 3 3 72 

Fissuras no revestimento de piso 3 3 6 54 

Mictório com defeito 6 3 3 54 

Extintor com defeito 6 6 1 36 

Rampa necessitando reparos 6 6 1 36 

Revestimento de pintura em pilar 3 3 3 27 

Revestimento de pintura na parede 3 3 3 27 

Porta com a maçaneta quebrada 3 6 1 18 

Porta da entrada do banheiro sem maçaneta 3 6 1 18 

Revestimento deteriorado de tijolos aparentes na pa-

rede 

3 1 3 9 

Umidade aparente no revestimento da parede 1 3 3 9 

Brises em falta 3 1 3 9 

Instalação elétrica sem funcionamento 1 3 1 3 

Bordas das calçadas necessitando reparos 3 1 1 3 

 

A priori, pode ser perceptível que, calculadas as prioridades, diversas são as manifestações patológicas presentes no bloco 

inspecionado. Cabe então, uma análise aos resultados mostrados pela Matriz GUT, da Tabela 2. 

 

4.2 Discussões 

 

Dada a análise da Tabela 2 anterior, é possível, então, expressar os resultados encontrados, conforme gráfico de barras, 

para observar o comportamento dos diferentes aspectos relacionados encontrados, conforme indica a Figura 4. 

 

 
Figura 4 – Gráfico de barras indicando as pontuações de prioridades indicadas. 
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A partir da Figura 4, é possível notar que existe uma prioridade muito maior na intervenção para correção da manifestação 

patológica de viga rompida. Seguido também pela necessidade um pouco menor, porém ainda assim com certa urgência, 

da correção da armadura exposta da viga. Notando-se, que ambas as patologias encontradas com maior prioridade, são de 

natureza estrutural. Essas manifestações são mostradas nas Figuras 5 e 6, a seguir. 

 

 
Figura 5 – Armadura exposta da viga, localizada 

na fachada lateral do bloco. 

 

 
Figura 6 – Viga completamente seccionada, locali-

zada no interior de uma das salas de aula. 

 

Em contraponto, as manifestações ocorrentes que demandam menor atenção, são as que envolvem os reparos nas bordas 

das calçadas de acesso e a instalação elétrica sem funcionamento. Ambas, embora de natureza de instalações e acessibi-

lidade, também demandam intervenções, porém em menor proporções que as demais. Essas patologias são indicadas nas 

Figuras 7 e 8. 

 

 
Figura 7 – Instalação elétrica sem funcionamento, loca-

lizada na varanda da fachada frontal. 

 

 
Figura 8 – Rampa necessitando reparos, essencial-

mente nas bordas, localizada no acesso posterior do 

bloco. 

 

Conforme o exposto anteriormente, e, conforme os conceitos aplicados pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias 

de Engenharia (IBAPE) [1], para grau de risco, pode-se perceber que, conforme os riscos estruturais mais graves e urgen-

tes apresentados pelo bloco, que caracterizaria um risco entre médio e crítico aos usuários do prédio, considerando ainda 

as demais intervenções de que o bloco necessita, tem-se então, um grau de risco para a edificação em torno de médio a 

crítico.  
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Com os resultados analisados, é importante observar ainda, conforme indicam outros autores mencionados, que a neces-

sidade desse estudo pode, além de ser uma ferramenta que proporciona a classificação e cálculo das prioridades, oferecer 

uma diversidade de utilizações dos resultados, ou mesmo de possibilidades para obtenção e análise de tais resultados, 

conforme mostra a Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Síntese de resultados de trabalhos de autores que utilizaram a inspeção predial aliada à matriz GUT como 

ferramenta de classificação de riscos.  

Autor Método Aplicação Resultado 

Knapp e Olivan [7] 

Inspeção 

com aplica-

ção de ma-

triz GUT 

Avaliação de 

desempenho 

em estruturas 

metálicas 

A análise dos elementos estruturais de contraventamen-

tos e vigas, incluindo patologias de deficiências geomé-

tricas e corrosão, levou ao cálculo de valores GUT de 

prioridade, que, quando calculada a média, representam 

o valor GUT de prioridade da estrutura, em torno de 

2,4, considerado então, como grau de risco regular 

Braga et al. [8]. 

Avaliação de 

patologias em 

construções 

históricas 

A avaliação para as três edificações (igrejas/patrimô-

nios históricos) revelou que as pontuações máximas 

GUT de prioridade, indicaram a necessidade de manu-

tenção nas trincas dos arcos estruturais e, de menor pri-

oridade, patologias nos revestimentos de piso, indi-

cando um grau de risco elevado 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A inspeção predial, baseada no Checklist proposto, resultou nas manifestações patológicas encontradas e anteriormente 

mostradas. A classificação GUT, ainda por cima, auxiliou na classificação por prioridades dessas manifestações, no que 

se refere às suas necessidades de intervenções. 

 

Conhecida essa classificação, bem como a partir das análises da natureza dos condicionantes envolvidos nessas patologias 

existentes, foi possível conhecer o grau de risco, de médio a crítico, inerente, em grande parte, às manifestações com 

problemáticas estruturais encontradas, ao passo que, as demais patologias também possuem suas devidas prioridades de 

intervenção. 

 

Portanto, com tais informações, é vista a necessidade de, aprofundando os estudos acerca do tema, analisar, propor e 

construir, um plano de intervenções para reforma e/ou melhoria dos sistemas, instalações e estruturas inspecionados, 

visando então, seu pleno desempenho, com maior garantia de segurança e funcionalidade do prédio para com seus usuá-

rios. 
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RESUMO 

 

A agressividade do ambiente e a consequente durabilidade do concreto armado são condições diretamente dependentes. 

Estruturas em depósitos de fertilizantes e estações de tratamento de esgoto, por exemplo, estão sujeitas a uma 

agressividade muito elevada, física e, principalmente química. Este estudo visa corroborar para o entendimento da 

degradação das estruturas e, mais especificamente, a deterioração de elementos de concreto armado em ambientes de alta 

agressividade, salientando a importância do entendimento das normas que estabelecem critérios para a concepção 

estrutural em conformidade com o ambiente. Para atingir o objetivo proposto, buscou-se por meio da revisão bibliográfica 

os principais agentes causadores da deterioração do concreto para os dois ambientes estudados, a inspeção visual e 

mapeamento das estruturas, levantamento de dados com as equipes responsáveis pela operação do depósito de fertilizantes 

e da estação de tratamento de esgoto. A partir dos resultados obtidos, por meio de inspeções realizadas in loco e análises 

laboratoriais, constatou se, que os elementos estruturais situados em ambientes com classe de agressividade IV e 

submetidos a solução aquosa e com predominância de sulfatos, apresentam maiores danos a estrutura comparando com 

estruturas expostas ao ataque de cloreto em depósito de fertilizante. 

 

Palavras-chave: Concreto armado; ambiente agressivo; manifestação patológica. 

 

ABSTRACT 

 

The aggressiveness of the environment and the consequent durability of the reinforced concrete are directly dependent 

conditions. Structures in fertilizer tanks and sewage treatment plants, for example, are subject to very high aggressiveness, 

both physically and mainly chemically. This study aims to corroborate the understanding of the degradation of the 

structures and, more specifically, the deterioration of elements of reinforced concrete in in highly aggressive 

environments, emphasizing the importance of understanding the rules that establish criteria for structural design in 

accordance with the environment. In order to achieve the proposed objective, the main agents that caused the deterioration 

of the concrete for the two studied environments were searched through the bibliographic review, visual inspection and 

mapping of the structures, data collection with the teams responsible for the operation of the fertilizer deposit and sewage 

treatment plant. From the results obtained, by means of on - site inspections and laboratory analyze, it was verified that 

the structural elements located in environments with an aggressive class IV and submitted to a constant aqueous solution 

with a predominance of sulphates present greater damages to structure compared to structures exposed to chloride attack 

on fertilizer deposit. 

 

Keywords: Reinforced concrete; aggressive environment; pathological manifestation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Por muitas décadas, era prerrogativa das edificações de concreto armado a característica de indestrutibilidade quando 

analisadas, atribuindo as suas degradações aos fatores externos. Nesse sentido, o concreto era livre de manutenções 

rotineiras e preventivas, dando margem ao entendimento profissional de finalidade social cumprida, quando da sua 

degradação total. Com a ampliação dos estudos e das tecnologias, as construções de concreto armado passaram a ser 

melhores estudadas, indicando que os seus processos de degradação iniciavam após as suas conclusões, evoluindo-se ao 

longo do tempo em função de diversos fatores [1]. 

 

O desgaste prematuro da estrutura gera gastos de recuperação e de reforço de forma desnecessária. Os problemas de 

deterioração cada vez mais acentuados e frequentes, na atualidade, exigem maiores empenhos no campo das 

manifestações patológicas acometidas ao concreto a fim de que se possa fazer a correta diagnose, recuperação ou 

demolição [2]. Desta forma, se considera primordial o estudo dos ambientes de maior grau de agressividade reconhecidos 

pela NBR 6118 [3], bem como realizar ensaios para a averiguação da integridade estrutural.  

 

De acordo com a NBR 6118 [3], a agressividade ambiental de uma estrutura em projeto se classifica conforme o ambiente 

no qual está inserida, sendo relevante o estudo das ações físicas, químicas e outras que atuam no mesmo. Os estudos das 

ações que possam influenciar na durabilidade do concreto devem ser considerados independente das ações mecânicas, 

variações volumétricas de origem térmica, da retração hidráulica e aquelas que podem ser, de qualquer forma, previstas 

no dimensionamento das estruturas de concreto. 

 

2. DETERIORAÇÃO DO CONCRETO ARMADO 

 

Para Mehta e Monteiro [4] existem dois grandes grupos que causam a deterioração do concreto armado e que interferem 

diretamente na sua durabilidade e vida útil. Esses grupos se dividem em físicos e químicos e podem ocorrer de forma 

intrínseca e extrínseca, isolados ou concomitantes. Como causas físicas da deterioração do concreto, entende-se, as 

manifestações de desgaste de superfície e de fissuração. Para Souza e Ripper [5] são problemas menos relevantes em 

ambientes industriais, quando comparadas com as solicitações químicas desse ambiente.  

 

No que diz respeito às causas químicas de degradação do concreto armado, integra-se o ataque de alguns gases ou líquidos 

específicos por íons agressivos, incluindo os cloretos, sulfatos e o dióxido de carbono, e, ainda, as reações de álcali-

agregado [4]. Para Souza e Ripper [5], essas solicitações químicas são comumente as que mais contribuem para as 

deteriorações em ambientes industriais. Das manifestações patológicas encontradas normalmente nas duas estruturas 

selecionadas para a realização do estudo de ambiente de alta agressividade, pode-se citar como agentes químicos: gás 

carbônico e os íons cloreto e sulfato.  

 

A carbonatação ocorre por processos de reação do gás carbônico (CO2) presente na atmosfera com compostos químicos, 

como, por exemplo, o hidróxido de cálcio (Ca (OH)2), que é o resultado da hidratação da pasta de cimento, originando o 

carbonato de cálcio (CaCO3). Essa reação representa para a estrutura uma diminuição significativa da alcalinidade, 

passando de um pH superior a 12 para um pH igual ou inferior a 9. Essa redução de pH afeta, principalmente, a película 

de proteção gerada pela reação do concreto básico com a armadura [5]. As reações após despassivação permitem a 

formação de um produto de corrosão, com volume superior ao da armadura passivada, que em nível mais acentuado, gera 

fissuras e destacamento do concreto. 

 

Além do gás carbônico, outro agente que afeta as armaduras das estruturas são os cloretos, que possibilitam a destituição 

dos filmes protetivos das armaduras do concreto, desestabilizando-os, além de corroer essas armaduras nas reações 

denominadas óxido-redução [6]. Sua difusão, ainda que não na sua integralidade, é feita pela água que preenche os poros 

do concreto, ficando dependente o grau de propagação, basicamente, dos mecanismos de transporte [5]. De acordo com 

Helene [7], o contato do cloreto com a armadura pode ocasionar seríssimos processos de corrosão, promovendo riscos 

eminentes de colapso parcial ou total da estrutura a depender da gravidade a qual se encontra. Desta forma a estrutura fica 

passível de manifestações patológicas mais severas como: manchas, fissuras e trincas, perda da seção resistente do aço e 

desplacamento do concreto. 

 

Outro íon causador de manifestações patológicas pode estar relacionado a presença excessiva de sulfato em estruturas de 

concreto, trazendo prejuízos significantes nas características de resistência e durabilidade estrutural. O íon sulfato se 

propaga para o interior do concreto por meio da condução gerada pelo meio exterior, podendo originar produtos lixiviáveis 
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como as eflorescências ou formar compostos expansivos, como, por exemplo, a gipsita secundária (CaSO4-2H2O) ou a 

etringita (3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O) formadas pela reação com a portlandita ou o aluminato tricálcico do cimento. A 

estrutura exposta ao ataque de sulfatos se sujeita a separação dos agregados e consequentemente a perda de resistência do 

concreto [8]. 

 

Os ensaios não destrutivos são comumente utilizados no diagnóstico das manifestações patológicas. Evangelista [9] 

esclarece que os ensaios não destrutivos são aqueles que não provocam a destruição do objeto de estudo ou, se provocam, 

são de ínfima significância e de fácil correção. Nesse sentido, o objetivo desse tipo de ensaio é o de averiguar a integridade 

e a qualidade dos materiais por meio de provas, sem que haja o comprometimento da capacidade de resistência ao serem 

solicitados [10]. 

 

Inicialmente deve-se realizar a inspeção observacional, que é o primeiro passo para levantamento de subsídios de modo 

não destrutivo aplicado no elemento ou peça de estudo e, geralmente, está associado a outras posteriores análises. O 

resultado dessa sistemática sensorial é válido, podendo propiciar ao profissional experiente da engenharia uma das fontes 

confiáveis de conclusão sobre o estado da estrutura [11]. 

 

Em um segundo momento é importante localizar as armaduras da estrutura e para isso a pacometria é um método de 

ensaio que utiliza o princípio de indução magnética para a obtenção de informações sensíveis e avaliação das estruturas 

de concreto armado. Entre as informações adquiridas, pode-se citar: detecção das armaduras, cobrimento nominal de 

concreto, diâmetro da seção da armadura [12]. 

 

Após a localização da armadura, a sua respectiva avaliação pode ser realizada com resistividade elétrica superficial do 

concreto e / ou ensaio potencial de corrosão. Para o primeiro ensaio, no caso do concreto armado, a resistividade elétrica 

está intimamente ligada com a velocidade e taxa de corrosão das armaduras. Entre os fatores que mais influenciam na 

resistividade elétrica do concreto, verifica-se: a umidade, a temperatura, a carbonatação e a presença dos íons agressivos 

[13]. E referente a medição do potencial de corrosão consiste de um método eletroquímico que promove o auxílio no 

monitoramento de corrosão nas estruturas de concreto armado [14]. O ensaio fornece subsídios qualitativos a respeito da 

condição de deterioração da armadura e se há ou não a presença de corrosão. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para a efetivação do estudo foram mapeadas duas estruturas. O protocolo de ações proposto com as etapas de trabalho 

engloba os estudos preliminares, analisando a documentação histórica e atual da estrutura. Essa análise serve de base para 

a compreensão da situação e embasa a proposta preliminar de uma hipótese. Deve-se notar que, inicialmente, não é 

apropriado excluir qualquer linha potencial de pesquisa até que os estudos subsequentes demonstrem a origem do 

problema. 

 

Na sequência, foi realizada uma visita técnica com base nas informações preliminares fornecidas pelos estudos anteriores 

da documentação. Essa investigação no local da estrutura e seu ambiente fornece observações visuais importantes que 

reforçam ou levam a uma revisão da hipótese do trabalho preliminar. Toda manifestação patológica encontrada em uma 

estrutura deve ser estudada em detalhes, identificando seus sintomas mais comuns. Juntamente com as informações 

visuais, devidamente documentadas com fotografias e anotações detalhadas, devem ser coletadas amostras de material. 

 

Na próxima etapa, a campanha experimental foi realizada abrangendo os ensaios não destrutivos no depósito de 

fertilizantes e a coleta de amostras nas duas estruturas, isso permite identificar a principal origem dos comportamentos 

anômalos encontrados, bem como possíveis causas secundárias que podem atuar em conjunto. 

 

4. RESULTADOS E ANÁLISES  

 

Este estudo buscou realizar um comparativo das manifestações patológicas em dois ambientes distintos nos quais são 

acometidos por ataques químicos de grande intensidade. Um dos ambientes analisados foi o depósito de fertilizantes em 

ambiente portuário na cidade de Paranaguá-PR com preponderância de compostos de base NPK (nitrogênio, fósforo e 

potássio) especialmente os cloretos de fósforos nas composições da matéria-prima. Ainda assim, existe o agravante da 

brisa marítima, a qual tem contato direto e indireto com as estruturas de concreto. O outro ambiente inspecionado, que 

713



 

 
 

 

 

 

também está sujeito as mais intensas manifestações causadas por agentes químicos, especificamente os sulfatos, foi 

realizado em uma ETE (estação de tratamento de esgoto) na região metropolitana de Curitiba-PR. 

 

4.1 Depósito de fertilizantes 

 

O depósito de fertilizantes estudado neste trabalho foi construído em 2001 na qual as características bioclimáticas, 

conforme NBR 15220 [15] está situada na zona 3, onde a umidade relativa com média de 70% em atmosfera marinha e 

amplitude térmica diária da ordem de 8 a 10ºC com parâmetros de durabilidade pesquisados e relatados segundo os 

quadros de resultados obtidos. 

 

A estrutura analisada é composta por 32 pilares e foi determinada a inspeção visual em 10 desses elementos, 

correspondendo a uma amostragem aproximada de 31% do total. A Figura 1 representa a planta do depósito investigada. 

Os pilares destacados na Figura 1 indicam os elementos estruturais que foram submetidos pela inspeção visual.  

 

 
Figura 1 - Disposição dos pilares investigados no depósito de fertilizantes. 

A Tabela 1 mostra os dados obtidos pela inspeção visual na planta do depósito de fertilizantes. Não foi permitido por 

parte da administração da empresa o registro fotográfico os elementos descritos a seguir. Nota-se que, da inspeção visual 

realizada, 100 % dos elementos estruturais apresentaram pelo menos algum tipo de manifestação patológica. 

 

Tabela 1 – Manifestações patológicas encontradas pelo método da inspeção visual. 

Componente Eixo Manifestação 

P-02 Eixo-1-A Desplacamento e indícios de corrosão da armadura 

P-06 Eixo-6-A Fissuras e desplacamento 

P-09 Eixo-1-B Arrancamento, desplacamento e indícios de corrosão na armadura 

P-16 Eixo-8-B Fissuração, desplacamento com possível corrosão da armadura 

P-18 Eixo-2-C Fissuras, desgaste superficial 

P-19 Eixo-3-C Desgaste superficial, desplacamento e indícios de corrosão na armadura 

P-20 Eixo-4-C Desgaste superficial 

P-21 Eixo-5-C Desgaste superficial 

P-25 Eixo-1-C Fissuras verticais 

P-31 Eixo-7-C Fissuras e desplacamento 
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Considerando os possíveis indícios de corrosão de armadura, foi determinado o posicionamento e diâmetro das armaduras, 

buscando informações principalmente quanto ao cobrimento dessas armaduras. O cobrimento de estruturas de concreto 

armado submetidas a ambientes agressivos é de fundamental importância para garantir a vida útil de projeto e o correto 

desempenho do edifício. Os resultados obtidos indicam os posicionamentos das barras que compõem a armadura 

localizada no interior da estrutura de concreto do pilar.  

 

• Armadura principal= 6 ∅20 mm com espaçamento de 250 mm;  

• Estribos= ∅6,3mm a cada 300 mm;  

• Cobrimento= 38 mm. 

Após a determinação do posicionamento da armadura utilizando pacometria, foi determinada a resistividade superficial 

seguindo as diretrizes da AASHTO TP 95-11 [16] e a determinação do potencial de corrosão utilizadondo um aparelho 

portátil que analisa o grau de corrosão, instrumento do tipo “Corrosion Analysing Instrument” / “CANIN+” com eletrodo 

de bastão e faixa de medição de -999mV a +340mV. Os resultados obtidos foram registrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resultados obtidos de resistividade superficial e de potencial de corrosão. 

Locação Leituras de resistividade superficial (kΩcm) Resistividade Superficial Média Obtida (kΩcm) 

Pilar P-02 
17,8 21,9 30,1 21,7 44,5 39,7 21,5 

27,0 
29,7 29,9 46,5 18,5 18,7 22,1 15,2 

Locação Leituras de potencial eletroquímico (mV) Potencial Eletroquímico Médio Obtido (mV) 

Pilar P-02 

317 312 338 311 271 269 317 

+305 

273 271 330 346 346 305 273 

311 316 268 252 304 314 311 

321 315 303 219 313 283 321 

274 279 299 319 316 314 274 

313 337 342 294 341 346 313 

 

Os dados paramétricos em conjunto levantados pelos ensaios não destrutivos realizados no elemento pilar P-02 

proporciona a indicação de que a estrutura analisada se encontra em situação de baixo nível de corrosão. O teste de 

resistividade elétrica apresentou resultados indicativos de passivação da armadura, segundo os critérios técnicos e 

normativos CEB-192 [17]. A análise do quadro permite concluir que atualmente as armaduras do pilar avaliado, 

encontram-se passivadas e com baixa probabilidade de corrosão.  

 

Apesar disso, não indica, porém, que os outros elementos da planta se encontram em condições de passividade da 

armadura e livre das outras ações deletérias, o que pode ser verificado nos dados levantados pela inspeção visual realizada. 

 

Com o intuito de entender os possíveis indícios de corrosão e as fissuras encontradas, foi realizado o teste de microscopia, 

sendo retiradas duas amostras na parte externa de dois pilares do barracão da empresa identificados por P-02 e P-16, 

distantes 49 metros entre si. As amostras tinham geometria cilíndrica com medidas de 25 mm de diâmetro e 50 mm de 

profundidade. Em seguida, foram levados para teste laboratorial para microscopia. A  apresenta os resultados da 

microscopia dos pilares P-02 e P-16, respectivamente. 

 

A microscopia eletrônica de varredura do pilar P-02 (Figura 2a, 2b e 2c) mostra uma manifestação anômala que integra e 

modifica a microestrutura do concreto sugerindo a formação de finos cristais de etringita entrelaçada. A microscopia do 

pilar P-16 (Figura 2d, 2e e 2f) apresenta os poros da pasta preenchidos por um possível aglomerado de etringita. Não 

sendo possível a realização de EDS para confirmação dos elementos que compõem os cristais encontrados na microscopia. 
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Figura 2 – a) b) e c) Microscopia da amostra P-02 sugerindo a formação de cristais de etringita entrelaçados, d) e) e f) 

Microscopia da amostra P-16 sugerindo a formação de aglomerados de cristais de etringita. 

 

4.2 Estação de tratamento de esgoto 

 

O objetivo da visita à estação de tratamento de esgoto foi de analisar visualmente e fazer um levantamento das 

manifestações patológicas aparentes em alguns elementos que integram a ETE. A estação visitada está situada na região 

metropolitana de Curitiba e foi construída em 2013 – 7 anos de idade. As ações deletérias do ambiente em especial as 

ocorridas na estrutura de concreto armado, foram estimadas e registradas. A Figura 3 apresenta a estrutura de concreto 

armado da entrada de rejeitos da estação elevatória da ETE (Figura 3a). A Figura 3b mostra parte da estrutura que compõe 

o elemento desarenador na ETE 

 

  
Figura 3 - a) Desgaste na caixa de distribuição do reator anaeróbio e b) indícios de lixiviação e formação de 

eflorescência no desarenador. 
 

c) 
 

b) 
 

a) 
 

f)  e) d) 

b) a) 
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Foi identificada porosidade superficial dos elementos na caixa de distribuição do reator anaeróbio dando margem ao 

entendimento como produto da forte atuação dos sulfatos. Houve indicações de que parte do desarenador constava com a 

dissolução de hidróxido de cálcio da microestrutura do concreto, interferindo na durabilidade estrutural, permitindo o 

acesso de gases e outros químicos nocivos no interior do concreto. 
 

Para uma melhor análise foi realizada a microscopia eletrônica de varredura (Figura 4) que detectou a presença de 

formações aciculares nos poros com morfologia consistente com a formação de etringita corroborando com a morfologia 

encontrada por Tagnit-Hamou et al. [18], Araujo [19] e Gobbi [20]. Os resultados obtidos da micrografia em laboratório 

da amostra extraída indicam a formação de aglomerados de etringita, caracterizando a ocorrência de reação sulfática no 

concreto. 

 

 

Figura 4 - a) e b) microscopia da amostra da ETE com aglomerado de cristais de etringita nos poros da pasta de cimento 

e c) cristais de etringita. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

No depósito de fertilizantes, o mapeamento das estruturas de concreto, especificamente os pilares, trouxe indicações de 

manifestação patológica de média a grave aparente, devido a atuação agressiva dos agentes químicos. Os indícios de 

corrosão das armaduras e desplacamento do concreto em pilares inspecionados visualmente trouxeram subsídios da 

gravidade desses compostos e necessidade de monitoramento e possível intervenção. 

 

No que concerne ao ambiente atingido preponderante por sulfatos – estação de tratamento de esgoto-, pode-se verificar 

nas inspeções visuais que as manifestações patológicas ali presentes representam em sua maior parte um grau 2, na qual 

se refere ao período em que se notam os primeiros sinais ou sintomas da corrosão chamado de vida útil de utilização ou 

de serviço. 

 

Ao realizar uma analogia e confronto de idades e operação dos ambientes estudados - depósito de fertilizantes com idade 

estrutural de 19 anos e, estação de tratamento de esgoto com 7 anos de idade e operação-, foi possível verificar que alguns 

indícios apontam para uma evolução mais acelerada das manifestações patológicas encontradas na estação de tratamento 

de esgoto contendo produtos sulfáticos. Isso decorre também pela presença de água nos elementos estruturais.  

 

Os testes de microscopia laboratorial, também, apontaram para formações de aglomerados de etringita em poros do 

concreto com complexidade igual ou superior ao ambiente do depósito de fertilizantes. 

 

Dessa forma, conclui-se que pelo motivo de a estação de tratamento de esgoto estar em operação em período três vezes 

menor de tempo comparando ao do depósito de fertilizantes estudado, é sugestivo apontar que a agressividade dos agentes 

causadores das manifestações patológicas na ETE é mais acelerada, apontando para indícios de maior agressividade e 

deterioração dos elementos do concreto. 

 

 

c) b) a) 
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RESUMO 

 

O Brasil tem pouco investimento em infraestrutura e algumas obras, por falta de planejamento adequado e recurso, acabam 

estagnadas. As paralisações não ocorrem devido à complexidade das obras, mas sim de falhas fundamentais na forma 

como o setor público conduz seus projetos de infraestrutura, o que gera um prejuízo de aproximadamente 10 bilhões de 

reais. Com início em 1987 o estádio Municipal Colosso do Tapajós é uma destas obras que ao longo dos anos teve seu 

projeto retomado, mas nunca finalizado, dessa forma fica sujeito a patologias que podem interferir na utilização e vida 

útil da construção. Objetiva-se neste trabalho a criação de um plano de ação que diminua os impactos nas áreas construídas 

da obra, para que não ocorra comprometimento da estrutura durante sua exposição aos agentes agressivos do meio 

ambiente. Para isso serão feitas pesquisas bibliográficas e in loco para avaliar as patologias presentes no estádio e o quanto 

essas, se não tratadas, podem influenciar no produto final. Para este fim, será necessário criar um plano de ação eficiente 

para evitar danos futuros e diminuir gastos com a obra, por exemplo, adequação dos projetos principais e auxiliares com 

o executado, através de laudos técnicos identificar patologias e propor soluções viáveis, dentre outros. Os resultados 

obtidos nesta pesquisa, podem ser utilizados como comprovação da possibilidade de retomada e finalização do estádio. 

 

Palavras-chave: Vida útil; Patologias; Obras públicas, Estádio Colosso Tapajós. 

 

ABSTRACT 

 

Brazil has a low investment in infrastructure and some unfinished constructions without a good planning and resources. 

The stoppages doesn’t happen because of how hard the project is, but due to fundamental fails in the way that public 

sector deals with their infrastructure projects, that causes loss of around R$ 10 billions of reais. Started in 1987 the Colosso 

do Tapajós municipal stadium is one of those constructions that over the years had the project retake, but never finished, 

what could bring some pathology that maybe interfere in the use and lifetime of the building. The aims are to create an 

action plan that reduce the impacts at the built areas, to avoid damages while that build stays exposed to aggressive agents 

of the environment. For that will be made some bibliographic research and visits in the construction to identify the 

pathologies in the stadium and how much of that, if not treated, could influence in the final product. Finally, will be 

created an efficient action plan to avoid future damages and decrease spends with the build, for example, adequation of 

the main and auxiliary project, through technical reports identify pathologies and give viable solutions, among others. 

The results of the research can be used as comprovation of the restart possibility in the construction. 

 

Keywords: Lifetime; Pathologies; Public construction; Colosso do Tapajós Stadium. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O homem tenta modificar seu meio de acordo com as suas necessidades desde os primórdios da civilização. A busca por 

conforto e segurança deu início ao que hoje chamamos de Engenharia Civil. O acúmulo de conhecimento tornou essa 

ciência mais especializada, permitindo o desenvolvimento da tecnologia da construção civil. Com o passar dos anos, a 

preocupação passou a ser não apenas construir mas torna-las edificações duráveis. Com relação a durabilidade, a 

engenharia civil busca identificar os problemas que podem surgir tanto por causas naturais (envelhecimento da 

edificação), quanto por falhas na execução. 

Essas falhas causam deficiências e deformidades na estrutura. O estudo dessas é denominado patologia. Souza e Ripper 

[7] designam por patologia das estruturas o campo da Engenharia Civil que se ocupa do estudo das origens, formas de 

manifestação, consequências e mecanismos de ocorrência das falhas e dos sistemas de degradação das estruturas. Este 

ramo também se refere à concepção e ao projeto das estruturas em que a avaliação do que já existe, em termos de 

capacidade de desempenho futuro (segurança e vida útil), tornou-se um dado fundamental. 

Os locais mais suscetíveis a manifestar patologias são obras paradas. Os motivos são óbvios, o esqueleto estrutural fica 

exposto – por tempo indeterminado – entre outros, aos agentes climáticos que podem gerar patologias. Quanto maior essa 

pausa maior a incidência de desgastes na estrutura, que em alguns casos podem levar a sua condenação. Exemplo disso é 

a obra de uma unidade de educação infantil na agrovila Bela Vista, município de Placas – PA. Após passar por um período 

de paralisação foi avaliada como inaproveitável por apresentar riscos decorrentes de erros ou vícios construtivos [5].  

O Governo é responsável por grande parte das obras inacabadas no país. O pouco investimento em infraestrutura é uma 

das causas. Também fazem parte da lista de motivos dificuldades em obter a licença ambiental, abandonos da contratada 

e bloqueio de repasses [5]. O número de edificações não finalizadas chega próximo de 15 mil – com mais de R$ 70 bilhões 

gastos, sendo necessários mais R$ 40 bilhões para finalizá-las. Com destaque para a obra mais cara do país o VLT de 

Cuiabá – MT que gastou R$ 1,06 bilhão [5].  

De acordo com a auditoria do TCU, no Pará são cerca de mil obras ainda não concluídas [10], que consumiram R$ 1 

bilhão dos recursos federais [5]. A cidade com maior índice é Ananindeua, com 39 casos, porém a de maior gasto é 

Marabá com as etapas para finalização de um estádio que somam cerca de R$ 140 milhões para os cofres públicos [5]. 

Inaugurado no dia 11 de março de 1987, o Colosso do Tapajós, localizado na cidade de Santarém, é o maior estádio do 

oeste do Pará [3]. A reforma mais recente iniciou em março de 2013 e devia ter sido entregue em 2014 –  mas paralisou 

em 2016 – com um projeto que previa adequá-lo aos padrões exigidos pela FIFA. Orçado inicialmente em cerca de R$ 

19 milhões, teve apenas 49% dos serviços executados. Por não ter sido finalizada, a arena nunca alcançou sua capacidade 

total de 25.000 espectadores e hoje comporta apenas um terço do esperado [4].  

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Mostrar os riscos que uma paralisação pode trazer a obra, se essa não estiver devidamente protegida dos agentes 

causadores de patologias e a importância de utilizar a estrutura que já havia sido previamente construída, quando o projeto 

for retomado. 

 

2.2 Específicos 

● Montar um plano de ação para proteger a estrutura da obra parada; 

● Alertar a sociedade sobre os prejuízos de uma obra paralisada; 

● Evitar o desperdício de recursos; 

● Classificar as principais patologias.  

  

3. JUSTIFICATIVA 

 

A principal motivação para esta pesquisa é o fato da obra do Colosso do Tapajós, um dos mais importantes centros 

culturais de Santarém, estar paralisada a mais de três anos, acumulando transtornos para a população e um déficit de R$ 

20 milhões para os cofres públicos. Por estar a tanto tempo sem finalização torna-se vulnerável ao surgimento de 

patologias que podem interferir na vida útil do esqueleto estrutural, na retomada do projeto e aumentar o orçamento 

previamente acordado.  
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Além disso, através de laudos que comprovem a possibilidade de retomada da obra é importante utilizar a estrutura 

começada, já que recursos foram empregados nela, mesmo se houver mudanças no projeto. Vale ressaltar: a rapidez da 

retomada de uma obra diminui os riscos de condenação dela.  

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste estudo de caso foi uma revisão bibliográfica, associada de visita in loco para recolher dados 

e imagens. Com esses se tornou possível a identificação e caracterização das patologias de maior ocorrência e suas 

possíveis causas. A falta de manutenção devido ao tempo em que a obra do estádio se encontra paralisada é a principal 

delas. Após essa análise foi criado um plano de ação que propõe medidas a serem tomadas em casos de paralisação. O 

plano abrange soluções para problemas como o que fazer com o material que ficou na obra e como proteger aqueles que 

já estão em uso. 

 

 4.1 Corrosão 

 

Gentil, 1996 e Cascudo, 1997 apoud Comim [1], definem por corrosão a deterioração de um material, geralmente 

metálico, por ação química ou eletroquímica do ambiente. A corrosão que mais traz problemas às obras civis é a 

eletroquímica ou aquosa. Acontece devido a formação de uma pilha ou célula de corrosão, com eletrólito e diferença de 

potencial entre trechos da superfície do aço. O eletrólito é formado a partir da presença de umidade no concreto, já Gentil 

apoud Comim [1] afirma que a influência da umidade na ação corrosiva da atmosfera é acentuada. O processo de corrosão 

se torna acelerado em locais onde a umidade do ar se encontra acima dos 70%. Já em locais com pouca umidade a ação é 

quase inexistente. Sinais mais comuns de corrosão são: fissuras, trincas, desagregação do concreto e etc. 

 

Segundo Desimone [2] fissuras (conforme figura 01), trincas, rachaduras e fendas são aberturas em forma de linha que 

podem aparecer na construção. Elas são classificadas levando em consideração a sua espessura e não o seu comprimento. 

As fissuras vão até 0,5 mm, as trincas de 0,5 mm a 1 mm (conforme figura 2). As rachaduras têm espessura entre1 a 1,5 

mm, conforme figura 3 e as fendas têm abertura superior a 1,5 mm, conforme figura 4. Segundo Vitório [8] chama-se 

desagregação do concreto (figura 5) o processo de separação de partes do mesmo, provocada, em geral, pela expansão 

devido à oxidação ou dilatação das armaduras, e também ao acréscimo de volume do concreto quando este absorve água. 

Pode ocorrer também devido às movimentações estruturais e choques. 

 

 
Figura 1: Fissuras  
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Figura 2: Trinca 

 

 

 

 

Figura 3: Rachadura 
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Figura 4: Fenda 

 

 
 

Figura 5: Desagregação do concreto 
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4.2 Infiltração 

 

Manchas de umidade e infiltrações são um dos defeitos mais comuns presentes na engenharia civil, tais defeitos geram 

problemas de difícil solução. Segundo Verçoza apoud Souza [6] a umidade não só é uma patologia, mas também é 

responsável pelo surgimento de muitas outras manifestações patológicas em construções. Ela é fator essencial para o 

aparecimento de manchas (figura 6), eflorescências, ferrugens, mofo, gotejamento (figura 7 e 8), bolores, perda de 

pinturas, de rebocos e até a causa de acidentes estruturais. Souza [6] afirma que o agente gerador de umidade mais comum 

é a chuva, tendo como fatores importantes, a intensidade da precipitação, a umidade do ar e fatores da própria construção 

como a impermeabilização, porosidade de elementos de revestimentos, sistemas precários de escoamento de água, dentre 

outros.  Na construção civil, é denominado infiltração a ação de um fluido (água) que permeia os espaços vazios de um 

corpo sólido (lajes e alvenarias) [9]. 

     

 
 

Figura 6: Manchas esverdeada 

 

 

 
 

Figura 7: Gotejamento 
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Figura 8: Água proveniente de gotejamento 

 

 

4.3 Plano de Ação  

 

O propósito do plano de ação é desenvolver alternativas viáveis para como agir em situações de abandono da construção.   

Por exemplo: como proteger as estruturas e materiais (conforme Figura 10 e 11) expostos aos agentes agressivos do meio 

ambiente (geradores de danos) e o que fazer para evitar o desperdício de recursos. 

 

 

 
 

Figura 9: Tijolos não utilizados 
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Figura 10: Ferragem exposta 

  

A recomendação é deixar explícito no contrato o responsável pela criação e aplicação da proposta. Em caso de rescisão 

pela contratada, a responsável pela execução de um plano de ação deve ser a própria empresa. Se a rescisão for por parte 

do poder público, esse deverá contratar terceiros para executar o plano. Outra sugestão é quanto aos materiais 

armazenados na obra que não chegaram a ser usados. Esses podem ser doados para outra obra pública em execução. Na 

hipótese de essa não existir, após uma análise do quanto da obra foi entregue e quanto foi gasto, o material pode ficar 

com a empresa privada responsável pela execução, caso o Governo esteja em dívida com ela. Se ainda houver disparidade 

entre o valor dos materiais e o da dívida – o custo do material ultrapassar o da dívida –  a quantia terá que ser reembolsada 

pela empresa.  

 

Levando em consideração o objeto deste estudo, o estádio Colosso do Tapajós, não é possível utilizar as sugestões acima, 

já que nenhum plano de proteção foi posto em prática assim que esta obra foi interrompida. Com isso, as soluções 

propostas são outras, com o enfoque na proteção de ferragens aparentes e estudos para manutenção do concreto e 

tratamento de patologias. São necessários laudos de um especialista que comprovem a resistência do concreto, além de 

utilizar produtos anticorrosivos que tratem e impeçam o avanço do processo de corrosão.    

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os prejuízos gerados tanto na edificação quanto no que se refere ao orçamento do empreendimento são os motivos pelo 

qual obras paralisadas são um transtorno para a população e governo.  Além disso para se ter uma conclusão são exigidos 

esforços que demandam ainda mais tempo e dinheiro. O caso do Estádio Colosso do Tapajós, objeto deste estudo, 

apresenta várias patologias devido aos mais de três anos de paralisação e falta de manutenção que poderiam ter sido 

evitados com o devido cuidado com a obra. Cuidados esses são citados no plano proposto acima. O plano de ação propôs 

sugestões para tratar e/ou evitar danos que possam vir a ocorrer. Este levou em consideração o objeto deste estudo e 

também outras obras do governo. Foi criado após analisar a quantidade de obras e os motivos pelo qual essas são 

interrompidas.  Com isso, o esperado é que ele sirva de base para projetos futuros. 
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RESUMO 

 

Os edifícios têm um ciclo de vida útil, porém existem fatores que podem prolongar este tempo como o bom 

desenvolvimento de projeto e execução, qualidade dos materiais e mão de obra, além das condições do meio em que a 

obra está inserida e a realização da manutenção periódica, também devem ser consideradas. A relevância deste estudo se 

deve ao elevado número de edificações relativamente novas que apresentam diversas manifestações patológicas, o que 

leva ao consumo de recursos públicos que poderiam ser destinados para outros fins, semelhantes ao caso das dependências 

do IFPA- Campus Santarém inaugurado no ano de 2010. Objetiva-se analisar e caracterizar as manifestações patológicas 

que ocorrem na edificação, estudar a causa e sugerir as devidas intervenções. Para isso, é necessário a verificação in loco 

de cada sistema construtivo, além da inspeção precede ao diagnóstico das anomalias construtivas que interferem e 

prejudicam o estado de utilização do prédio e suas instalações. Espera-se que os resultados obtidos no trabalho realizado 

possam contribuir e estender-se a outros órgãos públicos ligados à construção civil, enfatizando a importância da 

integração entre o planejamento adequado, cuidados na execução, especificação dos materiais, juntamente com o uso e 

manutenção da obra. 

 

Palavras-chave: patologia das construções; obras públicas; IFPA Campus – Santarém, manutenção. 

 

ABSTRACT 

 

Buildings have a useful life cycle, but there are factors can prolong this time, such as satisfied development of design and 

execution, quality of materials and workmanship, as environment conditions that inserted work and maintenance 

performance should also be considered. The relevance of this study is due to the high number of relatively new buildings 

that present several pathological manifestations, which leads to public resources that could be destined for other purposes, 

similar to IFPA-Campus Santarém case, opened in 2010. The objective is to analyze and characterize the pathological 

manifestations that occur in this building, to study the cause and suggest the appropriate interventions. For this, it is 

necessary to verify each construction system, in addition to the inspection, which precedes construction anomalies 

diagnosis that interfere and spoil building using and its facilities. It is hoped that obtained results in the this work can 

contribute and extend to other public agencies linked to civil construction, emphasizing integration between proper 

planning importance, attention to execution, materials specification, with constructions using and maintenance. 

 

Keywords: construction pathology; public works; IFPA Campus - Santarém, maintenance. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Entende-se por patologia como o estudo da manifestação dos defeitos em peças, equipamentos ou acabamentos 

constituintes do edifício, ou a ciência da engenharia que estuda as causas, origens e natureza dos defeitos e falhas que 

surgem na edificação. Para o engenheiro é fundamental ter o pleno conhecimento sobre os aspectos pertinentes a uma 

edificação, pois apesar das patologias se manifestarem durante toda a vida útil das edificações, estas têm sua origem, na 

maioria das vezes, surgidas em etapas anteriores, principalmente, durante a concepção do projeto, e continuam 

manifestando-se no processo de execução e de utilização da edificação [3]. 
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Apesar dos grandes avanços dos trabalhos nacionais, ainda é possível diagnosticar diversos problemas na construção. Os 

problemas da qualidade na construção brasileira resultam da combinação de diversos fatores, podendo-se citar 

principalmente a falta de projetos, baixos investimentos financeiros, profissionais sobrecarregados com funções 

burocráticas, materiais com má qualidade, a falta de mão de obra qualificada no setor da construção civil, entre outros. 

Muitos dos problemas constatados nas nossas construções poderiam ter sido evitados com a adoção de conhecimentos 

mais abrangentes sobre o desempenho geral dos materiais, dos processos e das técnicas de construção [4]. 

 

Deve – se levar em consideração que os problemas provenientes de manifestações patológicas vão desde pequenos 

inconvenientes para os clientes, até casos extremos, em que a segurança fica comprometida, podendo levar à perda de 

vidas com colapso de estruturas. Segundo a NBR 15575 [1], as obras devem ter uma vida útil de no mínimo 50 anos, 

muitas vezes as edificações apresentam problemas muito antes deste prazo devido a muitos fatores, como pode - se 

observar na figura - 01, que mostra as principais origens de incidências de patologia no Brasil. 

 

 
Figura 1 - Principais causas de patologias no brasil [5]. 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um levantamento dos diversos tipos de patologias presentes nas 

dependências do IFPA- Campus Santarém, por meio de visita in – loco, indicando recorrentes causas de anomalias na 

construção civil e suas eventuais soluções. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA, é uma 

instituição pública de educação básica e profissional, pluricurricular e multicampi, que está consolidada na região 

paraense brasileira. Criado em 23 de setembro de 1909 como Escola de Aprendizes Artífices do Pará, pelo então 

Presidente da República, Nilo Peçanha. A Portaria Nº 4 de 06 de janeiro de 2009, estabeleceu a criação do Campus de 

Santarém, com inauguração em maio de 2010. O campus é atualmente situado na Av. Mal. Castelo Branco - Interventoria, 

Santarém - PA, 68020-570. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica sobre o tema abordado, levantamento de informações e 

dados a partir de pesquisas eletrônicas via internet, levando em conta artigos publicados por profissionais da área da 

Engenharia Civil, livros, boletim técnico e normas emitidas pela ABNT. 

 

Para a obtenção de resultados concretos, foi-se necessário a inspeção in – loco de cada dependência do prédio alvo, IFPA 

– Campus Santarém, dissertando sobre os locais onde estão presentes as patologias e suas procedências, com registros 

dos problemas de maior relevância por meio de fotos autorais. 

 

A inspeção in – loco é uma atividade técnica especializada que abrange a coleta de elementos, de projeto e de construção, 

assim como o exame minucioso da construção seguido de elaboração de relatórios, levando em consideração a avaliação 

do estado da obra e as recomendações, que podem ser de manutenção, recuperação de reforço ou de reabilitação da 

estrutura [2]. 

 

3.0 PATOLOGIAS PRESENTES 

 

3.1 Áreas externas, de circulação e Área de Convivência. 

 

A principal patologia observada foi infiltração proveniente de chuvas, com fungos sem resquícios de impermeabilizante 

tanto em paredes externas, ou seja, as que estão sujeitas a intempéries climpaticas, quanto em paredes intenas, como se 
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vê na figura 2. Dado que, por questões econômicas, por vezes opta-se por não aplicar impermeabilizante.  

 

 
Figura 2 - Infiltração em áreas externas e internas. 

 

Nota-se também deterioração de reboco, destacamento e gretamento de revestimento cerâmico nos pilares e pisos, como 

na figura 3, abaixo.  
 

 
Figura 3- Deterioração de reboco e destacamento de revestimento cerâmico. 

 

A presença de fissuras e trincas em toda a estrutura do campus é recorrente, como pode-se observar na figura 4. 
 

  
Figura 4 - Tricas e fissuras. 

 

Também foram constatados recalque e detrioração de calçadas proveniêntes do adensamento do solo, referidos através da  

figura 5. 
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Figura 5 – Recalque e deterioração de calçada no bloco laboratorial. 

 

Observa - se na figura 6, infiltrações nos forros de gesso, dos corredores de circulação, próximo às luminárias e vigas 

metálicas, como também nas lajes de cobertura. Tais patologias se dão por vazamentos nas tubulações das centrais de ar 

e pelas chuvas constantes da região.  

 

 
Figura 6 - Infiltração nos forros de gesso e laje de cobertura 

 

A figura 7 abaixo, retrata as mesmas vigas registradas em ângulos diferentes. na área térrea,  1° piso, no corredor de 

circulação. 

 

 
Figura 7 - Fissuras e trincas por falta de juntas de dilatação em viga e pilar. 
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3.2 Cantina 

 

Nota-se problemas no forro, onde o mesmo se encontra em deterioração devido a problemas com a janela de rolo. A 

pedra de granito encontra-se quebrada devido à ação de alunos, pois os mesmos acabavam sentando sobre o balcão. 

 

 
Figura 8 -  Deterioração da pedra de granito e forro de gesso. 

 

3.3 Sala de tecnologia da informação- T.I. 

 

Registrou-se fissuras aparentes na parede, fiação exposta sem proteção na caixa de passagem, quadro de energia sem 

proteção da tampa, desbotamento de pintura parede e forro com buraco devido infiltração da tubulação, deixando 

expostos os tubos da instalação do esgoto predial. 

 

 
Figura 9 - Fissura em parede e deterioração do forro. 

 

3.4 Sala de Protocolo 

 

Foram encontrados trincas no canto do balancin, mostrando que não foram colocadas contra vergas, de modo a evitar 

tal patologia. Infiltraç com mofo, fissuras em viga, trincas no rejunte do revestimento cerâmico assim como desgaste do 

esmalte do rodapé. 
 

 
Figura 10: Trinca em parede e fissuras em juntas de dilatação. 
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3.5 Secretaria Acadêmica 

 

Fiação exposta em diversas partes da sala, caixas de passagem sem tampa; infiltração abaixo do balancin e nos rodapés; 

sem acabamento de pintura abaixo da central de ar. 

 

 
Figura 11 – Infiltrações com fissuras e fungos. 

 

3.6 Bloco Laboratorial 

 

i. Laboratório de Edificações (LED) 

 

Encontrou patologias como: desgaste do revestimento cerâmico, umidade por conta da pia, infiltração nos balancins 

devido às chuvas, reboco danificado por impacto com presença de carbonatação da armadura de um pilar. 

 

 
Figura 12 – Desgaste cerâmico por atrito e deterioração do pilar. 

 

ii. Almoxarifado e Sala de Serviçoes Gerais. 

 

Estão presentes problemas de infiltração com fissuras aparentes, pintura inacabada, fezes de pássaros nas vigas devido à 

falta de proteção nas aberturas abaixo do telhado, infiltração próxima ao balancim com presença de mofo e descascamento 

da pintura. Após manutenção em uma tubulação hidráulica, não foi realizado o acabamento apropriado. 

 

 
Figura 13 – Infiltração com fungos e fissuras. 
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iii. Sala de música 

 

Foram identificados problemas de infiltração nos três balancins com presença de fissuras e desbotamento da pintura; 

caixa de passagem sem vedação. 

 

 
Figura 14 – Caixa de passagem sem vedação e infiltração abaixo do balancin. 

 

iv. Núcleo de Esporte e Lazer 

 

Presenças de trincas e deterioração próximas à porta, infiltração por capilaridae e vazamentos seguidos de mofo, bolhas 

e desbotamento da pintura pois a tubulação de água fria está danificada e exposta. 

 

 
Figura 15 - Deterioração do reboco e infiltração em enchimento por vazamento. 

 

3.7. Quadra 

 

Foram identificados diversos problemas como recalque no piso, ferrugem em toda a estrutura metálica, deterioração do 

reboco, desbotamneto da pintura, rachaduras na arquibancada, presença de fungos, e desgaste do piso com fissuras. A 

maioria devido à chuvas constantes da região. 

 

 
Figura 16 – Deterioração do piso seguido de infiltrações. 
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Figura 17 - Fungos por infiltração e ferrugem de pilar. 

 

3.8 Banheiros anexos à quadra 

 

Observa-se recalque do piso ao redor do banheiro, mofo no reboco ao redor do banheiro devido às chuvas, infiltração 

no teto próximo à luminária com presença de trincas no reboco, fissuras no revestimento cerâmico próximo as louças 

sanitárias e deterioração da  placa cimentícia das divisórias do banheiro devido à umidade do piso, pois o mesmo é 

lavado diariamente. 
 

 
Figura 18 - Fungos por infiltração. 

 

 
Figura 19 - Deterioração de argamassa e fungos por infiltração. 

 

3.9 Auditório 
 

Foram identificados a presenças de Cryptotermes brevis (Cupim de madeira) no reboco, pintura com reboco danificado 

devido a impactos, infiltração no teto com furos causados pela infiltração com mofo e fissuras no piso. 
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Figura 20 - Presença de cupim em parede e deterioração do forro. 

 

3.10 Biblioteca 

 

Fissuras na parede com presença de infiltração, descascamento da pintura junto ao reboco, desgaste do revestimento 

cerâmico no piso devido à movimentação dos alunos, aparecimento de bolha no pilar devido à repintura sobre o reboco 

onde não se extraiu toda a poeira ou não se deu o tempo de cura da argamassa. 

 

 
Figura 21 – Bolhas por umidade em parede e desgaste de revestimento cerâmico. 

 

3.11 Rampas de acessibilidade. 

 

Nota-se revestimento cerâmico danificado devido a impacto, desbotamento da pintura com deterioração do reboco, 

aparecimento de mofo, buracos no piso, eflorescência da pintura, fissuras nos reboco do guarda corpo.  

 

 
Figura 22 - Trincas em alvenaria de guarda – corpo, deterioração do reboco. 
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Figura 23 – Desbotamento da tinta e deterioração do piso. 

 

3.12 Salas de aula e Direção de Ensino 

 

Nas salas do primeiro piso, foram encontradas respectivamente as mesmas patologias tais como infiltração com fissuras 

e mofos, deterioração do reboco devido a impactos, infiltração na alvenaria logo abaixo das juntas de dilatação, buracos 

no gesso deixando as vigas metálicas expostas, infiltração na alvenaria devido ao vazamento do tubo de drenagem da 

central de ar, destacamento do rodapé devido a impactos. 

 

 
Figura 24 - Fissuras em alvenaria, infiltração com fungos e umidade. 

 

 
Figura 25 - Infiltração nas juntas de dilatação e desplacamento cerâmico. 
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Figura 26 – Infiltrações e viga metálica exposta. 

  

3.13 Banheiros 

 

Foram encontrados problemas de gretamento do revestimento cerâmico, buracos no forro devido a manutenções nas 

tubulações de esgotos, infiltração e fissurras. 

 

 
Figura 27 – Trincas e gretamento em revestimentos. 

 

3.14 Laboratórios de informática 

 

Fiação exposta sem a proteção nas caixas de passagens, fissuras próximo ao balancin. 

 

 
Figura 28 - Cabos expostos e fissuras. 

 

3.15 Bloco Administrativo 

 

Gretamento do revestimento cerâmico do piso, fissuras no teto, infiltração e fissuras, deterioração do reboco do pilar 

próximo ao rodapé. 
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Figura 29 - Fissuras no forro e infiltração em alvenaria. 

 

3.16 Sala dos Professores 

 

Foram detectados problemas de infiltração com descascamento da pintura e presença de fungos, seguido de trincas. 

Desgaste do revestimento cerâmico nos rodapé devido a impactos. 

 

 
Figura 30 - Infiltração e fissuras em parede, desgaste cerâmico. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observa-se que há um elevado número de edificações, relativamente novas, que apresentam diversas manifestações 

patológicas. Isso ocorre em edificações públicas, semelhante ao caso das dependências do IFPA - Campus Santarém,  o 

qual foi inalgurado a menos de 10 anos. Ocasiona-se, com isso, o consumo e disperdício de recursos públicos que 

poderiam ser destinados para outros fins.  

 

Com este trabalho, analisou-se e caracterizou-se as manifestações patológicas que ocorrem na edificação do IFPA – 

Campus Santarém. Inspecionou-se e verifou-se in loco cada sistema construtivo, afim de diagnósticar a causa das 

anomalias construtivas que interferem e prejudicam o estado de utilização do prédio e suas instalações. 

 

Verificou-se que as principais patologias encontradas na edificação do campus foi: infiltração, fissuras em paredes de 

vedação e estrutura, recalque de calçadas, desplacamento de revestimento cerâmico e desbotamento e eflorecencia em 

pintura. É importante ressaltar que tais problomas são devido à má execução da obra e falta de manutenções, visto que 

além das patologias registradas, as mesmas se repetem nos mesmos locais ou em locais análogos. 

 

Espera-se que os resultados obtidos no trabalho realizado possam contribuir e estender-se a outros órgãos públicos ligados 

à construção civil, enfatizando a importância da integração entre o planejamento adequado, cuidados na execução, 

especificação dos materiais, juntamente com o uso e manutenção da obra. 
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RESUMO 

 

Há uma necessidade de minimizar as manifestações patológicas que surgem durante e após o período da construção. 

Portanto, o assunto foi proposto para mapear as manifestações existentes e utilizar ferramentas de análise de falhas no 

monitoramento de falhas nas frentes de serviço de execução de alvenaria de vedação e revestimento interno argamassado, 

indicando aquela mais adequada para esse tipo de controle. Foi realizada pesquisa bibliográfica para entendimento das 

ferramentas de análise de falhas FMEA (análise dos modos e efeitos de falhas), FTA (análise da árvore de falhas), RCA 

(análise de causa raiz da falha) e DMAIC (definir, medir, analisar, melhorar e controlar) e como seria a aplicação na 

construção civil. A metodologia utilizada consistiu em realizar visita “in loco” em quatro obras executadas em Goiânia, 

por construtoras distintas, verificando-se a variação das práticas construtivas. Foi inserida uma tabela de pontuação que 

negativava as frentes de serviços que estivessem em inconformidade com as normas de execução, de forma que as frentes 

mais pontuadas foram aplicadas nas ferramentas de análise de falhas. Como resultado, a ferramenta DMAIC, por ser 

autoexplicativa, demonstrou maior facilidade de aplicação, sendo mais adequada ao uso na construção civil. No entanto, 

é necessário que haja um profundo conhecimento do processo construtivo em análise para que a ferramenta funcione.  

 

Palavras-chave: Análise de falhas; Inadequações construtivas; Mapeamento de falhas. 

 

 

ABSTRACT 

 

There is a need to minimize the pathological manifestations that arise during and after the construction period. Therefore, 

the proposed subject was in order to map the existing manifestations and use failure analysis tools in the monitoring of 

failures in the service fronts of sealing masonry and internal mortar lining, indicating the most suitable for this type of 

control. Bibliographic research was carried out to understand the failure analysis tools FMEA (analysis of failure modes 

and effects), FTA (failure tree analysis), RCA (root cause analysis of the failure) and DMAIC (define, measure, analyze, 

improve and control) and how it would be applied in civil construction. The methodology used consisted of making a site 

visit of four works carried out in Goiânia, by different construction companies, verifying the variation in construction 

practices. A load scoring table was inserted that negatively punctuated service fronts that were not in compliance with the 

execution rules, the most scoring fronts were applied in the failure analysis tools. As a result, the DMAIC tool, because 

it is self-explanatory, makes its application easier to be inserted in civil construction, however it is necessary to have a 

deep knowledge of the construction process under analysis for the tool to work.  

 

Keywords: Failure analysis; Constructive inadequacies; Failure mapping. 

742

mailto:ludi_lga@hotmail.com


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo Goldman (2004) apud Sousa (2014) [1], um bom gerenciamento da execução das edificações refere-se a um 

acompanhamento diário da obra no seu aspecto físico-financeiro, que vai desde o recebimento de materiais, conferência 

de notas fiscais, avaliação física da obra, até a emissão do relatório gerencial mensal. 

A utilização de uma análise de falhas com o intuito de identificar qual o fator propulsor das mesmas é de grande 

importância para prever quais os problemas enfrentados durante a execução de um serviço. Mediante a necessidade de 

diminuir a incidência de falhas nos serviços e, consequentemente, aumentar a confiabilidade, são citados por Oliveira, 

Paiva e Almeida (2010) [2], Batista, Gomes e Baltazar (2012) [3]; Schmitt (2013) [4] e Silva (2015) [5], os chamados 

métodos de análise de falhas. Dentre esses métodos podem-se citar aqueles que serão abordados para elaboração do 

presente trabalho, a saber, FTA (Método da Análise da Árvore de Falhas), FMEA (Análise dos Modos e Efeitos de Falha), 

RCA (Análise de Causa Raiz da Falha) e DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar).  

2. METODOLOGIA 

A metodologia adotada para a coleta de dados da presente pesquisa foi realizada por meio de visitas e análise in loco de 

quatro obras verticais executadas em Goiânia, por construtoras distintas, verificando-se a variação das práticas 

construtivas seguidas para uma mesma frente de serviço. As características das obras incluídas no estudo, identificadas 

como A, B, C e D, encontram-se na Tabela 1. As obras B e D possuíam apenas mão de obra terceirizada para a execução 

de alvenaria e revestimento argamassado interno, enquanto que as obras A e C possuíam mão de obra terceirizada e 

própria na execução desse serviço.  

 

Tabela 1 – Caracterização do Empreendimento. 

Obra Data de 

início da 

Obra 

Área 

construída 

Total (m²) 

Fase da 

Alvenaria 

(%) 

Quantidade 

Pav. 

A Abril/16 20.853,13 70 37 

B Set/16 19.550,04 35 29 

C Abril/15 19.752,65 98 33 

D Maio/16 36.401,33 28 45 

 

Diante da necessidade de acompanhar o mesmo processo executivo em todas as obras e dos serviços que estavam em 

andamento nas obras A, B, C e D, as frentes de serviço escolhidas foram o processo de execução da alvenaria de vedação 

e do revestimento argamassado (reboco) interno. Na obra C não se realizou acompanhamento da etapa de marcação e 

elevação das alvenarias, uma vez que na primeira visita realizada estas etapas já estavam finalizadas. Portanto não foi 

possível realizar a verificação de falhas nesta etapa do processo, para a obra C, especificamente. 

Nas obras A e B, a execução dos serviços de assentamento dos blocos cerâmicos e do reboco (aplicado manualmente), 

foi realizada com uso de argamassa usinada, com tempo para aplicação de 12 horas, sendo o abastecimento das frentes 

de serviço realizado com uso de grua. Na obra C a argamassa industrializada, entregue em sacos, é direcionada aos 

pavimentos, onde é misturada à água, com o uso de “argamassadeiras” e o reboco é aplicado manualmente. Na obra D, 

tanto a argamassa de assentamento quanto a de reboco são armazenadas em silos e seguem diretamente para os 

pavimentos, para ser misturadas em “argamassadeira”. Na falta desta argamassa, a obra D faz o uso de argamassa 
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ensacada, sendo essa obra a única a utilizar o reboco projetado. Para todas as obras, foi-se utilizado blocos cerâmicos na 

elevação da alvenaria.  

O mapeamento de falhas pelas ferramentas FTA, FMEA, RCA e DMAIC deu-se por meio do prévio conhecimento das 

suas metodologias de aplicação, com foco nos dados necessários para o preenchimento, análise e determinação das causas 

prováveis. Com base neste aspecto, a partir da definição dos serviços a serem acompanhados, para facilitar a coleta dos 

dados e a análise in loco das inadequações, anteriormente às visitas foi elaborado um comparativo das prescrições 

construtivas constantes das referências NBR 08545 (ABNT, 1984) [6], NBR 7200 (ABNT, 1998) [7], NBR 15270-1 

(ABNT, 2005) [8] e Código de Práticas nº 01. (2009) [9]. Os documentos referenciados basearam o monitoramento 

realizado durante as visitas, direcionando a análise de cada etapa acompanhada, com vistas ao mapeamento de falhas no 

processo executivo. 

Juntamente com os dados coletados durante as visitas, foram registradas fotografias que auxiliaram tanto a análise dos 

resultados, como a comparação com os requisitos e especificações de norma, baseando o diagnóstico das falhas 

encontradas. Por meio das práticas detectadas nas visitas, elaborou-se a Tabela 1, na qual encontram-se compiladas as 

falhas observadas, de acordo com os itens: (a) recebimento de material; (b) estocagem do material; (c) centrais de 

produção; (d) execução da frente de serviço; (e) verificação/recebimento do produto final.  

Finalizada a lista das inconformidades, foi atribuída pontuação negativa (-1) para os itens constantes da Tabela 1, bastando 

que cada falha fosse visualizada pelo menos uma única vez em cada obra. Com base nas pontuações constantes na Tabela 

1, foram escolhidas, para serem submetidas à aplicação das ferramentas, falhas que ocorreram na maioria das obras em 

estudo (somatório igual a “-3” ou “-4”), contanto que pelo menos uma falha detectada em cada etapa do processo analisado 

fosse submetida à análise. As falhas escolhidas para aplicação da análise foram: (a) Não é realizada a verificação da 

qualidade dos materiais que chegam na obra; (b) Estocagem em locais com restos de materiais; (c) Funcionário pode 

alterar o traço da argamassa conforme sua experiência de campo; (d) Desrespeito aos prazos entre etapas executivas; (e) 

Não há inserção de linha guia entre escantilhões, para marcação da altura da galga; (f) Deficiência no quadro de 

funcionários para verificação e recebimento do serviço.  

 

Tabela 2 – Tabela de Pontuação de Falhas 

Etapa Falhas 
Obras 

Pontuação 
A B C D 

Recebimento de Material 
Não é realizada a verificação da qualidade dos materiais que chegam 

na obra (Item 7.2 da NBR 15270-1) 
-1 -1 -1 -1 -4 

Estocagem do Material 

Estocagem da argamassa em locais com restos de materiais -1 -1 -1 0 -3 

Materiais estocados em locais abertos, sujeitos a intempéries (Item 

4.5.5 da NBR 08545) 
-1 0 0 0 -1 

Central de Produção/ 

Manipulação 

Uso de agregados úmidos no traço da argamassa -1 0 0 0 -1 

Funcionário pode alterar o traço da argamassa conforme sua 

experiência de campo 
-1 0 -1 -1 -3 

Reutilização da argamassa que se desprende no sarrafeamento, com 

adição de água 
0 0 0 -1 -1 

Não há funcionário designado especificamente para produção de 

argamassa, podendo também alterar o traço 
0 0 -1 -1 -2 
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Aplicação na Frente de 

Serviço 

Significativos desvios de prumo na vedação - Taliscas com 

espessuras heterogêneas 
-1 -1 -1 -1 -4 

Chapisco muito fluido, de baixa aderência 0 0 -1 0 -1 

Reboco esfarelado, se despregando 0 0 -1 0 -1 

Verga e contra-verga com comprimento inferior a 20cm (Item 

4.3.1.1 NBR 8545) 
-1 0 0 0 -1 

Antes da execução do reboco não foi realizada a limpeza do 

substrato 
-1 -1 -1 -1 -4 

Não é realizada a cura do reboco -1 -1 -1 -1 -4 

Não são executadas as mestras para facilitar o sarrafeamento -1 -1 -1 0 -3 

Não é feito chapisco na alvenaria de vedação -1 -1 0 -1 -3 

É utilizado junta seca na vertical entre blocos cerâmicos (Item 5.1 da 

NBR 08545) 
-1 -1 -1 -1 -4 

Irregularidade na espessura da argamassa de assentamento 0 0 0 -1 -1 

Não é realizado a molhagem do substrato antes de executar a 

marcação da alvenaria 
-1 0 - 0 -1 

Não é realizado a limpeza do substrato antes de executar a marcação 

da alvenaria 
0 0 - -1 -1 

A linha guia para marcação da alvenaria não é fixada corretamente -1 -1 - 0 -2 

Não é feito o uso de tela na amarração entre alvenaria e estrutura 0 0 0 -1 -1 

Não utiliza a tela adequada no revestimento, na interface entre 

alvenaria e estrutura 
0 0 - -1 -1 

Não é feito o uso de tela na ligação no revestimento, na interface 

entre alvenaria e estrutura para reboco 
-1 -1 -1 -1 -4 

Não são utilizados equipamentos calibrados 0 0 -1 0 -1 

Encunhamento não é realizado conforme a norma (Item 4.1.17 da 

NBR 08545) 
-1 -1 - -1 -3 

Desrespeito aos prazos entre etapas executivas (Itens 4.1.8 e 4.1.18 

da NBR 08545) 
-1 -1 -1 -1 -4 

Não há molhagem dos blocos cerâmicos antes do seu emprego(Item 

4.1.10 da NBR 08545) 
-1 -1 - -1 -3 

Não há inserção de linha guia entre escantilhões, para marcação da 

altura da galga (Item 4.1.15 da NBR 08545) 
-1 -1 -1 -1 -4 

Utilização da argamassa após seu tempo em aberto 0 0 -1 -1 -2 

Verificação do Serviço e 

do Produto Final 

Deficiência no quadro de funcionários para verificação e 

recebimento do serviço 
-1 -1 -1 -1 -4 

Não há uma pessoa do departamento de qualidade na obra -1 0 0 -1 -2 

Somatório -21 -15 -17 -21   
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Após a definição dos itens a serem submetidos à análise de falhas, realizou-se a aplicação das ferramentas inseridas no 

estudo. Com o intuito de reduzir a possibilidade de interferência no diagnóstico obtido por cada uma das ferramentas, 

optou-se pela aplicação das ferramentas em intervalos/períodos diferentes.  

A análise de falhas foi baseada nos modelos disponíveis em Schmitt (2013) [4], Fernandes (2010) [10], Oliveira, Paiva e 

Almeida (2010) [2] e Silva (2015) [5], devidamente adaptados para análise das frentes de serviço acompanhadas na 

presente pesquisa, conforme Figuras 1 a 6 e Tabelas 3 a 6.  

 

Figura 1 – Aplicação da Ferramenta FTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Aplicação da Ferramenta FTA 
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Figura 3 – Aplicação da Ferramenta FTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Aplicação da Ferramenta FTA 
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Figura 5 – Aplicação da Ferramenta FTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Aplicação da Ferramenta FTA 
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Tabela 3 – Aplicação da Ferramenta FMEA 

Análise dos Modos e Efeitos de Falha 

Nome da peça ou serviço: Recebimento de materiais, estocagem de materiais, marcação e elevação de alvenaria e reboco                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Data: 

Descrição do 

Produto/Processo 
Função(s) 

Tipo de Falha 

Potencial 

Causa da Falha 

Potencial 

Consequências 

potenciais 

Controles 

Atuais 

Índices 

S O D RPN 

Recebimento de 

material 

Conferir a 

qualidade   

Não é realizada a 

verificação da 

qualidade dos 

materiais que 

chegam na obra 

Falta de controle 

de qualidade 

(equipe 

responsável) 

Falhas durante a 

execução do 

serviço 

Não há um 

específico, 

apenas 

conferência 

visual 

9 9 2 162 

Estocagem do 

material 

Guardar o 

material de 

forma que não 

o danifique ou 

tenha 

alterações 

Estocagem em 

recipientes com 

restos de 

materiais 

Indiferença com a 

norma e/ou 

indiferença com 

os problemas que 

possam ser 

gerados 

Alterações nas 

propriedades 

químicas e/ou 

físicas dos 

materiais 

Não há um 

específico 
8 8 3 192 

Central de 

Produção/ 

Manipulação 

Fabricação do 

material  

Funcionário pode 

alterar o traço da 

argamassa 

conforme sua 

experiência de 

campo 

Confiança no 

serviço do 

funcionário e/ou 

indiferença com 

os problemas que 

possam ser 

gerados 

Reboco 

esfarelado, se 

destacando 

Estagiário 8 8 2 128 

Aplicação na frente 

de serviço 

Qualidade do 

serviço 

Desrespeito aos 

prazos entre 

etapas executivas 

Pressa para a 

entrega do serviço 

Aparecimento de 

manifestações 

patológicas 

Determinado 

pelo 

encarregado 

9 9 2 162 

Aplicação na frente 

de serviço  

Qualidade do 

serviço 

Não há inserção 

de linha guia 

entre 

escantilhões, para 

marcação da 

altura da galga 

funcionário acha 

desnecessário 

Alvenaria fora do 

prumo  

Fazer o uso 

do da linha 

guia 

9 8 3 216 

Verificação do 

Serviço e do 

Produto Final 

Qualidade da 

edificação 

Deficiência no 

quadro de 

funcionários para 

verificação e 

recebimento do 

serviço 

Tentativa de 

diminuir gastos 

Aparecimento de 

manifestações 

patológicas 

Aumento do 

quadro de 

funcionários 

8 9 2 144 
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Tabela 3 – Aplicação da Ferramenta FMEA (continuação) 

Análise dos Modos e Efeitos de Falha 

                                           FMEA de produto                                        FMEA de processo 

Ações 

Recomendadas 

Responsável/Prazo Medidas 

Implantadas 

Índices atuais 

S O D RPN 

Designar um 

colaborador para 

receber os materiais 

e treiná-lo para isso 

Almoxarife/frequentemente Verificar a 

qualidade dos  

materiais que 

chegam na 

obra 

1 1 10 10 

Designar uma 

pessoa para estocar 

os materiais e treiná-

lo para isso 

Almoxarife/frequentemente Verificar e 

melhorar o 

local de 

estocagem 

1 1 9 9 

Treinamento das 

equipes e 

padronização do 

traço 

Estagiário/Responsável da 

qualidade/Encarregado/frequente 

Padronizar o 

traço e não 

permitir 

alteração / 

fiscalizar 

2 2 8 32 

Treinamento das 

equipes com base 

nos prazos 

determinados em 

norma 

Encarregado/pedreiro/servente/frequentemente Executar de 

acordo com os 

prazos 

estipulados em 

norma 

1 1 10 10 

Treinamento do 

funcionário, 

conscientizar da 

importância do uso 

da linha guia 

Pedreiro/1semana para treinar/aplicar sempre Iniciar o uso 

da linha guia 

2 1 9 18 

Aumentar o quadro 

de funcionários e 

fazer um 

planejamento para 

que as vistorias 

finais sejam mais 

criteriosas 

Engenheiro/Frequentemente Contratação de 

mais 

funcionários 

2 1 9 18 
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Tabela 4 – Aplicação da Árvore dos Porquês da Ferramenta RCA 

  Árvore dos Porquês 

Definição do 

Problema 
Recebimento de materiais, estocagem de materiais, marcação e elevação de alvenaria e reboco  

Não é realizada a 

verificação da 

qualidade dos 

materiais que 

chegam na obra 

Porquê 

Não são 

realizados 

testes para 

garantir essa 

qualidade, 

somente 

inspeção visual 

Porquê 

Confiança no 

fabricante ou 

falta de tempo 

para realizar as 

verificações 

Porquê 

Não há equipe 

suficiente para 

controlar todo o 

recebimento de 

material 

Porquê 

Deficiências 

de gestão ou 

acumúlo de 

tarefas para 

um único 

colaborador 

Estocagem da 

argamassa em 

locais com restos 

de materiais 

Porquê 

Falta de 

conhecimento 

das normas  

Porquê 
Equipe sem 

treinamento   
Porquê 

Deficiências na 

capacitação da 

equipe 

Porquê 

Falta de equipe 

de controle da 

qualidade na 

obra 

Funcionário pode 

alterar o traço da 

argamassa 

conforme sua 

experiência de 

campo 

Porquê 

Confiança na 

experiência 

profissional do 

funcionário 

Porquê 

Indiferença 

quanto às 

normas  

Porquê 

Acredita que as 

normas são um 

ideal de 

qualidade que 

não existe na 

prática 

Porquê 

Visualmente o 

serviço foi 

bem executado 

ou não gera 

falhas graves 

(podem ser 

corrigidas nos 

processos 

seguintes) 

Desrespeito aos 

prazos entre 

etapas executivas 

Porquê 

Necessidade de 

terminar o 

serviço 

rapidamente 

Porquê 
Aumentar a 

produtividade 
Porquê 

Cumprir prazo de 

entrega da obra 

com um número 

de funcionários 

inferior ao que 

seria necessário 

Porquê 

Deficiências 

de gestão, falta 

de 

planejamento. 

Não há inserção 

de linha guia 

entre 

escantilhões, para 

marcação da 

altura da galga 

(Item 4.1.15) 

Porquê 

Falta de 

conhecimento 

das normas  

Porquê 

O funcionário 

acha 

desnecessário 

Porquê 

Dificulta o 

processo de 

elevação da 

alvenaria 

Porquê 

Gera um 

tempo de 

execução 

maior 

Deficiência no 

quadro de 

funcionários para 

verificação e 

recebimento do 

serviço 

Porquê 

Considera-se 

desnecessário e 

é um gasto a 

mais 

Porquê 

Acredita que a 

quantidade de 

funcionários 

existentes 

consegue 

realizar todo o 

trabalho 

Porquê 

Falta da presença 

frequente do 

engenheiro 

diretamente no 

acompanhamento 

das frentes de 

serviço 
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Tabela 5 – Aplicação da Ferramenta RCA 

  RCA 

  
Coleta 

Análise 

Determinar as causas 

Etapa Formação do time 
Definição do 

Problema 

Coleta 

de dados 

Falha 

Crônica ou 

Esporádica 

Raiz - Árvore dos 

porquês 

Recebimento 

de material 

Almoxarife ou 

estagiário ou 

encarregado 

Não é realizada a 

verificação da 

qualidade dos materiais 

que chegam na obra 

Visita in 

loco  
Crônica 

Má gestão ou 

acúmulo de tarefas 

para uma pessoa só 

Estocagem do 

material 

Almoxarife ou 

estagiário ou 

encarregado 

Estocagem da 

argamassa em locais 

com restos de materiais 

Visita in 

loco  
Crônica 

Falta de equipe de 

controle da 

qualidade na obra 

Central de 

Produção/ 

Manipulação 

Pedreiro/ Servente 

Funcionário pode 

alterar o traço da 

argamassa conforme 

sua experiência de 

campo 

Visita in 

loco  
Crônica 

Visualmente o 

serviço foi bem 

executado ou não 

gera falhas graves 

(podem ser 

arrumadas nos 

processos seguintes) 

Aplicação na 

frente de 

serviço 

Pedreiro/ 

Servente/encarregado 

Desrespeito aos prazos 

entre etapas executivas 

Visita in 

loco  
Crônica 

Má gestão, falta de 

planejamento. 

Pedreiro/ 

Servente/encarregado 

Não há inserção de 

linha guia entre 

escantilhões, para 

marcação da altura da 

galga (Item 4.1.15) 

Visita in 

loco  
Crônica 

Gera um tempo de 

execução maior 

Verificação do 

Serviço e do 

Produto Final 

Engenheiro 

Deficiência no quadro 

de funcionários para 

verificação e 

recebimento do serviço 

Visita in 

loco  
Crônica 

Serão encontradas 

maior quantidade de 

falhas a serem 

reparadas 
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Tabela 5 – Aplicação da Ferramenta RCA (continuação) 

RCA 

Solução 

Determinar ações   

Corretivas Preventivas Testar e Implementar 

Designar uma pessoa 

especificamente para 

receber e realizar testes 

dos materiais recebidos 

Ter uma equipe de 

qualidade na obra 
Aplicar e fazer testes 

Manter uma equipe em 

obra responsável por 

garantir a qualidade dos 

serviços 

Treinamento de todos 

os funcionário quanto 

as falhas nesse 

processo 

Aplicar e verificar se 

voltaram a ocorrer as mesmas 

falhas 

Padronizar o traço, e se 

necessário haver mais de 

um traço dependendo do 

estado da argamassa/clima 

Treinar a equipe 

quanto  as falhas que 

podem ocorrer 

Aplicar e verificar se 

voltaram a ocorrer as mesmas 

falhas 

Mudar os prazos entre as 

etapas 

Treinar a equipe de 

acordo com os prazos 

Aplicar e verificar se está 

sendo tudo executado 

conforme os prazos 

estipulados em norma 

Falar que a linha deve ser 

usada 

Treinar a equipe para 

que use todos os 

materiais necessários 

Indicar o uso da linha e 

verificar se o mesmo está 

sendo feito 

Aumentar o número de 

funcionários 

Treinar para que 

possam verificar da 

melhor maneira 

possível 

Elaborar um processo de 

fiscalisção que possa ser mais 

eficaz 
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Tabela 6 – Aplicação da Ferramenta DMAIC 

  DMAIC 

Etapa 

Definir Medir Analisar Melhorar Controlar 

Qual é o 

problema? 

Como se deu a 

verificação? 
Qual a causa raiz? 

Quais são as melhores 

soluções: 

O que pode ser 

recomendado? 

Recebimento 

de material 

Não é realizada a 

verificação da 

qualidade dos 

materiais que 

chegam na obra 

Visita in loco, 

embalagem da 

argamassa e 

coleta de dados 

dos funcionários 

Falta de supervisão/ 

acompanhamento do 

serviço e controle de 

qualidade 

Ter uma equipe ou um 

funcionário designado 

para esse controle de 

qualidade 

Ficha de 

verificação quanto 

ao recebimento dos 

materiais 

Estocagem 

do material 

Estocagem da 

argamassa em 

recipientes com 

restos de 

materiais 

Visita in loco 

Falta de treinamento 

e de controle de 

qualidade 

Fazer a limpeza do local 

antes da estocagem 

Acompanhar desde 

o recebimento até a 

estocagem desse 

material seguindo 

as normas 

Central de 

Produção/ 

Manipulação 

Funcionário pode 

alterar o traço da 

argamassa 

conforme sua 

experiência de 

campo 

Visita in loco e 

coleta de dados 

dos funcionários 

Falta de supervisão/ 

acompanhamento do 

serviço e controle de 

qualidade ou 

confiança demasiada 

no funcionário  

Treinar o funcionário 

quanto as exigencias das 

normas e as possíveis 

falhas que podem ser 

geradas nesse processo 

Acompanhamento 

e testes do serviço 

executado 

Aplicação na 

frente de 

serviço 

Desrespeito aos 

prazos entre 

etapas executivas 

Visita in loco e 

coleta de dados 

dos funcionários 

Necessidade de 

entregar o serviço 

mais rápido 

Treinar os funcionários 

indicando os prazos que 

devem ser seguidos por 

norma 

Fiscalização do 

cumprimento dos 

prazos 

 Aplicação na 

frente de 

serviço 

Não há inserção 

de linha guia 

entre 

escantilhões, para 

marcação da 

altura da galga 

(Item 4.1.15) 

Visita in loco 

Funcionário acha 

desnecessário, 

aumenta o tempo de 

execução do serviço 

Durante o treinamento 

indicar o uso da linha 

guia durante todo o 

processo de elevação 

Fiscalização para 

garantir o uso da 

linha guia 

Verificação 

do Serviço e 

do Produto 

Final 

Deficiência no 

quadro de 

funcionários para 

verificação e 

recebimento do 

serviço 

Visita in loco 
Tentativa de reduzir 

gastos 

Aumentar o número de 

funcionários referentes à 

verificação 

Entender que o 

custo com 

verificação do 

serviço é menor do 

que com reparos 

 

 

O preenchimento de cada tabela foi realizado considerando os dados coletados nas visitas in loco e a atribuição das causas 

e porquês foi baseada nas normas consultadas e nas inadequações visualizadas nas obras.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1. Análise das falhas visualizadas nas visitas in loco. 

 

Na Tabela 2 encontram-se inseridos os resultados da pontuação aplicada às falhas visualizadas nas obras inseridas no 

estudo de caso. Pelo somatório geral da pontuação negativa atribuída a cada item, pode-se comparar, de acordo com cada 

obra, o maior ou menor atendimento às práticas executivas que deveriam estar sendo seguidas para as frentes de serviço 

acompanhadas.  

De forma generalizada (para todas as obras), não se realiza verificação da qualidade dos materiais que chegam à obra e 

verificam-se significativos desvios de prumo da vedação (conforme pode ser visualizado na Figura 7). Neste caso, 

verificou-se espessuras heterogêneas das taliscas em vários pontos da vedação. Além disso, em todas as obras não foi 

realizada a limpeza do substrato antes da execução do revestimento e adota-se a junta vertical seca entre os blocos 

cerâmicos, conforme Figura 8. Também não é realizado o uso de tela de ligação no revestimento, na interface entre a 

alvenaria e a estrutura, conforme Figura 9. Verificou-se ainda a estocagem da argamassa em locais com restos de 

materiais, conforme Figura 10.  Ademais, não é feita a molhagem dos blocos cerâmicos antes do seu emprego; não se 

atenta para os prazos mínimos a serem cumpridos entre etapas executivas; não há inserção de linha guia entre escantilhões 

para marcação da altura das galgas; o encunhamento não é realizado conforme norma, pois os espaços não são preenchidos 

completamente e não é feita a cura do revestimento argamassado. 

Figura 7 – Exemplo de taliscas com espessuras heterogêneas, no mesmo pano de alvenaria. Falha registrada na obra B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Exemplo da utilização de “Junta Seca”. Falha registrada na obra C . 
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Figura 9 – Funcionário realizando a retirado do reboco para inserção da tela que não foi aplicada. Falha registrada na 

obra C. 

 

 

Figura 10 – Exemplo de local (baia) adotado para estocagem de argamassa misturada. Falha registrada na obra D. 

 

 

Verificou-se, em uma das obras analisadas (obra D), na qual se faz aplicação do reboco projetado, a reutilização da 

argamassa que se desprende durante o sarrafeamento. Neste caso, faz-se adição de água (conforme Figura 11), nova 

mistura manual e reaplicação. 

Outras inadequações verificadas em apenas uma das obras estudadas (obra A) incluem falhas na estocagem dos materiais 

(realizada em local aberto, sujeito a intempéries) e uso de agregados úmidos no traço da argamassa, conforme Figura 12. 
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Figura 11 – Exemplo do reuso da argamassa que se desprendeu no sarrafeamento. Falha registrada na obra D. 

 

 

Figura 12 – Exemplo de estocagem de materiais em locais abertos. Falha registrada na obra A.

 

 

O preenchimento da Tabela 2 permitiu constatar quais falhas foram mais incidentes, tendo sido constatada, na maior parte 

das obras, pontuação “-2” (ocorrência em metade das obras) a “-4” (ocorrência em todas as obras) para os itens analisados. 

Das 31 falhas listadas, nove ocorreram em todas as obras do estudo, seis ocorreram em três obras, quatro falhas ocorreram 

em duas obras e doze falhas ocorreram em apenas uma obra.  

Na pontuação final atribuída para cada obra, contabilizando a ocorrência de pelo menos uma falha para os quesitos 

analisados, verificou-se um total de 15 falhas para a obra B, 17 falhas para a obra C e 21 falhas para as obras A e D. Como 

a pontuação mínima (aferida pela obra B), dentre os 31 itens analisados, ainda implica a ocorrência de falhas em 

aproximadamente metade dos itens, verifica-se a possibilidade de desenvolvimento de vários tipos de manifestações 

patológicas nos subsistemas em execução/análise pela presente pesquisa.  

Finalmente, cabe salientar que, de forma generalizada, para todas as obras visitadas, a ausência do engenheiro responsável 

pela obra, que, atarefado pelas demandas burocráticas e administrativas, não consegue realizar, de forma frequente, o 

acompanhamento e a verificação dos serviços recebidos. Essa ausência resulta em falhas que são visualizadas durante o 

processo executivo. 
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3.2. Análise das falhas com a aplicação das ferramentas  

 

Aplicadas as ferramentas de análise de falhas às inadequações escolhidas conforme critérios detalhados na metodologia 

do presente artigo, verificou-se que as causas mais prováveis para as falhas executivas mapeadas nas frentes de serviço 

analisadas, considerando desde a etapa de recebimento do material até a finalização do serviço consistem em deficiências 

no treinamento das equipes, deficiências na gestão da qualidade, ineficiência de supervisão/acompanhamento e pressa na 

execução dos serviços. Observa-se que as inadequações se iniciam no recebimento de material, com a falta de controle 

adequado para verificação e estoque do mesmo, seguido do processo executivo, no qual se verifica a maior incidência de 

falhas que, posteriormente, irão culminar no desenvolvimento de manifestações patológicas.  

Percebeu-se, para todas as obras incluídas no estudo de caso, que, na tentativa de agilizar o processo executivo, perde-se 

o foco na qualidade do produto final. Independente da obra visitada, detectou-se um número reduzido de colaboradores 

dedicados ao controle de qualidade. Controle e gestão da qualidade adequados para tentar sanar os problemas encontrados 

ao longo desse processo executivo seriam ações preventivas contra as causas das inadequações analisadas. 

Inicialmente, cabe salientar, como constatação do processo de aplicação das ferramentas de análise das falhas, que a 

atribuição das causas para as falhas depende, fundamentalmente, de conhecimento prévio do aplicador a respeito da 

melhor técnica a ser adotada para execução do serviço, bem como das características e peculiaridades da obra enfocada 

pela análise. Além disso, cabe salientar que a aplicação das ferramentas enseja um certo grau de subjetividade, pois a 

análise realizada varia de acordo com o conhecimento e experiência do aplicador. Estima-se que, para obtenção de 

resultados mais precisos, é indicado que a aplicação das ferramentas seja realizada por colaborador com 

conhecimento/formação técnica na área de engenharia civil, inserido previamente no contexto da obra, preferencialmente 

componente da equipe de gestão da qualidade. 

3.3. Comentário sobre a aplicabilidade das ferramentas de análise de falhas 

 

A aplicação da ferramenta FTA no presente trabalho encontra-se disposta na Figura 1 foi realizada a partir das falhas 

potenciais detectadas nas visitas in loco. Posteriormente, foram geradas causas prováveis, que poderiam ser todas a origem 

da falha ou apenas uma seria a causa real. Caso não haja mais causas geradoras da falha, utiliza-se a simbologia 

representada pela elipse. Após o fechamento da inserção da simbologia proposta pela ferramenta, realizou-se a análise da 

árvore e dos resultados gerados, indicando aquela considerada a causa raiz mais provável da falha analisada.  

Ao final do estudo, considerou-se que a aplicação da ferramenta FTA é a mais complexa entre aquelas inseridas no estudo, 

necessitando de um aprofundamento anterior, para entendimento/compreensão sobre as portas lógicas e simbologias. 

Durante as análises, verifica-se ainda que a aplicação pode se tornar confusa e demorada. Desta forma, considera-se a 

ferramenta FTA inviável para análise de falhas no processo executivo de alvenaria e revestimento interno argamassado, 

tanto por sua difícil compreensão como pela demora no seu preenchimento.  

Comparativamente à FTA, a aplicação da ferramenta FMEA, embora mais complexa, se torna fácil, pois cada fase é bem 

específica. Um fato interessante sobre essa ferramenta é que ela visa, adicionalmente, indicar as possíveis consequências 

geradas pelas falhas. O que gera uma confusão quanto à sua aplicação é a definição dos graus de riscos, para determinação 

do RPN (Grau de Prioridade de Risco). Verifica-se que apesar dos itens D (Detecção), S (Severidade) e O (Ocorrência) 

serem autoexplicativos, há uma certa dificuldade para o entendimento dos mesmos, pois mesmo após as correções 

necessárias, a aplicação da ferramenta ainda resulta em pontuação de grau de risco. Assim, os resultados da análise com 

o uso desta ferramenta estão diretamente ligados ao profundo conhecimento sobre sua metodologia de aplicação. O tempo 

de aplicação da ferramenta pode ser considerado rápido, dependendo do nível de conhecimento de quem vai preencher, 

com relação à obra analisada. A aplicação dessa ferramenta, no presente trabalho (inserida na Tabela 3) foi realizada a 

partir das falhas potenciais visualizadas nas visitas in loco, seguida da interpretação do aplicador da ferramenta para 

preenchimento das colunas de cada etapa de aplicação.  
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A análise das falhas pelo RCA apresenta relativa simplicidade, sendo dividida em três etapas: coleta, análise e solução 

das falhas. Entretanto, durante a análise é necessário fazer aplicação da árvore dos porquês. Embora esta aplicação seja 

de fácil entendimento e preenchimento simples, verificou-se certa subjetividade nesta análise, uma vez que a ordem dos 

porquês gerados pode variar para diferentes aplicadores. O tempo de aplicação da ferramenta é rápido, variando de acordo 

com o nível de conhecimento sobre a obra analisada. A aplicação dessa ferramenta encontra-se disposta nas Tabelas 4 e 

5 e foi realizada a partir das falhas potenciais visualizadas nas visitas in loco. Inicialmente, pergunta-se o porquê dessa 

falha para, assim, gerar a árvore dos porquês. Para obtenção da causa mais verdadeira, é necessário que se pergunte cinco 

vezes o porquê ou até não haver mais porquês gerados. Este momento marca a indicação daquela que mais se aproxima 

da possível causa raiz. 

A ferramenta DMAIC é autoexplicativa e suas etapas são definidas por meio de perguntas. Cabe ao aplicador ter um 

conhecimento amplo da frente de serviço analisada e identificar os seguintes itens: qual o problema; como foi realizada a 

verificação (dados coletados); qual a causa raiz (podendo ser uma ou mais de uma); quais as melhores soluções e o que 

pode ser recomendado para reparar essa falha. Considerou-se que a análise realizada com o uso da ferramenta DMAIC 

foi a mais simplificada e de maior facilidade de aplicação. Neste caso, o entendimento da tabela é simples, podendo 

resultar em mais de uma possibilidade para a causa raiz. Por haver mais de uma possibilidade de causa, estima-se que 

esta ferramenta seria a mais adequada para a obtenção do porquê da falha, pois engloba mais possibilidades para a causa 

da inadequação, o que seria mais indicado para análise de falhas nos procedimentos adotados na execução de serviços da 

construção civil.  

4. CONCLUSÕES 

O uso de ferramentas para análise de falhas visa direcionar e alertar quanto às causas dessas falhas, no intuito de diminuir 

sua ocorrência e garantir a qualidade do serviço que será entregue ao cliente.  

Ao longo das visitas realizadas nas obras às quais se obteve acesso para desenvolvimento da pesquisa, verificou-se grande 

incidência de falhas nos procedimentos adotados para execução das frentes de serviço de alvenaria de vedação e 

revestimento argamassado interno. Este perfil permitiu inferir a redução da qualidade dos subsistemas executados, de 

forma particular para as obras A e D (que obtiveram a pior pontuação), mas também para as obras C e B, embora em 

menor incidência. 

Com base nas análises realizadas durante o estudo de caso verificou-se que, dentre as ferramentas avaliadas, a DMAIC, 

por ser autoexplicativa, apresentou maior facilidade de aplicação, demandando menor tempo para preenchimento. No 

entanto, a exemplo das demais ferramentas, verificou-se que a subjetividade do aplicador pode ser um fator interveniente 

para o resultado das análises, implicando a atribuição de várias causas raízes para uma mesma falha. Considerando que a 

obtenção do resultado mais verdadeiro é a função principal da ferramenta, de forma a conhecer a causa raiz da falha, é 

necessário que haja um profundo conhecimento do processo construtivo em análise, a fim de obter um melhor resultado.  

Em relação às demais ferramentas, reitera-se que a FTA é a mais complexa, pois o entendimento das portas lógicas e das 

simbologias requer um estudo mais aprofundado. Fazer a combinação destes dois elementos a fim de obter as causas 

raízes mais prováveis por meio do diagrama de árvore, torna-se uma aplicação mais difícil de ser realizada no contexto 

de obra. 

Após a aplicação das ferramentas, foi constatado que as causas raízes mais corriqueiras, foram: a falta de supervisão; a 

alta de acompanhamento; sistema de qualidade deficiente e pressa na realização dos serviços. Com isso, implica-se que 

as ferramentas são pouco divergentes quanto aos seus resultados, e a escolha da mais adequada, depende do tipo de serviço 

a ser analisado e do conhecimento do aplicador sobre a ferramenta. 
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RESUMO 
 

O desplacamento cerâmico é uma das patologias que mais afeta edifícios em todo o país. Logo, é necessário que haja 

estudos que minimizem esse tipo de problema. Devido a isso, essa pesquisa tem como objetivo identificar e avaliar esse 

tipo de patologia, além de permitir estabelecer as causas desse transtorno em pisos no qual o revestimento cerâmico é 

aplicado, seja ele de uso externo ou interno. Primeiramente, se fez uma discussão da origem do problema, análise visual, 

realização de ensaios de percussão e resistência de aderência à tração. A maior parte dos locais ensaiados não atenderam 

ao valor mínimo de 0,30 MPa e se observou desgastes em partes da ligação entre a argamassa colante e o revestimento 

cerâmico.Em síntese, constatou-se que a eflorescência foi causada pela penetração de água pelo rejunte devido ao uso de 

produtos ácidos e possíveis falhas no preparo da argamassa colante e/ou à uma falha da própria argamassa. 

 

Palavras-chave: revestimento cerâmico; desplacamento; eflorescência; piso. 

 

ABSTRACT 
 

Ceramic debarking is one of the pathologies that most affect buildings across the country. Therefore, there is a need for 

studies to minimize this type of problem. Because of this, this research aims to identify and evaluate this type of pathology, 

in addition to allowing to establish the causes of this disorder on floors where the ceramic coating is applied, whether it 

is for external or internal use. First, there was a discussion of the origin of the problem, visual analysis, performance of 

percussion tests and adhesion resistance to traction. Most of the tested sites did not meet the minimum value of 0,30 MPa 

and wear was observed in parts of the connection between the adhesive mortar and the ceramic coating.In summary, it 

was found that the efflorescence was caused by the penetration of water by the grout due to the use of acid products and 

possible failure in the preparation of the adhesive mortar and / or a failure of the mortar itself. 

 

Keywords: ceramic coating; debarking; efflorescence; floor. 
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1. JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil, o uso de revestimentos cerâmicos em sistemas construtivos é bastante difundido em comércios, residências e 

indústrias. O país é o 2° maior produtor e consumidor de cerâmica no mundo [11], sendo um material de alta 

disponibilidade e relativo custo, assim como execução. 

 

O uso difundido de revestimentos cerâmicos em obras por todo o país, está relacionada às características de durabilidade, 

facilidade de limpeza e manutenção desse tipo de material [9]. Contudo, esses materiais tendem a sofrer várias 

manifestações patológicas a medida que são expostos às intempéries e ações do meio, sejam elas de origem mecânica, 

física, química ou biológica. Isso acarreta alterações indevidas, o que leva ao avanço dos processos de deterioração ou 

envelhecimento do revestimento, bem como, a consequente diminuição da vida útil dos mesmos [15]. 

 

Entre essas manifestações patológicas, está a eflorescência em paredes e pisos cerâmicos, que se caracteriza pelo 

surgimento de manchas brancas, também conhecidas como depósitos cristalinos esbranquiçados, na superfície do 

revestimento. Segundo Harb [13], isso ocorre quando os sais solúveis contidos no cimento são carregados pela água 

utilizada durante a construção – ou por infiltrações – através dos capilares do concreto e da argamassa até a superfície. 

Ao entrar em contato com o ar, se solidificam. 

 

Ressalta-se que, além da falta de procedimento executivo adequado na aplicação dos revestimentos cerâmicos ser um 

fator que resulta na disseminação de várias manifestações patológicas, o modo como se é feita a limpeza e manutenção 

dos pisos com esse tipo de material é fundamental no desenvolvimento e propagação desses problemas. Tais fatores estão 

ligados diretamente ao desempenho e durabilidade do material,visto que, a longo prazo, comprometem a vida útil do 

revestimento cerâmico, o que resulta na redução dessas características, além de afetarem a qualidade deste produto. 

 

A partir da NBR 15575: 2013 Edificações habitacionais — Desempenho, se estabelecem os níveis mínimos de conforto, 

segurança e qualidade para um imóvel. Vale destacar a ênfase dada a manutenção dos elementos construtivos a partir 

dessa norma,sendo que a durabilidade do sistema será função também das ações pontuais de manutenção nos pisos, como 

substituição programada de elementos, inspeções e reparos. 

 

Já os produtos indicados para realizar a limpeza de revestimentos cerâmicos são sabão neutro ou detergente neutro, 

também se pode utilizar um pano úmido ou esponja macia. Logo, a utilização de produtos impróprios de limpeza como 

ácidos e outros agentes agressivos irá danificar o esmalte das placas cerâmicas e porcelanatos. Conforme o manual técnico 

atendimento da NBR 15575:2013 - norma de desempenho [14], não se devem utilizar produtos que possuam ácido 

fluorídrico, muriático ou flúor na sua composição, pois podem alterar o brilho superficial do revestimento cerâmico. 

 

Neste sentido, o trabalho propõe avançar na avaliação de manifestações patológicas especificamente em pisos de 

revestimentos cerâmicos, uma vez que, a maioria dos estudos realizados ligados a problemas com esse tipo de 

revestimento se restringe a abordar fachadas com esse tipo de material. Ademais, o estudo contribui como alerta da 

importância do uso de produtos adequados para a  correta limpeza e, consequente manutenção, em pisos revestidos com 

esse material.  

 

Logo, os objetivos deste trabalho são: 

 

● Avaliar problemas de desplacamento cerâmico no revestimento externo do piso da residência localizada na SHIS QI 

23, Chácara 18, Lote A/B - Lago Sul, Brasília-DF; 

 

● Discutir sobre as causas do problema; 

 

● Ressaltar a importância do uso adequado de produto na limpeza e manutenção de pisos com revestimento cerâmico.  

 

2. LOCALIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA 

A Residência em estudo está localizada no endereço SHIS QI 23 Chácara 18 Lote A/B – Lago Sul, e com as coordenadas 

geográficas 15°50'46.95"S (Latitude) e 47°50'32.12"O (Longitude). Na Figura 1 é apresentada a imagem satélite da 

edificação extraída da ferramenta de mapas Google Earth. 
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Figura 1 - Vista superior da localização da Casa das Praças (Google Earth) [8]. 

 

3. DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

A Casa das Praças, contém dois pavimentos, tendo sido construída em concreto armado com vigas protendidas, alvenarias 

em bloco cerâmico/bloco de concreto, e paredes de gesso acartonado, com esquadrias em madeira, alumínio, ferro e aço, 

além de revestimento em cerâmica, porcelanato e pedras naturais. A Figura 2 ilustra a residência. 

 

 

Figura 2 – Vista frontal da Casa das Praças [8]. 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 Inspeção visual 

 

Inicialmente, o trabalho de levantamento das manifestações patológicas foi baseado em vistorias de perícia técnica feitas 

in loco apresentadas no revestimento externo do piso da residência. Realizou-se uma inspeção visual do revestimento, no 
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qual foi caracterizado e registrado todos os sintomas visuais existentes, como desplacamentos cerâmicos, fissuras e 

eflorescências. 

 

Mas também, complementar a esta etapa, efetuou-se o levantamento histórico desses problemas, em que se procurou 

indícios das causas de tais manifestações patológicas. 

 

4.2 Ensaio de percussão 

 

Segundo a NBR 13753 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa 

colante - Procedimento, foram efetuados ensaios de percussão para estabelecer a área impactada. 

 

4.3 Ensaio de resistência de aderência à tração 

 

De acordo com a NBR 13528 - 2010 - Revestimento de paredes de argamassa inorgânicas - Determinação da resistência 

de aderência à tração. Os ensaios foram realizados em seis pontos diferentes no piso externo. 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Análise visual 

 

As seguintes observações foram elaboradas no decorrer da inspeção visual dos revestimentos: 

  

Existem vários locais no piso externo que apresentaram eflorescências, conforme a Figura 3. Destaca-se que, se verificou 

o uso de produtos de limpeza ácidos, utilizados na manutenção usual dos pisos, (Figuras 3, 4 e 5). 

 

 

 
       Figura 3 - Eflorescências no Deck [8].  

 

 

 

764



 

 
 

 

 

 

 
 

  Figura 4 - Produtos de limpeza ácidos utilizados na manutenção nos pisos externos [8]. 

 

                            

 
Figura 5 - Utilização de produtos de limpeza ácidos nos pisos externos [8]. 

 

Vários locais do piso externo apresentaram desplacamento cerâmico. Com relação a ruptura do revestimento, constatou-

se três situações distintas: 

 

i. Ruptura na própria argamassa polimérica, Figura 6; 
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Figura 6 - Ruptura na argamassa polimérica [8]. 

 

ii. Ruptura na interface argamassa colante/cerâmica com o assentamento sem falha executiva, como na Figura 7; 

 

 

 
  Figura 7 - Ruptura na interface argamassa colante/cerâmica [8]. 

 

iii. Ruptura na interface argamassa colante/cerâmica com o assentamento com falha executiva, Figura 8; 
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Figura 8 - Ruptura devido à falha executiva [8] 

 

Após a retirada de algumas cerâmicas, foi observado o desgaste em algumas partes da ligação entre a argamassa colante 

e o revestimento cerâmico, possivelmente devido ao ataque ácido provocado pelos produtos de limpeza (Figura 9). 

 

 
         Figura 9 - Ataque ácido na argamassa colante [8] . 

 

 

5. 2 Ensaio de aderência à tração 

 

Foram realizados ensaios em seis locais diferentes, a fim de verificar a qualidade da argamassa colante utilizada no 

assentamento do revestimento do piso externo. Segue os resultados obtidos, na Tabela 1. 
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    Tabela 1 - Resultados ensaio de aderência à tração [8]. 

Região Ruptura predominante Média do Resultado (MPa) 

Ponto 1 Interface Arg. Colante/Cerâmica 0,38 

Ponto 2 Interface Arg. Colante/Cerâmica 0,21 

Ponto 3  Interface Arg. Colante/Cerâmica 0,26 

Ponto 4  Interface Arg. Colante/Cerâmica 0,34 

Ponto 5 Interface Arg. Colante/Cerâmica 0,21 

Ponto 6 Interface Arg. Colante/Cerâmica 0,22 

 

Conforme NBR 13528:2010, os resultados obtidos na maioria dos locais ensaiados, não atenderam ao valor mínimo de 

0,30 MPa, apesar do revestimento ensaiado ter apresentado correta aplicação. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O desplacamento cerâmico constitui uma das manifestações patológicas que mais afeta construções em todo o Brasil, 

sendo um transtorno que ocasiona relativo aumento no custo do pós-obra, diminuição da vida útil do material e, 

consequentemente, provoca a necessidade de reformas precoces nas edificações.  

 

Portanto, este estudo de caso de problemas relacionados ao desplacamento cerâmico em revestimento externo de um piso 

residencial no Lago Sul, evidencia como um conjunto de ações que vão desde o processo executivo dos revestimentos, 

até a limpeza e manutenção dos mesmos, influenciam características como a durabilidade e desempenho do material, o 

que podem acelerar os processos de deterioração do revestimento e causar desconforto e insatisfação aos usuários .  

 

A análise visual permitiu constatar que a eflorescência foi provocada pela penetração de água no rejunte, que estava 

deteriorado devido ao uso de produtos ácidos, e, posterior lixiviação do hidróxido de cálcio da argamassa colante e de 

contrapiso para a superfície do piso. 

 

Já a verificação de algumas rupturas na interface argamassa colante/cerâmica com o assentamento e os resultados obtidos 

no ensaio de aderência à tração em seis locais diferentes, em que apenas os pontos 1 e 4 atenderam ao valor mínimo de 

0,30 MPa especificados pela NBR 13528:2010, propiciaram averiguar que houve falhas de execução em algumas áreas 

do piso que desplaram, apesar da maior parte ter sido aplicada em dupla colagem, apresentou baixo valor de aderência. 

Isso ocorreu devido as falhas no preparo da argamassa colante e/ou à uma falha da própria argamassa. 

 

Em síntese, as manifestações patológicas foram provocadas por alguns fatores, como o uso de material impróprio para 

limpeza e manutenção do piso; além de falhas durante as fases de execução das etapas construtivas, por possíveis erros 

na argamassa utilizada. Logo, é preciso cautela com as especificações dos materiais e um controle de execução com 

respeito às questões normativas, buscando atender as questões de desempenho e funcionalidade da construção, a fim de 

não comprometer o conforto e bem-estar dos usuários. Do mesmo modo, é imprescindível que se observe o uso de 

produtos adequados na limpeza e manutenção dos pisos com esse tipo de revestimento. 
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RESUMO 

 

Uma das principais manifestações patológicas ocorrentes no concreto armado é a corrosão de armaduras, esta é 

extremamente prejudicial, pois afeta sua durabilidade e diminui sua vida útil. O artigo tem como objetivo estudar este 

fenômeno, evidenciando suas causas, origens, sintomas e métodos de prevenção e controle. A metodologia consiste 

num estudo teórico do tema e um estudo de caso realizado com artefatos de concreto armado presentes na Orla de 

Olinda/PE. A Orla possui 6,5 km de extensão, ao todo foram analisados 260 bancos, alguns postes e estruturas 

destinadas ao lazer, num trecho de 500 m. Uma inspeção preliminar foi realizada através de registro fotográfico e 

levantamento de danos. Pôde-se constatar que 90% dos bancos analisados apresentavam estado avançado de corrosão. 

Enquanto que os outros artefatos de concreto armado, apesar de afetados, apresentavam corrosão em intensidade 

inferior aos bancos. A atual situação está associada à falta de manutenções periódicas, no entanto, fatores importantes 

que influenciam diretamente a durabilidade e vida útil do concreto podem ter sido negligenciados durante as fases de 

projeto e execução. 

 

Palavras-chave: corrosão de armaduras; artefatos de concreto; inspeção; orla. 

 

ABSTRACT 

 

One of the main pathological manifestations occurring in reinforced concrete is reinforcement corrosion, which is 

extremely harmful because it affects its durability and shortens its useful life. The article aims to study this 

phenomenon, highlighting its causes, origins, symptoms and methods of prevention and control. The methodology 

consists of a theoretical study of the subject and a case study performed with reinforced concrete artifacts present in the 

Olinda/PE shoreline. The Rim is 6.5 km long, in all 260 benches, some poles and structures destined for leisure were 

analyzed, in a stretch of 500 m. A preliminary inspection was performed through photographic record and damage 

survey. It was found that 90% of the analyzed benches presented an advanced state of corrosion. While the other 

reinforced concrete artifacts, despite being affected, presented corrosion in lower intensity than the benches. The current 

situation is associated with the lack of periodic maintenance, however, important factors that directly influence the 

durability and useful life of the concrete may have been neglected during the design and execution phases. 

 

Keywords: reinforcement corrosion; concrete artifacts; inspection; seashore. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O concreto tem sua origem milenar e atualmente é o material estrutural mais utilizado no mundo. Desde os primórdios o 

ser humano busca maneiras de se adaptar melhor ao meio onde vive, por isso sempre se propôs a realizar obras de 

construção civil. No século XIX, surgiu o concreto armado, devido a necessidade de aliar a durabilidade e resistência à 

compressão da pedra com a resistência mecânica do aço, além da vantagem de poder passar a assumir qualquer forma, 

com facilidade, bem como proporcionar a proteção do aço contra a corrosão. Com essa inovação acreditava-se que o 

concreto armado poderia atingir uma vida útil elevada sem a necessidade          de          manutenção       [1]. 
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No entanto, posteriormente foram observadas algumas falhas e imperfeições apresentadas no concreto armado, as quais 

são chamadas de manifestações patológicas. Essas manifestações começam prejudicando esteticamente a estrutura, e 

pode chegar a ocasionar a perda da sua capacidade      resistente      e      até   colapsar. 

 

A corrosão de armaduras é uma das lesões mais comuns, fato preocupante visto que em relação ao custo de reparo do 

problema e ao comprometimento da estrutura, esta seja a manifestação mais significante [2]. Pode ser ocasionada por 

carbonatação (reação química), no qual ocorre uma reação gás-metal, com formação de uma película de óxido na 

camada superficial da barra de aço. E por cloretos (reação eletroquímica) que se dá pela existência de água, atuando 

como eletrólito, a presença de oxigênio, e a existência de uma diferença de potencial, ou seja, formação de uma pilha ou 

célula de corrosão. Este tipo de manifestação patológica é associado a fatores mecânicos, físicos, biológicos e químicos 

[1; 3]. 

 

O meio ambiente interfere diretamente na durabilidade das estruturas em concreto armado, por esse motivo, a 

preocupação com as manifestações patológicas deve ser ainda maior em ambientes marinhos [4]. Isso se deve ao fato da 

água do mar possuir gases (dissolvidos e na superfície da água), e íons de sódio, potássio, magnésio, cloro, sulfatos e 

cálcio em grande quantidade, os quais são altamente corrosivos, acelerando o processo de deterioração e 

comprometendo a durabilidade da estrutura de concreto [4]. A NBR 6118 [5] classifica em áreas que sofrem influência 

marítima como classe III, por apresentarem forte grau de agressividade e grande risco de deterioração das estruturas 

presentes nelas. 

 

Desta forma, o presente trabalho consiste numa apresentação sucinta dos principais fatores que contribuem no 

desenvolvimento da corrosão de armaduras no concreto armado, os tipos de corrosão, os métodos de prevenção e 

recuperação, e apresenta um estudo de caso da ocorrência dessa manifestação patológica nos artefatos de concreto da 

Orla marítima de Olinda, localizada no estado de Pernambuco, visando contribuir para o meio técnico da área, com o 

intuito de ampliar o conhecimento relacionado ao tema proposto. 

 

2. CORROSÃO DE ARMADURAS 

 

2.1 Definição e classificação 

 

A corrosão é a deterioração de um material metálico, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente, que pode 

estar ou não ligada a esforços mecânicos. Quando ocorre por ação química (também conhecida por oxidação), há a 

formação de uma película de óxido na superfície da barra, causada por uma reação gás-metal, se trata de um processo 

lento e não é considerado o mais crítico de deterioração do aço [6]. Diferentemente da corrosão eletroquímica, que 

ocorre em meio aquoso, e além de ser a mais encontrada em estruturas de concreto armado, é a que realmente gera 

problemas para as mesmas. A corrosão se dá pela formação de uma pilha, com eletrólito e diferença de potencial entre 

trechos da superfície do aço, este fenômeno ocorre principalmente pela presença de umidade no concreto em contato 

com a armadura [1], provocando a redução da área da seção transversal do aço, e como consequência, diminuindo sua 

capacidade de suportar cargas, bem como a elasticidade e ductilidade [7]. 

 

O concreto oferece uma proteção física, separando o aço do contato direto com o meio externo, e uma proteção 

química, que promove a formação de uma película passivadora de óxido que envolve o aço, conferida pelo elevado pH 

do concreto [8]. A fase de iniciação da corrosão corresponde ao período em que ocorre o transporte de agentes 

agressivos, como o CO2, na rede de poros do concreto, tendo por consequência a redução do pH e, a despassivação da 

armadura, o que dá origem a uma célula eletroquímica, responsável pela propagação do processo corrosivo [7]. 

 

A formação de uma célula eletroquímica apresenta os seguintes componentes: 

• Ânodo: eletrodo onde há a oxidação e onde a corrente elétrica (íons positivos) entra no eletrólito; 

• Cátodo: eletrodo onde a corrente elétrica sai do eletrólito (elétrons), provocando reação de redução; 

• Eletrólito: condutor contendo íons que transportam a corrente elétrica do ânodo para o cátodo; 

• Circuito metálico: ligação metálica entre o ânodo e o cátodo. 

 

O eletrólito é representado pela umidade presente no interior do concreto, já a diferença de potencial, pode ocorrer por 

diversas razões, como: aeração, concentração de sal, diferença de umidade, tensão no concreto e no aço e falta de 

uniformidade na composição do aço [8]. Na superfície da armadura no processo corrosivo surgem ânodos oriundos de 
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sua despassivação, favorecendo a dissolução do ferro e liberando elétrons para os cátodos. Na Figura 1 é indicada a 

formação da célula corrosiva: 

 

 
Figura 1 – Célula de corrosão [2] apud [6]. 

Com o processo corrosivo, pode haver uma redução da seção transversal do aço, manchas superficiais provenientes dos 

produtos ricos em óxido de ferro, que além disso, formam uma “crosta” ao redor das armaduras devido ao grande 

acúmulo, e também, perda da aderência entre a armadura e o concreto. Trata-se de uma reação bastante expansiva, 

ocupando um volume de 3 a 10 vezes superior ao volume original da armadura, com isso, geram tensões internas que 

provocam fissuras no concreto, o que facilita a entrada de agentes agressivos do meio, depois ocasionam o 

destacamento do cobrimento do concreto, resultando na armadura exposta, podendo até levar a estrutura ao colapso [8]. 

A Figura 2 esquematiza os esforços gerados neste processo, e a Figura 3 ilustra a perda de seção do aço ao sofrer 

corrosão: 

 

Figura 2 – Esforços que levam à fissuração e destacamento do concreto devidos à corrosão de armaduras [1]. 

 

 
Figura 3 – Perda de seção do aço [1]. 

 

A depender da morfologia, a corrosão pode ser classificada em três tipos: 

• Uniforme: ocorre em toda a barra de aço, ocasionando uma perda uniforme na massa da ferragem, e não 

apresenta tanta gravidade quando comparada com as outras; 

• Localizada ou por pites: ocorre em uma região pontual da barra, causada principalmente pela presença de 

bromo, iodo e íons cloreto, sendo esse o mais prejudicial, portanto é considerada a corrosão do tipo mais grave. 

Caracteriza- se pela presença de uma cavidade com elevada relação entre o comprimento e o diâmetro da peça, 

que se propaga rapidamente, deteriorando as propriedades mecânicas da armadura; 
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• Sobtensão: Ocorre quando o metal é submetido simultaneamente a uma tensão de tração da armadura, dando 

origem as fissuras. Esse tipo é mais comum em armaduras protendidas, e também pode ser considerada um 

tipo grave de corrosão, visto que se caracteriza pela ruptura brusca do material, acontecendo no interior do aço, 

sem mostrar sinais visíveis e sem grandes deformações [1; 5]. 

 

A Figura 4 demonstra os diferentes tipos de corrosão que podem ocorrer na armadura. 

 

 
Figura 4 – Tipos de corrosão na armadura [10]. 

 

2.2 Principais fatores que provocam corrosão nas armaduras 

 

i. Carbonatação do concreto 

 

A carbonatação é um dos processos prejudiciais ao concreto armado, ocorre todas as vezes que o elemento é exposto a 

agentes agressivos, principalmente o dióxido de carbono (CO2), e pode ser dividido em duas fases. A primeira é 

chamada de iniciação, que corresponde ao tempo em que a película passiva protetora da armadura (formada pela 

combinação da ferrugem com o hidróxido de cálcio – Ca(OH)2) leva para degradar e permitir a ação dos agentes 

agressivos na armadura [1]. Caracteriza-se pela difusão do CO2, que reage com a umidade presente ao penetrar na 

matriz porosa do concreto, dando origem ao ácido carbônico (H2CO3). Este, por sua vez, reage com os hidróxidos de 

cálcio presentes na pasta de cimento formando o carbonato de cálcio (CaCO3), que consome os álcalis da pasta e reduz 

o pH do concreto, formando uma região com pH < 9 (região carbonatada) e a outra com pH > 12 (região não 

carbonatada). O aço se torna vulnerável à corrosão quando a carbonatação avança para o interior da estrutura e destrói a 

camada passivadora [1; 5]. A Figura 5 ilustra o avanço da frente de carbonatação e sua relação com a redução do pH do 

concreto e a Figura 6 mostra a despassivação do aço devido a esta reação: 

 

 
Figura 5 – Frente de carbonatação e alteração do pH do concreto no tempo. 
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Figura 6 – Despassivação do aço [11]. 

 

O processo de carbonatação inicia-se na superfície do concreto, e à medida que avança internamente, atravessando o 

cobrimento da armadura, estas ficam despassivadas devido a perda de alcalinidade, então começa o processo de 

corrosão. Na fase de propagação, para que haja a formação dos produtos de corrosão, é necessário que, primeiro, o 

hidróxido ferroso se transforme em hidróxido férrico, reagindo na presença de oxigênio e água, e em seguida, se 

transforme em óxido férrico hidratado, também denominado produto da corrosão [2; 7]. 

 

Alguns fatores influenciam na velocidade de propagação desta reação, como por exemplo: altas concentrações de CO2 

na atmosfera, umidade relativa do ar em torno de 60 % e 80 %, alta relação água/cimento, má execução da cura do 

concreto ou a falta dela [4]. Tem-se ainda a espessura inadequada da cobertura de concreto sobre as armaduras como 

fator de aceleração do processo, que deve atender ao mínimo de acordo com a classe de agressividade a qual a estrutura 

está exposta. 

 

ii. Ações dos cloretos 

 

Em ambientes marinhos, a corrosão de armadura ocorre, na maioria das vezes, devido à ação de cloretos. Os íons 

penetram o concreto pelo processo de difusão ou por absorção capilar, que depende da presença de água. Em concretos 

de saturação constante, a corrosão não ocorre ou ocorre em velocidade muito baixa, pois para haver a corrosão também 

é necessária a presença de oxigênio. Sendo assim, a alta presença de íons cloretos em ambientes marinhos agrava ainda 

mais a deterioração do concreto [4]. A absorção capilar geralmente é o primeiro passo para a penetração de íons cloreto, 

esse mecanismo depende da porosidade, a qual permite o transporte de líquidos para o interior do concreto. Ou seja, 

quanto menor for o diâmetro dos poros, maiores serão as forças de capilares de sucção [6]. Já a difusão iônica é o 

mecanismo de transporte dos cloretos dentro do concreto, e acontece devido a gradientes de concentração iônica, dentro 

do concreto ou do meio externo para o interior deste [1]. 

 

Os íons cloreto podem ser encontrados no concreto de três formas distintas: fisicamente adsorvidos na zona superficial 

do concreto; combinados quimicamente com o C3A e o C4AF do cimento formando o cloroaluminato de cálcio 

hidratado e o cloroferrato de cálcio hidratado, quando agrupados não promovem a despassivação da armadura; por fim, 

os íons cloreto podem estar livres nas soluções porosas do concreto, sem interagir com os compostos de hidratação da 

pasta, desta forma, atingem a armadura e promovem sua despassivação e combinados com os íons ferro formam o 

cloreto ferroso [4]. A Figura 7 mostra a atuação do ataque por cloretos: 

 

 
Figura 7 – Despassivação da armadura por cloretos [4]. 
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O ataque por cloretos provoca um tipo de corrosão localizada que promove perda da seção transversal do aço e pode 

levar a partição da barra, pode ocorrer desplacamento de material e o concreto obtém uma cor alaranjada [8]. 

 

3. MÉTODOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

Considerando a gravidade dos problemas que a corrosão traz ao concreto armado, alguns cuidados devem ser tomados 

desde a fase de projeto, como por exemplo, considerar o grau de agressividade do ambiente onde será construída a 

estrutura conforme a classificação da NBR 6118 [5], utilizar adequadamente o cobrimento, a relação água/cimento, a 

abertura máxima de fissuras e o fck do concreto.  

 

Para ambientes marinhos, já que o concreto estará sob condições especiais de exposição, há a NBR 12655 [3] que 

recomenda requisitos mínimos de durabilidade. Além disso, podem ser usados aditivos inibidores de corrosão, com a 

função de impedir ou reduzir a corrosão nas armaduras, realizar proteção catódica da armadura ou até mesmo substituir 

a armadura de aço carbono por um aço inoxidável, uso de uma base de zinco sob a ferragem, compostos à base de 

polímeros com reforço de fibra de vidro entre outras medidas [1;6]. 

 

Em casos onde a corrosão já se iniciou, o processo para a recuperação da estrutura é mais complicado. Segundo Helene 

[9], esse processo pode ser dividido em 3 etapas, a primeira consiste numa limpeza rigorosa, com jato d’água, a fim de 

retirar todo o concreto solto ou fissurado, inclusive camadas de óxido/hidróxido da superfície da barra de aço. Na 

segunda, recomenda-se analisar se houve redução da seção transversal da armadura atacada, e se for viável, fazer esta 

análise através de ensaios comparativos entre as armaduras saudáveis e as atingidas. Se for o caso, deve-se colocar 

outros estribos e/ou armaduras longitudinais. Na última etapa é onde ocorre a reconstrução do cobrimento das barras de 

aço, onde o concreto deve ser bem adensado para impedir a penetração de umidade, oxigênio e agentes agressivos, deve 

ser feita a recomposição da área de seção de concreto original a fim de garantir a manutenção da capa passivadora do 

aço [6]. 

 

4. ESTUDO DE CASO 

 

4.1 Caracterização 

 

O estudo de caso foi realizado na Orla de Olinda que possui, aproximadamente, 6,5 km de extensão que engloba os 

bairros de Bairro Novo, Casa Caiada e Rio Doce da cidade de Olinda, A Orla possui um calçadão com algumas 

estruturas em concreto armado como bancos, postes, e estruturas destinadas a lazer, como mostra a Figura 8: 

 

 
Figura 8 – Artefatos de concreto armado da Orla de Olinda. 

 

 

4.2 Metodologia 

 

Para a inspeção dos artefatos de concreto armado da Orla de Olinda, foi escolhido um trecho, por ter uma maior 

concentração de artefatos, cujo início deu-se na Rua Alberto Lundgren e o final na Rua Francisco A de Barros leite, em 

um percurso total de 500 metros, conforme figura 9. Foram analisados bancos, postes e estruturas destinadas ao lazer 

presentes na Orla. 

 

775



 

 
 

 

 

 

 
Figura 9 – Identificação da área de estudo (Google Maps, 2019). 

 

 A inspeção preliminar foi realizada segundo as recomendações do Boletim Técnico da ALCONPAT [8] que orienta um 

exame visual geral da estrutura por meio de registro fotográfico e um levantamento dos danos. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Em relação aos bancos, dos 260 vistoriados, 90% apresentavam estado avançado de corrosão, alguns deles 

apresentaram essa manifestação apenas na face voltada para praia, outros apenas na face voltada para Avenida Marcos 

Freire, e ainda alguns deles apresentaram a corrosão em ambas as faces, conforme as Figuras 10 e 11 a seguir: 

 

234; 90%

26; 10%

Apresentaram

sinais de corrosão
Não apresentaram

sinais de corrosão

 
Figura 10 – Ocorrência de corrosão nos bancos. 

125; 48%

91; 35%

44; 17%

Nas duas faces

Apenas na face

voltada para a

avenida

Apenas na face

voltada para o mar

 
Figura 11 – Ocorrência de corrosão por faces dos bancos. 
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Vale destacar que os 35% dos bancos que apresentaram sintomas de corrosão apenas na face voltada para avenida pode 

ser explicado pelo fato de que a água da chuva incide com menor frequência nessa face, dessa forma, os íons de cloretos 

podem se acumular e acelerar o processo de corrosão de armaduras. Por outro lado, na face voltada para o mar, a água 

da chuva incide com maior frequência carreando os íons de cloreto que atacam as estruturas, sendo assim, essa face 

apresenta um número menor de ocorrência da corrosão, como verificado na inspeção. Alguns bancos apresentaram 

significativa perda da secção do aço e manchas de óxidos ferrosos, como pode ser visto nas Figura 12. A maioria, 

entretanto, está caracterizada por fissuras, desprendimento do concreto e armadura exposta. 

 

 

 
Figura 12 – Corrosão de armaduras nos bancos da Orla de Olinda/PE. 
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A espessura do concreto sob as armaduras era de 2,5 cm em média, valor inferior ao recomendado pela NBR 6118 [5] 

para elementos de concreto armado expostos em área marinhas cujo valor mínimo deveria ser de 3,5 cm. Tal fator, 

como visto anteriormente, influência na velocidade em que ocorrem as reações até que a corrosão aconteça, ou seja, no 

caso estudado os bancos tiveram sua vida útil reduzida, entre outros possíveis fatores, devido à cobertura ineficiente das 

armaduras. 

 

Observa-se na Figura 12 a presença de corrosão nas armaduras dos bancos da Orla de Olinda, esta situação está 

relacionada ao meio ambiente propício ao desenvolvimento desta manifestação patológica, a cobertura inadequada das 

armaduras e principalmente a falta de manutenções periódicas nas estruturas. A atual condição dos bancos compromete 

a segurança dos usuários e tende a tornar-se cada vez mais grave caso uma recuperação não seja realizada 

imediatamente nos bancos que apresentaram esse problema. 

 

Em relação aos outros artefatos de concreto armado, como postes e estruturas utilizadas para lazer, apesar de 

deterioradas, não se apresentam no mesmo grau de intensidade que os bancos da Orla, inclusive nota-se que, nas 

estruturas de lazer, houve um reparo realizado recentemente, no entanto apenas na pintura, como mostram as 

figuras 13 e 14: 

 
Figura 13 – Corrosão de armaduras nas estruturas de lazer da Orla de Olinda/PE. 

 

 
Figura 14 – Corrosão de armaduras nos postes da Orla de Olinda/PE. 
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Foram vistoriados 5 postes e foi possível notar que em todos, as faces voltadas para a avenida eram mais deterioradas, 

visto que a água da chuva incide com menor frequência nessa face, acelerando o processo de corrosão pelo acúmulo de 

íons cloretos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse estudo de caso, ficou claro o desenvolvimento de corrosão nos artefatos de concreto armado da Orla de 

Olinda/PE. Constatou-se que quase 100% dos bancos apresentaram o fenômeno em pelo menos uma das faces, e 48% 

desenvolveu o problema em ambos os lados. De acordo com a situação na qual se encontram, pode-se afirmar que essas 

estruturas não têm periodicidade de manutenções, as quais são de responsabilidade do poder público. Tendo em vista a 

agressividade do ambiente marinho, a tendência é uma deterioração mais rápida agravada pela cobertura inadequada das 

armaduras identificada no caso estudado, e considerando as circunstâncias atuais, em pouco tempo perderão sua 

utilidade por ameaçar a segurança dos usuários.  

 

Apesar das estruturas destinadas ao lazer terem sido pintadas, continuam com os degraus da escada do escorregador 

com o aço a mostra, por exemplo. Os postes possuem fissuras e manchas, aparentemente em menor intensidade e que 

causam menos impactos na vida das pessoas que frequentam a Orla do que os bancos, que são os mais afetados e 

diretamente utilizados.  

 

Sendo assim, faz-se necessário uma intervenção das autoridades públicas para recuperar estes bancos e as estruturas de 

lazer e postes. Olinda é uma cidade turística, portanto, recebe muitos frequentadores; todas essas pessoas (residentes ou 

visitantes) necessitam de segurança durante seus momentos de laser, demonstrando preocupação com a população e 

contribuindo para eu os visitantes se sintam seguros e voltem a visitá-la e recomendar para outras pessoas. 

 

A fim de evitar a manifestação precoce da corrosão deve-se tomar alguns cuidados de projeto, como garantir o 

cobrimento adequado conforme a agressividade do meio e especificação adequada dos materiais; na de execução, 

respeitar as recomendações de projeto; e na fase de uso, a estrutura deve passar por manutenções periódicas e se 

constatado a presença de corrosão nas armaduras, deve-se proceder com o tratamento para impedir seu avanço e 

restaurar o concreto armado danificado. 

 

REFERÊNCIAS 

 

[1] MARQUES, V. S. Recuperação de estruturas submetidas a corrosão de armaduras. Projeto de Conclusão de 

Curso (Graduação) – Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 

2015. 

 

[2] HELENE, P.; FIGUEIREDO, E. P.  Manual de Reparo, Proteção e Reforço de Estruturas de Concreto. São 

Paulo: [s/n]. p. 19- 99. 

 

[3] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12655: Concreto de cimento Portland — 

Preparo, controle, recebimento e aceitação — Procedimento. Rio de janeiro, 2015. 

 

[4] SILVA, S. S. Diagnóstico de estruturas de concreto em ambientes marinhos: Estudo de Caso de uma 

Plataforma de Pesca. Universidade Federal de Goiás, 2017. 

 

[5] ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6118: Projetos de Estruturas de Concreto – 

Procedimento. Rio de janeiro, 2014. 

 

[6] COMIM, K. W.; ESTACECHEN, T. A. C. Causas e alternativas de reparo da corrosão em armaduras para 

concreto armado. Revista Constituindo. Belo Horizonte, v. 9, Ed. Esp. de Patologia, p. 36 – 47, Jul – dez de 2017. 

 

[7] FELIX, E. F.; RODRIGUES BALABUCH, T. J.; CORRÊA POSTERLLI, M.; POSSAN, E.; CARRAZEDO, R. 

Análise da vida útil de estruturas de concreto armado sob corrosão uniforme por meio de um modelo com RNA 

acoplado ao MEF. Revista Alconpat, v. 8, nº 1, abril de 2018. 

 

779



 

 
 

 

 

 

[8] FIGUEIREDO, E. P. E MEIRA, G. - BOLETIM TÉCNICO 06 – Corrosão das armaduras das estruturas de 

concreto, ALCONPAT, 2013. Disponível  em: http://alconpat.org.br/wp- content/uploads/2012/09/B6-

Corros%C3%A3o- das-armaduras-das-estruturas-de-concreto.pdf Acesso em: 10 set. 2019. 

 

[9] HELENE, P.; FIGUEIREDO, E. P. Introdução da vida útil no projeto das estruturas de concreto NB/2001. 

Workshop sobre durabilidade das construções. São José dos Campos. 2001. 

 

[10] CASCUDO, O. O controle da corrosão de armaduras em concreto: Inspeção e técnicas eletroquímicas. São 

Paulo: PINI, 1997. 

 

[11] SANTOS, A. V. B. Corrosão de armadura em estruturas de concreto armado devido a carbonatação. Revista 

Especialize Online IPOG, Ed. 10, Vol. 1, 2015. 

 

 

 

780



 

 
 

 

 

 

ÁREA TEMÁTICA: Patologias e Vida Útil 

 

 

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS PRESENTES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO: UM ESTUDO DE CASO EM HOTEL DO LITORAL PARAIBANO   

 

 

SILVA, Ana Luiza Nóbrega Pereira da1; NUNES, Lívia Ferreira 2; JÚNIOR, Antônio da Silva Sobrinho³; 

FEITOSA, Alan de Oliveira4 

 
1 Centro Universitário de João Pessoa - Unipê, João Pessoa-PB, Brasil, ananobrega95@outlook.com, 0000-0001-7378-

9290 
2 Centro Universitário de João Pessoa - Unipê, João Pessoa-PB, Brasil, engliviaferreiranunes@gmail.com 

3 UFPB/Centro Universitário de João Pessoa – Unipê, João Pessoa-PB, Brasil, sobrinhojr@hotmail.com 
4 Centro Universitário de João Pessoa – Unipê, João Pessoa-PB, Brasil, alanof.ufpb@gmail.com 

 

 

RESUMO 

 

A durabilidade das estruturas de concreto armado é um dos principais aspectos levados em conta quando se analisa 

temáticas importantes como vida útil e segurança de uma construção. Tal aspecto é alterado quando as edificações sofrem 

de manifestações patológicas, que são as principais causas de deterioração das estruturas de concreto armado. As origens 

e causas advém de diversos fatores, estes podem surgir na fase de concepção e execução, como também ao longo dos 

anos de utilização da edificação. Os custos em recuperação das estruturas de concreto armado são elevados, por isso surge 

a necessidade de se estudar as manifestações patológicas de forma a evitá-las ou de realizar um reparo eficiente. O presente 

trabalho analisa a origem, causa e comportamento das manifestações patológicas nas estruturas de concreto armado e as 

possibilidades de recuperação da estrutura de um hotel no litoral de João Pessoa-PB, construído na década de 70. Foram 

realizadas vistorias no local e os resultados mostraram diversas manifestações patológicas dentre elas: desplacamento e 

desagregação do concreto; corrosão das armaduras; fissuras e trincas; eflorescência; ataque biológico e deterioração por 

erosão física. A conclusão é que tais manifestações patológicas são resultantes de diversos fatores, destaca-se a localização 

em um ambiente agressivo, falhas no processo de manutenção da estrutura e nos métodos de reparo escolhidos. 

 

Palavras-chave: Manifestações patológicas; Concreto armado; Recuperação; Estruturas de concreto. 

 

ABSTRACT 

 

The safety of reinforced concrete structures is one of the main aspects taken into account when analyzing important issues 

such as the useful life and safety of a construction. This aspect is changed when buildings suffer from pathological 

manifestations, which are the main causes of deterioration of reinforced concrete structures. The origins and causes come 

from several factors, these can arise in the design and execution phase, as well as over the years of use of the building. 

The costs in recovering reinforced concrete structures are high, so there is a need to study pathological manifestations in 

order to avoid them or to carry out an efficient repair. The present work analyzes the origin, cause and behavior of 

pathological manifestations in reinforced concrete structures and the possibilities of recovering the structure of a hotel on 

the coast of João Pessoa-PB, built in the 70s. On-site inspections were carried out and the results showed several 

pathological manifestations, among them: debarking and concrete breakdown; reinforcement corrosion; cracks and 

cracks; efflorescence; biological attack and deterioration by physical erosion. The conclusion is that such pathological 

manifestations are the result of several factors, highlighting the location in an aggressive environment, failures in the 

structure maintenance process and in the chosen repair methods. 

 

Keywords: Pathological manifestations; Reinforced concrete; Recovery; Concrete structures. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O maior desafio enfrentado pelas estruturas de concreto é a durabilidade, a recuperação de estruturas danificadas e 

compreender como esse material se comporta em seus diversos usos e ambientes [1]. 
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Segundo Andrade [2], podemos destacar dois fatores principais que afetam o desempenho e a durabilidade das estruturas 

de concreto armado: a qualidade do material utilizado e o ambiente em que a estrutura está inserida. Mehta e Monteiro 

[3] observaram que nos últimos anos tem se percebido a importância da qualidade e duração dos materiais ao longo de 

sua vida útil, isso porque tem se gasto muito com reparos e manutenção de estruturas que apresentaram problemas na sua 

fase de uso. Em países desenvolvidos, 40% do total de recursos da indústria da construção estão sendo encaminhados 

para restauração e reforço de estruturas já terminadas, e 60% utilizado em novas construções.  

 

Segundo Piancastelli [4], o concreto é um elemento que sempre está passível a sofrer modificações, pois ele interage com 

os elementos que o compõe, com os elementos externos do ambiente e também com os materiais que são adicionados. O 

concreto armado é composto de cimento, areia, brita, água e aço. Esses elementos interagem com os ácidos, bases, sais, 

gases e outros compostos presentes no ambiente. Dependendo da combinação dessas interações, surgirão patologias que 

comprometem o desempenho de toda a estrutura. Assim, desencadeiam uma série de efeitos que afetam de forma 

mecânica e visual uma edificação.  

 

Ripper e Souza [5], definem patologia da estrutura como “ Um campo da engenharia das construções que se ocupa do 

estudo das origens, formas de manifestação, consequências e mecanismos de ocorrência das falhas e dos sistemas de 

degradação das estruturas. ”. Os problemas patológicos se originam por falhas ocorridas durante a realização de alguma 

das atividades no processo de construção civil. Este processo pode ser divido em três etapas: concepção, execução e 

utilização. [6]. “Às patologias podem ocorrer numa estrutura tanto na fase de construção como durante o período pós-

entrega e uso”[7]. 

 

Diante desses fatos vemos a importância de se estudar as manifestações patológicas que ocorrem nas estruturas de 

concreto armado, as maneiras de se evitar e reparar tais deficiências. Tendo em vista que é um fator que afeta diretamente 

o desempenho e consequentemente a vida útil e a durabilidade de uma edificação. E principalmente o cuidado com a 

preservação da vida, já que erros podem causar acidentes estruturais e trazer riscos imensuráveis aos usuários. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

 

2.1 Localização 

 

O hotel está localizado no bairro de Tambaú, na cidade de João Pessoa/PB. Sua estrutura está a poucos metros do mar na 

costa litorânea. 

 

 
Figura 1 – Imagem da localização do hotel – Fonte Google Earth 
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2.2 Estrutura  

 

A construção do Hotel se deu por volta do início de 1970, seu sistema estrutural foi executado em concreto armado in 

loco. Sendo composto de pilares, vigas e lajes maciças. Grande parte de sua estrutura foi adotado o concreto aparente. O 

local escolhido para a construção estava inserido em um banco de areia à beira mar e possuía características de solo 

arenoso com lençol freático muito próximo da superfície, além da presença do movimento periódico das águas do mar. 

[11] 

 

2.3 Microambiente 

 

Sua estrutura está exposta aos intemperes do meio ambiente marinho, que é considerado pelos especialistas o ambiente 

mais nocivo ao concreto armado. Ele está localizado em uma zona de variação da maré e zona de molhagem, em que 

metade de sua estrutura é banhada, em certo período do dia, pelas águas do mar. Caracterizando essa região em que se 

encontra o hotel como de alta agressividade. Segundo Helene [12], as estruturas que estão localizadas nas regiões de 

variação e respingos de maré são as mais danificadas, pois possuem cloreto, água e oxigênio em quantidades suficientes 

para o processo de corrosão das armaduras.  

 

3 METODOLOGIA  

 

Para a coleta de dados foram realizadas vistorias no local, para obtenção de dados fotográficos das manifestações 

patológicas presentes e demais informações a respeito da estrutura da edificação. Após esse processo, foi realizada a 

análise das informações obtidas em campo. Dessa forma foi possível identificar as principais manifestações patológicas 

presentes nas estruturas de concreto armado do hotel, elaborar um diagnóstico de possíveis causas dessas anomalias e 

sugerir as melhores terapias para os casos abordados. 

 

4. DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DO HOTEL  

 

4.1 Ficha de avaliação patológica n ° 01 

 

i. Identificação: Placa de concreto armado, que compõe a estrutura externa do hotel. Essas placas reduzem o impacto da 

maré na estrutura. Ocorreu o desprendimento de partes da estrutura de concreto que compõe a placa. 

 

 
Figura 2 – Desplacamento e Corrosão 
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Figura 3 – Desplacamento do Concreto  

 

ii. Diagnóstico: Por essa estrutura estar localizada entre as linhas de maré alta e baixa, se torna vulnerável a fissuração e 

o lascamento do concreto. Esse processo se inicia pela corrosão das armaduras e também pelos ciclos de molhagem e 

secagem. Ataques químicos pela ação álcali-agregado e interações com a água do mar também ocorrem facilitando esse 

processo. Portanto, o concreto se torna enfraquecido pela micro fissuração e pelos ataques químicos, e entra em um 

processo de desintegração pela ação erosiva do mar e pelos impactos da areia, das pedras e cascalhos presentes na água. 

 

iii. Prognóstico: Se não tratada, tal estrutura continuará a perder seção (placas ou faixas) de concreto e isso deixará com 

que a mesma perca sua força resistente. Causando deficiências mecânicas no sistema estrutural. Além de eliminar a 

barreira física que o concreto exerce para as armaduras presentes na estrutura, acelerando o processo de corrosão das 

mesmas. 

 

4.2 Ficha de avaliação patológica n ° 02 

 

i. Identificação: Placa de concreto armado, localizada na região lateral, em que não há contato direto com a água do mar. 

Podemos identificar a corrosão nas armaduras transversais da placa de concreto, são estribos localizados nas tiras 

horizontais da estrutura.  

 

 
Figura 4 – Corrosão nos estribos 
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ii. Diagnóstico: Armadura transversal está exposta aos agentes externos nocivos a estrutura, sem qualquer cobrimento. O 

ar está carregado de íons cloreto, formado por uma névoa salina proveniente do mar, e essas substâncias se depositam 

diretamente na armadura, que se encontra sem proteção. Dessa forma, se inicia o processo de corrosão das armaduras. 

 

iii. Prognóstico: O processo de corrosão dos estribos pode avançar e causar outras manifestações como fissuras, 

desplacamento do concreto, expansão da estrutura. Como não está em contato direto com o mar, esse processo é mais 

lento que nas demais regiões. Na figura 4, vemos que foi feita uma tentativa de proteção dos estribos aplicando um 

material epóxi para fazer o cobrimento da armadura, porém juntamente com a cobertura da armadura deve ser feito o 

tratamento da armadura corroída, caso não seja realizado surgirão problemas na estrutura a longo prazo. 

 

4.3 Ficha de avaliação patológica n ° 03 

 

i. Identificação: Estruturas de concreto armado, expostas a intempéries do ambiente marinho. Com a presença de 

processos corrosivos nas estruturas de concreto armado que fica no lado leste do hotel, em contato direto com a maresia. 

 

 
Figura 5 – Estado de corrosão da parte externa do hotel 

 

 
Figura 6 – Corrosão da armadura 
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Figura 7 – Corrosão da armadura 

 

ii. Diagnóstico: Na figura 6, vemos um processo de corrosão bem avançado, uma corrosão generalizada da armadura. 

Podemos constatar que a armadura está totalmente exposta a substâncias que despassivam a camada protetora do aço, 

como os sulfatos; cloretos e dióxido de carbono. As demais figuras, mostram uma corrosão localizada, chamada de 

corrosão por pites, causada por ataque de cloretos a armadura.  

 

iii. Prognóstico: Casos que precisam de intervenção para manter a estabilidade e segurança das estruturas. Diversos fatores 

precisam ser decididos, como o material utilizado no reparo, se a recuperação será realizada na peça inteira ou apenas nos 

pontos que apresentam corrosão, se permanecerá o mesmo cobrimento.   

 

4.4 Ficha de avaliação patológica n ° 04 

 

i. Identificação: Estruturas portantes de concreto armado localizadas na parte externa do hotel, entre as tiras horizontais. 

Presença de áreas afetadas por eflorescência na superfície. 

 

 
Figura 8 – Eflorescência 
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Figura 9 – Eflorescência 

 

ii. Diagnóstico: Os sais provenientes da água do mar se depositam na superfície do concreto, juntamente com a exposição 

a água de infiltração ou intempéries, se inicia esse processo que danifica a aparência do elemento estrutural. Assim, ocorre 

a formação de carbonato de cálcio sobre o concreto. 

 

iii. Prognóstico: Caso não tratadas, podem provocar perda de resistência na estrutura de concreto armado, aumentar a 

agressão estética e visual do elemento, pois em contato com o gás carbônico presente no ar, aumenta a incidência das 

crostas brancas. 

 

4.5 Ficha de avaliação patológica n ° 05 

 

i. Identificação: Placas de concreto que recebem os impactos da maré diariamente e são afetadas por agentes nocivos ao 

concreto presentes na água do mar. 

 

 
Figura 10 – Desplacamento e fissuras 
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Figura 11 – Fissuras e trincas 

 

ii. Diagnóstico: As fissuras podem ter surgido por diversos fatores, tensões recebidas através do impacto das ondas do 

mar, a corrosão da armadura que levou a um processo de expansão da mesma, a reação álcalis-agregado pela presença de 

cloretos em grande quantidade, ação em conjunto com a desagregação do concreto. 

 

iii. Prognóstico: As fissuras podem ser tratadas, mediante a sua classificação (ativa quando a causa da fissura ainda age 

na estrutura ou passiva quando a causa agiu por um tempo, porém parou de interferir) e do conhecimento que se tem 

delas. Caso não sejam tratadas, levam a patologias como a desagregação do concreto, intensificação do processo de 

corrosão da estrutura, entre outros fatores. 

 

4.6 Ficha de avaliação patológica n ° 06    

 

i. Identificação: Estrutura externa que está em uma zona de variação de maré. 

 

ii. Descrição: Presença de lodo na região da base da estrutura que fica em constante umidade pelo contato direto com a 

maré e com a areia úmida.  

 

 
Figura 12 – Ataque biológico 
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ii. Diagnóstico: Estrutura sofrendo de ataques biológicos, pela presença de micro-organismos em ambiente úmidos. Como 

o local está em constante contato com a água do mar é inevitável a formação do lodo na estrutura.  

 

iii. Prognóstico: Os micro-organismos, e até mesmo a vegetação presente na água do mar podem penetrar na estrutura de 

concreto e utilizarem um espaço que pode vir a gerar tensões e fraturar o concreto. Além de afetar na estética da estrutura. 

 

4.7 Ficha de avaliação patológica n ° 07 

 

i. Identificação: Empenas de concreto armado dispostas radialmente em toda a estrutura externa do hotel em sua parte 

leste. Apresentam processo de desagregação sofrido pela estrutura de concreto armado, localizada na parte superior da 

placa de concreto, que tem função de proteção. 

 

 
Figura 13 – Desagregação do concreto 

 

ii. Diagnóstico: Esse processo ocorre em conjunto com a fissuração, causando a separação física da estrutura. Pode ter 

sido causado pela fissuração presente na estrutura, pela corrosão ou pela expansão do concreto em uma reação álcalis-

agregado 

 

iii. Prognóstico: Esse processo causa a perda de capacidade, localizada ou global, da estrutura resistir a esforços. 

 

4.8 Ficha de avaliação patológica n ° 08 

 

i. Identificação: Base dos painéis de concreto armado na estrutura externa, essa região fica em contato direto com a maré, 

recebendo os impactos das ondas diariamente. 

 

 
Figura 14 – Erosão na base da placa 
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Figura 15 – Erosão Física 

 

ii. Diagnóstico: Nesse caso a deterioração da estrutura de base, se deu por erosão física causada pela ação das águas e 

objetos flutuantes. Como consequência ocorre a perda de constituintes sólidos da massa de concreto.  

  

iii. Prognóstico: Causa danos a estrutura de base do hotel em sua parte leste, e a longo prazo pode danificar a estrutura, 

levando-a perder sua capacidade resistente.  

 

4.9 Ficha de avaliação patológica n ° 09 

 

i. Identificação: Pilar localizado internamente, na área de circulação. Sofrendo um processo de fissuração e desagregação 

na estrutura do pilar de concreto armado. 

 

 
Figura 16 – Deterioração na base do pilar interno 

 

ii. Diagnóstico: Na figura acima, verificamos a presença da desagregação e fissuração na base da estrutura do pilar e 

também próximo ao interruptor. Essa manifestação patológica pode ter sido iniciada pelo processo de infiltração presente 

no local, proveniente de algum vazamento interno das instalações hidráulicas. Também é possível perceber a presença de 

mofo na superfície. 
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iii. Prognóstico: As fissuras se não tratadas, podem levar a corrosão da armadura no interior do pilar. O ideal é resolver o 

a problemática da água na estrutura, caso não solucionada a causa, mesmo a estrutura reparada, a longo prazo irá deteriorar 

novamente a estrutura. 

 

4.10   Ficha de avaliação patológica n ° 10 

 

i. Identificação: Lajes de concreto armado localizadas no interior do hotel. Apresentam um processo de infiltração na laje 

de concreto, gerando desplacamento do revestimento e corrosão da armadura. 

 

 
Figura 17 – Infiltração na laje 

 

 
Figura 18 – Processo de corrosão gerado pela infiltração 
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Figura 19 – Estrutura metálica para conter o gotejamento 

 

ii. Diagnóstico: Ocorrem por meio das trincas e fissuras presentes na fachada da edificação ou na cobertura, que facilita 

a entrada de água até a laje de concreto armado. Podem também ser causadas pela má instalação hidráulica da edificação, 

que faz com que a água escorra pela estrutura de concreto causando danos na estrutura. A figura 19, mostra uma estrutura 

metálica utilizada para conter o gotejamento dentro do salão do hotel. 

 

iii. Prognóstico: As infiltrações se não tratadas podem causar grandes danos a estrutura do hotel. Acelerando outros 

processos patológicos, além de afetar no fator estético para os clientes que usufruem do serviço. 

 

4.11  Ficha de avaliação patológica n ° 11 

 

i. Identificação: Região interna do hotel, parede da fachada que está em contato com o mar, com processo de infiltração 

na estrutura, que causa problemas como o mofo e corrosão da armadura da laje. 

 

 
Figura 21 – Infiltração pela parede da fachada leste 
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Figura 22 – Infiltração na laje gerando corrosão 

 

ii. Diagnóstico: Nas figuras acima podemos ver a corrosão da armadura da laje, deterioração da superfície do concreto e 

sinais de eflorescência, todos esses fatores causados pelo processo de infiltração. Essa região é a face interna da fachada 

do hotel e sabemos que a fachada possui inúmeras fissuras e trincas que facilitam a entrada de água causando a infiltração 

nas estruturas de concreto.  

 

iii. Prognóstico: Para reparo da estrutura, é essencial que a fachada externa também seja recuperada, para que sejam 

sanadas as causas da infiltração. Diante disso, os demais problemas patológicos podem ser tratados. 

 

5. TERAPIA 

 

5.1 Corrosão de armaduras 

 

A forma de recuperação inicia pela limpeza do concreto. Primeiro se retira todo o concreto danificado e deteriorado da 

estrutura, de forma que seja encontrado o concreto são. É necessário eliminar o concreto cerca de 2 cm por detrás da 

armadura corroída, para que resíduos de corrosão não permaneçam deteriorando o aço. Após isso, é realizada a limpeza 

da armadura de preferência com jato de areia, pois as estruturas sofreram ataques por cloretos. E pode ser aplicado na 

armadura limpa um produto para inibir a corrosão. Caso a armadura esteja com perdas superiores de 15% a 25%, é 

necessário realizar a troca da armadura, respeitando as medidas de ancoragem e emendas por transpasse. É importante 

garantir a aderência do concreto original com o material de reparo, de forma que a superfície fique com uma rugosidade 

para aderir ao novo material. O material de reparo pode ser a base de cimento, a base polimérica ou de resina. Como 

medida preventiva executar a estrutura com cobrimento suficiente para proteção, além de escolher materiais apropriados 

para o ambiente em que se encontra a estrutura. 

 

5.1 Eflorescência 

 

Pode ser removida por processos simples como: escovação da superfície com escova dura e seca, escovação com água, 

jateamento leve de água ou leve jateamento de areia. Caso esses processos não solucionem, pode ser realizado a aplicação 

de uma solução ácida na superfície em pequenas áreas e após alguns minutos remover a eflorescência com uma escova 

dura. Após finalizar, lavar a superfície com água pura. Como medida preventiva, impermeabilizar a estrutura e utilizar 

hidrófugos na argamassa. 

 

5.2 Fissuras 

 

Se tratando de fissuras ativas, a opção de terapia é promover a vedação das fissuras, cobrindo ela como um todo e se 

necessário preencher com um material elástico e não resistente. De forma que admita e conviva com a patologia 

instaurada, porém impedindo a desagregação do concreto. Também podem ser utilizadas técnicas de injeção nas fissuras, 
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selamento e costura. Como medida preventiva, aliar o projeto com a execução de forma a evitar esforços não previstos 

que possam causar fissuras. 

 

5.3 Ataque biológico 

 

É um problema simples, que pode ser resolvido com uma limpeza e manutenção periódica na estrutura de concreto. 

 

5.4 Desagregação ou desplacamento do concreto 

 

Primeiramente realizar a limpeza da estrutura de concreto para retirar as impurezas, remover o concreto solto. Após esses 

processos realizar a recuperação com o próprio concreto, ou outro material de preferência, tendo o cuidado de fazer a 

preparação do concreto original para receber o material de reparo. Como medida preventiva realizar manutenções 

periódicas, utilizando materiais e técnicas apropriadas. 

 

5.5 Erosão 

 

As etapas a serem seguidas, seria primeiro realizar uma limpeza da estrutura para retirar as impurezas presentes, retirando 

totalmente a vida aquática existente e as partes de concreto soltas ou decompostas. O reparo para casos onde a estrutura 

está submersa, ou em contato com a água, é realizado utilizando argamassa epoxídica ou o graute. A argamassa é mistura 

manualmente, de forma que fique homogênea e sem a presença de ar, após a mistura pronta é aplicada uniformemente, 

de baixo para cima. O trabalho deve ser feito seguindo os ciclos de maré. Já o graute é preparado no misturador, adicionado 

água com um fator de 0,12. O graute é aplicado sob pressão, e de baixo para cima.   

 

5.6 Mofos e bolores causados por infiltração 

 

Solucionar a causa da infiltração, depois de solucionado agir na recuperação da estrutura retirando as partes danificadas 

pelo mofo e realizar a restauração. Como medida preventiva, realizar manutenção nas fachadas, cobertas e no sistema 

hidráulico do hotel.  

 

6. CONCLUSÃO 

 

A causa das manifestações patológicas advém de alguns fatores como, escolha do material; a forma de execução; o 

ambiente em que a estrutura está inserida, fatores esses que juntos desencadeiam falhas na estrutura. Através dos estudos 

e vistorias realizadas no hotel do litoral paraibano, foi possível identificar diversas manifestações patológicas presentes 

nas estruturas de concreto armado como: desplacamento do concreto; corrosão das armaduras; fissuras e trincas; 

eflorescência; ataque biológico; desagregação do concreto; deterioração por erosão física e infiltração. 

 

No caso especifico do hotel, sua situação se agrava por ter sido construído em uma zona de atmosfera marinha considerada 

agressiva as estruturas de concreto armado. O ambiente é totalmente exposto aos agentes nocivos a estrutura, além de 

sofrer o ataque químico, ele sofre diariamente os impactos causados pela variação da maré. Isso é evidenciado pelo fato 

de que a patologia mais presente no hotel é a corrosão das armaduras, principalmente as que se se encontram na parte 

externa que são banhadas pela água do mar na zona de variação de maré. Portanto poderíamos argumentar que a 

localização é a principal causa da deterioração da sua estrutura, levando em conta que é uma estrutura que possui quase 

50 anos de vida e não possui um sistema de manutenção eficiente. 

 

Para realizar o reparo ou reforço de uma estrutura leva-se em conta algumas variáveis como, a possibilidade de acesso ao 

local a ser reparado, fatores econômicos e os fatores técnicos. No caso do hotel, a recuperação de sua estrutura seria de 

alto valor econômico, sendo necessário um grande investimento. Principalmente quando falamos em materiais e técnicas 

de alta qualidade, pois o ambiente permanecerá agressivo, porém a estrutura precisaria se tornar mais resistente.  

 

Percebemos que no cenário da construção atual, a temática das manifestações patológicas tem se tornado cada vez mais 

acentuada. Isso requer maior conhecimento, diagnósticos e mais alternativas para terapias e reforço de estruturas, a fim 

de minimizar os prejuízos causado pelas patologias. Quanto mais cedo for diagnosticada, menor serão os custos para 

realizar a recuperação ou reforço. Para evitar tais situações, a elaboração de um bom projeto, aliado ao planejamento da 

estrutura, verificando todos os aspectos e informações, garantirá uma estrutura que tem as possibilidades de manifestações 

patológicas bem reduzidas. 
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RESUMO 

 

Os problemas de mobilidade urbana juntamente com as questões ambientais fazem com que novas políticas incentivem 

o uso de outros modais de transporte. A bicicleta aparece como uma dessas opções. Consequentemente, as ciclovias 

tornam-se estruturas necessárias de modo a permitir o tráfego seguro aos usuários desse tipo de transporte. Devido a ser 

um modal relativamente novo quando comparado as rodovias, é difícil encontrar referências confiáveis nas etapas que 

envolvem o ciclo de vida das ciclovias, principalmente na etapa de uso. O objetivo do presente trabalho é avaliar a 

evolução de danos de pavimento rígido de ciclovia, localizada na Esplanada, área central de Brasília-DF. Inicialmente, 

foram levantados os danos no pavimento estudado: fissuras (transversal, longitudinal, diagonal, de canto e por retração 

plástica), quebras (localizadas e de canto), esborcinamento de juntas, manchas, buracos, alçamento de placas e placa 

dividida. Esses resultados foram comparados com inspeções anteriores, realizadas com o intervalo de dois anos e meio. 

Houve aumento significativo na incidência da maioria dos danos. Em relação a classificação utilizando o Fator de Dano 

de Ciclovia – FDC, houve uma leve diminuição desse índice. Isso pode ser atribuído a algumas intervenções realizadas 

no trecho estudado. O intervalo de tempo entre as inspeções, apesar de parecer pequeno, mostrou mudanças significativas. 

 

Palavras-chave: ciclovias; pavimento rígido; evolução de danos. 

 

ABSTRACT 

 

Urban mobility problems and environmental issues encourage new policies to use other transport modes. The bicycle 

appears as one of these options. Consequently, bicycle paths become necessary structures in order to allow safe traffic for 

users of this type of transport. Due to be a relatively new modal when compared to the highway, it is difficult to find 

reliable references in the stages that involve its life cycle, mainly in the use stage. This study aims to assess the damage 

evolution to the rigid pavement of the bicycle path located in Esplanade of Ministries, central area of Brasília-DF. Firstly, 

the damages were raised in the study pavement: fissures (transverse, longitudinal, diagonal, corner and plastic retraction), 

breaks (location and corner), spraying, stains, holes, plates blow up and plate cracks. These results were compared with 

previous inspections, which were made two and a half years ago. There was a significant increase in the incidence of 

some pathological manifestations. Regarding the classification using the Bicycle Path Damage Factor - FDC, there was a 

slightly decrease in this index. It can be attributed to some interventions carried out in the studied stretch. The time interval 

between inspections brought significant changes, despite being short. 

 

Keywords: bicycle paths; concrete pavement; damage evaluation. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Devido aos graves problemas de mobilidade urbana e à preocupação com as questões ambientais, outros modais de 

transporte vêm ganhando destaque no cenário mundial. Dentre eles, a bicicleta tem se tornado cada vez mais popular, 

inclusive nas grandes cidades brasileiras. Sendo assim, as estruturas cicloviárias surgem como necessidade para atender 

seus usuários. De acordo com informações da Globonews [1], o Distrito Federal conta com mais de 460 quilômetros de 

malha cicloviária, uma das maiores do país.  
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No caso das ciclovias, diversas são as opções a serem adotadas no pavimento delas que pode ser asfáltico, de concreto, 

de blocos intertravados, dentre outros. Em Brasília, o pavimento em concreto foi adotado na maioria dos casos por 

algumas razões específicas. Crosara [2] afirma que o custo, o menor tamanho dos equipamentos para a execução do que 

os do pavimento asfáltico e a boa durabilidade do material foram os fatores decisivos no momento da escolha desse tipo 

de pavimento. 

 

Assim como qualquer estrutura, a ciclovia também demanda reparos ao longo da vida útil. Logo, é preciso estabelecer os 

momentos necessários para que essas intervenções ocorram. Sadeghi, Najafabadi e Kaboli [3] declaram em seu trabalho 

que qualquer programa de reparo e manutenção eficiente e econômico requer uma estratégia de longo prazo, baseada em 

uma previsão precisa das condições de qualidade a curto e longo prazo. Sendo assim, as manifestações patológicas 

precisam ser mensuradas ao longo do tempo. Uma das formas de se estabelecer essas medidas é através de índices. 

 

O DNIT [4] adota, para o caso de rodovias de pavimento rígido, o ICP (Índice de Condição de Pavimento). Esse mesmo 

parâmetro foi utilizado por Antunes [5] para avaliar ciclovias do corredor universitário de Goiânia. Porém, a autora 

concluiu em seu trabalho que seria necessário modificar a metodologia de modo a considerar as particularidades desse 

tipo de estrutura. 

 

Silva Júnior [6] propõe uma metodologia própria para pavimento de ciclovias com o objetivo de mensurar o seu grau de 

deterioração. Dessa forma, surge o uso de um índice denominado FDC (Fator de Danos de Ciclovia) que se mostrou fácil 

e adequado nas aplicações feitas pelo autor em seu trabalho. Pondera os danos de forma quantitativa e qualitativa.  

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a evolução de danos do pavimento rígido das ciclovias localizadas na 

Esplanada dos Ministérios, área central de Brasília-DF. Essa avaliação será feita comparando os resultados das inspeções 

realizadas em janeiro de 2020 com os encontrados por Silva Júnior [6] nas inspeções realizadas em 2017. Dessa forma, 

foi possível analisar se o intervalo de tempo entre as inspeções é relevante dentro da vida útil da estrutura. Além disso, 

foi feita a comparação entre o FDC. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Vida Útil e Avaliação de Danos 

 

Todas estruturas projetadas apresentam um período pelo qual devem atender aos requisitos mínimos de desempenho 

estabelecidos por norma. Esse período é denominado vida útil de projeto. Porém, pode ocorrer que a estrutura não alcance 

esse período. Isso pode ocorrer pela alta complexidade de cada uma das etapas do ciclo de vida de uma estrutura (projeto, 

construção, uso e manutenção). No caso específico de pavimento, alguns problemas podem afetar o desempenho e, 

consequentemente, a vida útil desse tipo de estrutura. Ausência de fatores importantes no projeto, subdimensionamento 

do tráfego, baixa qualidade na execução e manutenção insatisfatória são apontados como alguns deles por Mulyono, 

Wahyudi e dan Sandra [7].  

 

Para a etapa de uso, é importante entender como os danos presentes no pavimento podem afetar a sua vida útil. Além 

disso, uma avaliação da condição desse elemento auxilia na realização das manutenções nos momentos mais adequados. 

Setyawan, Nainggolan e Budiarto [8] sugerem uma relação entre o ICP (Índice de Condição de Pavimento) e a vida útil 

de diversos pavimentos rodoviários da Indonésia. Desse modo seria possível identificar se a amostra estaria em um nível 

mais ou menos avançado de degradação do que o esperado. 

 

No caso específico de pavimento rígido de ciclovia, o trabalho de Silva Júnior [6] traz uma metodologia de inspeção e a 

mensuração dos danos presentes atendendo particularidades desse tipo de estrutura. O passo-a-passo dela está apresentada 

a seguir e foi utilizada na realização deste trabalho. 

 

i. Metodologia de Inspeção de Placas 

 

A metodologia de inspeção proposta por Silva Júnior [6] consiste na escolha das amostras e contagem do número de 

incidência em cada uma delas. As amostras foram definidas como compostas por 20 placas, referente a uma área de 

150 m².  
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Foram consideradas 12 manifestações patológicas que podem ocorrer nas placas. São elas: Fissura Transversal (FT), 

Fissura Longitudinal (FL), Fissura Diagonal (FD), Fissura de Canto (FC), Fissura por Retração Plástica (FRP), Quebra 

Localizada (QL), Quebra de Canto (QC), Esborcinamento (ESB), Manchas (MAN), Alçamento de Placas (AP), Buracos 

(BU) e Placa Dividida (PD). Cada um desses problemas pode ser visualizado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Catalogação das manifestações patológicas dos pavimentos rígidos de ciclovia [6] 

Fissura Transversal -FT Fissura Longitudinal - FL Fissura Diagonal – FD 

 

Fissura de Canto - FC 

 

   

 

 
 

Fissura por Retração 

Plástica - FRP 

 

Quebra Localizada - QL 

 

Quebra de Canto – QC Esborcinamento – ESB  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Manchas – MAN 

 

Alçamento de Placas - AP Buracos - BU Placa Dividida - PD 

 

 
 

 

 
 

   

 

ii. Fator de Danos de Ciclovia (FDC) 

 

Percebendo a necessidade de uma metodologia própria para avaliar a degradação do pavimento das ciclovias, Silva 

Júnior [6] propõe o Fator de Danos de Ciclovia (FDC). Esse parâmetro considera a influência da área degradada, o nível 

de condição da área afetada pela degradação, quantidade de placas com incidência de manifestações patológicas e a 

severidade de cada manifestação patológica. A formulação do FDC, composta pelos fatores citados anteriormente, está 

apresentada na Equação 1. 
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𝐹𝐷𝐶 =
∑(𝐴𝑑(𝑛). 𝐶𝑛𝐴 . 𝐶𝑝 . 𝐶𝑛𝑆)

∑ 𝐶𝐴𝑚á𝑥  . 𝐴𝑡
                                                                        (1) 

onde: 

𝐴𝑑(𝑛) = área danificada por uma anomalia “n” (m²) 

𝐶𝑛𝐴 = constante de ponderação das anomalias “n”, em função do nível de condição, onde 𝐶𝑛𝐴  ∈ {1, 2, 3, 4}   

𝐶𝑝 = quantidade de placas afetadas em cada amostra (0 - 20) 

𝐶𝑛𝑆 = somatório das constantes de ponderação da severidade das anomalias detectadas, sendo (1 – Baixo; 3 – Médio; 6 

– Alto) 

∑ 𝐶𝐴𝑚á𝑥 = somatório das constantes de ponderação equivalente ao nível da pior condição, usa-se o valor 19 (4+4+3+4) 

𝐴𝑡 = área total da amostra (m²) 

 

Os valores de CnA são obtidos pela contabilização da porcentagem de incidência e severidade de cada anomalia em uma 

amostra. Esses valores podem ser visualizados conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Dados do nível de condição CnA [6] 

Nível de Condição Anomalia CnA % Degradada 

Melhor Condição - Nível 0 Não há detecção de degradação 0 0 

Boa Condição - Nível 1 

Quebra Localizada 

1 

< 4,0% 

Fissura de Canto < 3,5% 

Fissura por Retração Plástica < 25,0% 

Fissura Linear < 4,1% 

Placa Dividida < 4,8% 

Degradação Pequena - 

Nível 2 

 

Quebra Localizada 

2 

4,0% < x < 9,2% 

Fissura de Canto 3,5% < x < 7,5% 

Fissura por Retração Plástica 25,0% < x < 50,0% 

Fissura Linear 4,1% < x < 9,7% 

Placa Dividida 4,8% < x < 9,0% 

Degradação Moderada - 

Nível 3 

Quebra Localizada 

3 

9,2% < x < 15,0% 

Fissura de Canto 7,5% < x < 10,0% 

Fissura por Retração Plástica > 50,0% 

Fissura Linear 9,7% < x < 14,0% 

Placa Dividida 9,0% < x < 13,0% 

Degradação Generalizada - 

Nível 4 

Quebra Localizada 

4 

> 15% 

Fissura de Canto > 10,0% 

Fissura Linear > 14,0% 

Placa Dividida >13,0 % 

 

Silva Júnior [6] ainda estabelece a conceituação do FDC de forma semelhante à do ICP, apresentada na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Conceitos do FDC [6] 

 FDC 

5 – Excelente 0,00 – 0,06 

4 – Bom 0,07 – 0,45 

3 – Razoável 0,46 – 1,29 

2 – Ruim 1,30 – 3,49 

1 – Péssimo > 3,49 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada para o trecho a ser estudado divide-se em duas etapas: inspeção do pavimento rígido e análise dos 

dados. A ciclovia analisada neste trabalho está localizada na Esplanada dos Ministérios, área central de Brasília-DF. Foi 

escolhida por estar na área central da cidade, sendo bastante utilizada, e ter sido a ciclovia com maior número de danos 
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estudada por Silva Júnior [6]. Ela apresenta 2,35 km de extensão e foi dividida em 50 amostras. Na Figura 1, é possível 

observar a extensão do trecho estudado. 

 

 
Figura 1 - Trecho da ciclovia estudado 

 

A primeira fase é composta pela inspeção do pavimento rígido da ciclovia. Utilizou-se a metodologia proposta por Silva 

Júnior [6] e foi realizada em janeiro de 2020. Consiste em uma quantificação de todas as manifestações patológicas citadas 

anteriormente presentes no pavimento rígido de ciclovia, sem avaliar o grau de severidade.  

 

Por último, é feita uma comparação entre as manifestações patológicas encontradas nas inspeções realizadas com os 

resultados apresentados Silva Júnior [6]. Desse modo, torna-se possível avaliar como os danos evoluíram no pavimento 

rígido no intervalo de tempo entre as duas inspeções. 

 

4. RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Com base nas inspeções realizadas, foram contabilizadas 1987 manifestações patológicas. A mais recorrente foi a fissura 

de canto (FC) com 976 incidências, seguida da fissura longitudinal (FL) com 536 incidências e da fissura de retração 

plástica (FRP) que apareceu 252 vezes no trecho estudado. As ocorrências dos demais danos podem ser vistas no gráfico 

da Figura 2, juntamente com as ocorrências relatadas por Silva Júnior [6] em 2017.  

 

 
Figura 2 - Evolução de Danos do trecho estudado 

 

Observa-se (Figura 3) que a incidência de todos os danos contabilizados por Silva Júnior [6] aumentou, exceto pela 

Quebra Lateral (QL). No caso da Fissura de Canto (FC), Fissura Longitudinal (FL), Fissura de Retração Plástica (FRP) e 

Fissura Transversal (FT), o aumento das incidências foi bastante significativo. Apesar do intervalo entre as inspeções não 
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ser tão longo, mostrou-se significativo para o aumento da quantidade desses problemas. Nos demais danos, as variações 

de quantidade não foram tão consideráveis. 

 

Nas inspeções realizadas, constatou-se que houve reparos em alguns locais. Algumas placas foram trocadas e alguns 

buracos foram cobertos. Alguns exemplos dessas manutenções são mostrados na Figura 3. 

 

  
Figura 3 - Manutenções realizadas - buracos cobertos (lado esquerdo) e placas trocadas (lado direito) 

 

Em relação ao Fator de Dano de Ciclovia (FDC), é possível comparar os resultados calculados com os de Silva Júnior [6], 

conforme apresentado no gráfico da Figura 4. 

 

 
Figura 4 - Quantidade de casos de FDC conforme a condição de degradação 

 

Com ele, é possível identificar que os trechos classificados como péssimos continuaram com a mesma quantidade. Os 

trechos considerados ruins, razoáveis e bons diminuíram e os trechos excelentes dobraram. Essas mudanças podem ser 

atribuídas às intervenções realizadas que contribuíram para melhorar a classificação de sua respectiva amostra.  

 

Vale ressaltar que o aumento significativo do número de manifestações patológicas presentes não contribuiu para o 

aumento do índice FDC do trecho avaliado. Isso pode ter acontecido pelos novos danos serem, em maioria, de baixa 

severidade. É importante dizer que eles tendem a se agravar com o tempo, podendo elevar o FDC. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A análise da degradação do pavimento rígido da ciclovia feita neste trabalho permitiu avaliar que o intervalo de tempo de 

dois anos e meio trouxe aumentos significativas em relação ao número de manifestações patológicas, principalmente no 
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caso das fissuras. Já em relação ao grau de severidade, o FDC apresentou números levemente menores. Portanto, é 

importante ressaltar a importância de se utilizar uma metodologia que não apenas quantifique os danos, mas também 

qualifique cada um deles. 

 

Foi observado também que as intervenções realizadas contribuíram de modo positivo, diminuindo o FDC de algumas 

amostras. Em relação as intervenções, é importante que elas sejam feitas nos momentos adequados de modo que as novas 

manifestações patológicas não se agravem com o tempo, influenciando em um aumento do FDC. 
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RESUMO 

 

Este artigo apresenta um estudo analítico de fissuras de vigas de concreto armado levando em consideraçãoa norma 

vigente NBR 6118/2014. Esta análise é realizada com base em três projetos de pontes de concreto armado de mesma 

seção transversal, com duas vigas principais sem laje inferior, porém de comprimentos de vãos diferentes. O sistema 

estrutural é constituído de dois balanços e três vãos, onde o vão central é maior do que os vãos adjacentes. A análise 

estrutural dessas vigas principais foi feita pelo auxílio do programa de análise estrutural Ftool,possibilitandodesta 

forma,  gerar os diferentes diagramas das solicitações dos carregamentos. Uma vez que as solicitações das vigas foram  

encontradas, foi realizada a análise de abertura de  fissuras delasatravés do programa Mathcad,em conformidade com a 

NBR 6118/2014. Para cada solicitação encontrada, houve a análise da variação dos diâmetros das armaduras em 

funçãodo tipo de aço empregado.  Foram  observadas as variações das aberturas de fissuras em função do diâmetro da 

armadura e, dessa forma, cada valor de abertura encontrado foi  comparado com o limite de abertura de fissura de 

acordo com o cobrimento e  da classe ambiental escolhida. Para este estudo o cobrimento da classe ambiental utilizada é 

o da classe II. Por fim, foram elaborados gráficos, diâmetros de armadura com as aberturas de fissura para cada viga de 

cada projeto de ponte. Esses gráficos possibilitaram visualizar claramente que os resultados dessa análise se mostram 

bem coerentes e satisfatórios. 

 

Palavras-chave: Vigas, concreto armado, análise estrutural, cobrimento. 

 

ABSTRACT 

 

This work reports an analytical study of cracks in reinforced concrete beams considering the normative prescriptions of 

the NBR 6118/2014 code. This analysis is performed based on three reinforced concrete bridge beams projects at the 

same cross section, and under different longitudinal spans. The structural system comprises two balances and three 

spans. The central span is greater than the extreme spans. The structural analysis of these beams was made using the 

structural analysis program Ftool. It has made possible to generate the different diagrams of the load diagrams. Once the 

diagrams for the beams were found, an analysis ofcracks was made using the Mathcad program, according to NBR 

6118/2014. For each project, there was variations in reinforcementdiameters of bars and different  type of steel.  

Variations in openings of  cracks  were analyzed  as function of  reinforcement diameter and, in this way, each opening 

value found is compared with the crack opening limit according to the chosen environmentalclass coverage. For this 

study the coverage of the environmental class used is that of class II. Finally, graphical analysis  showing reinforcement 

diameters bars and crack openings were made for each bridge beam. These graphs made  it possible to clearly perform  

the results of this analysis. 

 

Keywords: Beams, reinforced concrete, structural analysis, covering.. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A fissuração no concreto é um fenômeno que ocorre frequentemente. Ela ocorre praticamente nas zonas submetidas aos 

esforços de tração, por conta da baixa resistência que o  concreto oferece a esse tipo de solicitação. Assim sendo, faz-se 

necessário atender a alguns aspectos fundamentais, para que se amenizem seus efeitos em termos de segurança, 

durabilidade, estabilidade e conforto estrutural. Desse modo, é de grande relevância estabelecer os valores limites para a 

abertura de fissuras, sobretudo quando a estrutura de concreto apresentar um risco de penetração de agentes agressivos 

ao concreto e às armaduras. Isto deve ser feito para não prejudicar os aspectos funcionais e estéticos da estrutura, assim 

como sua durabilidade, além de ser inerentemente ligada à proteção da armadura contra a corrosão e à resistência da sua 

seção. 

 

Segundo Carvalho[6], a resistência à tração pode ser dada em função da capacidade resistente da peça, como o caso das 

peças sujeitas a esforço cortante, e diretamente, com a fissuração. Daí sendo necessário conhecer essa capacidade 

resistente. 

 

Tendo em vista que as aberturas das fissuras nas peças de concreto armado podem levar a patologias estruturais graves, 

como a corrosão das armaduras e o desprendimento do cobrimento das mesmas, então os projetistas precisam se 

preocupar muito com os aspectos do projeto que poderiam evitar os surgimentos destas patologias. Desse modo, o 

domínio e a compreensão do comportamento estrutural  são de grande importância. Esse estudo pode ser realizado de 

forma eficiente variando-se a altura das vigas, diâmetro das armaduras longitudinais, conformação superficial das 

armaduras, vãos entre os pilares e  a classe de agressividade ambiental. 

 

No caso restrito de estruturas de pontes, pouco se sabe à respeito do aparecimento de fissuras em conformidade com a 

classe ambiental, pois poucas pesquisas foram realizadas ainda nesse sentido, o que leva a dar um enfoque no 

tratamento do estudo de abertura de fissuras para outros tipos de estruturas como edificações e obras portuárias, como 

piers de atracação. 

 

1.1 Objetivo 

 

A durabilidade da estrutura é efetiva quando esta é construída e projetada de forma que ela mantenha sua segurança, 

estabilidade e funcionalidade em serviço durante o período correspondente à sua vida útil, quando submetida às 

condições ambientais previstas na época do projeto e quando utilizada conforme o projetado.  Para tal, o projeto deve 

contemplar as condições ambientais e de propósito da obra, atendendo aos requisitos de manutenção e uso. 

 

O presente artigo tem como objetivo geral apresentar uma metodologia para investigar as aberturas de fissuras em 

diversas vigas de pontes de concreto armado em referência da norma NBR 6118/2014 [1]  vigente a fim de contribuir 

mediante um estudo mais aprofundado e detalhado do comportamento estrutural e do tratamento das fissuras oriundas 

do carregamento nas vigas de concreto armado, prevenir, minimizar e controlar a ocorrência das aberturas de fissuras e 

as patologias decorrentes à existência dessas fissuras com a possibilidade de um dimensionamento mais otimizado e 

racional. A NBR 6118 / 2014 [1] ressalta a necessidade do projetista de estruturas observar os critérios normativos 

estabelecidos e relacionados com a durabilidade,  qualidade do concreto de cobrimento, detalhamento das armaduras, 

controle da fissuração e deslocamentos, medidas especiais que contribuem na inspeção manutenção preventiva.  

1.2 Metodologia 

 

A metodologia empregada consiste em se determinar o levantamento das cargas permanentes e móveis de três projetos 

de  pontes em concreto armado dotadas de vigas contínuas de três vãos. Um deles é o vão principal e os outros vãos 

adjacentes, dotados de valores diferentes do principal. Uma vez determinadas as envoltórias, foi empregado um 

programa em MathCad que faz a análise da abertura de fissuras.Por fim, foram elaborados gráficos com o próprio 

programa computacional MathCad, que permitem a análise do comportamento das aberturas de fissura para cada viga 

de cada projeto de ponte em função do diâmetro da armadura empregada. Esses gráficos permitem a análise detalhada   

dos resultados da pesquisa se mostram bem coerentes, satisfatórios e em conformidade com a NBR 6118 / 2014 [1]. 

804



 

 
 

 

 

 

2 ANÁLISE DA ABERTURA DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. 

 

Mediante um estudo probabilístico, garante-se que as aberturas das fissuras fiquem dentro dos limites preconizados no 

item 13.4.2 da NBR 6118/2014 [1] , não prejudicando a durabilidade e as condições normais de utilização da estrutura. 

 

Uma estrutura projetada conforme as prescrições normativas garantem sua eficiência em termos de durabilidade e 

segurança quanto aos estados limites últimos. 

 

A Tabela 1 apresenta as exigências normativas de durabilidade da NBR6118/2014 [1] relacionadas à fissuração e à 

proteção da armadura. 

 

Tabela 1  ¬ Exigências de durabilidade relacionadas à fissuração e à proteção da armadura [1]. 

 

Tipo de concreto 

estrutural 

Classe de agressividade 

ambiental (CAA) e tipo de 

protensão 

Exigências relativas 

às fissuras 

Combinação de ações 

em serviço a utilizar 

Concreto simples CAA I e CAA IV  Não há   

Concreto armado  

CAA I   ELS-W wk ≤ 0,4 mm 

combinação frequente CAA II e CAA III ELS-W wk ≤ 0,3 mm 

CAA IV ELS-W wk ≤ 0,2 mm 

Concreto protendido 

nivel1 (protensão parcial)  

Pré - tração com CAA I ou 

Pós - tração com CAA I e II 
ELS-W   wk ≤ 0,2 mm combinação frequente 

Concreto protendido nível 

2 (protensão limitada) 

Pré - tração com CAA II ou 

Pós -tração com CAA III e 

IV 

Verificar as duas condições abaixo 

ELS -F  Combinação frequente  

ELS - D a  

Combinação quase 

frequente  

Concreto protendido nível 

3 (pretensão completa) 

Pré - tração com CAA III e 

IV 

Verificar as duas condições abaixo 

ELS -F  Combinação rara  

ELS - D a  Combinação frequente  

a critério de projetista, O ELS -D pode ser substituída pelo ELS-DP com ap = 50 mm (Figuras 3.1 da NBR 

6118/2014) 

1    As definições de ELS-W, ELS-F e ELS-D encontram-se em 3.2. 

2   Para as classes de agressividade ambiental CAA-III e IV, exige-se que as cordoalhas não aderentes 

tenham proteção especial na região de suas ancoragens  

3    No projeto de lajes lisas e cogumelo protendidas, basta ser atendido O ELS-F para combinação 

frequente das ações, em todas as classes de agressividade ambiental. 

onde: 

ELS-W:  Estado Limite de Abertura de Fissuras; 

ELS-F: Estado Limite de Formação de Fissuras; 

ELS-D: Estado Limite de Descompressão. 

 

As aberturas Wk da Tabela 3 referem-se a valores-limite característicos para assegurar a devida proteção das armaduras 

contra a corrosão. Não se deve esperar que as aberturas de fissuras reais correspondam estritamente aos valores 

estimados, isto é, fissuras reais podem eventualmente superar esses limites. 

 

Faz-se a avaliação dos valores de abertura de fissuras para cada elemento das armaduras passiva e ativa aderente, que 

controlam a fissuração da peça, levando em conta uma área crítica (Acri) do concreto de envolvimento, constituída por 

um retângulo cujos lados não distam mais de 7,5 ϕi do eixo da barra da armadura. 
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É conveniente que toda a armadura de pele ϕi da viga, na sua zona tracionada, limite a abertura de fissuras na região Acri  

correspondente, e que seja mantido um espaçamento menor ou igual a 15 ϕi, conforme a Figura 1. 

 

 

 

 

 
Figura 1  – Concreto de envolvimento da armadura [1]. 

 

O valor característico da abertura de fissuras wk, determinado para cada parte da região de envolvimento, é o menor 

entre os obtidos pelas expressões a seguir: 

 

wk =
ϕi

12,5 ɳ1

σsi

Esi

3σsi

𝑓ctm
                                                                                         (1) 

 

wk = 
ϕi

12,5 ɳ1

σsi

Esi
 (

4

ρri
+ 45)                                                                                             (2) 

onde:  

Acri  é a área da região de envolvimento protegida pela barra ϕi; 

Esi é o módulo de elasticidade do aço da barra considerada, de diâmetro ϕi; 

ϕi é diâmetro da barra que protege a região de envolvimento considerada; 

ρri é a taxa de armadura ativa ou passiva aderente (que não esteja dentro de bainha) em relação à área da região de 

envolvimento (Acri); 

σsi é a tensão de tração no centro de gravidade da armadura considerada, calculada no estado II; 

ɳi é o coeficiente de conformação superficial da armadura considerada. O coeficiente ɳi mede a conformação superficial 

e é expresso no item 9.3.2.1 da NBR 6118 / 2014 [1] e vale 1,0 para barras lisas (CA-25), 1,4 para barras entalhadas 

(CA-60) e 2,25 para barras (nervuradas) de alta aderência (CA-50); 

fctm é a resistência média do concreto à tração (fctm = 0,3.fck
2/3 , conforme o item 8.2.5 da NBR 6118 / 2014[1]); 

σsi é a tensão de tração no centro de gravidade da armadura considerada, calculado no Estado II. O cálculo no estádio II 

(que assume um comportamento linear dos materiais e despreza a resistência à tração do concreto) pode ser feito 

considerado αe = 15 (relação entre os módulos de elasticidade do aço e do concreto). 
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Pode-se evitar o cálculo no estado II, levando em conta, a favor da segurança, de maneira simplificada, a tensão na 

armadura dada pela expressão 3: 

 

 

 

 

 

                                               σsi = 
fyd

1,4  
 x 

g1+g2+0,4q

g1+g2+q 
 = 

fyk

1,4 x 1,15
 x 

g1+g2+0,4q

g1+g2+q 
                                                         (3) 

 

sendo: 

σsi - é a tensão de tração no centro de gravidade da armadura considerada; 

fyd – resistência de cálculo à tração de aço; 

g1 – peso próprio da laje; 

g2 – sobrecarga na laje; 

q – carga acidental. 

3 ANÁLISE COMPUTACIONAL DE PROBLEMAS DE FLEXÃO EM VIGAS DE PONTES EM 

CONCRETO ARMADO 

 

Foi considerada uma análise de três vigas principais de três pontes rodoviárias diferentes de concreto armado de duas 

vigas principais. Estas pontes foram calculadas e projetadas de acordo com as prescrições da NBR 7187/2003[2]. As 

pontes designadas como PONTE 1, PONTE 2 e PONTE 3 são dotadas de seções transversais compostas de duas vigas 

principais com três vãos contínuos,que possuem respectivamente os seguintes comprimentos: vãos de 16, 18 e 20 m, 

balanços de 3,2 ; 3,6 e 4 m de comprimento. As alturas das vigas principais são constantes de 1,6; 1,8 e 2 m, 

respectivamente em cada projeto. A largura das vigas principais  é  de 0,50 m para os três projetos. Todas as três pontes 

possuem duas pistas de rolamento de 3,50 m e 1,50 m de afastamento em relação aos guardas-rodas trapezoidais de 

bases 0,95 e 0,85 m. As vigas são ligadas por laje superior e transversinas locadas nos apoios e no meio dos vãos. 

 

3.1 Análise dos resultados   

 

Os resultados encontrados mostram que, quanto maior a taxa de armaduras na seção transversal, menor é a abertura de 

fissuras wb. Eles são mostrados nas Tabelas 2 e 3. 

 

Tabela 2 - Investigação das aberturas de fissuras utilizando-se o fyd  do aço CA 50. 

 

Cobrimento 

(mm) 

Fctm 

(MPa) 

Fct 

(MP

a) 

Fck 

(MPa) 
yt=h/2 

(cm) 

φ t 

(mm) 

φpele 

(mm) 

αe=Es/Ecs Es 

(MPa) 

Ecs 

(MPa) 

CAA 

30 2.57 1.2 25 120 5 8 8,824 210000 23800 II 

Características Geométricas Momentos positivos 

Total 
Ponte Comprimento 

balanço 

(m) 

Comprimento 

dos vãos 

exoneros 

(m) 

Comprimento 

do vão 

Central 

(m) 

Largura 

(cm) 

Altura 

(m) 

Carga 

permanente 

(kNm) 

Carga 

móvel 

(kNm) 

Momento  

Serviço 

(kNm) 

Ponte 

1 

3.2 16 20 40 2.40 3076.2 3412.5 4441.2 6488.7 

Ponte 

2 

3.6 18 22 40 2.40 3606.1 3948.4 5185.46 7554.5 

Ponte 

3 

4.0 20 24 40 2.40 4171.7 4586.4 6006.26 8758.1 

Aço 

As 

(cm) 

Diâmetro das 

armaduras 

(mm) 

Tensão das armaduras 

(MPa) 

Wa 

(mm) 

Wb 

(mm) 
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Tabela 3 - Investigação das aberturas de fissuras utilizando-se o  fyd  do aço CA 60. 

 

104.59 

 

16 

203.18 

0.131 0.038 

20 0.164 0.051 

25 0.204 0.07 

32 0.262 0.099 

127.15 

16 

197.20 

0.123 0.035 

20 0.154 0.046 

25 0.193 0.062 

32 0.246 0.087 

155.50 

16 

188.95 

0.113 0.032 

20 0.141 0.042 

25 0.177 0.055 

32 0.226 0.077 

Cobrimento 

(mm) 

Fctm 

(MPa) 

Fct 

(MP

a) 

Fck 

(MPa) 
yt=h/2 

(cm) 

φ t 

(mm) 

φpele 

(mm) 

αe=Es/Ecs Es 

(MPa) 

Ecs 

(MPa) 

CAA 

30 2.57 1.2 25 120 5 8 8,824 210000 23800 II 

Características Geométricas Momentos positivos 

Total 
Ponte Comprimento 

balanço 

(m) 

Comprimento 

dos vãos 

exoneros 

(m) 

Comprimento 

do vão 

Central 

(m) 

Largura 

(cm) 

Altura 

(m) 

Carga 

permanente 

(kNm) 

Carga 

móvel 

(kNm) 

Momento  

Serviço 

(kNm) 

Ponte 

1 

3.2 16 20 40 2.40 3076.2 3412.5 4441.2 6488.7 

Ponte 

2 

3.6 18 22 40 2.40 3606.1 3948.4 5185.46 7554.5 

Ponte 

3 

4.0 20 24 40 2.40 4171.7 4586.4 6006.26 8758.1 

Aço 

As 

(cm) 

Diâmetro das 

armaduras 

(mm) 

Tensão das armaduras 

(MPa) 

Wa 

(mm) 

Wb 

(mm) 

87.16 

 

16 

241.6 

0.185 0.049 

20 0.231 0.066 

25 0.289 0.09 

32 0.37 0.129 

105.96 

16 

234.3 

0.174 0.044 

20 0.217 0.059 

25 0.272 0.08 

32 0.348 0.113 

129.59 

16 

224.4 

0.16 0.04 

20 0.199 0.052 

25 0.249 0.07 

32 0.319 0.098 
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Para as mesmas seções transversais e longitudinais, ou seja, para a mesma ponte, quanto maior for o diâmetro da 

armadura, maior será a abertura de fissuras wb. Tais resultados são mostrados nas Figuras 2, 3 e 4 para o aço empregado 

CA -50, e nas Figuras 5, 6 e 7 para o aço empregado CA – 60. 

 

 
Figura 2 - Fissuras da viga da ponte 1 para CA – 50. 

 

 
Figura 3 - Fissuras da viga da ponte 2 para CA -50. 
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Figura 4 - Fissuras da viga da ponte 3 para CA – 50. 

 

 
Figura 5- Fissuras da viga da ponte 1 para CA – 60. 

 

 
Figura 6 - Fissuras da viga da ponte 2 para CA – 60. 
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Figura 7 - Fissuras da viga da ponte 3 para CA – 60. 

 

As tensões nas armaduras são ANALISADAS em função dos carregamentos permanentes e móveis, de modo a 

apresentar a abertura de fissuras correspondentes, conforme mostradas na Tabelas 2 e 3. 

 

Houve pouca variação de tensões nas armaduras entre os projetos de pontes considerados, devido ao fato da carga 

permanente e carga móvel aumentarem de forma significativa no cálculo das aberturas de fissuras,conforme observados 

nas Tabelas  2  e  3  e  nas Figuras 5, 6 e 7. 

 

Figura 8-  Tensões das armaduras da vigas de pontes. 
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Figura 9-Tensões das armaduras de vigas de pontes 

 

O aumento do vão, que foi o fator mais notável e diferencial entre os projetos de pontes propostos, possibilitou que 

fossem observadas as diversas variações de tensões nas armaduras e aberturas de fissuras. 

 

As tensões nas armaduras são inversamente proporcionais ao momento de inércia no estado II das vigas das pontes, por 

conseguinte, quanto maior o momento de inércia no estado II na viga da ponte, menor será a tensão nas 

armaduras,conforme mostrados nas Tabelas 2 e 3. 

 

As tensões nas armaduras são independentes dos diâmetros das mesmas. Foi observado que essas tensões permanecem 

iguais, mesmo havendo variações nos diâmetrosda armadura correspondente, conforme mostrados nas Tabelas 2 e 3. 

 

Os valores das aberturas das fissuras decrescem com o aumento das solicitações de momentos, mesmo que seja 

empregado  o mesmo diâmetro de armadura, conforme são mostrados nas Tabelas 2 e 3. 

 

A mudança da resistência de cálculo fyddos ferros CA 50 para os ferros CA 60 acarreta um aumento da magnitude das 

aberturas das fissuras. Tal comportamento é mostrado nas Figuras de 2 a 9 e nas Tabelas 2 e 3. 

Os ferros CA 50 oferecem tensões nas armaduras menores que nos ferros CA 60 para o mesmo diâmetro de armaduras, 

conforme mostrados nas Figuras 8 e 9. 

4  CONCLUSÕES 

 

Este trabalho oferece uma análise numérica satisfatória, que possibilita a observação de aberturas de fissuras em 

diversas pontes de concreto armado. 

 

Outros vãos poderiam ter sido investigados com outras taxas de armaduras e resistências características de aço 

diferentes, o que se observaria que os mecanismos de variações de comportamento de abertura de fissuras seriam bem 

parecidos. 

 

As linhas de influência hiperestáticas possibilitaram a investigação das cargas móveis, que se compõem junto com as 

cargas permanentes o carregamento total sobre a ponte, quanto às solicitações externas de momentos fletores e os 

esforços cortantes. 

 

Aumentando-se o vão da ponte, sem haver a alteração das alturas das vigas principais, foi observado que elas 

necessitam de uma taxa de armadura maior, embora fosse mantida a largura das vigas principais. 
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Essa variação de abertura de fissuras permaneceria dentro do mesmo comportamento, caso fossem feitas variações de 

larguras e alturas das vigas principais, uma vez que o aumento do vão da viga é o fator preponderante no acréscimo das 

taxas de armaduras. 

 

Com uma necessidade de maior taxa de armadura conclui-se que o processo de aberturas de fissuras se torna menor, 

onde a uma densidade maior de armadura,  possibilitaria uma menor abertura de fissuras. 

 

O trabalho empresta valores comparativos importantes para as três pontes de vãos executáveis não muito longos, 

valores estes que contribuem na otimização dos projetos com a finalidade de se evitar incidências patológicas futuras 

sobre as obras de artes, uma vez que os valores encontrados nas aberturas de fissuras são inferiores aos limites máximos 

estabelecidos pela norma NBR 6118/2014[1]. 
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RESUMO 

 

A execução de habitação sem apoio técnico especializado, com materiais de baixa qualidade e sem o atendimento da NBR 

15575, sobretudo em relação a manutenibilidade, pode repercutir em uma baixa qualidade construtiva. O presente trabalho 

teve como objetivo analisar manifestações patológicas de uma habitação parcialmente interditada pela Defesa Civil em 

Contagem - MG. Verificou-se por meio de vistorias in loco as principais manifestações patológicas presentes na 

edificação tais como trincas, fissuras, rachaduras, fendas, corrosão de armação e infiltrações. Os resultados indicaram que 

as rachaduras inclinadas a 45º ocorreram provavelmente devido a um recalque de fundação, que a corrosão da armação 

na laje da varanda foi ocasionada por carbonatação e que as infiltrações estão associadas às precárias condições do telhado 

e de impermeabilização bem como problemas nas instalações hidrossanitárias. Diante do exposto, conclui-se que os 

problemas patológicos identificados na residência impõem aos moradores elevado grau de risco com relação a estabilidade 

estrutural e por isto, recomenda-se sua interdição total. Como contribuição, esta metodologia poderá ser replicada em 

outros estudos correlacionados ou servir como parâmetro. 

 

Palavras-chave: Habitações precárias, Manutenibilidade, Patologias. 

 

ABSTRACT 

 

The execution of housing without specialized technical support, with low quality materials and without the service of 

NBR 15575, especially in relation to maintenance, can have a low constructive quality. The present work had as objective 

to analyze pathological manifestations of a dwelling partially prohibited by the Civil Defense in Contagem - MG. The 

main pathological manifestations present in the building, such as cracks, fissures, cracks, crevices, frame corrosion and 

infiltrations, were verified through on-site surveys. The results indicated that the cracks inclined at 45º probably occurred 

due to a foundation settlement, that the corrosion of the frame on the balcony slab was caused by carbonation and that the 

infiltrations are associated with the precarious conditions of the roof and waterproofing as well as problems in the 

installations. hydrosanitary. In view of the above, it is concluded that the pathological problems identified in the residence 

impose a high degree of risk on residents with regard to structural stability and for this reason, its total ban is 

recommended. As a contribution, this methodology can be replicated in other correlated studies or serve as a parameter. 

 

Keywords: Precarious housing, maintainability, pathologies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a quantidade de defeitos relacionados a execução de obras é bastante expressiva. Dentre as diversas razões 

para tal problema é possível destacar que grande parte delas estão relacionadas as etapas de planejamento, projeto, 

execução, materiais, utilização e manutenção [14]. 

 

De acordo com os dados da pesquisa realizada pelo CAU/BR-Datafolha acerca de como o brasileiro constrói, foi possível 

verificar que mais de 85% da população brasileira economicamente ativa que utilizou serviços de reforma ou construção 

de suas casas não disponibilizou de um auxílio técnico de profissionais habilitados [4]. 

 

De acordo com a pesquisa, o percentual de construções/reformas de obras assistidas por profissionais habilitados 

referentes as 2419 pessoas que foram entrevistadas acerca de como o brasileiro constrói é facilmente visualizado por meio 

da Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Percentual de construções/reformas e percentual de obras assistidas por arquitetos [4]. 

 

 

Ou seja, de acordo com os dados apresentados na pesquisa é possível constatar que grande parcela da população utiliza 

como a principal forma de acesso à moradia a autoconstrução. Nessa forma de acesso à moradia, o proprietário adquire 

ou ocupa o terreno, delineia, sem apoio técnico, um esquema destinado a construção, promove a obtenção dos materiais, 

acorda a mão de obra, gratuita e/ou remunerada informalmente, e por fim, constrói sua edificação [3].  

 

No entanto, diversos são os problemas apresentados nas edificações, cuja gênese, é a construção não assistida. Dentre 

eles é possível destacar a baixa qualidade e desempenho das habitações facilmente verificados por meio das manifestações 

patológicas [10]. 

 

Desta forma, o presente trabalho tem como intuito a realização de uma análise das manifestações patológicas de uma 

habitação parcialmente interditada pela Defesa Civil no município de Contagem/MG. Por meio desta será possível 

descrever as anomalias, as causas e o diagnóstico das principais patologias encontradas na edificação.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Patologias das Construções 

i. Conceito 

Segundo França et al. [9], a palavra patologia decorre do grego páthos (doenças) e lógos (estudo), compreendida como o 

estudo das doenças. O termo patologia é empregado na construção civil de forma similar a utilização deste na Medicina 

para estudar as origens, as causas, as diversas manifestações, as consequências bem como os mecanismos de ocorrência 

de situações desfavoráveis ao desempenho, durabilidade e vida útil de uma edificação. 

2.2 Manifestações patológicas 

i. Manifestações patológicas das fundações 

As manifestações patológicas mais recorrentes nas fundações estão relacionadas à ruptura do solo, à recalques 

diferenciais, ação de agentes agressivos, erosões ou até mesmo inadequação do tipo de fundação adotada. Por meio das 

figuras 2 será possível observar as fissuras causadas por recalque diferencial [16]. 

 

 
Figura 2 - Fissuras causadas por recalque diferencial [7]. 

ii. Trincas e fissuras 

Na construção civil é possível observar uma infinidade de problemas patológicos que são responsáveis pela deterioração 

das construções. Porém, o mais importante é o problema das fissuras, pois estas indicam um alerta de estado de perigo, a 

redução do desempenho da edificação com relação à estanqueidade, durabilidade, entre outros, além da questão de 

desconforto com relação a habitabilidade a que o indivíduo fica submetido devido à visualização da fissuração [15]. 

 

As fissuras podem ser classificadas em função de seu tamanho conforme proposto pelo IBAPE (Instituto Brasileiro de 

Avaliações e Perícias de Engenharia). A Tabela 1 apresenta a classificação das fissuras de acordo com o referido instituto. 
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Tabela 1 - Classificação das fissuras [11]. 

Tipo Abertura (mm) 

Fissura capilar < 0,2 

Fissura 0,2 - 0,5 

Trinca 0,5 - 1,5 

Rachadura 1,5 - 5,0 

Fenda. greta ou frincha 5,0 - 10,0 

Brecha > 10,0 

 

Segundo Milititsky et al. [12], se a resistência dos elementos ou conexões da edificação for superada pelas tensões 

provocadas por movimentações estruturais, as consequências serão as fissuras. As principais causas de fissuras são as 

movimentações térmicas e higroscópicas e a atuação de sobrecargas. 

 

Por meio da figura 3 é possível visualizar fissuras horizontais originadas por movimentações térmicas da laje. 

 
 

Figura 3 - Fissura horizontal na interface entre a laje e a parede por movimentação térmica da laje [8]. 

 

Por meio da figura 4 é possível visualizar fissuras nas extremidades de portas e janelas causadas pela atuação de 

sobrecarga. 

 

 
Figura 4 - Fissuras nas aberturas [7]. 

2.3 Utilização da técnica de termografia infravermelha para identificação de estruturas ocultas e diagnóstico de 

anomalias em edificações 

A termografia infravermelha pode ser definida como uma técnica não destrutiva de geração de imagens de sensoriamento 

remoto que vem sendo aplicada para a detecção de falhas e alterações em diferentes partes de uma edificação tais como 

cobertura, sistemas estruturais, sistemas de vedação em alvenaria e nos diversos revestimentos. As alterações estão 
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relacionadas, por exemplo, ao excesso de umidade e temperatura nos elementos construtivos, e que são responsáveis por 

danos nos materiais e sobretudo, na saúde dos usuários [5]. 

 

Esta técnica pode ser utilizada para determinar a temperatura da superfície de um objeto. Os detectores de infravermelho 

coletam a radiação que é emitida pela superfície e posteriormente a converte em uma fonte térmica gerando uma imagem 

com a distribuição térmica superficial de um objeto [1]. No referido processo, cada pseudo-cor representa uma certa faixa 

de temperaturas conforme pode ser observado na Figura 5. 

 
Figura 5 - (a) Termografia escala de cores (temperatura em º C); (b) Escala relativa do detector de umidade e a escala de 

cores correspondente [1]. 

 

No presente trabalho, a técnica foi utilizada para a verificação de possíveis infiltrações na unidade utilizada como estudo 

de caso. 
 
 

3. METODOLOGIA 

 

Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos no presente trabalho foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa 

descritiva tipificada como estudo de caso.  

3.1 Definição e caracterização da unidade-caso  

 

A edificação escolhida como estudo de caso apresenta diversas manifestações patológicas tais como trincas, fissuras, 

infiltrações além de um possível recalque de fundação, em decorrência disto, possui um sério risco de desabamento em 

alguns cômodos e, por isto, se encontra parcialmente interditada pela Defesa Civil de Contagem/MG.  

 

Por meio da Figura 6 será possível verificar o extrato de ocorrência realizado pela Defesa Civil de Contagem/MG da 

edificação.  

 

 
Figura 6 - Extrato de ocorrência da residência. 
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3.2 Coleta de dados  

 

A coleta de dados foi realizada por meio de visitas in loco entre os dias 14 de setembro à 12 de outubro de 2019. Realizou-

se, também, um levantamento topográfico no dia 12 de outubro visando compreender melhor a situação do terreno, assim 

como um monitoramento da contenção e de movimentações no solo sob o qual a fundação encontra-se apoiada. 

 

É importante salientar que para o monitoramento de movimentações no solo foi necessário contar com colaboração 

especializada. A empresa Topoeste Topografia e Projetos Ltda se dispôs, voluntariamente, a realizar um estudo de 

movimentação de solo no local. O profissional técnico responsável pelo auxílio durante as atividades realizadas foi o 

Engenheiro Agrimensor Vagner Antônio Niquini Ribeiro. 

 

Para a realização do estudo descrito acima, foram utilizados materiais como: prisma, miniprisma, estação Total Leica 307 

conforme pode ser visualizado na Figura 7. 

 

 
Figura 7 - Materiais utilizados. 

 

Por meio da figura 8 é possível visualizar a realização do monitoramento da contenção frontal da edificação.  

 

 
Figura 8- Monitoramento da contenção frontal da edificação. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

4.1 Caracterização da habitação 

 

A habitação utilizada como estudo de caso está localizada no bairro Eldorado no município de Contagem/MG, como pode 

ser visualizado na Figura 9.  

 

 
Figura 9 - Localização da habitação. 

 

Segundo a moradora e proprietária do imóvel, a edificação foi construída sem apoio técnico especializado e sem a 

utilização de projetos elaborados por profissionais do setor da construção civil. A mesma não soube precisar quantos anos 

tem a edificação, mas foi possível observar que é uma edificação antiga com mais de 50 anos construída sem o 

atendimento das prescrições normativas estabelecidas na Engenharia Civil. 

 

Por meio da Figura 10 é possível visualizar a fachada da edificação estudada. 

 

 
Figura 10 - Estudo de caso. 

Por meio da Figura 11 é possível verificar a localização dos cômodos que se encontram interditados pela Defesa Civil. 
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Figura 11 – Cômodos interditados. 

 

4.2 Análise das principais manifestações patológicas e discussão dos resultados 

i. Trincas, fissuras, rachaduras e fendas na parte interna da residência 

 

Foram identificadas na residência diversas trincas, fissuras, fendas e rachaduras predominantemente inclinadas, com 

dimensão de abertura superior à 0,8 mm, que eram profundas, mas não transpassavam a parede de alvenaria. 

 

Nos quartos 1 e 2, no banheiro e na cozinha, foram detectadas rachaduras inclinadas com dimensões de abertura de 

respectivamente 2,0, 5,0, 3,5, 3,5 mm conforme pode ser visualizado nas Figuras 12, 13,14, e 15. 

 

 
Figura 12 - Rachadura evidenciada Q1. 

2,0mm 
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Figura 13 - Rachadura evidenciada no Q2. 

 

 
Figura 14 a - Fenda e Rachadura evidenciadas no banheiro. 

 

 
Figura 14 b - Banheiro da residência. 
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Figura 15 - Rachadura evidenciada na cozinha. 

 

Por meio da literatura foi possível compreender que as rachaduras e fendas inclinadas à 45º evidenciadas na parte interna 

da edificação ocorreram possivelmente devido a um recalque diferencial de fundação. As fissuras causadas por recalque 

de fundações exibidas nas paredes se configuram em decorrência de movimentações diferenciais nas fundações que 

excedem à capacidade resistente das paredes de alvenaria. Tais movimentações estão normalmente associadas a falhas 

das estruturas de fundação bem como por recalques do terreno [15]. 

 

Cabe salientar que por meio dos levantamentos realizados na edificação pelo engenheiro Vagner Antônio juntamente com 

a autora, foi possível observar um indicativo de que pode estar havendo o deslocamento vertical e /ou horizontal do solo, 

pois os valores obtidos mostraram que os pontos utilizados como marcos deslocaram e esse deslocamento ocorreu no 

mesmo sentido sob o qual indicam as fissuras, trincas e rachaduras presentes na edificação. 
 

Também foi detectada uma fissura inclinada com dimensão de abertura de 0,4mm acima do vão da porta da sala bem 

como uma rachadura com dimensão de abertura de 2,5mm, conforme pode ser verificado na Figura 16. 

 

 
Figura 16 - Fissura e rachadura evidenciadas acima do vão da porta na sala. 

 

As fissuras mais comuns causadas por sobrecargas são visualizadas em vãos de portas e janelas, devido às tensões que se 

acumulam no contorno dos vãos. Tal patologia está relacionada, sobretudo, à concentração das solicitações ao redor dos 

vãos, tendo em vista que nessas áreas ocorrem uma distribuição desuniforme de cargas [2][17]. 

 

Desta forma, é possível compreender que as trincas e rachaduras evidenciadas nos vãos das portas da residência ocorreram 

possivelmente devido à falta de elementos como vergas capazes de absorver as tensões acumuladas nos contornos dos 

vãos. 

 

Na escada frontal de acesso à residência foi visualizada uma fenda inclinada com dimensões de abertura de 1,0cm 

conforme pode ser verificado na Figura 17. 

 

3,5mm 

823



 

 
 

 

 
Figura 17- Fenda na escada. 

 

As patologias tratadas no título i, quais sejam, trincas, fissuras, rachaduras e fendas na parte interna da residência, são 

extremamente preocupantes tendo em vista que colocam em risco a estabilidade estrutural da edificação. As rachaduras 

e fendas à 45º são as mais preocupantes tendo em vista que foram originadas possivelmente por um recalque diferencial 

da fundação. Como a edificação é antiga e a estrutura encontra-se em um estágio avançado de deterioração, as medidas 

corretivas para tais anomalias não são recomendadas. Assim sendo, é possível perceber o motivo pelo qual a Defesa Civil 

decretou a interdição em alguns pontos da edificação. 

 

Por meio dos Quadros 1, 2, 3, 4 e 5 será possível verificar a análise causal das rachaduras e fendas inclinadas à 45º 

evidenciadas na residência. 

 

 
Quadro 1 - Análise causal da rachadura inclinada à 45º no Q1. 

Fenda de 1cm 
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Quadro 2 - Análise causal da rachadura inclinada à 45º no Q2. 

 

 
Quadro 3 - Análise causal da rachadura inclinada à 45º no banheiro.  
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Quadro 4 - Análise causal da fenda inclinada à 45º na escada. 

 

 
Quadro 5 - Análise causal da rachadura inclinada acima do vão da porta da sala. 

 

ii. Infiltrações 

 

A infiltração na edificação estudada pode ser verificada em todos os cômodos da residência na parte interna e externa, 

sobretudo nas regiões das lajes, nas primeiras fiadas das alvenarias, e em pontos de concentração de umidade tais como 

nos banheiros e na cozinha. Por meio da Figura 18 é possível visualizar alguns pontos de infiltração na residência. 
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Figura 18 - Pontos de infiltração na residência. 

 

Visando uma melhor análise dos pontos de infiltração da residência foi utilizada a termografia infravermelha. Por meio 

das Figuras 19 e 20 será possível verificar a umidade presente na alvenaria da área externa da edificação através da 

imagem obtida pela termocâmera. 

 

 
Figura 19 - Infiltração na residência. 

 
Figura 20 - Infiltração na região em contato com o tubo de queda de águas pluviais. 
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Por meio das imagens obtidas foi possível perceber a presença de umidade na alvenaria da área externa da edificação, 

sobretudo, nas regiões próximas ao tubo de queda rompido de águas pluviais. Dentro dos cômodos também ficou 

evidenciado a presença de umidade, como pode ser verificado nas Figuras 21 e 22. 

 

 
Figura 21 - Infiltração na laje do banheiro. 

 

 
Figura 22 - Infiltração na parede de alvenaria da cozinha. 

É de suma importância salientar que as fotos foram tiradas na manhã do dia 7 de setembro de 2019. Segundo o Instituto 

nacional de meteorologia a umidade relativa do ar era de 34% e a precipitação de 0mm. A temperatura era de 32ºC.Desta 

forma, é relevante observar que o dia estava seco e sem a ocorrência de chuva e, sendo importante mencionar que nos 

últimos três meses que antecederam a visita também constava a precipitação de 0mm. 

 

As infiltrações que foram evidenciadas em todos os cômodos da residência têm possivelmente como gênese a água da 

chuva, tendo em vista a susceptibilidade de vazamentos pelo telhado. Este, constituído basicamente por telhas de 

fibrocimento, apresentava-se em péssimas condições, conforme pode ser visualizado na Figura 23. 
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Figura 23 - Condições precárias do telhado. 

 

Nas áreas molhadas, a presença de umidade foi ainda maior, possivelmente devido a vazamentos nas instalações 

hidrossanitárias. No entanto, só foi possível comprovar tal fato no banheiro, tendo em vista que na área externa deste foi 

evidenciado um tubo de queda de águas pluviais rompido (Figura 24).  

 

 
Figura 24 - Tubo de queda de águas pluviais rompido. 

 

Após uma análise geral das infiltrações presentes na residência foi possível constatar que em decorrência do estágio 

avançado, as soluções corretivas não seriam mais possíveis de serem implementadas. Desta forma, seria necessário refazer 

toda a estrutura do telhado, realizar um projeto e solução de impermeabilização para a cobertura proposta, bem como, 

inserir um novo sistema de drenagem de águas pluviais. 

iii. Carbonatação 

 

Na laje de cobertura da varanda frontal da residência foi detectado a existência de uma frente de carbonatação em estágio 

avançado, onde a armação se encontra completamente despassivada, ou seja, desprotegida e, em decorrência disto e do 

tempo de exposição aos agentes de deterioração, está em um estágio crítico de corrosão (Figura 25 e 26).  
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Figura 25 - Laje de cobertura da varanda frontal da edificação. 

 

 
Figura 26 - Laje deteriorada. 

 

Caso a estrutura submetida a presença de umidade poderá estar sujeita à percolação desta por meio das fissuras 

possivelmente presentes no concreto. Tal fato possibilitará a ocorrência de um processo de lixiviação e a penetração de 

agentes agressivos, o que tem como consequência a corrosão das armaduras [11]. O surgimento de gases que penetram 

no recobrimento, através dos poros ou das fissuras no concreto, tem como consequência a despassivação da armadura, ou 

seja, a perda do cobrimento e sua consequente deterioração com o passar do tempo. 

 

Fica claro, portanto, que, em decorrência do estado de deterioração da laje de cobertura da varanda frontal da residência, 

esta, representa um elevado risco com relação a estabilidade estrutural aos moradores. A corrosão ocasionada pelo 

processo de carbonatação, em estágios avançados pode levar ao colapso estrutural [13]. Assim sendo, é possível 

compreender o elevado risco de colapso estrutural a que está região da edificação está submetida.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, após a análise dos resultados obtidos através do levantamento das anomalias apresentadas na habitação 

parcialmente interditada pela Defesa Civil no município de Contagem/MG, foi possível atingir os objetivos propostos, 

quais sejam, descrever as principais manifestações patológicas apresentadas na edificação popular utilizada como estudo 
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de caso, identificar as causas e o diagnóstico das manifestações patológicas apontando o grau de risco a que os moradores 

estão submetidos. 

 

No que tange a análise das trincas, fissuras, rachaduras e fendas, as mais críticas e que merecem um maior destaque são 

aquelas a 45º e a fenda de 1cm apresentada no banheiro da edificação. Tal situação pode ter sido ocasionada pela a 

ocorrência de um recalque de fundação, possivelmente em decorrência de um recalque de terreno e, de acordo com a 

literatura tal problema pode levar ao colapso estrutural. Diante disso, a permanência da família na referida edificação se 

configura como um risco elevado a existência e integridade humana e, portanto, precisaria ser avaliado de forma mais 

detida de modo a fundamentar uma possível revisão da classificação originalmente registrada pelos órgãos competentes. 

 

Do ponto de vista estrutural, também é importante salientar a situação crítica em que se encontra a laje de cobertura da 

varanda frontal da residência. Conforme apresentado, há um indicativo da ocorrência de corrosão por despassivação da 

armadura em função da carbonatação do concreto em estágio avançado e, tal problema pode desencadear, em curto prazo, 

um colapso estrutural. Assim sendo, essa anomalia estrutural representa um elevado risco à integridade física dos 

moradores. 

 

Na residência, a umidade se configurou como um fator primordial para o surgimento de ferrugens, mofo, perda de 

pinturas, de rebocos e, pode até ser a causadora de acidentes estruturais. Diante disso, fica claro o elevado risco estrutural 

que esta impõe à edificação e, consequentemente, aos moradores. 

 

É importante ressaltar que a falta de manutenções preventivas e corretivas se constitui em um dos fatores responsáveis 

pela queda de durabilidade e vida útil da residência utilizada como estudo de caso. 

 

Assim sendo, diante de todas as informações e análises realizadas no decorrer do presente trabalho é importante salientar 

que os problemas sob os quais a residência está submetida são graves do ponto de vista estrutural e, portanto, em 

decorrência disto, impõem aos moradores uma situação de risco no que diz respeito a integridade física e psicológica. 
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RESUMO 

 

A umidade é uma das principais causas das patologias nas edificações. Nas paredes, são frequentes os problemas 

relacionados com a presença de umidade ascensional. Esta patologia pode ser detectada pelas diferenças de temperaturas 

entre áreas com maior e menor concentração de umidade. A termografia de infravermelho é uma técnica não destrutiva 

que vem sendo utilizada na análise deste problema. O presente trabalho tem por objetivo determinar a influência do tipo 

de revestimento utilizado nas paredes de alvenaria na avaliação da umidade ascensional com a termografia de 

infravermelho. Para tal fim foram construídos protótipos de paredes de alvenaria com presença de água na base simulando 

os problemas de umidade ascensional, sendo os mesmos revestidos com argamassa (com e sem aplicação de pintura) e 

com placas cerâmicas (grês e porcelanato). A umidade ascensional nos protótipos de alvenaria foi avaliada através da 

termografia infravermelha passiva. Os resultados mostraram que nos quatro tipos de revestimento é possível detectar a 

umidade ascensional com a termografia, obtendo-se os maiores valores do Delta-T durante a incidência direta do sol. 

Comprovou-se que nos revestimentos argamassados é possível determinar com maior facilidade a altura da umidade 

ascensional.  

 

Palavras-chave: umidade; termografia; revestimento; parede. 

 

ABSTRACT 

 

Moisture is one of the main causes of pathologies in buildings. In the walls, problems related to the presence of rising 

damp are frequent. The pathology can be detected by temperature differences between areas with higher and lower 

moisture concentration. Infrared thermography is a nondestructive technique that has been used in the analysis of this 

problem. The present work aims to determine the influence of the type of coating used in masonry walls in the evaluation 

of rising damp with infrared thermography. To this end, prototypes of masonry walls with the presence of water in the 

base were constructed simulating the problems of rising damp, being them coated with mortar (with and without painting 

application) and with ceramic plates (stoneware and porcelain). Rising damp in masonry prototypes was evaluated by 

passive infrared thermography. The results showed that in the four types of coating it is possible to detect Rising damp 

with thermography, obtaining the highest Values of Delta-T during the direct incidence of the sun. It was proved that in 

mortared coatings it is possible to determine more easily the height of rising damp.  

 

Keywords: moisture; thermography; coating; wall. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Diferentes tipos de manifestações patológicas são encontrados na Construção Civil. Nesse contexto, são utilizadas 

técnicas de ensaios destrutivos e não destrutivos com o propósito de detectar os problemas patológicos. 

 

Cortizo [1] considera a termografia de infravermelho como um método de ensaio não destrutivo que se fundamenta no 

mapeamento térmico de um componente, peça ou estrutura. Além disso, a termografia de infravermelho permite detectar, 
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localizar e quantificar anomalias térmicas, Rebelo [2]. De acordo com Bauer et al. [3] essa técnica possibilita o estudo 

dos deslocamentos, fissuras e umidade, algumas das patologias predominantes nas edificações.  

 

Segundo Mendonça [4] o método supracitado se apoia na utilização de uma câmera termográfica para captar imagens 

térmicas. A radiação emitida pelo elemento é identificada pela câmera termográfica e, posteriormente transformada em 

sinais elétricos para a produção do termograma, em que cada cor descreve um intervalo de temperatura. Jimeno [5] aborda 

que os resultados podem ser afetados pela condutividade térmica dentro do material e pela convecção de calor em torno 

do objeto, ainda que o dado mensurado pela câmera termográfica seja a radiação. 

 

Conforme o tipo de inspeção, a termografia de infravermelho pode ser dividida em qualitativa e quantitativa, de forma 

que a análise qualitativa é aplicada com a finalidade de observar as diferenças de temperatura nas superfícies dos objetos 

em estudo, enquanto que a análise quantitativa é aplicada a fim de quantificar as variações de temperatura dos objetos em 

estudo. Também, segundo a excitação térmica, a termografia de infravermelho pode ser identificada como ativa (estímulo 

artificial) e passiva (estímulo natural). 

 

Segundo Silva [6] a emissividade, o horário para efetuar a análise, a distância entre o objeto e a câmera, a umidade 

relativa, a temperatura atmosférica e a temperatura refletida pelo objeto são aspectos a considerar quando se trata da 

análise de problemas patológicos nas edificações através da utilização da termografia. 

 

A umidade é um agente patológico muito influente no que se refere à degradação dos materiais de construção, podendo 

ter consequências negativas na estética e principalmente no desempenho da edificação, Oliveira [7]. A termografia de 

infravermelho encarrega-se pelo estudo de algumas patologias da construção, dentre elas a umidade. A umidade 

ascensional é uma das fontes estudadas, essa que decorre do solo devido falha ou falta de impermeabilização; e ascende 

às paredes por capilaridade. 

 

Na Construção civil, a presença de umidade é verificada, muitas vezes, através de sinais desagradáveis de eflorescência, 

destacamento e presença de bolor. O emprego da termografia de infravermelho pode colaborar na identificação dos 

problemas de umidade antes do aparecimento das manifestações patológicas já citadas, a depender das situações do 

elemento e do ambiente. 

 

Kominsky et al. [8] estudaram a umidade nas paredes de alvenaria de tijolo cerâmico através da termografia de 

infravermelho com inspeção realizada durante o dia. Foram feitas observações do exterior do edifício afim de identificar 

anomalias de umidade na fachada, sendo a diferença de temperaturas (ΔT) empregada para análise do ganho ou perda de 

calor, com temperatura ambiente fixada em torno de 25°C. Assim, as áreas com problemas de umidade foram identificadas 

como relativamente quentes e claramente visíveis, enquanto que as áreas mais frias e secas apresentaram-se mais escuras. 

A partir do estudo termográfico pôde-se perceber que a presença de umidade dentro da cavidade da parede é atribuída à 

instalação inadequada do folheado de tijolo. 

 

Edis et al. [9] realizaram a detecção termográfica passiva de problemas de umidade em fachadas com revestimento 

cerâmico aderido. Utilizaram a diferença de temperatura (ΔT) para avaliar o aumento de temperatura entre as áreas secas 

e úmidas. A magnitude da diferença de temperatura entre as áreas secas e úmidas foi maior em torno do meio dia, mas 

apenas permaneceu no seu valor máximo para um certo período de tempo. Foi observado que à noite, apesar da magnitude 

da diferença de temperatura ser menor, a estabilidade foi maior, por isso recomendam a noite como o horário mais propício 

para realização de estudos com termografia de infravermelho. Assim, pode-se dizer que o ganho de calor solar da fachada 

aumentou a visibilidade das variações do teor de umidade, aumentando a magnitude das diferenças de temperatura das 

superfícies observadas. 

 

Rocha et al. [10] estudaram a aplicação da termografia de infravermelho na detecção de umidade em áreas internas 

localizadas em ambientes vulneráveis à infiltração, como em ambientes degradados. Os estudos foram realizados durante 

o período de chuvas e de forma passiva. Foram analisadas paredes de alvenaria no Laboratório Avançado de Construção 

Civil (LACC) tanto na área externa quanto na interna, as quais apresentaram problemas de infiltração de umidade. A 

diferença de temperatura (ΔT) foi útil para comparar as áreas, de forma que o ΔT da área sem umidade em relação a área 

com umidade foi de 1,2 °C. Na imagem térmica foi possível localizar as áreas afetadas pela infiltração como áreas frias, 

834



 

 
 

 

 

 

visto que indicam a presença de água, que tem temperatura menor do que a parede e o teto. Foi perceptível através dos 

resultados que a detecção também é possível durante o dia, sem dificuldades, em que as áreas afetadas pela infiltração 

expressam temperaturas mais baixas em relação às áreas sem umidade. 

 

Santos et al. [11] utilizaram a termografia infravermelha para detecção de focos de umidade em paredes internas de 

edificações. A metodologia consistiu na construção de paredes de alvenaria de bloco cerâmicos com diversas 

configurações de revestimento. No início do ensaio foi possível verificar a infiltração por meio da análise qualitativa dos 

termogramas. A análise qualitativa foi utilizada para determinação do parâmetro ΔT, onde o mesmo variou entre 2,6 °C 

a 3,8 °C (em módulo) para revestimentos porosos e 2,2 °C (em módulo) para revestimentos com características 

impermeáveis.  O menor valor de ΔT (0 °C) se deu quando o protótipo estava seco e, o maior valor de ΔT (3,8 °C) se deu 

aos 15 minutos de ensaio. Através dos resultados obtidos pôde-se confirmar a eficácia da termografia na detecção da 

região que possui foco da infiltração oculta, contanto que o revestimento não seja impermeável. 

 

Oliveira [12] efetuou análises em protótipos com revestimento cerâmico e argamassado expostos ao ar livre com o intuito 

de detectar áreas com umidade ascensional. Os valores de diferença de temperatura (ΔT) foram obtidos para indicar a 

ocorrência ou não da manifestação patológica, de forma que para as superfícies com revestimentos (pintado, grês e 

porcelanato) houve uma variação de ΔT em 2,2 °C a 4,7 °C (em módulo), e para a superfície com revestimento 

argamassado houve uma variação de ΔT em 6,7 °C a 9,9 °C (em módulo). Constatou- se que, um fator preponderante no 

processo de avaliação da umidade ascensional com a termografia de infravermelho é a orientação solar e, a análise 

quantitativa permite definir o melhor momento para a realização da inspeção termográfica nas orientações analisadas. 

 

Assim, foi possível observar que resultados satisfatórios na avaliação de infiltrações em áreas internas e externas de 

edificações podem ser obtidos através da utilização da termografia infravermelha, tais resultados podem ser úteis na 

detecção precoce de problemas de umidades. Além disso, verificou-se que a inspeção termográfica pode ser muito útil no 

reconhecimento de problemas ocultos ligados a umidade acidental em edificações, dado que existam valores 

consideráveis de gradientes térmicos entre áreas secas e úmidas. 

 

No entanto, percebe-se que ainda persistem dúvidas acerca da interferência do tipo de revestimento na aplicação da 

termografia de infravermelho na identificação e avaliação da umidade. 

 

Dessa forma, o presente trabalho pretende avaliar a influência do tipo de revestimento na detecção da umidade ascensional 

em protótipos de alvenaria através da termografia de infravermelho. Na avaliação procura-se definir o comportamento da 

diferença de temperatura (∆T) entre as áreas úmidas e secas de revestimento argamassado e cerâmico em duas condições 

de exposição, com e sem incidência da radiação solar. 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. Materiais e Métodos 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar a influência do tipo de revestimento na avaliação da umidade ascensional em 

protótipos de alvenaria. Foram estudados quatro tipos de revestimentos, sendo um revestimento argamassado, um 

revestimento argamassado com pintura branca, um revestimento em placas cerâmicas do tipo grês e um revestimento em 

placas cerâmicas do tipo porcelanato. No estudo foram utilizados os protótipos construídos por Santos [13] e modificados 

por Oliveira [12]. Os protótipos foram avaliados em ambiente externo em duas condições, na cidade de Barreiras, Bahia. 

Na primeira condição a face revestida foi exposta à incidência direta do sol na orientação norte. Na segunda condição os 

protótipos foram mantidos em ambiente externos sendo voltada a face revestida para a orientação sul. No presente trabalho 

foram processadas as imagens capturadas durante o intervalo das 7h às 19h e foi realizada a análise da influência do tipo 

de revestimento. A análise dos dados foi feita com base na diferença de temperatura (ΔT) das áreas com e sem umidade 

em cada protótipo, nas duas condições de exposição. 

 

2.2. Construção dos protótipos 

 

Os materiais utilizados na construção dos protótipos foram: blocos cerâmicos e argamassa industrializada, além de pintura 

e placas cerâmicas, Santos [13]. No assentamento e revestimento dos blocos dos protótipos, utilizou-se uma argamassa 
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industrializada, rotulada pelo fabricante como “de uso geral”, classificada segundo a ABNT NBR 13281:2005 como U1, 

D4, R4, P4, M4, A3. Para o acabamento, utilizou-se tinta PVA de cor branca, placa cerâmica do tipo grês e porcelanato.  

 

Para impedir a perda de água pela face oposta dos protótipos, utilizou-se um impermeabilizante composto de argamassa 

cimentícia modificada com polímeros que, por sua vez, é indicado pelo fabricante para aplicação em elementos de 

concreto ou alvenaria, com o objetivo de promover impermeabilidade e resistência térmica para o elemento. 

 

Os protótipos foram construídos por Santos [13], apresentando, cada um, 3 blocos cerâmicos de 8 furos, com dimensões 

de 9 cm x 19 cm x 19 cm, assentados verticalmente com argamassa de assentamento industrializada de uso geral e juntas 

de 1 cm como mostra a Figura 01. Na base da alvenaria foi colocada uma bandeja de PVC, a qual foi mantida com água 

durante todo o experimento para simular a presença de água na base do protótipo. A base e as laterais da alvenaria foram 

revestidas com poliestireno expandido e madeira para evitar a perda de calor pelas laterais dos protótipos e conseguir 

movimentar o protótipo sem danos ao revestimento.  

 

 
 

Figura 1 - Croqui modificado com dimensões do protótipo antes da aplicação do revestimento [13]. 

 

Nos quatro protótipos uma das faces foi revestida inicialmente com argamassa industrializada (camada única) e a outra 

face com impermeabilizante. O protótipo P01-A não recebeu nenhum acabamento além da argamassa industrializada. O 

protótipo P02-PVA recebeu uma camada de pintura com tinta PVA branca. No protótipo P03-G foram assentadas com 

argamassa colante ACIII, placas cerâmicas do tipo grês. No protótipo P04-G foram assentadas placas cerâmicas do tipo 

porcelanato, utilizando também argamassa colante ACIII. Os protótipos utilizados no estudo podem ser observados na 

Figura 02. 
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Figura 2 – Figura modificada dos Protótipos: a) protótipo com uma face argamassada; b) protótipo com tinta 

PVA branca; c) protótipo com uma face revestida com placa cerâmica tipo grês; d) protótipo com uma face revestida 

com placa cerâmica tipo porcelanato [12]. 

 

2.3. Procedimento para coleta e processamento de dados 

 

Para a avaliação dos protótipos com incidência direta do sol na face revestida, os mesmos foram colocados em ambiente 

externo, na Universidade Federal do Oeste da Bahia, com temperatura mínima de 21°C e máxima de 38,1°C, resultando 

em uma amplitude térmica de 17,1°C. Para a avaliação dos protótipos sem incidência direta do sol na face revestida, os 

mesmos foram mantidos em ambiente externo, no mesmo local, um dia depois, com temperatura mínima de 20°C e 

máxima de 38,3°C, resultando em uma amplitude térmica de 18,3°C. 

 

Para a coleta das imagens térmicas das faces revestidas dos protótipos, utilizou-se a câmera infravermelha, de modelo 

FLIR i3, no período das 7 horas às 19 horas, sendo coletadas as imagens em intervalos de 1h a uma distância de 1,3m. A 

Figura 3 mostra o layout do experimento. 

 

 
 

Figura 3 - Modelagem do experimento: disposição dos protótipos e distância da câmera de infravermelho modificada 

[12]. 

 

 

Para a inspeção (aquisição dos termogramas), utilizou-se a rotina descrita a seguir: 
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-Aferição da temperatura e umidade do ar com termohigrômetro digital no local de ensaio; 

-Posicionamento do termografista para aquisição de dados de emissividade e temperatura aparente refletida;  

-Determinação do valor da emissividade, conforme o método da fita padrão descrito na ASTM 1933-99 [14]; 

-Determinação da temperatura aparente refletida, conforme método do refletor descrito na ASTM E1862-97 [15]; 

-Captura de termograma da superfície frontal da parede (face revestida) após inserção dos dados de temperatura ambiente, 

umidade e temperatura aparente refletida; 

 

Para o processamento dos dados, as imagens obtidas através da câmera de infravermelho foram processadas no software 

Flir Tools, com o intuito de obter a temperatura média de cada área (úmida e seca), para cada protótipo e em cada condição 

e calcular a diferença de temperatura (ΔT) entre a área úmida e seca. Foram feitos retângulos que representassem tanto a 

área com umidade quanto a área seca, conforme a Figura 4.  

 

 
 

Figura 4 - Imagem térmica coletada com a câmera de infravermelho à 1,30 m de distância da face revestida, com 

retângulos representativos para as áreas seca e úmida [12]. 

 

Em cada retângulo, o software mostra a temperatura média. Com a temperatura média da região úmida (Tu) e da região 

seca (Ts) foi possível obter o ΔT através da equação abaixo.  

 

∆𝑇 = 𝑇𝑢 − 𝑇𝑠 
 

(1) 

 

Logo, com os pares ordenados de ΔT e horário correspondente, plotou-se gráficos de cada revestimento em cada condição. 

Estes gráficos serão analisados e discutidos posteriormente.   

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 5 pode ser observado o comportamento do ΔT nos revestimentos argamassado (P01-A), pintura (P02-PA), grés 

(P03-G) e porcelanato (P04-P), em ambiente externo com incidência solar na face revestida. No intervalo analisado, das 

7h às 19h, se percebe que os valores de ΔT em ambos os revestimentos são na sua maioria negativos devido à menor 

temperatura da área com defeito (úmida) em relação à área sem defeito (seca). Tais resultados são ocasionados pelo alto 
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calor específico da água, que exige um maior tempo para absorver calor e consequente mantém a área com umidade com 

temperaturas menores em relação à área seca. Com o aumento da incidência do sol as diferenças entre as áreas (úmida e 

seca) tendem a ser maior aumentando os valores (em módulo do ΔT), o que permite concluir que, com o aumento da 

passagem de calor através do protótipo aumentam os valores de ΔT e consequentemente a visibilidade do defeito 

(umidade) no termograma. 

 

No protótipo argamassado (P01-A), devido à sua característica de ser um revestimento mais poroso e de cor escura, a 

absorção de calor é maior que nos outros revestimentos e, consequentemente, permite uma maior passagem de calor por 

si. Portanto, neste revestimento, os valores do ΔT foram maiores durante todo o dia. Já o revestimento de pintura apresenta 

uma superfície mais clara, lisa e de menor porosidade e, portanto, menor absorção de calor. Desse modo, a absorção e 

passagem de calor pelos revestimentos mais claros (brancos) como pintura, grés e porcelanato não foram tão acentuadas 

quanto no revestimento argamassado, apresentando valores de ΔT menores (em módulo).  

 

 
 

Figura 5 - Comportamento do ∆T nos revestimentos de argamassado (P01-A), pintura (P02-PA), grés (P03-G) 

e porcelanato (P04-P) submetidos à incidência de radiação solar. 

 

Cabe ressaltar que, além da cor, a menor espessura do revestimento argamassado em relação aos revestimentos cerâmicos 

também contribui com o comportamento do ΔT, fazendo com que o fenômeno seja mais facilmente detectável com a 

termografia no revestimento argamassado, considerando que a umidade se concentra maiormente no bloco e na camada 

de argamassa. Nas Figuras 6 e 7, observam-se as imagens digitais e os termogramas (15h) de cada revestimento, 

mostrando de fato que a presença de umidade é mais facilmente detectável nos revestimentos argamassados utilizando a 

termografia de infravermelho, inclusive no revestimento argamassado a umidade foi detectada desde a inspeção visual. 
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Figura 6 - Imagem digital dos protótipos com incidência direta do sol na face revestida. 

 

 

 

 
 

Figura 7 - a) Termograma do protótipo de argamassado (P01-A)  em ambiente externo às 15h; b) Termograma do 

protótipo de pintura (P02-PA) em ambiente externo às 15h; c) Termograma do protótipo de grés (P03-G) em ambiente 

externo às 15h; d) Termograma do protótipo de porcelanato (P04-P) em ambiente externo às 15h. 

 

É possível notar, na Figura 8, onde são apresentados os valores de ΔT na condição sem incidência solar na face revestida, 

uma semelhança entre os comportamentos dos revestimentos. Em ambos os casos os valores de ΔT ficaram, após o 

crescimento inicial, aproximadamente constantes e negativos no intervalo estudado (10h às 16h). Em ambiente sem 

incidência solar, não há grandes diferenças no fluxo de calor entre os revestimentos quanto à troca de calor com o meio. 

Sendo assim, a diferença entre os valores de ΔT nos revestimentos se dá pela diferença de espessura. Por ser mais fina a 

camada de argamassado, o calor atravessa o revestimento com maior facilidade aumentando o fluxo de calor para o 

interior do protótipo e, consequentemente são obtidos maiores valores de ΔT neste revestimento. Observa-se que as 

diferenças do ΔT entre ambos os revestimentos foi superior a 1°C. 
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Figura 8 - Comportamento do ∆T nos revestimentos de argamassado (P01-A), pintura (P02-PA), grés (P03-G) 

e porcelanato (P04-P) submetidos à ambiente sem incidência de radiação solar. 

 

Percebe-se, através dos termogramas, a influência da umidade ascensional no ΔT. Nas Figuras 9 e 10, nas imagens digitais 

e nos termogramas correspondentes às 15h, observou-se que o fenômeno nos revestimentos argamassados é mais visível. 

Como resultado, a diferença de temperatura é numericamente maior em comparação ao revestimento cerâmico (grês e 

porcelanato), no qual não é tão aparente.  

 

 
 

Figura 9 - Imagem digital dos protótipos sem incidência direta do sol na face revestida. 
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Figura 10 - a) Termograma do protótipo de argamassado (P01-A) em ambiente sem incidência solar às 15h; b) 

Termograma do protótipo de pintura (P02-PA) em ambiente sem incidência solar às 15h; c) Termograma do protótipo 

de grés (P03-G) em ambiente sem incidência solar às 15h; d) Termograma do protótipo de porcelanato (P04-P) em 

ambiente sem incidência solar às 15h. 

 

Pode-se concluir em relação à influência do tipo de revestimento na detecção da umidade ascensional com a termografia 

de infravermelho que este problema patológico pode ser detectado em todos os tipos de revestimentos (argamassado, 

pintura, grés e porcelanato), sendo mais facilmente detectável no revestimento argamassado. Desta forma se pode 

considerar que o ΔT varia a depender das características do revestimento, como, no caso, cor e espessura. Quanto mais 

claro e maior a espessura do revestimento, menor o valor do ∆T, sendo mais difícil detectar a presença de umidade 

ascensional.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

Baseado na análise e processamento dos termogramas é possível concluir que: 

 

A umidade ascensional pode ser detectada em paredes de alvenaria com revestimentos argamassados e cerâmicos 

utilizando a termografia de infravermelho; 

Utilizando a termografia de infravermelho é mais fácil detectar a umidade ascensional em paredes com revestimento 

argamassado que em paredes com revestimento cerâmico; 

Em ambientes externos o ∆T varia com a incidência direta do sol no revestimento, aumentando os valores de ∆T e 

consequentemente a visibilidade da umidade ascensional nas paredes com revestimento tanto argamassados quanto 

cerâmicos. 

Os valores de ∆T com ou sem a incidência direta do sol na face revestida foram maiores no caso do revestimento 

argamassado sem pintura, mostrando que a cor do revestimento teve a maior influência neste parâmetro. 
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RESUMO 

 

Manifestações patológicas e a redução da vida útil de uma edificação são problemas aos quais toda edificação esta 

suscetível. Contudo, em regiões que possuem grandes variações climáticas, o surgimento de patologias em edificações 

são ainda mais frequentes. Climas particulares como o da região amazônica, com índices pluviométricos expressivos e 

altas temperaturas, contribuem ainda mais para o surgimento de patologias. O presente artigo tem como objetivo mapear 

e analisar as manifestações patológicas que afetam a integridade da envoltória de um edifício público, em Macapá-AP. 

Para tanto, foi utilizado como estudo de caso o Fórum Desembargador Benedito Antônio Leal de Mira sobre o qual foram 

realizadas vistorias e levantamento de informações para o mapeamento e proposição de subsídios técnicos para a 

recuperação da edificação. Como resultado foi constatado através do estudo que a maioria das manifestações patológicas 

identificadas na edificação são adquiridas e estão relacionadas as condições climáticas, típicas das condições bioclimáticas 

da região. Conclui-se que o embasamento técnico em caráter regionalizado contribui para o traçado de soluções 

adequadas, na medida em que fornece subsídios para a intervenção e prevenção de patologias em edificações com 

condições climáticas semelhantes. 

 

Palavras-chave: manifestações patológicas; edifícios públicos; mapeamento. 

 

ABSTRACT 

 

Pathological manifestations and the reduction of the life cycle of a building are problems to which every building is 

susceptible. However, in regions that have great climatic variations, the presence of pathologies in buildings is even more 

frequent. Climates such as the Amazon region, with expressive rainfall and high temperatures, contribute even more to 

the emergence of pathologies. This article aims to map and analyze the pathological manifestations that affect the integrity 

of the envelope of a public building, in Macapa-AP. To this end, we used as a case study the Forum Desembargador 

Benedito Antonio Leal de Mira, on which surveys and information gathering were carried out to map and propose 

technical subsidies for the recovery of the building. Consequently, it was found through the study that most of the 

pathological manifestations identified in the building are acquired and are related to climatic conditions, typical of the 

bioclimatic conditions of the region. It is concluded that the technical basis in a regionalized character contributes to the 

design of adequate solutions, insofar as it provides subsidies for the intervention and prevention of pathologies in 

buildings with similar climatic conditions. 

 

Keywords: pathological manifestations; public buildings; mapping. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os conhecimentos adquiridos no transcorrer do tempo sobre os modos de construir edificações vêm se aprimorando 

através de processos construtivos, do uso de novas tecnologias, materiais de construção mais modernos e com o maior 

controle da qualidade [1-3]. No entanto, apesar de todo esse avanço, ainda hoje na construção civil, os profissionais se 

deparam com agentes externos as edificações que desencadeiam manifestações patológicas que podem interferir na 

integridade, durabilidade e desempenho da edificação [4]. 
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O desempenho insatisfatório e a redução na vida útil das edificações são problemas presentes em todo o mundo. Contudo, 

em regiões que possuem grandes variações climáticas, o surgimento de patologias em edificações são ainda mais 

frequentes [3]. Climas particulares como o da região amazônica, com índices pluviométricos expressivos e altas 

temperaturas, contribuem para o surgimento de patologias em edificações [5].   

 

A região amazônica apresenta um clima particular com períodos de estiagem, grande incidência de chuva e variação de 

temperatura, que aumentam a umidade relativa do ar, potencializando o surgimento de patologias construtivas, que podem 

comprometer a integridade da edificação no decorrer do tempo [6]. Segundo Machado e Alencar [5], como a região 

amazônica detém de expressiva umidade devido ao clima tropical-equatorial, a ocorrência de manifestações patológicas 

relacionadas a condição de umidade nas edificações são maiores.  

 

A vida útil de uma edificação está estreitamente ligada a durabilidade dos materiais empregados, depende não apenas da 

qualidade do material, mas do ambiente em que esses materiais estão expostos [3]. As edificações além de serem 

adequadas para o tipo de ambiente devem passar por procedimentos de fiscalização para observação antecipada de 

evidências de manifestações patológicas, bem como manutenções preventivas [4].  

 

As patologias em edificações podem ocorrer tanto na fase de construção como no período de pós entrega do imóvel [7].  

Qualquer edificação está sujeita a essas anomalias, que causam danos sérios, merecendo uma atenção minuciosa. O estudo 

das origens e conhecimento dessas manifestações patológicas, visam prevenir e fornecer subsídios para tomar as 

providencias adequadas, não comprometendo a funcionalidade da edificação e garantindo a sua durabilidade.  

 

Hoje a durabilidade das edificações é uma questão muito discutida entre os pesquisadores que se dedicam ao estudo das 

patologias nas edificações [8]. Para Sarja e Vesikari [9], o termo “durabilidade” pode ser definido genericamente como a 

capacidade de uma edificação ou elemento da edificação, que mesmo estando inevitavelmente sob a influência de agentes 

agressivos, possa manter seu desempenho mínimo por um determinado tempo.  

 

No caso da cidade de Macapá, capital do estado do Amapá, observa-se uma grande incidência de manifestações 

patológicas em edificações públicas. Como as condições bioclimáticas da região são bem adversas, falhas na fase de 

execução e procedimentos de manutenção inadequados e em alguns casos até inexistentes contribuem muito para o 

surgimento e agravamento dessas manifestações. Diante disso, este estudo buscou mapear e analisar as principais 

manifestações patológicas que afetam a envoltória do Fórum de Macapá – AP.  

 

2. MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

 

As patologias presentes nas edificações, acarretam a perda da qualidade do imóvel, comprometem a sua integridade e 

causam grandes prejuízos financeiros aos proprietários, e mesmo diante do grande avanço tecnológico nos procedimentos 

construtivos da engenharia civil, o surgimento de patologias em edificações ainda ocorre com frequência [10].   

 

Para Nascimento e Fernandes [11], as causas de manifestações patológicas em edificações podem ser classificadas em 

quatro formas: congênitas, construtivas, adquiridas e acidentais. As congênitas ocorrem quando o surgimento da patologia 

está relacionado aos erros ainda na fase de projeto, quer por ausência de planejamento ou por falta de embasamento 

técnico cientifico dos projetistas [11]. A construtivas ocorrem quando o surgimento da patologia está relacionado a erros 

durante a construção, na fase de execução [11]. Segundo os autores, estes erros podem ser associados a falta de capacitação 

do profissional ou até mesmo sabotagem durante a construção. Já as causas adquiridas são aquelas em que a patologia 

ocorre no decorrer do tempo, estando associado à exposição da edificação à interferência do meio ou da própria ação 

humana [11]. Por sua vez, as acidentais ocorrem por causas imprevisíveis, como ação da natureza através de intensas 

precipitações pluviais que fogem da normalidade, recalques diferenciais e outras situações [11]. 

 

Diante disso, a seguir serão expostas as principais e mais frequentes manifestações patológicas que ocorrem nos mais 

diversos tipos de edificações, no intuito de promover subsídios técnicos para a análise das patologias identificadas no 

caso em estudo: 

 

• Corrosão de armaduras: ocorre através de uma influência mútua entre o meio ambiente circundante do elemento 

estrutural e o material característico constituinte, no caso o elemento metálico, onde a partir da interação com o 

meio ambiente surgem reações deletérias química ou eletroquímica tendo influência ou não de ações físicas e 

mecânicas [12].  
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• Fissuras, trincas e rachaduras: patológicas ocorrem na maioria das vezes devido a tensões dos materiais, pois 

quando solicitados a um esforço maior que sua resistência, surge uma abertura, que conforme sua espessura será 

classificada como fissura, trinca ou rachadura [13].  

• Eflorescência: patologia oriunda do efeito de lixiviação, que é uma movimentação interna de sólidos ou sais 

através da água, onde estes são levados para parte exterior da estrutura, ocorrendo assim uma dissolução liquida 

e formando assim uma camada esbranquiçada [11]. 

• Umidade ascendente: se dá através da absorção das águas provenientes dos solos úmidos de fundações e 

pavimentos, que sequencialmente se instala nas paredes e pisos [5].  

• Gretamento: se manifesta na superfície esmaltada do elemento cerâmico, através de pequenas fissuras de 

dimensões semelhantes à de um fio de cabelo, apresentando uma formação irregular [14]. 

• Destacamento de placas cerâmicas: ocorre por falhas ou rupturas, podendo ser na interface do revestimento em 

suas próprias camadas, ou entre a base de alvenaria ou concreto com a argamassa, em decorrência de tensões, 

que superam a capacidade de resistência entre as ligações [15]. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização do objeto de estudo 

 

No estudo de caso são apresentadas e analisadas as manifestações patológicas presentes na edificação pública da comarca 

de Macapá-AP (Figura 7). As manifestações patológicas foram detectadas através de inspeção visual, com a utilização de 

fotografias e coletas de dados in loco. Após a coleta de dados, estes foram organizados e classificados conforme sua 

relevância e especificidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Fórum Desembargador  

 

A edificação está localizada em uma zona central da cidade, em ambiente urbano. O Fórum possui uma área de construção 

de 6.950 m² distribuída em quatro pavimentos, de estrutura em concreto armado, alvenaria, divisórias formiplac com 

perfis de alumínio e mármore, e janelas de vidro fumê.  

 

A edificação foi escolhida para análise, pois apresenta visivelmente indicações de danos, resultantes possivelmente de 

intempéries climáticas e por falta de manutenções preventivas adequadas.  

 

3.2 Delineamento do estudo 

 

O desenvolvimento do estudo consistiu na realização dos procedimentos de vistoria da edificação, levantamento de 

informações e análise dos danos. Esses procedimentos são necessários para obter informações do estado de conservação 

da edificação, bem como das patologias construtivas. 

 

i. Vistoria da edificação 

 

O procedimento de vistoria da edificação foi realizado com o propósito de averiguar a existência de manifestações 

patológicas e a gravidade dos danos causados a edificação por essas patologias. O procedimento de vistoria foi realizado 
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através de inspeção visual in loco e de levantamento fotográfico das manifestações patológicas existentes na envoltória 

da edificação, durante o período dos meses de agosto e setembro de 2019, sempre pela manhã. 

  

ii. Levantamento de dados 

 

Através do material fotográfico coletado e de anotações realizadas concomitantemente nas vistorias foi possível obter 

subsídios para os diagnósticos dos problemas identificados, como também a apresentação de propostas de reparos para 

os danos causados pelas patologias identificadas. 

 

A fim de entender os fatores que levaram ao surgimento das patologias foi realizado também um levantamento de 

informações inerentes da edificação, como idade, reparos e reformas realizadas desde a época de sua inauguração.  

 

iii. Análise de danos 

 

Os dados coletados como fotos, anotações e relatos, foram organizados e filtrados. Para a realização da etapa de análise 

dos dados, procedeu-se conforme sua relevância e especificidade. As fotografias obtidas foram classificadas conforme o 

tipo de dano patológico identificado.  

 

Durante a análise foram criadas fichas de identificação de danos (FIDs), que serviram como uma base de dados de apoio 

ao mapeamento das patologias, e mapas de danos (MDs), documento que sintetiza o resultado das investigações de 

manifestações patológicas nas fachadas da edificação. As FIDs e MDs foram elaboradas com auxílio do software 

Microsoft Publisher (versão 2016), utilizando em sua composição fotografias, as manifestações patológicas encontradas 

e as fachadas da edificação.  

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da inspeção visual dos problemas patológicos identificados na edificação em estudo foi possível obter os 

diagnósticos apresentados. Em geral, inferiu-se que a maioria das manifestações patológicas identificadas provavelmente 

foram causadas pela ação de agentes ambientais externos, como a abundância de chuvas e temperaturas elevadas típicas 

da região, e em outros casos devido à falta de manutenção da edificação. Durante a inspeção identificou-se também que 

a edificação estudada vêm passando por intervenções paliativas apenas para amenizar a ocorrência de danos, com intuito 

de não comprometer a integridade estrutural e desempenho da edificação. 

. 

Para se ter conhecimento das causas que possivelmente deram origem as manifestações patológicas observadas na 

edificação, as patologias identificadas foram classificadas de acordo com as causas propostas por Nascimento e Fernandes 

[11]. Em relação a causas congênitas, não foram identificados indícios de erros na fase de concepção e detalhamento de 

projetos da edificação, nem tão pouco falta de embasamento técnico por parte dos responsáveis.   

 

Quanto a causas construtivas, foram identificados erros na execução da obra, relacionados a patologias como o 

destacamento do concreto, devido ao baixo recobrimento de armaduras, causando em seguida a corrosão das ferragens. 

A lixiviação, outra patologia oriunda de falhas de execução, pode ser vista nas juntas de vigas, lajes e pilares, devido à 

falta de uma impermeabilização eficaz (Quadro 1). 

 

Quadro 1– Lixiviação nas juntas da viga, baseado em [12, 16].  

Elemento Estado de integridade do elemento Registro fotográfico 

Junta/Viga 

Material de composição:                                                      

Concreto armado, pintura em tinta acrílica fosca. 

 

Estado atual:                                                                         

Presença de infiltração, manchas de sais oriundos de 

impermeabilização comprometida das juntas de 

dilatação dos elementos estruturais. 

Patologia detectada:                                                            

Lixiviação.                                                                 

Proposta de reparo:                                                          
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Lavagem da superfície com jato d'água de forma a 

eliminar o depósito de sais; e, impermeabilização das 

juntas. 

                                                       

Em relação as causas das patologias observa-se que a maioria é do tipo adquirida, e que uma grande parte das patologias 

identificadas são oriundas das condições bioclimáticas que a edificação está exposta. A crosta negra encontrada na 

alvenaria e em pilares (Quadro 2 e 3), por exemplo, está relacionado principalmente ao período de exposição da edificação 

a intempéries, principalmente chuvas por longos períodos. 

 

Quadro 2– Crosta negra, baseado em [12, 16]. 

Elemento Estado de integridade do elemento Registro fotográfico 

Alvenaria 

Material de composição:                                                      

Alvenaria não estrutural, cobogós de concreto 

simples, tinta acrílica fosca. 

 

Estado atual:                                                                        

Apresenta intensas manchas de bolor na parte 

externa e muitas fissuras em toda a sua extensão. 

Patologia detectada:                                                                

Crosta negra (manchas por sujidades, bolores, 

colonização biológica).                                                                

Proposta de reparo:                                                         

Reconstituição da área da parede. 

 

Quadro 3 – Crosta negra, baseado em [12, 16]. 

Elemento Estado de integridade do elemento Registro fotográfico 

Pilar 

Material de composição:                                                      

Concreto armado. 

 

Estado atual:                                                                        

Apresenta intensas manchas de bolor. 

Patologia detectada:                                                                

Crosta negra (manchas por sujidades, colonização 

biológica).                                                                

Proposta de reparo:                                                              

Limpeza da superfície e posterior pintura com tinta 

para concreto. 

                                                            

 

De maneira similar, o surgimento de caso de eflorescência, principalmente nos baldrames e muros de arrimo, 

possivelmente foram manifestados devido ao excesso de umidade nos locais de ocorrência e pela falta de 

impermeabilização desses componentes (Quadro 4).  

 

Quadro 4 – Eflorescência, baseado em [12, 16]. 

Elemento Estado de integridade do elemento Registro fotográfico 

Muro de arrimo 

Material de composição:                                                      

Concreto armado, alvenaria não estrutural. 

 

Estado atual:                                                                            

Trincas e fissuras, presença de infiltração. 

Patologia detectada:                                                       

Eflorescência.                                                                

Proposta de reparo:                                                             

Lavagem da superfície com jato d'água para 

eliminação do depósito de sais; e, reconstituição da 

área afetada e impermeabilização. 
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Por sua vez, o piso korodur e as rampas de acesso apresentaram desgaste do concreto decorrente da utilização frequente, 

e em função da intensidade climática, como chuvas e altas temperaturas constante (Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Trinca e rachadura, baseado em [12, 16]. 

Elemento Estado de integridade do elemento Registro fotográfico 

Piso korodur 

Material de composição:                                                   

Agregados minerais de alta resistência, cimento e 

aditivo. 

 

Estado atual:                                                                                 

Piso com desgaste aparente, degradado. 

Patologia detectada:                                                                 

Trinca e rachadura.                                                             

Proposta de reparo:                                                         

Substituição do piso. 

 

No quadro 6 observa-se a manifestação de umidade ascendente na parede da edificação, devido a infiltrações por 

capilaridade oriundas do excesso de umidade do solo e pela ausência de barreiras impermeabilizantes nos baldrames e 

fundações. 

 

Quadro 6 – Umidade ascendente, baseado em [12, 16]. 

Elemento Estado de integridade do elemento Registro fotográfico 

Alvenaria 

Material de composição:                                                      

Alvenaria não estrutural, massa corrida PVA, tinta 

acrílica fosca. 

 

Estado atual:                                                                         

Presença de infiltração por capilaridade, manchas e 

bolores, comprometimento da pintura. 

Patologia detectada:                                                             

Umidade ascendente.                                                                

Proposta de reparo:                                                                 

Medida paliativa (reconstituição da área da parede 

afetada, impermeabilização e repintura). 

 

No quadro 7 é possível visualizar uma grande infiltração na fachada frontal, com a ocorrência de trincas e fissuras, 

apresentando também bolores devido ao excesso de umidade no local. 

 

Quadro 7 – Infiltração, baseado em [12, 16]. 

Elemento Estado de integridade do elemento Registro fotográfico 

Alvenaria 

Material de composição:                                                      

Alvenaria não estrutural, massa corrida PVA, Tinta 

acrílica fosca. 

 

Estado atual:                                                                    

Degradação aparente, trincas e rachaduras devido 

infiltração severa. 

Patologia detectada:                                                           

Infiltração.                                                               

Proposta de reparo:                                                             

Identificar o foco da infiltração e realizar intervenção 

de correção, e realizar a reconstituição da área da 

parede afetada. 

 

A corrosão dos elementos metálicos, como corrimãos e grades, ocorreu devido a exposição desses elementos as 

intempéries, sem a proteção anticorrosiva adequada pela falta de manutenção preventiva (Quadro 8). 
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Quadro 8 – Corrosão e destacamento do concreto, baseado em [12, 16]. 

Elemento Estado de integridade do elemento Registro fotográfico 

Guarda-corpo 

Material de composição:                                                    

Concreto armado, alvenaria não estrutural. 

 

Estado atual:                                                                        

Apresenta degradação aparente, devido ao 

destacamento do concreto e armadura exposta com 

evidências de corrosão, elemento vulnerável com 

segurança comprometida.                                                                  

Patologia detectada:                                                             

Corrosão e destacamento do concreto.                                                            

Proposta de reparo:                                                         

Realização de ensaios para verificar o grau de 

comprometimento das armaduras; e, efetuar a 

recomposição do concreto e dos aços comprometidos. 

 

Em relação às manifestações patológicas por causas acidentais, não foram identificados indícios que comprovem esse 

tipo de causa, pois até o momento do estudo, não foram registrados fenômenos atípicos relacionados a chuvas com 

intensidade acima do normal, movimentações da estrutura como recalques diferenciais dentre outras situações. 

 

Diante isso, observou-se que a maioria dos danos identificados nos mapas de danos das fachadas da edificação (Figura 

8), provavelmente estão relacionados a falta de manutenções preventivas, tendo em vista que a maioria das manifestações 

patológicas, como manchas, bolores, trincas, fissuras, descoloração e eflorescência, são advindas de degradação por 

agentes naturais.  

 

 Figura 8 – Mapa de danos fachada Norte.
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A partir dessas informações foi gerado um gráfico (Figura 9), que apresenta a frequência de ocorrência das patologias na 

edificação estudada. O gráfico mostra em percentuais a frequência de ocorrência das patologias observadas na edificação 

em estudo, e de acordo com a análise, os resultados sugerem que há uma predominância de manifestações do tipo manchas 

e bolores (43%). Esse resultado possivelmente está relacionado ao clima quente e úmido da região, que contribui para 

aparecimento de manchas por sujidades e/ou colonização biológica, como fungos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Frequência de ocorrência das patologias 

 

Observa-se também uma expressividade percentual de 22% no que se refere a trincas, fissuras e rachaduras, possivelmente 

devido a variação de temperatura. Em seguida, a corrosão de armaduras atingiu um percentual de 15%, o que pode ser 

compreendido devido as ações de agentes externos a edificação, e em alguns casos devido à baixa taxa de recobrimento 

das armaduras. As manifestações patológicas por eflorescência alcançaram o índice de 7%, em seguida o destacamento 

do concreto com 5%, degradação da madeira com 3%, infiltração atingindo também 3%, seguidas de presença de 

vegetação e lixiviação, ambas com 1%. 

 

Comparando esses resultados com os encontrados no estudo de Carvalho [4] é possível identificar uma relação entre os 

dois estudos, visto que as principais e mais frequentes manifestações patológicas observadas em ambos os estudos foram 

relacionadas as manchas e bolores, trincas e fissuras, e danos relacionados a umidade e variação de temperaturas. 

 

De maneira similar, quando comparado os resultados deste estudo com o realizado por Nascimento e Fernandes [11], em 

passarelas da região centro-sul de Manaus, é possível observar algumas semelhanças. Os resultados obtidos pelos 

pesquisadores quantos as causas, foram que 32% são manifestações patológicas adquiridas pelo uso e principalmente 

pelas ações bioclimáticas de degradação. A ocorrência de fissuras foi a patologia mais presente no estudo atingindo 32% 

dos danos observados, seguida da corrosão com 18%. Diante desses dados, é possível constatar que as manifestações 

encontradas em ambos os estudos estão intimamente ligadas a falta de manutenção e a ação de agentes externos como 

chuva e umidade excessiva, características típicas da região amazônica.   

 

5. CONCLUSÃO 

 

Através do estudo de caso da edificação, foi possível identificar que as patologias presentes na envoltória da edificação 

têm relação com a falta de manutenção preventiva, procedimento esse, que tem o objetivo de minimizar a ocorrência de 

patologias adquiridas no decorrer do tempo de utilização da edificação. Esses procedimentos de manutenção preventiva 

são imprescindíveis para garantir o bom desempenho da edificação ao logo de sua vida útil, além de evitar maiores gastos 

com reformas e intervenções corretivas. 
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Nesse estudo, percebeu-se que vinham ocorrendo apenas intervenções paliativas, com o intuito de amenizar a ocorrência 

de danos na edificação, a fim de não comprometer a integridade e desempenho da edificação. Entretanto, identificou-se a 

necessidade de uma reforma geral na edificação, devido ao surgimento de alguns tipos patológicos identificados poderem 

interferir na integridade estrutural da edificação, como a corrosão e a eflorescência.  

 

Além disso, a análise das patologias permitiu salientar a importância da utilização de produtos e materiais de construção 

específicos para a o tipo de edificação e localização. Visto que a edificação está localizada em uma região de clima 

tropical úmido, essas edificações necessitam de maior proteção contra a umidade presente neste tipo de bioma. Diante 

disso, é importante que se leve em consideração procedimentos de manutenção preventiva, utilizando soluções técnicas 

e produtos adequados para evitar a reincidência de danos.  

 

O estudo das manifestações patológicas de uma edificação, proporciona diagnósticos e intervenções adequadas, 

otimizando o processo de manutenção da edificação. Com este estudo, foi possível obter o conhecimento das variáveis 

que interferem no desempenho e na durabilidade da edificação de acordo com a região em que a edificação está situada, 

neste caso a região amazônica. O embasamento técnico em caráter regionalizado, haja vista a contribuição para o traçado 

de soluções adequadas, seja para intervenções e na prevenção de possíveis manifestações patológicas que possam surgir 

em edificações públicas. 

 

Apesar das contribuições que o estudo gerou, sugere-se a realização de procedimentos complementares laboratoriais para 

um diagnóstico mais preciso das patologias, bem como o grau de evolução das mesmas, para que seja possível inferir 

com precisão se há comprometimento ou não da integridade estrutural da edificação. 
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RESUMO 

 

A análise da interação entre a fachada de um edifício e os agentes climáticos permite observar as solicitações e respostas 

dadas pelo sistema as ações de degradação, sendo relevante seu estudo e avaliação.  O objetivo desta pesquisa é analisar 

a influência causada pelo fenômeno da amplitude térmica em uma fachada em revestimento cerâmico de um edifício 

localizado em Brasília-DF. A quantificação da incidência solar foi realizada por meio de simulação higrotérmica, 

aplicando o software WUFI. A influência da radiação foi analisada com base nos dados de Delta-T ou amplitude térmica 

e choque térmico, para cada orientação de fachada. As orientações Oeste e Norte apresentaram os maiores valores de 

Delta-T, respectivamente e quando analisadas as absortâncias, os resultados de Delta-T para cor escura tendem a ser 

superiores a cor clara. Tais resultados auxiliam na investigação da degradação e vida útil dos sistemas de revestimento de 

fachadas. 

 

Palavras-chave: degradação; fachadas; simulação; amplitude térmica. 

 

ABSTRACT 

 

The analysis of the interaction between the building envelope and the climatic agents allows to observe the requests and 

responses given by the system to the degradation actions, being relevant its study and evaluation. The objective of this 

research is to analyze the movements caused by the phenomenon of thermal amplitude in a ceramic facade of a building 

located in Brasília-DF. The quantification of solar incidence was performed by means of hygrothermal simulation, using 

the WUFI software. The influence of radiation was analyzed based on data from Delta-T or thermal amplitude and thermal 

shock, for each facade orientation. The West and North orientations presented the highest values of Delta-T, respectively 

and when analyzing the absorbances, the results of Delta-T for dark color tend to be superior to light color. Such results 

assist in the investigation of the degradation and useful life of the facade cladding systems. 

 

Keywords: degradation; facades; simulation; thermal amplitude. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As fachadas das edificações constituem a primeira barreira frente a ação dos agentes de degradação, sendo a interação 

destes um dos responsáveis pelo surgimento de anomalias nos revestimentos de fachada. Os denominados agentes de 

degradação podem apresentar diferentes naturezas que segundo a norma ASTM E632 [1] podem ser mecânica, químicos, 

biológicos, térmicos, entre outros.  

 

A localidade em estudo Brasília-DF está enquadrada na zona bioclimática 4, segundo a classificação de zoneamento 

climático brasileiro da NBR 15220-3 [2], sendo o clima definido como clima tropical com inverno seco [3]. Outro fator 

relacionado ao clima desta região é a ação sazonal e cíclica das variáveis climáticas. Com isso, um dos agentes de 

degradação mais relevantes para este local são os de natureza térmica, sendo encontradas diversas manifestações 

patológicas resultantes desta relação nos revestimentos de fachadas [4]. 

 

A temperatura exerce forte influência na degradação, sendo identificada como um dos agentes mais agressivos aos 

revestimentos de fachadas, uma vez que este sistema é constituído por diferentes camadas com distintos materiais. A ação 

da temperatura sobre a fachada resulta em solicitações, fazendo com que cada camada responda de determinada forma, 

resultando em variações dimensionais, principalmente nos revestimentos porosos, além de gerar tensões nas interfaces de 

cada camada. Estes são os responsáveis pelo surgimento de fissuras e descolamentos nos revestimentos [5] [6]. Outro 

fator relevante neste processo é a posição da fachada em relação a orientação solar, uma vez que quanto maior a exposição, 

maior será a probabilidade do surgimento de anomalias e consequente redução do nível de desempenho previsto [7]. 

 

Na análise da degradação dos sistemas de revestimento, os dados a serem considerados são os valores de temperatura 

(máximos e mínimos), sua variação denominada amplitude térmica (Delta-T) e o choque térmico, que consiste na 

mudança de temperatura repentina. Em decorrência destas mudanças, podem ocorrer os fenômenos de dilatação e 

contração, de forma cíclica, conduzindo o material a fadiga e consequente perca de aderência [8]. 

 

A investigação destes agentes e sua respectiva interação com as edificações tem se tornado indispensável, sendo 

desenvolvidas diversas ferramentas com o intuito de mensurar os agentes climáticos de degradação e simular 

componentes, permitindo a análise do comportamento higrotérmico dos sistemas. O software WUFI desenvolvido pelo 

Fraunhofer Institute for Building Physics (IBP) na Alemanha, possibilita a investigação deste comportamento, segundo 

a incidência de agentes climáticos como temperatura, cooperando com a compreensão do processo de degradação. 

 

Com isso, o objetivo deste estudo é investigar a degradação de um edifício com fachadas em sistema de revestimento 

cerâmico, localizado em Brasília-DF. Sendo utilizado o programa WUFI para simulação do sistema de revestimento 

cerâmico, com foco nos fenômenos de degradação resultantes de amplitude térmica e choque térmico.  

 

2. METODOLOGIA 

 

A sistematização adotada neste estudo da degradação no revestimento cerâmico de fachada é a simulação computacional, 

utilizando o programa WUFI® PRO 5.3 (Wärme-Und Feuchtetransport Instationär). Este programa processa a simulação 

tendo como base a norma DIN EN 15026 [9], atendendo seus critérios e requisitos, possibilitando a análise do 

comportamento higrotérmico da envoltória do edifício. 

 

2.1 Caracterização do edifício 

 

O edifício alvo desta investigação está localizado em Brasília – DF, denominado edifício A, possuindo a idade de 18 anos. 

Com altura representativa de 10 a 20 m, considerando os 4 pavimentos e pilotis que o constitui, adota-se tal intervalo na 

simulação. Segundo a metodologia dos quadrantes desenvolvida por Silva [5], se atribuiu as orientações cardiais da 

edificação, conforme apresentado na Figura 1 obtida pelo Google Maps [10]. A determinação das respectivas orientações 

exerce forte influência nas ocorrências de radiação e de chuva dirigida.  Logo após, a Figura 2 apresenta as orientações 

das fachadas do edifício em estudo, definidas segundo a localização e quadrantes. 
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Figura 1 - Definição das orientações do edifício [10]. 

 

 

 
Figura 2 - (A) Fachada Oeste; (B) Fachada Leste; (C) Fachada Norte; (D) Fachada Sul [10]. 

 

Segundo apresentado na Figura 2, o sistema de vedação é constituído por bloco cerâmico revestido por emboço de 

argamassa e cerâmicas de dimensões 10x10 centímetros e dois tons de coloração, assentadas com argamassa colante. A 

simulação considera as duas tonalidades da cerâmica, telha e branco gelo, resultando em oito casos de estudo. 

 

A nomenclatura adotada na simulação é sistema 01 para revestimento cerâmico de cor telha (vermelho escuro) e sistema 

02 para revestimento cerâmico de cor branco gelo (branco), sendo tal definição importante no cadastramento dos dados 

de entrada no WUFI, assim como na parte de análise uma vez que possibilita uma avaliação comparativa entre os dois 

sistemas, considerando as diferentes absortâncias e comportamento higrotérmico. 

 

2.2 Simulação higrotérmica 

 

A fase de processamento da simulação higrotérmica no software WUFI [11] pode ser dividida em quatro etapas conforme 

a Figura 3. A primeira etapa corresponde aos dados de entrada, sendo feita a caracterização do sistema e das propriedades 

dos materiais constituintes de cada camada, assim como determinação de coeficientes e do clima onde o edifício em 

estudo está localizado. A segunda etapa se refere ao procedimento da simulação, que é realizada considerando um período 

de um ano. A terceira consiste na obtenção dos dados de saída, neste estudo focada nos resultados de temperatura e 

amplitude térmica tanto exterior quanto superficial. A quarta e última etapa está associada ao pós-processamento, onde 

ocorre o tratamento dos dados de saída e correlação com os possíveis mecanismos de degradação. 
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Figura 3 – Etapas de processamento da simulação higrotérmica no software WUFI (Os autores). 

 

i. Caracterização do sistema adotado na simulação 

 

O sistema de vedação vertical adotado na simulação é constituído por uma camada de acabamento exterior em 

revestimento cerâmico (tipologia mais usual em Brasília-DF) e acabamento interior argamassado.  O sistema adotado 

para simulação no WUFI é apresentado na Figura 4, com suas respectivas camadas e posições de monitoramento, sendo 

as propriedades higrotérmicas de cada material constituinte definidas na etapa de dados de entrada, sendo apresentadas 

na Tabela 1. 

 
Figura 4 - Representação do sistema adotado e câmeras de monitorização (adaptado de WUFI [11]). 

Camadas constituintes dos sistemas 01 e 02:  

 

▪ Placa cerâmica – 0,5 cm (camada A);  

▪ Argamassa colante – 0,2 cm (camada B);  

▪ Argamassa mista externa – 2,0 cm (camada C);  

▪ Bloco cerâmico – 9,0 cm (camada D);  

▪ Argamassa mista interna – 2,0 cm (camada E). 

 

Nesta etapa são definidas as posições de monitorização, sendo adotadas 5 posições nas camadas dos sistemas (superfície 

exterior, nas interfaces e superfície interior), entretanto, para efeitos de análise e interpretação dos dados, são considerados 

apenas os resultados de temperatura referentes a posição 1 ou superfície exterior. 

 

As propriedades higrotérmicas dos matérias são inseridas com base nos dados de estudos anteriores desenvolvidos no 

Laboratório de Ensaio de Materiais da Universidade de Brasília (LEM-UnB), por pesquisadores com o objetivo de 

possibilitar a caracterização das propriedades utilizadas na simulação. 
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Tabela 1- Propriedades higrotérmicas dos materiais [12]. 

 

Massa 

específica 

aparente 

Porosidade 
Calor 

específico 

Condutivi

dade 

térmica 

Fator de 

resistência 

à difusão 

de vapor 

de água 

Teor de 

umidade 

de 

referência 

Umidade 

de 

saturação 

livre 

Coeficiente 

de 

absorção 

de água 

Unidade kg/m³ m³/m³ J/kg.K W/m.K [-] kg/m³ kg/m³ kg/m³s^0,5 

Placa 

cerâmica 
1.730 0,290 868 0,492 116 1,44 192,00 0,00100 

Argamassa 

externa 
1.860 0,260 850 0,800 24 18,62 259,04 0,08907 

Bloco 

cerâmico 
1.830 0,275 850 0,800 17 15,69 263,39 0,16260 

Argamassa 

interna 
578 0,486 850 0,158 23 13,00 193,00 0,09000 

 

ii. Definição dos coeficientes e do clima  

 

Quanto à transferência de superfície, são definidos os parâmetros de entrada da resistência superficial externa (Rse) e 

interna (Rsi), absortância (α) e refletividade. Os valores adotados para Rse e Rsi são de 0,0588m²K/W e 0,1250m²K/W, 

nesta ordem, segundo disponibilizado no software e que se adequam proximamente a norma de desempenho NBR 15575 

[13]. 

 

Os valores de absortância são definidos de acordo com às principais cores na fachada, extraídos do trabalho de Dornelles 

e Roriz [14] que estabelece 0,375 para cor branco gelo e 0,635 para telha. A refletividade do solo, que consiste na parcela 

de radiação proveniente da atmosfera e refletida no edifício, tem seu valor definido como 0,2 de acordo com o software. 

 

Nesta etapa, são definidos os climas exterior e interior, tendo como referência a localização do edifício. Dessa forma, 

utiliza-se o arquivo do ano meteorológico tipo TMY (Typical Meteorological Year), da base EPW/ANTAC o qual é 

composto por dados climáticos horários para um ano, totalizando 8.760 dados. O arquivo climático de Brasília é definido 

com base em dados coletados de 13 anos, medidos pelo INMET, sendo resultante da variável temperatura e fornecido 

pelo Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LABEEE da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

[15] [16] [4]. 
 

iii. Período de simulação 

 

São realizadas simulações para um período de 01 de abril de 2019 a 30 de março de 2020, para cada orientação cardeal 

de fachada, sendo obtidos 8.760 dados horários para um ano de simulação. Realiza-se este procedimento para cada 

absortância adotada, sendo realizadas oito simulações ao final. Com base na ANSI/ASHRAE [17] são definidos a umidade 

inicial e a condição inicial de temperatura, sendo adotados 80% de umidade relativa (UR) e 20ºC para a condição inicial 

de temperatura. 

 

2.3 Pós-processamento 

 

i. Determinação da amplitude térmica (Delta T) 

 

A forma como a temperatura de monitoramento exterior e superficial exterior se comportam depende basicamente da 

irradiância solar total, da variação de temperatura atmosférica exterior, dos movimentos convectivos do ar e das 

propriedades higrotérmicas dos materiais. Os gráficos de amplitude térmica exterior e superficial são confeccionados 

através da diferença de temperatura máxima e mínima que ocorrem ao longo do dia, sendo determinados os valores 

máximos mensais que ocorrem ao longo do ano, segundo a Equação 1 [4]. 

  

𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 − 𝑇 = 𝑇𝑚á𝑥𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 − 𝑇𝑚í𝑛𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎                                                                     (1) 
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Sendo: 

Delta - T: amplitude térmica diária (°C); 

Tmáx diária: temperatura máxima da superfície exterior ocorrida no dia analisado (°C); 

Tmín diária: temperatura mínima da superfície exterior ocorrida no dia analisado (°C). 

 

Com a obtenção dos valores de Delta T diários, utiliza-se faixas para quantificar as frequências de ocorrência. Para ambos 

os valores de absortância e para cada orientação de fachada, foram determinadas cinco faixas de ocorrência, considerando 

intervalos iguais. As faixas são determinadas de forma individual para cada orientação, considerando seus valores de 

Delta-T máximo e mínimo. 

 

ii. Determinação do choque térmico 

 

Ainda relacionado à variação diária da temperatura quantificou-se o choque térmico nas fachadas, considerando as 

orientações Norte, Sul, Leste e, Oeste. A amplitude térmica (Delta-T) anteriormente avaliada, considera a variação de 

temperatura durante todo o dia, já o choque térmico refere-se às variações abruptas, ou seja, está associado ao rápido 

aquecimento ou resfriamento da superfície da fachada. O processo de choque térmico não é instantâneo para edificações 

construídas de materiais porosos e que sofrem influência das características higrotérmicas da fachada, da inércia térmica 

e das condições de exposição ao meio ambiente [4].  

 

Com o objetivo de analisar este fenômeno, são quantificadas as variações de temperatura nos intervalos de tempo de 1 e 

2 horas, onde considera-se como choque térmico pleno, as ocorridas no intervalo de 1 hora e choque térmico atenuado, 

as ocorridas no intervalo de 2 horas. Os dois casos são calculados utilizando-se às Equações 2 e 3 onde é considerada a 

faixa ΔTct ≥ |8|. As variações podem ser tanto de aquecimento e resfriamento, tendo em vista que os valores são 

quantificados em módulo. 

 

∆𝑇𝑐𝑡1 = 𝑇𝑛 − 𝑇𝑛−1                                                                           (2) 

 

∆𝑇𝑐𝑡2 = 𝑇𝑛 − 𝑇𝑛−2                                                                           (3) 

 

Sendo: 

Tct1 e Tct2: representam o choque térmico para 1 e 2 horas, respectivamente (°C); 

Tn: temperatura ocorrida na hora n (°C); 

Tn-1 e Tn-2: temperaturas ocorridas na primeira e segunda hora anteriores a hora n (°C). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base na simulação higrotérmica realizada, são obtidos os dados de temperatura do ar exterior e temperatura 

superficial na camada de revestimento cerâmico. Esta amplitude corresponde a um valor de Delta-T, resultante das 

movimentações cíclicas da temperatura do ar exterior e radiação solar incidente [4]. A análise destes dados permite 

investigar as solicitações impostas ao revestimento, considerando as diferentes absortâncias e a influência que este 

parâmetro exerce nos resultados. 

 

A Figura 5 apresenta os valores máximos mensais de Delta-T superficial e da temperatura do ar exterior. Os resultados 

de Delta-T para as orientações de fachada do revestimento de cor telha (cor escura) apresenta valores superiores aos do 

revestimento em cor branco gelo (cor clara), o que é esperado uma vez que os revestimentos com valores de absortância 

mais próximos a um, tendem a apresentar maior capacidade de absorver radiação.  
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Figura 5 –Delta-T máximo mensal para as quatro orientações de fachada e temperatura exterior do ar para o 

revestimento de cor branco gelo (a) e revestimento de cor telha (b). 

 

Os dois sistemas simulados não apresentam valores de Delta-T superiores a 35°C. Para o revestimento de cor clara, o 

intervalo de Delta-T é de 12,17°C a 24,80°C e para o revestimento em cor escura é de 15,89°C a 34,01°C. O intervalo de 

Delta-T para a temperatura do ar exterior é de 9,90°C a 14°C. Uma vez que o Delta-T é resultado da temperatura do ar 

exterior e da radiação, tem-se por coerente que os resultados das orientações de fachadas se apresentem superiores aos do 

ar exterior. 

 

Os picos de Delta-T são identificados ao longo do ano para as diferentes orientações de fachada e absortâncias. Para o 

revestimento em cor branco gelo a fachada Oeste (24,80°C) apresenta o maior Delta-T, seguida pelas fachadas Norte 

(23,50°C), Leste (19,18°C) e Sul (16,21°C) respectivamente. O revestimento em cor telha demonstra a mesma tendência 

de comportamento dos dados de Delta-T, sendo a fachada Oeste (34,01°C) a mais solicitada por este fenômeno, seguida 

das orientações Norte (31,98°C), Leste (27,00°C) e Sul (20,36°C). 

 

A amplitude térmica tem seu comportamento determinado segundo a geometria de insolação e influenciado pelo teor de 

umidade [4]. Brasília apresenta dois períodos bem delimitados, o período seco referente ao intervalo de abril a setembro 

e o período chuvoso de outubro a março. Na Figura 5 é possível observar para as duas absortâncias, principalmente para 

a fachada Norte a mudança no comportamento do valor de Delta-T, observa-se um decrescimento do mês de setembro 

para outubro. 

 

Todas as edificações passam pelo processo de envelhecimento natural, que é resultante da ação ao longo dos anos dos 

variados agentes de degradação. De acordo com o estudo de Zanoni [4], tanto a intensidade, quanto a frequência de 

ocorrência influenciam neste processo. Com base nisso são analisados os percentuais das frequências de ocorrência das 

amplitudes térmicas para ambos revestimentos, em cores clara e escura. A Figura 6 apresenta as frequências de ocorrência 

obtidas para o revestimento em cor branco gelo e a Figura 7 demonstra o revestimento em cor telha. 
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Figura 6 – Gráficos de frequência de ocorrência de Delta-T para as quatro orientações, em revestimento de cor branco 

gelo (a) Fachada Norte (b) Fachada Sul (c) Fachada Leste (d) Fachada Oeste (Os autores). 

Os gráficos da Figura 6 identificam as orientações Oeste e Norte, com as maiores variações de Delta-T, sendo seus 

intervalos 3,4≤Delta-T≤25°C e 3,4≤Delta-T≤24°C, respectivamente, seguidas da orientação Leste que apresenta 

3,4≤Delta-T≤20°C e Sul com variações entre 3,5≤Delta-T≤17°C.  As faixas representativas para cada orientação, onde 

ocorrem os picos de ocorrência são a faixa de Delta-T 16,4 - 20,7°C (47,40%) para fachada Oeste, Delta-T 13,4 - 16,7°C 

(53,97%) para Leste, Delta-T 11,6 - 15,8°C (31,51%) para orientação Norte, e Delta-T 11,6 - 14,3°C (51,51%) para Sul. 

 

 

  

  
Figura 7 – Gráficos de frequência de ocorrência de Delta-T para as quatro orientações, em revestimento de cor telha (a) 

Fachada Norte (b) Fachada Sul (c) Fachada Leste (d) Fachada Oeste (Os autores). 

Com a alteração do valor de absortância, é possível observar na Figura 7 que as frequências de ocorrência apresentam 

valores superiores quando comparadas as frequências da Figura 6, chegando a cerca de 10°C acima do intervalo 

c d 

a b 

c d 
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apresentado para a orientação Oeste. Tal diferença é considerada relevante, quando são levadas em consideração as 

solicitações geradas no revestimento. As orientações Oeste e Norte apresentam intervalo de 5°C≤Delta-T≤35°C e 

5,2°C≤Delta-T≤32°C, respectivamente. A fachada Leste de 5,1°C≤ Delta-T≤27°C e a Sul com 5°C≤ Delta-T≤21°C. A 

orientação Oeste apresenta os maiores valores de Delta-T concentrados nas faixas Delta-T 23,0 – 29,0°C (45,48%) e 

Delta-T 17,0 – 23,0°C (30,14%), respectivamente. A fachada Norte evidencia as faixas Delta-T 10,6 - 15,9°C (29,04%) 

e Delta-T 15,9 - 21,3°C (23,84%), como predominantes. Leste a faixa Delta-T 18,2 - 22,6°C (47,67%) e Delta-T 13,9 - 

18,2°C (19,45%) e Sul com Delta-T 14,6 - 17,8°C (47,40%) e Delta-T 11,4 - 14,6°C (40,82%). 

 

As Figuras 8 e 9 mostram as frequências de ocorrência dos eventos horários de choque térmico pleno (1 hora) e atenuado 

(2 horas), considerando aquecimento ou arrefecimento da temperatura superficial do revestimento maior ou igual a 8°C, 

para cada orientação de fachada e absortância adotada, possuindo como referência para elaboração dos percentuais, os 

8760 dados horários. 

 

  
 

Figura 8 – Gráficos de frequência de ocorrência de choque térmico pleno (a) e atenuado (b) para as quatro orientações, 

em revestimento de cor branco gelo. 

 

Na cor clara, quando considerado o choque pleno, a orientação Oeste apresenta maior ocorrência com 0,29%. Para choque 

térmico atenuado, as orientações seguem a ordem de Leste (5,06%), Norte (3,06%) e Oeste (2,48%). Já para a cor escura 

(Figura 9), para choque pleno as orientações com maiores ocorrências são Oeste (2,95%) e Leste (2,44%) e para choque 

térmico atenuado são Norte (10,84%), Leste (8,70%) e Oeste (8,12%).  

 

A razão para a diferença entre choque pleno e atenuado se encontra no tempo de exposição à radiação ou chuva dirigida, 

uma vez que sua determinação considera aquecimento e arrefecimento. Quanto maior o período de tempo considerado, 

também a variação e diferença entre as temperaturas tendem a ser maiores. Considerando o agente de degradação 

temperatura, no choque térmico é possível observar o quanto sua ação pode ser impactante sobre os revestimentos de 

fachada, uma vez que uma variação de temperatura maior ou igual a 8°C ocorre em 1 ou 2 horas, período considerado 

curto e que resulta em solicitações impostas ao sistema de fachada.  

 

A fachada Oeste é apontada como a fachada mais crítica frente as solicitações da temperatura, tanto para os resultados de 

Delta-T como choque térmico pleno e atenuado, sendo isto um indicador que tal orientação apresenta a maior 

probabilidade de surgimento de anomalias. Por outro lado, a orientação Sul é identificada como a menos crítica, 

apresentando os menores valores tanto para máximas mensais de Delta-T, como para Delta-T e choque térmico. Como 

tendência de degradação geral, pode-se apontar a fachada Oeste, seguida das orientações Norte, Leste e Sul 

respectivamente, sendo este comportamento identificado em outros estudos [18] [19]. 
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Figura 9 – Gráficos de frequência de ocorrência de choque térmico pleno (a) e atenuado (b) para as quatro orientações, 

em revestimento de cor telha. 

 

Os dados de choque térmico apresenta de forma clara a influência do parâmetro de absortância no desempenho do 

revestimento. Quanto mais escura a cor do revestimento (absortância próxima de 1), maior será a probabilidade do 

revestimento apresentar mudança brusca na temperatura, gerando solicitações que uma vez não consideradas, podem 

ocasionar o surgimento de anomalias no revestimento como fissuras, descolamentos e falhas de rejunte, resultando na 

redução da vida útil.  

 

A temperatura consiste em um dos mais relevantes agentes de degradação, sendo necessária sua análise e investigação 

considerando os intervalos (Delta-T) e frequências de ocorrência para conhecimento da magnitude da ação de degradação, 

porém, faz-se necessário investigar também as mudanças abruptas na temperatura, que resulta na maximização desta ação, 

causando mais danos ao revestimento. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Com isso, o presente trabalho permitiu enumerar as seguintes conclusões: 

 

- No fenômeno de amplitude térmica, as fachadas mais solicitadas foram Oeste, Norte, Leste e Sul, respectivamente; 

 

- Quando investigada a amplitude térmica e choque térmico, fica evidente a influência que os coeficientes de absortância 

exercem na capacidade de absorver radiação do revestimento cerâmico. O revestimento cerâmico na cor telha, quando 

comparado ao na cor branco gelo, apresenta maior probabilidade no surgimento de anomalias referentes as 

movimentações térmicas com geração de tensões, como fissuras, descolamentos e falhas de rejunte; 

 

- Não apenas a intensidade das variações de temperatura são relevantes, mas também sua frequência de ocorrência, uma 

vez que a análise conjunta destes dois fatores permite investigar de forma mais precisa o fenômeno de degradação; 

 

- A análise do choque térmico pleno e atenuado permite conhecer de forma mais detalhada as solicitações sobre os 

revestimentos cerâmicos; 

 

- A fachada Oeste é apontada como a fachada mais crítica frente as solicitações da temperatura, sendo isto um indicador 

que tal orientação apresenta a maior probabilidade de surgimento de anomalias. A orientação Sul é identificada como a 

menos crítica, apresentando os menores valores tanto para máximas mensais de Delta-T, como para Delta-T e choque 

térmico. 
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RESUMO 

 

A erosão é um fenômeno que atinge os aterros de acesso e fundações das pontes, representando um dos maiores 

responsáveis pelo colapso de obras de arte especiais no Brasil e no mundo. O presente trabalho trata de um estudo de 

caso da Ponte sobre o Córrego da Anta, localizada no km 882,75 da BR-158, no estado do Pará. O objetivo principal do 

trabalho é identificar, por meio dos resultados de uma Inspeção Rotineira, as manifestações patológicas do sistema de 

fundações e aterro de acesso, tal como suas possíveis causas e sugerir possíveis métodos de recuperação. A obra 

estudada apresentou problemas de erosão no aterro de acesso, assim como desconfinamento lateral das estacas no 

encontro e apoio central. Concluiu-se a partir da inspeção visual e da bibliografia especializada que o solapamento das 

estacas é consequência do carreamento de materiais, intensificado no período de cheias, aliado a ausência de estudos 

geológicos, geotécnicos, hidrológicos e de inspeções periódicas.  

 

Palavras-chave: Erosão em pontes; Estacas desconfinadas; Solapamento de estacas; Manifestações patológicas. 

 

ABSTRACT 

 

Erosion is a phenomenon that affects landfills and bridge foundations, representing one of the biggest responsible for 

the collapse of bridges in Brazil and in the world. The present work deals with a case study of the Córrego da Anta’s 

bridge, located at km 882.75 of the BR-158, in the state of Pará. The main objective of the work is to identify, through 

the results of a Routine Inspection, the pathological manifestations of the foundation and access landfill system, as well 

as its possible causes. The studied work presented problems of erosion in the access landfill, as well as lateral 

deflection of the piles at the meeting and central support. It was concluded from the visual inspection and the 

specialized bibliography that the undermining of the piles is a consequence of the carrying of materials, intensified 

during the flood period, combined with the absence of periodic inspections and geological, geotechnical and 

hydrological studies. 

Keywords: Bridge erosion; Unsettled piles;Pathological manifestations. 

 

 

1. INTRODUÇÂO 

 

Um fator muito importante que previne a ocorrência de patologias nas construções é um processo executivo bem 

realizado. Para que não ocorram patologias nas fundações é essencial a caracterização do subsolo, projeto e cálculos 

adequados, especificações precisas e detalhadas e um controle construtivo rigoroso [1]. 

 

Sabe-se que para elaboração de projetos, independentemente da área, deve-se conhecer as condições de contorno do 

local envolvido. Em projetos geotécnicos é fundamental investigar as condições do subsolo. O reconhecimento da área 

geralmente é realizado através de sondagens, que normalmente variam entre 0,2% e 0,5% do custo total das obras 

convencionais [2]. As informações das investigações geotécnicas são indispensáveis à previsão dos custos fixos 
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associados ao projeto e sua solução. Uma investigação insuficiente e interpretação inadequada de resultados contribuem 

para erros de projeto, atrasos no cronograma executivo, custos associados a alterações construtivas, necessidade de 

jazidas adicionais para materiais de empréstimo, impactos ambientais, gastos em remediação pós-construtiva, além de 

risco de colapso da estrutura e litígio subsequente [2]. Para melhor definir a estratigrafia do solo e uma estimativa 

interessante dos parâmetros do material, ensaios de campo são executados a partir de campanha idealizada pelo 

engenheiro geotécnico. Quanto mais diversificados forem os estudos prévios, menores serão as incertezas e mais 

precisos serão os resultados, evitando situações como a descrita na figura 1 a seguir. 

 

 
Figura 1 – Exemplo de divergência entre perfil real e perfil previsto pela investigação geotécnica (adaptado de [3]). 

 

As reais condições do ambiente são dados relevantes para a realização de um bom projeto e espera-se que a execução da 

obra seja conforme os requisitos do projeto. Neste artigo será abordado o estudo de caso de uma ponte no estado do 

Pará onde houve erro/falha na interpretação do subsolo e consequentemente ocasionou no surgimento de patologias na 

Obra de Arte Especial (OAE). 

 

A erosão é um dos problemas de maior incidência nas fundações e aterros de OAEs, sendo um dos maiores 

responsáveis pelo colapso estrutural de pontes em todo o mundo. Os pilares e encontros dentro da calha do rio 

representam obstáculos que alteram o mecanismo da correnteza, aumentando a velocidade e a turbulência, gerando 

fossas de erosão que podem causar o solapamento das fundações, principalmente durante os períodos mais chuvosos de 

cheias, quando os danos provindos do processo erosivo são mais fortes e acelerados [4]. 

 

Quando trata-se de pontes, a mesma pode apresentar até três tipos de erosão, separados ou simultaneamente: erosão 

generalizada no leito do rio a longo prazo, erosão de contração e erosão localizada. Enquanto a primeira pode ocorrer a 

montante, jusante ou sob a ponte, a terceira ocorre especificamente ao redor dos pilares. Já a segunda é causada pelo 

estrangulamento da seção transversal, aumentando a velocidade e a capacidade erosiva do fluxo do rio [5]. A figura 2 a 

seguir ilustra os tipos de erosão descritos.  

 

 
Figura 2 – Tipos de erosão possíveis de ocorrer junto de estruturas inseridas no leito aluvionar [6]. 
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Alguns fatores influenciam diretamente na ocorrência da erosão e determinam sua intensidade. São eles: intensidade e 

direção do escoamento, altura do escoamento, dimensões dos sedimentos do leito do rio, uniformidade dos sedimentos, 

forma dos pilares, ângulo entre o escoamento e os pilares, seção de vazão insuficiente, locação inadequada da ponte, 

excesso de pilares na calha do rio, fundações de pilares e encontros mal concebidos ou executados com profundidade 

insuficiente e por fim, modificação do leito original do rio [5].  

 

2. ESTUDO DE CASO 

 

2.1 Localização 

 

A ponte sobre o Córrego da Anta está localizada na BR-158/PA, entre a Vila Mandi e a divisa do Pará com o Mato 

Grosso, mais especificamente nas coordenadas S 09° 42,417 e O 50° 59,042. 

 

O presente objeto de estudo é composto por um tabuleiro de laje, com quatro vigas metálicas e transversinas entre elas, 

dois encontros portantes de concreto armado e um apoio intermediário., que podem ser verificados pelas figuras 3, 4 , 5 

e 6. A extensão da ponte é de 36,35 m e largura de 10,20 m, como pode ser verificado pelos cortes das figuras 7 e 8. 

 

  
 

 

  
 

 

Figura 3 – Vista superior frontal da ponte. Figura 4 – Vista inferior do 1º encontro. 

Figura 5 – Vista inferior do 2º encontro. Figura 6 – Apoio intermediário. 
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O presente objeto de estudo é composto por um tabuleiro de laje, com quatro vigas metálicas, dois encontros e um apoio 

intermediário. A extensão da ponte é de 36,35 m e largura de 10,20 m, como pode ser verificado pelas figuras 8 e 9 a 

seguir. 

 

 
Figura 7 – Seção transversal da OAE. 

 

 
Figura 8 – Seção longitudinal da OAE. 

 

Não há campanha de sondagem referente ao projeto disponível para consulta, portanto, não se conhecem os materiais 

presentes no subsolo da Obra de Arte Especial. 

 

2.2 Principais manifestações patológicas 

 

Na figura 6 observam-se estacas expostas e desconfinadas devido ao rebaixamento do leito do rio, ocasionada pela 

erosão ao longo do tempo. 

 

Sabe-se que um dos fatores que mais influenciam no aparecimento de graves problemas em fundações de pontes é a 

erosão, ou solapamento, sendo este fenômeno responsável por significativa quantidade de acidentes nesses tipos de 

obra. Outro tipo de fenômeno com grande poder de devastação sobre as pontes é a ocorrência de cheias nos rios, por 

causa da rápida elevação do nível da água, associada a grandes descargas e velocidades [5].  

 

Devido à sua força de arrasto, o intenso fluxo das cheias remove o solo que envolve as fundações, reduzindo o seu 

desempenho estrutural e a capacidade de resistir às forças hidrodinâmicas, podendo ter como resultado o colapso parcial 

ou total da OAE [6]. 

 

As erosões junto a pilares e encontros de pontes são responsáveis por grande parte dos colapsos de pontes no mundo. 

Um levantamento realizado em 2001 nos Estados Unidos da América revelou que 60% dos casos de colapso registrados 

tiveram como causa as erosões nos leitos provocadas pelas cheias [6]. Outros exemplos que comprovam tal 

representatividade são dados por Vitório [5], que aponta em seu estudo 3 OAEs que entraram em colapso devido ao 

solapamento de suas fundações e outras 3 devido à erosão dos aterros de acesso, apenas no estado de Pernambuco. 
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Os aterros de acesso nas extremidades de ponte são elementos especialmente vulneráveis à erosão. A figura 9 é 

referente ao segundo encontro e observa-se a presença de estacas expostas. Durante a fase de projeto, deveria ter sido 

previsto uma contenção nesse encontro para o confinamento do material, aparentemente coesivo, visto que, houve 

erosão do talude. A alteração do maciço demonstra um solo instável e pouco resistente. Observa-se também a presença 

de estacas com profundidades sem interação solo-estrutura, acarretando na falta de integridade do fuste.  

 

 
Figura 9 – Estacas desconfinadas e aterro erodido. 

 

Conforme a figura 9, observa-se que o grupo de estacas encontrava-se muito próxima do talude do 2º encontro. A 

exposição das estacas lateralmente e em sua base compromete a capacidade de carga da fundação, colocando em risco a 

estrutura. 

 

O solapamento das fundações pode ter sido agravado devido aos períodos de cheia e também aos pilares dentro da calha 

do rio. Os pilares geram turbulência, vorticidade e aumento de velocidade das águas permitindo o carreamento dos 

materiais existentes em sua margem. Sendo assim, o projetista da OAE deve buscar informações sobre o regime do rio, 

como níveis d’água máximo e mínimo, velocidades máximas de escoamento, além da história do comportamento de 

fundações de outras obras nas proximidades. 

 

É no período das cheias é que são evidenciadas as falhas construtivas e de projeto. Para esse projeto, foram encontradas 

falhas como concepção inadequada dos encontros, deficiência da proteção e da drenagem dos taludes. Outro problema 

observado foi a fragilidade de talude, visto que, se encontra dentro da calha do córrego da Anta, onde com o auxílio de 

registros fotográficos e literaturas técnicas, foi possível a identificação de várias manifestações patológicas. 

 

3. RECOMENDAÇÕES PARA REFORÇO DA FUNDAÇÃO E CONTENÇÃO. 

 

O reforço de fundação representa uma intervenção num sistema fundação-estrutura já existente, com o objetivo de 

recuperar sua eficiência e segurança, melhorar seu desempenho e atender novas solicitações. Esta intervenção torna-se 

indicada quando as fundações existentes tenham se mostrado inadequadas, pelo comprometimento da própria estrutura, 

por apresentar deformações incompatíveis à segurança ou por apresentar risco inaceitável de rupturas ou colapsos. 

 

Existem várias formas de realizar o reforço [7]: 

• Reparo do material: recupera-se ou reforça-se o material quando o mesmo está em fase de degradação; 

• Enrijecimento da estrutura: realiza-se a interligação das fundações com vigas de ligação, evitando assim recalques 

diferenciais; 

• Aumento da área de apoio: metodologia utilizada quando a área de transferência da fundação for inadequada, 

podendo-se utilizar soluções mistas. 

 

A seguir, serão descritos métodos que podem ser realizados para recuperação da ponte em questão. 
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3.1 Estaca raiz 

 

A ABNT NBR 6122:2010 [8] define a estaca raiz como uma estaca armada moldada in loco, executada por meio de 

perfuração rotativa ou rotopercussiva e preenchida com argamassa de cimento e areia com o auxílio de tubos metálicos 

recuperáveis. Desenvolvida na década de 50 na Itália, a estaca raiz possui alta capacidade de carga e recalques 

reduzidos quando comparados a outros métodos [9]. 

 

A estaca raiz é muito utilizada para reforço de fundações. Além das características mecânicas, destacam-se as vantagens 

executivas. A perfuração da estaca pode ser feita tanto na vertical quanto com ângulos variados, além de vencer 

camadas de solo muito resistentes e camadas de rochas. A figura 10 a seguir ilustra o processo executivo da estaca em 

questão. 

 

, 

Figura 10 – Sequência executiva da Estaca raiz [10]. 

 

Considerando que o estaqueamento existente não apresentava condições de integridade estrutural e, nem ao menos, 

condições para a realização de uma análise mais profunda sobre as suas capacidades de cargas estrutural e geotécnica, 

recomendamos a criação de um novo estaqueamento capaz de absorver totalmente os esforços para as combinações 

mais desfavoráveis das ações, com o trem-tipo Classe 45. 

 

Foram adotadas estacas raiz  410 mm, sendo 8 estacas no apoio intermediário, que foram solidarizadas ao bloco 

original por meio do encamisamento com um novo bloco. A solidarização entre os dois blocos foi feita com a aplicação 

de protensão com barras Dwidag, de modo a garantir que o conjunto trabalhasse como um bloco monolítico para efeito 

da transmissão das cargas dos pilares para as novas estacas. A figura 11 mostra o envolvimento dos blocos originais 

pelos novos blocos, a configuração do novo estaqueamento e o posicionamento das barras de protensão além de 

reapresentar uma vista frontal do novo bloco e das ancoragens das barras Dwidag. Para a melhor garantia da aderência 

entre o concreto novo e o concreto antigo, são colocados conectores metálicos e aplicada pintura de aderência ao longo 

de todas as superfícies de ligação entre os dois concretos. 

 

3.2 Gabiões 

 

Para reforço e contenção dos encontros foi recomendada a utilização de gabiões. Os muros de gabião são elementos 

modulares, feitos de malhas metálicas de variados formatos, preenchidos com rochas de granulometria adequada, que 

funcionam como muro de gravidade para a resolução de problemas geotécnicos, hidráulicos e de combate à erosão [11]. 

A técnica tem origem italiana e foi empregada pela primeira vez no final do século XIX [12]. A interação entre os 

módulos é realizada por meio de arames de amarração. 

 

As dimensões usuais dos gabiões são 2 m de comprimento e seção transversal quadrada com lado de 1 m. No caso de 

muros de grande altura, gabiões mais baixos, com altura de cerca de 0,5 m, apresentam maior rigidez e resistência, 
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devendo ser posicionados nas camadas inferiores, onde as tensões de compressão são mais significativas. Para muros 

muito longos, gabiões com comprimento de até 4 m podem ser utilizados para agilizar a construção. Nas figuras 12 e 13 

é possível verificar o modelo de gabião sugerido como reforço. 

 

 
Figura 11 – Distribuição esquemática das estacas, blocos e barras protendidas. 

 

   
Figura 12 – Desenho esquemático do muro de gabião. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No estudo de caso analisado, em que ocorreu o solapamento da estrutura, constatou-se os estudos foram realizados de 

forma inadequada, com falhas de sondagem e nos estudos topográficos, hidrológicos e geotécnicos. Isso pode ter 

ocorrido devido ao número insuficiente de sondagens e ensaios, a uma profundidade analisada insuficiente ou até 

mesmo a uma propriedade diferente do comportamento do solo, que deveria levar a fazer testes específicos.  

 

Infelizmente, tais erros são comuns principalmente quando se trata da adoção incorreta de procedimentos, ensaios não 

padronizados pela norma ou até mesmo o uso de equipamentos com defeitos e fora da normatização. Uma falha 

expressiva na sondagem levou a adoção de valores de projeto e de medidas construtivas que geraram um desempenho 

insuficiente das fundações. 

 

A Ponte sobre o Córrego da Anta, localizada no Pará, foi analisada mediante uma inspeção visual, com auxílio de 

registros fotográficos, para a identificação de manifestações patológicas em toda a sua estrutura. Pela inspeção 

realizada, observou-se a presença de estacas expostas devido ao solapamento das fundações. Conclui-se que não houve 

um projeto de fundação adequado. 

 

É perceptível que não houve a realização de sondagem, somente a realização do projeto. Caso a área tivesse sido 

corretamente investigada, com uma campanha de sondagem eficiente, parte do material sem capacidade de suporte teria 

sido identificado, possivelmente tratado ou substituído. 

 

Através dos registros fotográficos, pode-se observar que a ponte apresenta um preocupante grau de deterioração. Boa 

parte das patologias foi ocasionada pela falta de manutenção e conservação. Características inicialmente consideradas 

em projeto como investigação geotécnica e elementos hidrológicos foram um fator preponderante para as patologias 

mais graves. 

  

As obras preventivas que poderiam ter prevenido a evolução dos danos eram proteger as fundações e estabilizar as saias 

dos aterros. Para isso, recomendava-se o uso de enrocamento, rip-rap ou gabiões. Caso não sejam feitas obras corretivas 

nas fundações dos encontros e do apoio intermediário, é possível que ocorra o colapso parcial ou total da estrutura. 
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RESUMO 

 

O muro de terra armada é uma técnica de reforço do solo utilizada em encontros de pontes, muros, alas e estabilização 

de taludes. O método se destaca pela boa relação custo benefício e pela baixa necessidade de espaço, sendo assim uma 

solução muito útil para áreas urbanas. Embora o solo armado desempenhe um papel importante na engenharia e venha 

se popularizando, a técnica ainda carece de literatura especializada. Dessa maneira, o presente trabalho tem como 

objetivo abordar como se dá a execução do muro, os seus principais elementos constituintes, suas vantagens e 

desvantagens e apresentar as manifestações patológicas mais comuns, correlacionando todo o assunto por meio de 

estudos de caso. Concluiu-se que os principais danos estão diretamente relacionados à qualidade de sua execução e 

consequentemente de sua mão de obra, tal como de sua exposição às intempéries. 

  

Palavras-chave: Muro de solo reforçado; Geotecnia; Muro de contenção; Viaduto. 

 

ABSTRACT 

 

The reinforced earth wall is a soil reinforcement technique used in bridges, walls, wings and slope stabilization. The 

method stands out for its good cost-benefit ratio and the low need for space, making it a very useful solution for urban 

areas. Although armed soil plays an important role in engineering and is becoming more popular, the technique still 

lacks specialized literature. Thus, the present work aims to address how the wall is executed, its main constituent 

elements, its advantages and disadvantages and to present the system’s most common pathological manifestations. It 

was concluded that the main damages are directly related to the quality of its execution as well as its exposure to the 

weather.  

 

Keywords: Reinforced Earth wall; Geotechnical engineering; Retaining wall; Viaduct. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As estruturas de contenção constituem-se como um elemento fundamental para o projeto das rodovias e, mais 

especificamente, para as Obras de Arte Especiais (OAEs). Estas abrangem tanto encontros e muros ala, quanto 

dispositivos de estabilização de taludes. Durante muito tempo foram executadas predominantemente em concreto e 

projetadas como muros de gravidade. Entretanto, tal método apresenta limitações quanto à altura dos assentamentos, 

uma vez que a sua elevação geométrica proporciona um grande incremento de custos [1]. 

 

Segundo Seraphin e Melo (2003, apud [2]), ao longo da história foram utilizados materiais diversos, como lã de lhama, 

peles de animais, troncos e galhos de árvores, com o objetivo de reforçar e melhorar as características mecânicas dos 

solos. Porém, na década de 1960 que o engenheiro Henri Vidal desenvolveu e patenteou o processo de reforço do solo 

conhecido como solo armado [3]. Trata-se de um método que otimiza o espaço, e consequentemente reduz custos, 
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tornando-o competitivo [4]. De maneira mais técnica, a ABNT NBR 9286:1986 [5] descreve a terra armada como um 

sistema que associa o solo de aterro a armaduras flexíveis, melhorando o seu comportamento mecânico. 

 

Os muros de terra armada possuem ampla aplicabilidade na engenharia civil, como em locais com escassez de área 

livre, centros urbanos e rodovias. O solo armado se apresenta como uma boa solução para a estabilização de aterros, 

desbancando técnicas clássicas como, por exemplo, o retaludamento em taludes. No caso das OAEs, os muros de terra 

armada podem ser utilizados para a contenção do solo ou como encontros portantes, com o reforço de uma viga que 

recebe as ações da superestrutura [1,5] conforme figuras 1 e 2, respectivamente. 

 

    
 

 

 

Dado o modelo de desenvolvimento urbano atual, onde as técnicas de engenharia e infraestrutura devem ocupar cada 

vez menos espaços e ter a sua execução mais dinâmica, o muro de terra armada se apresenta como uma interessante 

solução. Dessa maneira, considerando a relevância do método para o meio técnico, esse trabalho busca expor os 

principais pontos a cerca do seu método executivo e elementos constituintes, destacar suas vantagens e desvantagens, 

tal como identificar manifestações patológicas em estudos de caso. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Revisão Bibliográfica 

 

i. Elementos componentes 

 

O sistema de solo armado é constituído por elementos diversos. Dentre eles, os principais são o aterro, o reforço e o 

paramento externo. Há ainda a soleira, sobre a qual é assentada a primeira fiada dos painéis, elementos de fixação das 

armaduras, juntas horizontais e verticais [1].  Os elementos podem ser verificados no esquema da figura 3. 

 

O paramento externo, que também é chamado de pele ou de escama, é composto por placas pré-moldadas de concreto e 

tem como função impedir a rotura ou erosão do aterro, além ser um componente estético [1]. De acordo com a ABNT 

NBR 9286:1986 [5], possuem função estrutural secundária. Os painéis possuem formatos específicos que atendem a 

diferentes necessidades construtivas e estéticas, conforme figuras 4 e 5 a seguir. 

 

O reforço do solo é realizado por meio de fitas metálicas ou poliméricas, nervuradas ou não, que funcionam como 

armaduras, ou seja, mobilizam a resistência interna à tração do maciço. As mesmas devem possuir boa resistência à 

tração com ruptura do tipo não frágil, pequena deformabilidade sob cargas de serviço, bom coeficiente de atrito com o 

solo, facilidade construtivas, boa durabilidade e flexibilidade que permita a deformabilidade vertical do maciço em terra 

armada [5]. 

 

 

Figura 2 – Muro de terra armada como encontro 

portante. 

Figura 1 – Muro de terra não portante. 
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Figura 3 – Esquema ilustrativo dos elementos componentes de um muro de terra armada (adaptado de [2]). 

 

 

 
 

 

 

Por último, mas não menos importante, tem-se o material de aterro. O solo apresenta naturalmente resistência à 

compressão e cisalhamento, mas não à tração. Para o funcionamento adequado do sistema, deve-se garantir a existência 

de atrito entre o material e as armaduras. Portanto, é importante que o solo possua um elevado ângulo de atrito interno, 

impedindo assim a utilização de solos com altas porcentagens de finos [4]. Essa condição se trata de uma dificuldade 

para execução de solos armados no Brasil, uma vez que os solos do país são predominantemente finos e, 

consequentemente, possuem baixo ângulo de atrito interno [2]. 

 

Além do atrito e, consequentemente, da interação solo-reforço, a escolha por materiais granulares traz consigo outras 

vantagens como boa durabilidade e alta permeabilidade, permitindo uma melhor drenagem e menores poropressões [3]. 

 

ii. Vantagens e desvantagens 

 

Os muros de terra armada apresentam um grande número de vantagens econômicas, construtivas e ambientais quando 

comparados a outros métodos de estabilização de taludes como os muros de suporte convencionais. Dentre elas, 

destacam-se a facilidade e velocidade de execução devido à simplicidade na montagem das peças pré-moldadas e 

armaduras, a não necessidade de mão de obra especializada, a capacidade de atingir alturas da ordem de 20 metros, a  

flexibilidade e variação de formas, a adaptabilidade a espaços reduzidos, o baixo custo com fundações diretas e, por 

fim, o custo construtivo relativamente baixo quando comparado a outros métodos [1,6], conforme figura 6. 

 

 

Figura 4 – Formato de placas pré-moldadas mais 

comuns em muros de terra armada (adaptado de [1]). 
Figura 5 – Muro de terra armada com placas 

pré-moldadas diferentes do padrão. 
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Figura 6 – Comparação entre custos de tipos de contenções [7]. 

 

Entre as desvantagens pode-se citar o rigoroso controle de compactação dos aterros, a necessidade por solos granulares, 

as dificuldades para recuperação das estruturas e a constante necessidade de evitar a infiltração de águas. Há ainda a 

preocupação com a estética, onde falhas de execução, como desaprumo e danos nas arestas, aceleram o aparecimento de 

manifestações patológicas no concreto e nas armaduras [6].  

iii. Processo executivo 

 

Como já foi dito, a terra armada possui um processo executivo facilitado pela presença de componentes pré-moldados. 

Dessa forma, a fase que necessita de maior atenção é na execução do aterro, onde deve ser garantida a compactação do 

maciço e a interação entre o solo e a armadura. 

 

A execução da terra armada começa de baixo para cima, com concretagem in loco da soleira, que deve ser apoiada em 

um material resistente, como um solo compactado ou solo-cimento. A soleira é responsável pelo nivelamento e 

regularização da primeira camada de escamas. Na sequência, a primeira camada de escamas é instalada sobre a soleira, 

sendo que a instalação deve se desenvolver em linhas horizontais sucessivas [8]. As placas são posicionadas com o 

auxílio de caminhão tipo “Munck”, trator ou guindaste. Nas figuras 7 e 8 pode-se verificar a soleira executada 

previamente ao posicionamento das primeiras placas assim como a primeira camada da pele sendo executada, com 

destaque para as placas de diferentes formas, como foi demonstrado na figura 4. 

 

  
 

 
Figura 7 – Soleira pronta para o recebimento da 

primeira camada de escamas. 

Figura 8 – Instalação da primeira camada horizontal 

de escamas. 
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Em seguida, é lançada a primeira camada de aterro até o nível das primeiras armaduras, que são fixadas nas placas por 

parafusos. Como podem ser verificadas na figura 8, as escamas possuem berços fixados na sua superfície lateral interna, 

onde são conectadas as armaduras. A armação deve ser instalada de forma perpendicular ao paramento, a menos que 

haja indicação contrária no projeto. Prossegue-se com o aterro e compactação do restante da camada [8]. Sendo assim, 

inicia-se a montagem da segunda camada do paramento, utilizando de neoprenes para evitar choques físicos na locação 

das placas, evitando danos às mesmas. 

 

A seguir, pode-se verificar o posicionamento das escamas com auxílio de guindastes, a utilização de neoprenes e 

ancoragem das armaduras, a instalação de espumas como nas juntas, a disposição das armaduras perpendiculares às 

placas por meio das figuras 9, 10, 11 e 12, respectivamente. 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

Por último, a ABNT NBR 9286:1986 [5] chama a atenção para os cuidados relativos à drenagem. Em situações que o 

solo apresente baixa permeabilidade, deve-se considerar a utilização de filtros ou geotêxteis adequados. O uso dos 

dispositivos tem como objetivo aumentar a eficiência da drenagem, de forma a não comprometer a estabilidade da obra. 

Deve-se ainda garantir que a percolação de água não resulte em carreamento de finos. 

Figura 9 – Posicionamento das escamas pré-moldadas 

com auxílio de guindaste. 
Figura 10 – Utilização de neoprene entre escamas e 

ancoragem da armadura. 

Figura 11 – Instalação de espumas nas juntas entre 

escamas. 

Figura 12 – Armaduras dispostas perpendicularmente 

às placas pré-moldadas. 

879



 

 
 

 

 

 

iv. Manifestações patológicas associadas 

 

Os danos apresentados pelos muros de terra armada estão diretamente relacionados aos materiais empregados ou às 

técnicas utilizadas em sua execução. As armaduras utilizadas no concreto ou no maciço de solo, por exemplo, estão 

sujeitas a oxidação. Já as placas de concreto pré-moldado estão sujeitas a manchas de umidade e eflorescências [6], tal 

como a degradação devido à ação do fogo gerado pelos cidadãos.  

Em relação à montagem do paramento externo, as falhas na execução podem resultar em desaprumos e espaçamentos 

exagerados entre as placas. Além disso, as escamas são vulneráveis fisicamente. A falta de cuidados durante a 

instalação das mesmas gera trincas e quebradiços em suas extremidades. Não obstante, em locais onde não há o correto 

emprego de dispositivos de segurança, as obras ficam expostas ao tráfego de veículos e vulneráveis a choques devido a 

acidentes [9].  

 

As insuficiências na drenagem, por sua vez, representam as ocorrências mais problemáticas. As infiltrações resultantes 

alteram as condições do maciço, podendo resultar em recalques e deformações, e consequentemente, reduzem a 

interação entre o maciço e as armaduras. A percolação de água, associada aos desaprumos, resultam no carreamento de 

material e no crescimento de vegetação nos espaços [6]. Enquanto o transporte de partículas gera problemas como 

recalques e erosões, crescimento das raízes promove pressões internas no maciço. Além de ser um indicador de falta de 

manutenção, o desenvolvimento da vegetação daninha nas frestas ou a presença de pedaços de madeira aumentam os 

espaços entre as escamas, facilitando o carreamento das partículas de solo [9]. Verifica-se nas figuras 13, 14,15 e 16, 

algumas dessas manifestações patológicas. 

 

 
 

 

 

  

Figura 13 – Eflorescências nas escamas. Figura 14 – Trinca na escama devido a choque de 

veículo (adaptado de [9]). 

Figura 15 – Manchas de fogo e lixiviação nas placas 

pré-moldadas de concreto (adaptado de [6]). 

Figura 16 – Vegetação daninha nas frestas entre 

escamas. 

880



 

 
 

 

 

 

Por último, ressalta-se que ainda durante a execução do muro podem-se manifestar patologias. Nas figuras 17 e 18 

verifica-se a ocorrência de erosão do maciço antes da finalização do muro. Dessa maneira, as fitas se tornam isoladas 

em relação ao maciço, comprometendo o funcionamento do reforço e de estruturas adjacentes do pavimento.  

 

   
 

 

 

3. ESTUDOS DE CASO 

 

A seguir serão realizados estudos sobre diferentes Obras de Arte Especiais que apresentam muros de terra armada em 

seus encontros. A partir do registro fotográfico obtido por meio de inspeções visuais foram analisados os danos em cada 

um dos casos, de maneira a identificar a possível causa e as prováveis consequências. A lista de OAEs e suas 

informações principais foram agrupadas e resumidas na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Identificação das obras estudadas. 

 
 

3.1 Passagem inferior (Município Monte Alegre de Minas) 

 

Localizada no acesso do município de Monte Alegre de Minas, no km 685,70 da BR-365/MG, a passagem inferior 

possui muros de terra armada do tipo portante nos seus encontros. A partir das imagens do Google Earth é possível 

perceber que a obra foi construída a menos de 2 anos. 

 

Conforme o estudo realizado sobre as patologias, as trincas e quebradiços nas placas pré-moldadas são resultado de 

maus cuidados durante o transporte, armazenamento ou instalação das placas. Não obstante, os desaprumos e 

espaçamentos excessivos também são frutos de erros de execução. Quando esses vazios se associam a sistemas de 

drenagem ineficientes, o movimento dos grãos de solo para fora do maciço é favorecido, resultando em problemas no 

funcionamento do solo armado. 

 

Dessa maneira, aliando a juventude da obra com as manifestações patológicas apresentadas, é possível classificar a má 

execução como o principal causador dos danos na OAE. Por meio das figuras 18 e 19 é possível verificar a presença de 

trincas nas escamas, além das grandes aberturas entre elas. Na figura 20, é possível notar a fuga de materiais na base do 

Identificação UF Via km Latitude Longitude

1 Passagem Inferior (Município Monte Alegre de Minas) MG BR-365 685,70 18° 51.818'S 48° 51.931'O

2 Viaduto (Município Barra de Santo Antônio) AL AL-101 - 9° 24.351'S 35° 30.311'O

3 Viaduto Emaús RN BR-101 101,31 5° 53.208'S 35° 13.946'O

Viaduto km 161,64 sobre ferrovia (LD) RN BR-101 161,64 6° 22.906'S 35° 08.803'O

Viaduto km 161,64 sobre ferrovia (LE) RN BR-101 161,64 6° 22.902'S 35° 08.796'O
4

Figura 17 – Erosão do aterro durante a execução do 

maciço. 

Figura 18 – Erosão do aterro durante a execução do 

maciço. 
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encontro, tal como a presença de reparos nos encaixes das placas, indicando que houveram danos anteriormente. Por 

último, a figura 21 mostra outro ponto do muro onde a fuga de finos é considerável. 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

3.2 Viaduto (Município Barra de Santo Antônio) 

 

Localizado no município alagoano Barra de Santo Antônio, o viaduto que pertence a AL-101 apresenta encontros 

compostos por muros de terra armada, contendo os aterros de acesso e portando a superestrutura. Verifica-se pelo 

registro fotográfico da obra que, além do crescimento de vegetação entre as placas, há ainda a deterioração das placas 

de concreto devido ao sistema de drenagem ineficiente da obra de arte especial. 

 

Como explicado anteriormente, o crescimento das raízes das plantas no interior do maciço, tal como a percolação 

inadequada de água, podem resultar em um acréscimo de pressões, prejudicando o funcionamento da terra armada ou 

até mesmo gerando novas manifestações patológicas nas placas de concreto pré-moldado. Na figura 22 é possível 

verificar a vegetação nas frestas dos dois encontros, assim como o mau encaixe das escamas, principalmente do lado 

Figura 18 – Muro de terra armada portante com 

desaprumo e trincas nas escamas. 
Figura 19 – Trincas e quebradiços nos encaixes das 

escamas. 

Figura 20 – Fuga de material pela junta e encaixes de 

escamas reparados. 
Figura 21 – Fuga de material pelas juntas. 
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esquerdo. Já a foto 23 nos mostra mais detalhadamente o encontro direito, onde além do crescimento de vegetação 

daninha, há indícios de que o sistema de drenagem do viaduto não está funcionando adequadamente. 

 

   
 

 

 

3.3 Viaduto Emaús 

 

Construído entre 2016 e 2017, O Viaduto Emaús, localizado na cidade de Parnamirim possui em suas extremidades 

muros de terra armada com a função de conter o aterro de acesso. Os muros possuem as placas desaprumadas, com 

alguns espaçamentos exagerados e, em um ponto localizado, crescimento de vegetação entre as escamas. As patologias 

podem ser verificadas nas figuras 24 e 25. 

 

  
 

 

 

3.4 Viaduto km 161,64 (LD) e (LE) 

 

Localizados na BR-101, no Rio Grande do Norte, os dois viadutos paralelos apresentam muros de terra armada 

portando a superestrutura. Dentre as manifestações patológicas encontradas estão as manchas de umidade nas escamas 

decorrente da drenagem ineficaz dos viadutos, o espaçamento exagerado entre algumas placas e o crescimento de 

Figura 22 – Crescimento de vegetação nos muros de 

terra armada. 

Figura 23 – Crescimento de vegetação no muro de 

terra armada e viaduto com drenagem deficiente.  

Figura 24 – Crescimento de vegetação daninha e 

escamas desaprumadas. 

Figura 25 – Espaçamento exagerado entre placas de 

concreto pré-moldado. 
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vegetação daninha. As figuras 26 e 27 representam as patologias encontradas no viaduto esquerdo, enquanto as figuras 

28 e 29 representam as do viaduto direito. 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No universo das obras de arte especiais, os muros de terra armada são projetados com a função de conter e reforçar o 

solo dos aterros de acesso e, em alguns casos, portar a superestrutura. Porém, embora as funções sejam bem específicas, 

a pesquisa realizada nos mostrou que as manifestações patológicas são diversas, abrangendo erros de execução, falta de 

manutenção, ações de intempéries e deterioração dos materiais de construção, como o concreto e o aço. 

 

Por meio dos estudos de caso, verificou-se que a grande maior parte dos problemas encontrados advém da falta de 

cuidados na execução e manutenção do dispositivo. Os espaçamentos exagerados entre as escamas e os quebradiços em 

seus encaixes indicam que a montagem não foi bem feita. Já a presença de vegetação nas frestas das escamas sugere a 

falta de manutenção por parte dos órgãos responsáveis. 

 

Figura 26 – Desaprumo e manchas de umidade nas 

escamas. 

Figura 27 – Crescimento de vegetação daninha entre 

as escamas. 

Figura 28 – Manchas de umidade, crescimento de 

vegetação e desaprumo das escamas. 

Figura 29 – Crescimento de vegetação entre escamas. 
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Enquanto os desaprumos têm como consequência o carreamento de finos e o desenvolvimento da vegetação daninha, a 

presença das plantas tem como o resultado o surgimento de pressões internas no maciço devido às suas raízes. Dentre as 

5 OAEs estudadas, apenas na primeira não foi possível encontrar o desenvolvimento de vegetação nas frestas do muro.  

 

Outros danos verificados nos estudos foram as fissuras e as manchas de umidade nas placas. Enquanto as fissuras 

podem ter surgido devido às pressões internas ou a choques físicos durante ou após a sua execução, as manchas são 

decorrentes da drenagem ineficiente da terra armada ou da superestrutura. 

 

Por fim, destaca-se uma limitação das inspeções visuais em muros de terra armada. Embora tenham sido identificados 

pontos com fuga de material, não é possível verificar a quantidade de finos que o maciço perdeu ou avaliar a sua 

estabilidade interna. Seguindo a mesma linha de raciocínio, também não se faz possível verificar o estado das 

armaduras. No caso de fitas metálicas, as mesmas podem ter perdido a aderência com o solo devido à perda de material 

ou podem ter sofrido oxidação devido à infiltração de águas e entrada de oxigênio nos novos vazios.  
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RESUMO 

 

A cobertura, juntamente com sua estrutura de sustentação, pode ser acometida por patologias devido a algumas falhas em 

sua projeção, execução ou manutenção, ou mesmo agentes externos, como umidade e insetos. O objetivo deste trabalho 

é caracterizar e avaliar o estado atual dos sistemas de cobertura de dois edifícios da Esplanada dos Ministérios, tendo 

como foco a identificação e recomendações técnicas para a resolução dos problemas. A metodologia foi elaborada por 

meio das exigências funcionais presentes na ABNT NBR 15575-1:2013 e da Norma de Inspeção Predial Nacional, com 

foco em desenvolver uma análise das principais anomalias existentes nos sistemas de coberturas, e em sistematizar a 

prioridade de intervenção, com o intuito de correlacionar com as possíveis medidas corretivas, visando uma cobertura 

segura e funcional aos usuários da edificação. Os resultados obtidos relataram que as principais anomalias encontradas 

nos sistemas estão relacionadas a falta de manutenção. Em ambos os edifícios inspecionados apresentaram o mesmo nível 

de prioridade de intervenção, nível 3, correspondendo a ações de curto prazo (1 a 2 anos). As anomalias encontradas nos 

sistemas concentraram-se na estrutura de suporte (apenas laje descoberta). A repetição dos problemas em comum 

apresentados em ambos os sistemas foram a desagregação, fissuração e sujidade superficial.  

 

Palavras-chave: sistemas de cobertura; inspeção de coberturas; patologias de coberturas; anomalias. 

 

 

ABSTRACT 

 

A cover, combined with its support structure, can be affected by pathologies due to some flaws in its projection, execution 

or maintenance, or even external agentes, such as catches and insects. The objective of this work is to characterize and 

evaluate the current state of the roofs systems of two buildings of the Esplanade of Ministries, focusing on the 

identification and technical recommendations for solving problems. The methodology was elaborated through the 

functional requirements present in ABNT NBR 15575-1:2013 and the National Building Inspection Standard, with a 

focus on developing an analysis of the main anomalies existing in the roofing systems, and in systematizing the 

intervention priority, with in order to correlate with possible corrective measures, aiming at a safe and functional coverage 

for users of the building. The results obtained reported that the main anomalies found in the systems are related to lack of 

maintenance. In both buildings inspected, they presented the same level of intervention priority, leve 3, corresponding to 

short-term actions (1 to 2 years). The anomalies found in the systems were concentrated in the support structure (only 

exposed slab). The repetition of the common problems presented in both systems was disintegration, cracking and surface 

dirt. 

 

Keywords: Cover systems; Roofing inspection; Roofing pathologies; Anomalies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A cobertura possui uma tarefa complexa e importante em comparação com os outros elementos da envoltória da edificação 

por estar direta e mais intensamente exposta aos agentes ambientais, e possuir a função de proteger o interior do edifício 

contra os fenômenos meteorológicos como chuva, calor, frio, vento e neve, protegendo a estrutura do prédio e garantindo 

padrões e condições de vida aos habitantes (Conceição et al., 2017) [1]. Estudos e análises realizados por Rocha [2], 

Azeredo [3], Ambrozewicz [4] e ASTM D1079 [5] descrevem este elemento como parte integrante de sistemas de controle 

ambiental, ou seja, responsáveis por adequações térmicas e higroscópicas de ambientes. 

 
Segundo Ferraz et. al. [6] uma mudança paradigmática no setor da construção está sendo sentida, acarretando mudanças 

do foco da nova construção para a reabilitação de edifícios existentes. De fato, quando os edifícios são submetidos a 

atividades de reabilitação e manutenção, a durabilidade dos elementos de construção intervencionados é estendida, 

aumentando o tempo de vida útil esperado do edifício.  

 
Apesar de cada edifício ser único e apresentar diferentes tipos de anomalias, é possível identificar certos padrões ao 

analisar uma amostra significativa. Os objetos de inspeções se concentraram nos 17 edifícios da Esplanada dos Ministérios 

distribuídos harmoniosamente com uma regularidade arquitetônica singular abrigando as sedes do Poder Executivo. Os 

edifícios ficam em lados opostos no Eixo Monumental e se encontram na escala monumental, que por sua vez é tombada 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), conforme definido pelo Decreto nº10.829/87. 

 
Como as atividades de reabilitação e manutenção são fatores-chave na sustentabilidade dos edifícios, é feito um estudo 

do atual estado dos sistemas de cobertura de dois dos edifícios dos Ministérios que apresentam sistemas divergentes, 

desenvolvendo uma interpretação correta das anomalias, apoiadas pela metodologia desenvolvida por Morgado [7], por 

meios de diagnóstico definindo as anomalias existentes  a solução dos problemas presentes nestes elementos, com o 

objetivo de aumentar significativamente os padrões de qualidade dos edifícios e sua vida útil. Portanto, a identificação, 

classificação e o planejamento estratégicos das medidas corretivas em questão são essenciais. 

 
2. OBJETIVO 

 
O objetivo principal consiste na caracterização do estado atual e avaliação dos sistemas de cobertura, com a descrição e 

classificação das anomalias de duas edificações localizadas na Esplanada dos Ministérios de Brasília no Distrito Federal 

– Brasil. 

 
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
O sistema de cobertura é passível de sofrer com as manifestações patológicas que possam surgir durante sua vida útil, 

comprometendo assim, seu nível de desempenho requerido. Infiltrações podem ocorrer quando o sistema de cobertura 

não possui a impermeabilização executada de maneira correta ou quando, por algum motivo, deixou de agir e passou a 

abrir espaço para a percolação de água (FRAZÃO, 2015) [8]. 

 
Walter et al. [9] afirma que de forma semelhante a outros materiais e elementos de construção, os elementos dos sistemas 

de coberturas devem estar sujeitos a um processo sistemático de inspeção de rotina em que um diagnóstico seja 

desenvolvido. Conforme Ferraz et al. [6] a comunidade científica tem dedicado mais atenção ao vasto campo de inspeção, 

diagnóstico, manutenção e reabilitação de edifícios, incluindo sistemas para apoiar à inspeção de anomalias. Para o 

fornecimento de bons resultados, o processo de inspeção e diagnóstico deve ser planejado e padronizado. 

  

Nos estudos realizados por Pietro et al. [10], é identificado as principais anomalias que podem ocorrer em edifícios 

históricos, analisando suas causas relacionadas e estimando a influência de situações patológicas na funcionalidade dos 

edifícios. A metodologia considerou 17 variáveis (vulnerabilidades e danos a riscos externos), que determinam um índice 

de funcionalidade das construções analisadas. Os dados forneceram informações úteis para a definição de planos de 

manutenção preventiva, considerando os requisitos financeiros, sociais e ambientas e suas anomalias mais frequentes. O 

estudo ainda discutiu os efeitos das anomalias mais comuns observadas nos edifícios. 
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Seguindo a mesma linha, Conceição et al. [11] obteve a análise de dados a inspeção de 105 coberturas planas, e 

determinou que o uso do sistema de inspeção, diagnóstico e reabilitação criado aumenta a objetividade e eficácia de uma 

inspeção. O método utilizado durante as inspeções foram o uso do mapeamento, determinando a incidência de cada 

anomalia, bem como a sua gravidade, permitindo a criação de seu projeto de reparo e de outros elementos construtivos. 

 
3.1 Normativas de Inspeção Predial 

 
No Brasil se faz o uso da norma ABNT NBR 5674:12 Manutenção de edificações – Requisitos, para o sistema de gestão 

de manutenção através de procedimentos gerais que devem ser implementados. Para tanto, se faz necessário os 

procedimentos de manutenção nos elementos das construções durante sua vida útil e anterior a esta fase, inspeções para 

a avaliação e correta prescrição de manutenção. Esta norma define que as inspeções devem ser realizadas sob um roteiro 

definido para os sistemas de uma edificação, levando em conta o padrão de degradação e as manifestações esperadas para 

cada elemento, além das reclamações dos usuários. 

 
Outra instituição de referência no Brasil, acerca de inspeção e avaliação de estruturas em Engenharia, é o Instituto 

Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE [12], norma de inspeção predial nacional. O IBAPE define 

os procedimentos de inspeção de edificações com vistas ao que é requerido na ABNT NBR 5674:2012 [13] e na ABNT 

NBR 15575-1:2013 [14], sobre manutenção de edificações e requisitos gerais de desempenho de edificações 

habitacionais, respectivamente. Tal normativa, específica que as inspeções realizadas devem ser classificadas em três 

níveis de complexidade e posteriormente listado todos os sistemas e elementos a serem vistoriados, por meio de uma 

sequência sistemática e lógica que leve em consideração a relação entre os componentes. 

 
4. MÉTODOS  

 
Para atingir os objetivos do trabalho, o método utilizado para a inspeção será conforme o requerido pela Norma de 

Inspeção Nacional do IBAPE que define os procedimentos de inspeção de edificações, também em acordo com a norma 

ABNT NBR 5674:2012 [13], e sob os critérios de vistoria e definição e atribuição de prioridades de intervenção proposto 

por Morgado [7] em Portugal. O método é aplicado em um estudo de caso, este sendo dois edifícios do Ministério da 

Esplanada – Distrito Federal.  

 
4.1 Definição do critério para prioridade de intervenção 

 
De maneira simplificada, na metodologia apresentada por Morgado [7], com relação a inspeção, são identificados in loco 

os elementos de uma cobertura sob a ótica de manutenção e inspeção, os chamados de Elementos Fontes de Manutenção 

(EFM), para que possam ser registrados e sistematizados as patologias, causas e intervenção que possam vir a ser 

propostas. Os EFMs podem ser encontrados nas Tabelas 4.1 e 4.2 da dissertação de Morgado [7]. A cada EFM é associado 

as possíveis anomalias para cada elemento, para isso são utilizados as Tabelas 4.3; 4.4; 4.5 e 4.6 para as manifestações 

presente na mesma metodologia. 
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Tabela 1 - Proposta de classificação de anomalias em EFM de coberturas de edifícios [7]. 

Critérios Nível Descrição Pontuação 
Fator 

multiplicativo 

Agressividade do 

meio 

Reduzido Meio rural 1 

1 Médio Meio urbano 2 

Alto Zona costeira 3 

Extensão da 

anomalia 

Reduzido ≤ 20% 1 

2 Médio 21 a 70% 2 

Alto ≥ 70% 3 

Nível de degradação 

EFM 

0 Sem degradação relevante 1 

3 
1 Degradação superficial 2 

2 Degradação moderada 3 

3 Degradação acentuada 4 

Severidade da 

anomalia 

A Influência negativa no aspecto estético 1 

4 

B 
Aumento considerável dos encargos de 

posteriores ações de manutenção 
2 

C Diminuição da durabilidade dos elementos 3 

D Funcionalidade do edifício afetada 4 

E Perigo para a segurança dos utentes 5 

 
O indicador para o escalonamento das prioridades de intervenção desenvolvido por Morgado [7] é calculado tendo em 

consideração o peso de cada anomalia com o pior dos cenários. Cada manifestação tem seu peso calculado conforme a 

Equação 1 de acordo com os valores presentes na Tabela 2. 

onde: 

Panomalia = peso de cada anomalia em análise; 

A = agressividade do meio; 

E = extensão da anomalia; 

D = nível de degradação; 

S = severidade. 

 
Para determinar o indicador de prioridade de intervenção, o Panomalia é ponderado com o valor correspondente a pior 

situação possível, conforme a Equação 2. 

 

𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛çã𝑜 =
𝑃𝑎𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎

𝑀𝑎𝑥 (𝑃𝑎𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙𝑖𝑎)
 𝑥 100 =  

1𝑥𝐴 + 2𝑥𝐸 + 3𝑥𝐷 + 4𝑥𝑆

41
 𝑥 100 

                   (2) 

 
onde: 

Pintervenção = indicador para o escalonamento da prioridade de intervenção; 

Panomalia = peso de cada anomalia em análise. 

 
Através da aplicação destes cálculos, é possível determinar diversos valores e percentuais e assim hierarquizar a urgência 

das ações de manutenção corretiva. Por último, após a posse da nota Pponderado, ela deve ser corrigida para um índice em 

porcentagem que indica a celeridade exigida para correção do problema, denominado Pintervenção, em que os intervalos 

estão presentes na Tabela 2, com uma escala dividida em quatro níveis, esta elaborada por Morgado [7]. 

 

 

 

 

 

Panomalia = 1 x A + 2 x E + 3 x D + 4 x S                                      (1) 
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Tabela 2 - Proposta de classificação de prioridade de intervenção em EFM de coberturas [7]. 

Nível Prioridade de intervenção Pintervenção 

1 Ações sem urgência 24% ≤ Pintervenção ≤ 40% 

2 
Ações a médio prazo (2 a 5 anos) com 

necessidade de monitorizar 
40% ≤ Pintervenção ≤ 60% 

3 Ações a curto prazo (1 a 2 anos) 61% ≤ Pintervenção ≤ 80% 

4 Ações de prioridade imediata (6 meses) Pintervenção ≥ 80% 

 
4.2 Descrição do estudo de caso, estrutura e vedação 

 
Para este trabalho é proposto a inspeção e avaliação dos sistemas de coberturas dos Blocos “E” e “R” – Ministérios da 

ciência, tecnologia, inovações e comunicações, localizados na Esplanada dos Ministérios em Brasília – DF, cada 

ministério possui uma área de 23.480m². A identificação dos Blocos “E” e “R” encontra-se destacado em vermelho na 

Figura 1, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Situação dos Edifícios dos Ministérios com a identificação dos Blocos “E” e “R” – Ministério da ciência, 

tecnologia, inovações e comunicações [15].  
 
As referidas estruturas estão em uma edificação com grau de complexidade médio, com instalações específicas, como 

elétrica de alta potência e bombas, não possuindo um plano de manutenção plenamente definido, sendo assim, dentro do 

exposto, trata-se de uma inspeção nível 2, de acordo com a norma do IBAPE. 

 
Os sistemas de cobertura dos Blocos “E” e “R” são compostos por laje maciça de concreto impermeabilizadas nas zonas 

em que não há telhado. No Bloco “E” há a presença da telha de zinco e Bloco “R” de fibrocimento. Os telhados são os 

responsáveis por transportar as águas pluviais até as calhas perimetrais de seção retangular, construídas no próprio 

concreto e impermeabilizadas.  

 
A partir de consultas realizadas juntamente com a empresa responsável pela manutenção dos Blocos, verificou-se que 

não possui um plano de manutenção. A norma do IBAPE, preza como fase preliminar de inspeção tomar junto a usuários 

e responsáveis pela obtenção de informações e reclamações que tiverem do ambiente. Dessa maneira foi utilizado este 

método pela não liberação de acesso ao 9º pavimento dos Blocos. Por ser uma edificação com uma tipologia sem áreas 

coletivas, apresentando apenas salas e gabinetes, tornou-se inviável a vistoria de inspeção no ambiente interno. 

 
Os problemas listados pelos usuários, serviram de guia para a definição de áreas de foco nas vistorias. A partir disso, 

funcionários do bloco “R” demonstraram grande desconforto relacionado ao sistema de cobertura durante o período 

chuvoso no Distrito Federal. 
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4.3 Vistoria 

 
Para a realização utilizou-se uma folha com informações gerais da edificação, proposto por Morgado [7], identificado em 

seu trabalho no Anexo A.4.1. Durante a visita foi utilizado uma segunda folha para a caracterização da cobertura de 

acordo com a tipologia (cobertura plana ou inclinada pela classificação de Morgado [7]) e os elementos fontes de 

manutenção (EFM). 

 
i. Descrição das áreas de foco da vistoria – Bloco “E” 

 
A partir das vistorias realizadas, destaca-se na Figura 2 o atual sistema de cobertura do Bloco “E”, respectivamente o 

Ministério da ciência, tecnologia, inovação e comunicação, e as zonas de focos representadas. 

 

 
Figura 2 - Zoneamento da cobertura do Bloco “E” – zonas de focos identificadas. 

 
Em todo o telhado não foi, no entanto, encontrado qualquer sinal de corrosões, desagregações, fissuração ou 

destacamento, evidenciando a durabilidade das chapas de zinco sob condições ambientais de meio urbano. Também não 

foram encontrados danos nos elementos de fixação aparentes no telhado.  

 

As zonas de foco 01 e 04 (Figura 3 e 6) possuem as mesmas anomalias de desagregações e fissurações (origem 

endógenas). O que pode estar provocando as desagregações seria o acúmulo de água da chuva que se empoça, sendo, 

portanto, necessário a realização de uma nova impermeabilização com manta asfáltica e proteção mecânica. A zona de 

foco 03 (Figura 5) é a única que visualmente tenha recebido uma limpeza superficial para a retirada de sujidades, e na 

zona de foco 04 estas sujidades são alarmantes (origem natural). 

 

Na zona de foco 02 (Figura 4), foi identificado nos remates, pequenos descolamentos da impermeabilização aluminizada, 

sendo anomalias de origem endógena. A utilização da argamassa polimérica na zona de foco 03 foi uma medida 

preventiva, sendo necessário a intervenção em todo o sistema de proteção mecânica. 

 

     
 Figura 3 – Zona 01: Fissurações presentes 

na estrutura de suporte. 
Figura 4 – Zona 02: Descolamentos da 

impermeabilização aluminizada. 
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ii. Descrição das áreas de foco da vistoria – Bloco “R” 

 

 
Figura 7 - Zoneamento da cobertura do Bloco “R” – zonas de focos identificadas. 

 
Todo o sistema de cobertura avaliado do Bloco “R” apresenta-se generalizadamente sujo, com muitas formações de 

vegetação parasitária abaixo das canaletas dos cabeamentos e desagregações. As fissurações são passagens para a 

percolação da água da chuva, sendo, portanto, de origens endógenas. As juntas existentes entre as placas da proteção 

mecânica ao longo do comprimento da laje, apresentam-se bastante degradadas, sem qualquer sinal dos elementos de 

enchimento e selantes. Estas juntas nas condições em que estão constituem-se em caminho de infiltração, provocando 

maiores desagregações do concreto e, como resultado, prejudicando no desempenho do sistema (origem endógenas). 

 
As zonas de foco 01 e 03 (Figura 8 e 10) receberam uma camada de argamassa polimérica como medida preventiva para 

impermeabilização da água da chuva. Portanto, com relação as estas zonas o diagnóstico torna-se incerto, já que na vistoria 

havia sido realizado uma intervenção. A zona de foco 02 (Figura 9) apresentou-se degradada e com possíveis 

manifestações de infiltrações pelo grau de fissuração e desagregação do concreto (origem endógenas). 

 

Figura 5 – Zona 03: Intervenção realizada com 

provisoriamente com um impermeabilizante e 

protetor.  

Figura 6 – Zona 04: Acúmulo de 

sujidade superficial no concreto e 

fissurações. 
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Na zona de foco 04 (Figura 11 e 12), por debaixo do beiral do telhado e canaletas dos cabeamentos constata-se o acúmulo 

da vegetação parasitária, bem como nas saídas de águas pluviais a degradação do concreto (origem natural). 

 

         
 

 

 

 
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
5.1 Prioridade de intervenção das anomalias do Bloco “E”  

 
Na Tabela 3 a seguir, são apresentadas as anomalias existentes no Bloco “E” com a indicação da sigla e descrição, 

conforme as Tabelas 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 presentes na metodologia descrita por Morgado [7]. Ressalta-se que os critérios 

de agressividade do meio, extensão, nível de degradação e severidade das anomalias foram atribuídos a cada uma das 

anomalias de acordo com o observado na vistoria externa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Zona 01: Intervenção 

realizada com provisoriamente com 

um impermeabilizante e protetor.  

Figura 9 – Zona 02: Fissuração e 

desagregação presentes na proteção 

mecânica.  

Figura 10 – Zona 03: Intervenção 

realizada com provisoriamente com um 

impermeabilizante e protetor.  

Figura 11 – Zona 04: Fissuração 

e desagregação presentes na 

proteção mecânica.  

Figura 12 – Zona 04: 

Acumulação de vegetação 

parasitária.  
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Tabela 3 - Identificação das anomalias existentes no Bloco “E” e o nível de prioridade de intervenção. 

EFM 
Sigla 

Anomalia 
Descrição 

Nível de Prioridade 

de Intervenção 

Estrutura de suporte (apenas laje descoberta) 

A-E 2 Fissuração 3 

A-E 3 
Sujidade superficial e 

acumulação de detritos 
3 

A-E 5 Desagregação 3 

Anomalias no sistema de remates A-S 1 
Descolamento dos remates de 

impermeabilização 
2 

Anomalias no Sistema de drenagem (calhas 

e tubos de queda) 
A-D 1 

Sujidade superficial e 

acumulação de detritos  
1 

 
A Figura 13 a seguir, exemplifica a Análise da prioridade de intervenção por Elementos Fontes de Manutenção (EFM), 

destacando que os maiores níveis de prioridade se concentraram na Estrutura de suporte (apenas laje descoberta), estando 

categorizada no nível 3 com a faixa de prioridade de intervenção de 61% a 71%. 

 
As ações encontradas de nível 1 (ações sem urgência) e as ações de nível 2 (ações de médio prazo – 2 a 5 anos com 

necessidade de monitoramento), são ações sem necessidade de reparo imediato. Estão presentes no sistema de drenagem 

e no sistema de remates.  

 
Pelos níveis de prioridade exemplificados, a maior parte dos problemas encontra-se no nível 3 (71%), ou seja, corresponde 

a ações de curto prazo (1 a 2 anos). Há de se preocupar com as manifestações deste critério encontrados na estrutura de 

suporte (apenas laje descoberta), cujas anomalias são; fissuração, sujidade superficial e acumulação de detritos e 

desagregação. 

 

 
Figura 13 -1 Análise da prioridade de intervenção por EFM. 

 
5.2 Prioridade de intervenção das anomalias do Bloco “R”  

 
Na Tabela 4 a seguir, são apresentadas as anomalias existentes no Bloco “E” com a indicação da sigla e descrição, 

conforme procedimentos realizados no item 5.1 para o Bloco “E”. 

 

61%

71%
66%

44%
37%

3 3 3

2

1

0

1

2

3

4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A-E 2 A-E 3 A-E 5 A-S 1 A-D 1

ANÁLISE DE PRIORIDADE DE INTERVENÇÃO POR EFM - BLOCO "E"

P
.
In

te
rv

en
çã

o

N
ív

el

Estrutura de suporte

(apenas laje descoberta)

Anomalias no 

sistema de remates

Anomalias no sistema 

de drenagem

894



 

 
 

 

 

 

Tabela 4 - Identificação das anomalias existentes no Bloco “R” e o nível de prioridade de intervenção. 

EFM 
Sigla 

Anomalia 
Descrição 

Nível de Prioridade de 

Intervenção 

Anomalias em revestimento 

(Telhado) 

A-R 4 
Acumulação de detritos e 

sujidade superficial 
2 

A-R 8 Diferença de tonalidade 1 

Estrutura de suporte (apenas laje 

descoberta) 

A-E 2 Fissuração 3 

A-E 3 
Sujidade superficial e 

acumulação de detritos 
3 

A-E 5 Desagregação 3 

Anomalias no sistema de 

remates 
A-S 7 

Acumulação de vegetação 

parasitária 
3 

Anomalias no sistema de 

drenagem 

A-D 3 Acumulação de água  3 

A-D 4 Fraca inclinação 3 

 
Demandam ações de médio prazo – nível 2 (2 a 5 anos com necessidade de monitoramento) as manifestações relacionadas 

a acumulação de detritos e sujidade superficial, mas podem evoluir para degradações mais severas com o tempo. Estas 

anomalias se encontram presentes por todo o telhado de fibrocimento e com isso diminui seu tempo de vida útil, 

principalmente se não realizado as manutenções de limpeza, como se percebe atualmente.  

 
A situação que não requer qualquer ação com urgência, nem monitoramento é o nível 1, sendo esta a diferença de 

tonalidade do telhado, o que é justificável, visto que não se encontra por toda a extensão e nem há sinais de degradação, 

sequer superficial. Por meio da Figura 14, fica claro perceber a análise de prioridade de intervenção com relação ao nível 

pelos EFMs. 

 
Percebe-se que a Estrutura de suporte, as Anomalias no sistema de remates e as Anomalias no sistema de drenagem 

apresentaram os maiores Níveis de Prioridade de intervenção. Isto significa que para o nível 3 encontrado nos EFM 

resultou em uma Prioridade de Intervenção na faixa de 61% a 78%. 

 

 
Figura 14 -2 Análise da prioridade de intervenção por EFM. 

 
Tal como referido, a sujidade superficial, acumulação de detritos e vegetação parasitária evidentes na cobertura analisada 

está interligada e associada a uma manutenção deficiente, uma vez que a edificação não possui um plano de manutenção. 
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No entanto, a fraca inclinação do sistema de drenagem, a execução incorreta do elemento e as ações ambientais (ventos 

fortes, ação biológica e poluição atmosférica) podem provocar, consequentemente, o aparecimento deste tipo de 

anomalias.  

 
Como esperado, a maior frequência de anomalias detectadas tanto no Bloco “E” quanto no “R” se concentraram na 

estrutura de suporte, sendo esta apenas a laje descoberta (Figura 15), totalizando 52% das anomalias encontradas nos dois 

blocos, sendo estas; fissuração, sujidade superficial e acumulação de detritos e desagregação. Em seguida, são 

identificadas as anomalias no Sistema de drenagem com 23%, no Sistema de remates com 14% e no Revestimento do 

telhado 11%. 

 

 
 

Figura 315 - Contribuição relativa de cada grupo de anomalias nas coberturas do Bloco “E” e Bloco “R”. 

 

Santos et al. [16] apresenta a aplicação do método em um sistema de cobertura de um edifício situado também na cidade 

de Brasília, obtendo como resultado de prioridade de intervenção por EFM concentrado na Estrutura de suporte e no 

sistema de drenagem, com níveis de prioridade 3 e 4 com faixas variando entre 70% a 80%. Ambos os níveis 

corresponderam a 50% do total de anomalias observadas, sendo elas; fissurações, desagregações, sujidades superficiais e 

pontos com inexistência de ralos. 

 
Autores como Morgado [7] e Poça [17] após a aplicação dos seus métodos nos elementos de coberturas em Portugal 

obtiveram resultados de anomalias semelhantes, sendo anomalias estéticas, perda de aderência e fixação (sujidade 

superficial, acumulação de detritos, colonização biológica, desgastes superficiais e vegetação parasitária). Conceição et 

al. [11] também analisa que as principais anomalias estão relacionadas devido à falta de manutenção, o que resulta no 

desenvolvimento de detritos e no crescimento biológico. 

 
Assim como descrito por Santos et al. [16], a ocorrência de anomalias que possam afetar o funcionamento de uma 

cobertura, técnicas de diagnósticos devem ser usados para localizar a origem da anomalia, de modo a avaliar a técnica de 

intervenção mais adequada e as possíveis reparações da estrutura.  

 
6. CONCLUSÃO 

 
Em ambos os blocos analisados, apresentaram o mesmo nível de prioridade de intervenção por EFM, nível 3, o que 

corresponde a ações de curto prazo (1 a 2 anos) e não imediatas caso fossem de nível 4, o que é explicado por estes 

problemas não serem de grande extensão e sua severidade não ser tão acentuada a ponto de significar riscos mais graves 

aos usuários.  

 

Como esperado nos dois sistemas, as anomalias se concentraram na estrutura de suporte (apenas laje descoberta). A 

repetição dos problemas em comum apresentados em ambos os sistemas foram a desagregação, fissuração e sujidade 

superficial. Porém, recomenda-se que estes problemas sejam analisados e solucionados por equipes de manutenção tão 

logo possível, para que não desencadeiem possíveis infiltrações e maiores problemas com o sistema de cobertura. A 

resolução destes problemas seria de extrema importância para restabelecer os seus níveis de desempenho e segurança. 
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Os problemas de desagregação e fissuração estão provavelmente relacionados ao empoçamento de água da chuva e a 

incorreta inclinação da proteção mecânica, responsável pelo escoamento de água da chuva até aos dutos de captação, 

também deve ser levado em consideração o próprio envelhecimento do material aplicado, provocando as fissurações. 

 
A avaliação dos sistemas das coberturas serviu para identificar as principais anomalias presentes nos edifícios dos 

ministérios, sendo, portanto, sistemas diferenciados. Mas que ambos necessitam de intervenção em seus sistemas de 

proteção mecânica, uma vez que já se passaram cinco anos desde a última troca do sistema.  

 
Também é importante destacar que a cobertura é uma área nobre e que não deve ser tratada com a simples função de 

telhado. A cobertura deve ser projetada de forma a fornecer uma proteção acústica, térmica e contra intempéries. Hoje a 

proteção contra sol e chuva não atende mais as necessidades dos edifícios dos ministérios e de seus usuários, e por isso, 

estes edifícios tem passado por atualizações de seus sistemas seguindo regulamentos técnicos da qualidade para o nível 

de eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas, respeitando as regras de tombamento impostas 

pelo IPHAN. 
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RESUMO 

 

A indústria da construção civil, além de gerar cerca de 60% dos resíduos sólidos urbanos, também é responsável pela 

disposição final de forma insustentável, mesmo passados dez anos da implantação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS). No caso do Distrito Federal, os dados são mais alarmantes ainda, pois a geração de resíduos da 

construção civil (RCC) é 30% maior do que a média nacional de 0,50 ton./hab. por ano. Viabilizar o uso sustentável dos 

agregados de RCC é preponderante dentro deste cenário, o que justifica ser o principal objetivo da pesquisa, 

especificamente, em obras de pavimentação pela facilidade em atender requisitos normativos. Desta forma, foram 

colhidas amostras de agregados de RCC classe A: pó de brita, brita 0, 1 e 2, em indústria de reciclagem do DF e 

realizadas misturas com 20:80; 30:70 e 40:60 de agregado RCC e argila, respectivamente. Os ensaios em laboratório 

levaram a resultados favoráveis e comprovaram que, em qualquer uma das misturas e das granulometrias, é admitido 

uso em camadas de subleito e de sub-base, exceto a mistura 20:80 para sub-base de pavimentos urbanos. Diante desses 

resultados, concluiu-se que é viável, tecnicamente, a mudança do cenário atual, pois o uso de agregado de RCC em 

pavimentos urbanos pode ser um grande passo para início de ações sustentáveis na indústria da construção civil no DF.  

 

Palavras-Chave: pavimentação, sustentabilidade, resíduos sólidos, construção civil. 

 
ABSTRACT 

 

The civil construction industry, in addition to generating about 60% of urban solid waste, is also responsible for the 

final disposal in an unsustainable way, even after ten years after the implementation of the National Solid Waste Policy 

(PNRS). In the case of the Federal District, the data is even more alarming, since the generation of construction waste 

(RCC) is 30% higher than the national average of 0.50 t/ hab per year. Enabling the sustainable use of RCC aggregates 

is preponderant within this scenario, which justifies being the main objective of the research, specifically, in paving 

works due to the ease in meeting normative requirements. In this way, samples of aggregates of RCC class A were 

collected: gravel powder, gravel 0, 1 and 2, in a recycling industry in DF and mixtures were made with 20:80; 30:70 

and 40:60 of RCC and clay aggregate, respectively. Laboratory tests led to favorable results and proved that, in any of 

the mixtures and the granulometries, the use in layers of subgrade and sub-base is permitted, except for the 20:80 

mixture for sub-base of urban pavements. Because of these results, it was concluded that it is technically feasible to 

change the current scenario since the use of RCC aggregate in urban pavements can be a great step towards initiating 

sustainable actions in the civil construction industry of the DF. 

 

Keywords: pavement; sustainability; solid waste; civil construction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria da construção civil desempenha um importante papel no desenvolvimento das cidades. Segundo dados de 

2015 da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC, trata-se do setor que mais influencia a economia de um 

país, gerando empregos diretos e indiretos. Na visão de Karpinski et al. [1], é o setor de maior responsabilidade na 

garantia da infraestrutura necessária ao desenvolvimento do país. 

 

Em contrapartida, Santos et al. [2] ressaltam que a construção civil é o setor que mais consome recursos naturais, 

utilizando em torno de 50% de tudo aquilo que é extraído mundialmente, pois, somente na produção de concreto e de 

argamassa, são empregados cerca de 220 milhões de ton./ano de agregados naturais: britas e areais, o que contribui para 

o esgotamento precoce das jazidas e consequentemente das reservas naturais do planeta. 

 

Segundo o Compromisso Empresarial pela Reciclagem (CEMPRE) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), o 

desenvolvimento do setor construtivo desencadeia, além de uma alta demanda por matérias-primas, um elevado índice 

de geração de resíduos da construção civil (RCC), sendo, em primeiro lugar, as obras particulares e, em segundo, as 

obras públicas os maiores geradores de resíduos no Brasil [3]. 

 

Diante da grande produção de resíduos, a reciclagem da fração mineral de resíduos da construção civil é vista como 

uma potencial fonte de geração de agregados, pois, além de proporcionar o reaproveitamento dos resíduos, também 

diminui a dependência de agregados naturais, o que contribui para a preservação dos recursos naturais, vez que, 

segundo Brito Filho [4], a cadeia produtiva da construção civil consome entre 14% e 50% dos recursos naturais 

extraídos no mundo. 

 

Os diversos setores da construção civil geram grande quantidade de resíduos que tem, na maioria das vezes, como 

destinação final, o descarte no meio ambiente. Estes resíduos sobrecarregam a natureza à medida que a produção de 

rejeitos é muito maior que a capacidade de absorção do meio ambiente. Além disso, causam diversos impactos 

econômicos e sociais negativos [5]. 

 

No Brasil, os RCC também representam elevadas proporções da massa dos resíduos sólidos urbanos: variam de 51% a 

70%. Essa grande massa de resíduos, quando mal gerenciada, interfere negativamente na qualidade da vida urbana, 

sobrecarrega os serviços de limpeza pública e reforça, no país, a desigualdade social, uma vez que escassos recursos 

públicos são continuamente drenados para pagar a conta da coleta, transporte e disposição de resíduos depositados 

irregularmente em áreas públicas, conta essa que, na realidade, é de responsabilidade dos geradores [6]. 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal nº 12.305 em 2010, dispôs diretrizes à 

gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos, com incentivo à reciclagem e ao tratamento dos resíduos sólidos até a 

disposição final, ambientalmente adequada, dos rejeitos [7] e estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e 

consumo de bens e serviços; e a adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 

minimizar impactos ambientais, o que representa uma relevante contribuição para ações sustentáveis na construção civil 

é minimizar a produção de agregados naturais. 

 

Uma das alternativas que alguns países vêm adotando para reduzir a utilização de agregados naturais é a aplicação de 

agregados provenientes de resíduos da construção civil (RCC) em camadas de pavimentos urbanos [8-10]. As 

experiências já consolidadas no Brasil corroboram para viabilidade de uso adequado em vias urbanas [11] e em 

rodovias [12]. Todavia, as pesquisas comprovam que os agregados de RCC desempenham melhores resultados 

laboratoriais quando misturados a agregados naturais em proporções diversas: 15%/85% (RAP/RCC) e 40%/60% 

(RCC/natural). 

 

Segundo Zhiqing [13], os estudos realizados em Omã, baseados em ensaios laboratoriais nos USA, comprovam que 

agregados de RCC na proporção 40%/60% (RCC/natural) obtiveram resultados de densidade seca e CBR ideais para 

uso em camadas de base de pavimentação urbana. Adicionalmente, Arulrajah [9] realizou ensaios de campo em vias 

urbanas na Austrália e comprovou que o uso de 100% de agregado de asfalto fresado (RAP) em camadas de base de 

pavimentos resultou em resistência insuficiente. Contudo, ensaios laboratoriais com misturas de asfalto fresado (RAP) e 

com RCC indicaram que a melhor combinação para uso em base de pavimentação é 15%/85% (RAP/RCC). 
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No Distrito Federal (DF), o uso de agregados reciclados provenientes da construção civil (RCC) ainda não é 

significativo, passados mais de nove anos da PNRS. Segundo relatórios do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) [14], 

foram implantados controles de coleta, de transporte e de disposição dos resíduos RCC. Porém, ainda não existem 

políticas efetivas implantadas para beneficiamento e reuso desses resíduos, de forma a completar a hierarquia 

sustentável da PNRS. 

 

Acredita-se que uma das dificuldades encontradas para tomada de decisão quanto ao uso de agregados de RCC no DF é 

a falta de parâmetros regionais para definição de critérios de aplicação desses materiais. Logo, pesquisas nessas áreas 

muito contribuem e podem confirmar o potencial uso desses resíduos em diversas áreas da engenharia, em especial nas 

camadas do sistema de pavimentação. 

 

No momento, existe uma única empresa privada que possui licença ambiental e autorização para recebimento e 

tratamento de resíduos da construção civil no Distrito Federal, com produção de agregados recicláveis. O objetivo da 

pesquisa é avaliar se tais agregados atendem as características e granulometria normativas da ABNT com a finalidade 

de utilização em camadas de pavimentos urbanos, a partir de ensaios em amostras de agregados obtidas pelo 

Laboratório de Solos do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).  
 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), publicou a Resolução nº 307 em 2002, que define e estabelece 

regras para tornar viável a destinação sustentável dos resíduos provenientes da construção civil, a fim de provir a gestão 

adequada, o manejo correto e o uso potencial desses resíduos [15]. 

 

A ABNT NBR 15114:2004 [16] define que o agregado reciclado é o material granular proveniente do beneficiamento 

de resíduos de construção que apresentam características técnicas para a aplicação em obras de edificação, de 

infraestrutura, de aterros sanitários ou outras obras de engenharia. 

 

Assim, o Comitê Brasileiro de Construção Civil (CB–02) e o Comitê Brasileiro de Cimento, Concreto e Agregados 

(CB-18) definiram normas para atendimento aos limites estabelecidos aos agregados de resíduos sólidos da construção 

civil, vez que há sérias e crescentes restrições ambientais quanto a exploração de agregados naturais. 

 

No caso de uso de agregados de RCC em camadas de pavimento urbano, os resíduos sólidos de construção civil deverão 

ser classificados na Classe “A” da Resolução nº 307/2002 do CONAMA, cuja abrangência é: 

 

a) Resíduos de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, 

inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

 

b) Resíduos de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, 

telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;  

 
c) Resíduos de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-

fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.  

 

Desta forma, as amostras de agregado de RCC colhidas na empresa MARTINS AMBIENTAL correspondem aos 

agregados classificados como Classe “A”, ou seja, são: pó de brita, brita 0 e brita 1. 

 

2.1 Metodologia 

 

De acordo com as determinações da norma ABNT NBR 15116:2004 [17], as amostras de agregado de RCC foram 

colhidas no pátio de produção da empresa MARTINS AMBIENTAL pelos funcionários do Departamento de Estradas e 

Rodagem - DER, especializados na área tecnológica do Núcleo de Laboratório de Solos do DER, com intuito de 

preparação de misturas nas proporções de 0%, 20%, 30% e 40% para cada um dos agregados: pó de brita; brita 0; e 

brita 1, provenientes de material reciclado, como descrito na Tabela 1. 

 

As amostras foram submetidas aos ensaios de caracterização de agregado com o objetivo de uso em camadas de 

pavimentação de acordo com a Tabela 2. 
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Além disso, os resultados das 10 amostras ensaiadas foram comparados aos limites estabelecidos nos requisitos de 

norma para uso dos agregados de RCC em pavimentação, conforme Tabela 3. 

 

Tabela 1 – descrição das amostras com composição das misturas do material da empresa Martins Ambiental para 

realização de ensaios de caracterização dos agregados de RCC para uso em pavimentação. 

Amostra 
Mistura 1 Mistura 2 Mistura 3 Mistura 4 

Argila Pó de brita Argila Brita 0 Argila Brita 1 Argila 

01 80% 20%      

02 70% 30%      

03 60% 40%      

04   80% 20%    

05   70% 30%    

06   60% 40%    

07     80% 20%  

08     70% 30%  

09     60% 40%  

10       100% 

 

Tabela 2 – Ensaios para caracterização de agregado de RCC para uso em pavimentação [17]. 

Propriedades Método de ensaio 

Composição granulométrica ABNT NBR 7181:1984 

Índice de forma (agregado graúdo) ABNT NBR 7809:1983 

Índice suporte Califórnia e expansibilidade ABNT NBR 9895:1987 

Composição do agregado graúdo ABNT NBR 15116:2004 - Anexo A 

 

Tabela 3 – Requisitos para agregado reciclado destinado a pavimentação [17]. 

Aplicação 
ISC (CBR) 

(%) 
Expansibilidade (%) 

Energia de 

compactação 

Material para reforço de subleito ≥ 12 ≤ 1 normal 

Material para revestimento primário e 

sub-base 
≥ 20 ≤ 1 intermediária 

Material para de base de pavimento (1) ≥ 60 ≤ 0,5 
Intermediária ou 

modificada 

Dimensão máxima característica ≤ 63 mm 
Material passante na peneira de 

0,42 mm 
10% a 40% 

 

2.2 Resultados e Discussões 

 

Os ensaios normativos foram realizados nas 10 amostras cujos resultados estão apresentados nas Tabelas 4, 5, 6 e 7. 

 

Tabela 4 – Resultados das amostras das misturas de argila e pó de material usinado de construção civil – RCC. 

Amostra 01 - argila com 20% de pó de material usinado de construção civil 

Pedregulho % Areia % Finos % ISC % Expansibilidade % 

3,8 32,8 63,4 13,7 0,00 

Amostra 02 - argila com 30% de pó de material usinado de construção civil 

Pedregulho % Areia % Finos % ISC % Expansibilidade % 

3,2 41,4 55,4 19,4 0,00 

Amostra 03 - argila com 40% de pó de material usinado de construção civil 

Pedregulho % Areia % Finos % ISC % Expansibilidade % 

9,8 45,5 44,7 30,0 0,00 
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Tabela 5 – Resultados das amostras das misturas de argila e brita 0 de material usinado de construção civil – RCC. 

Amostra 04 - argila com 20% de brita 0 de material usinado de construção civil 

Pedregulho % Areia % Finos % ISC % Expansibilidade % 

20,5 19,0 60,6 14,0 0,00 

Amostra 05 - argila com 30% de brita 0 de material usinado de construção civil 

Pedregulho % Areia % Finos % ISC % Expansibilidade % 

38,3 13,4 48,3 25,3 0,04 

Amostra 06 - argila com 40% de brita 0 de material usinado de construção civil 

Pedregulho % Areia % Finos % ISC % Expansibilidade % 

39,8 10,8 49,3 30,3 0,03 

 

Tabela 6 – Resultados das amostras das misturas de argila e brita 1 de material usinado de construção civil – RCC. 

Amostra 07 - argila com 20% de brita 1 de material usinado de construção civil 

Pedregulho % Areia % Finos % ISC % Expansibilidade % 

20,4 14,8 64,8 17,1 0,00 

Amostra 08 - argila com 30% de brita 1 de material usinado de construção civil 

Pedregulho % Areia % Finos % ISC % Expansibilidade % 

30,0 9,9 60,0 21,9 0,00 

Amostra 09 - argila com 40% de brita 1 de material usinado de construção civil 

Pedregulho % Areia % Finos % ISC % Expansibilidade % 

39,7 10,6 49,7 20,1 0,00 

 

Tabela 7 – Resultados da amostra de 100% de argila. 

Amostra 10 - 100% com argila 

Pedregulho % Areia % Finos % ISC % Expansibilidade % 

0,0 20,0 80,0 17,8 0,03 

 

Os resultados apresentados acima, das 10 amostras, levando em consideração os limites propostos nas Tabelas 2 e 3, 

foram organizados na Tabela 8. 

 

A partir dos dados constantes na Tabela 8, foi constatado: 

 

a) Em todas as proporções: 0%, 20%, 30% e 40% de material usinado de RCC e também em 100% de argila, ou 

seja, nas 10 amostras, o material poderá ser utilizado em camadas de subleito de pavimentação, pois o ISC é maior que 

12%, variando de 13,7% a 30,0% e a expansibilidade é 0%; 

b) As amostras que utilizaram misturas com menor proporção de pó de brita de material usinado de RCC, 

amostras 1 e 2, não atendem ao uso em camadas de sub-base de pavimentos (ISC menor que 20%). Somente a amostra 

de mistura com maior proporção de pó de brita, com proporção de 40% de pó e 60% de argila (ISC 30%) atende a 

camada de sub-base de pavimento, porém não atende ao uso em camada de base de pavimento; 

c) As amostras que utilizaram misturas com 30% e 40% de brita 0 de material usinado de RCC e 70% e 60%, 

respectivamente, de argila atendem ao uso em camadas de sub-base de pavimento (ISC 25,3 e 30,3%, respectivamente). 

Contudo, não atendem ao uso em camadas de base de pavimentação; 

d) Da mesma forma, as amostras que utilizaram 30 e 40% de brita 1 de material usinado de construção civil e 

70% e 60%, respectivamente, de argila atendem ao uso em camadas de sub-base de pavimento ISC 21,9% e 20,1%, 

respectivamente, mas não atendem ao uso em camadas de base de pavimento; 

e) Em nenhuma das proporções das 10 amostras ensaiadas, o material poderá ser utilizado em base de 

pavimentação; 

f) A maior proporção de pó e brita 0 do material usinado, resultou em melhor mistura para uso em pavimentação, 

pois ISC são maiores que 30%; 
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g) Os melhores resultados foram obtidos com as misturas de brita 0 e argila, pois os ISC são maiores: 14,0%; 

25,3%; e 30,3%; 

h) Os piores resultados das amostras foram obtidos com proporção de 20% de material usinado e 80% de argila, 

ou seja, de menor proporção de material de RCC, pois ISC de 13,7% a 17,1%. 

 

Tabela 8 – Resumo dos resultados das 10 amostras de acordo com os requisitos de norma ABNT NBR 15116:2004. 

Amostra 

 

Mistura 1 Mistura 2 Mistura 3 Mistura 4 
Resultados de acordo com requisitos de 

norma  

Argila 
Pó de 

brita 
Argila Brita 1 Argila Brita 2 Argila 

ISC 

(CBR) 

 

Expansibilidade 

Proporção 

agregado maior 

dimensão 

01 80% 20%      13,7% 0,00% 
3,8% 

pedregulho 

02 70% 30%      19,4% 0,00% 
3,2% 

pedregulho 

03 60% 40%      30,0% 0,00% 
9,8% 

pedregulho 

04   80% 20%    14,0% 0,00% 
20,5% 

pedregulho 

05   70% 30%    25,3% 0,04% 
38,3% 

pedregulho 

06   60% 40%    30,3% 0,03% 
39,8% 

pedregulho 

07     80% 20%  17,1% 0,00% 
20,4% 

pedregulho 

08     70% 30%  21,9% 0,00% 
30% 

pedregulho 

09     60% 40%  20,1% 0,00% 
39,7% 

pedregulho 

10       100% 17,8% 0,03% 
0%  

pedregulho 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Todas as misturas ensaiadas com agregados de material usinado atenderam os requisitos mínimos para uso em camadas 

de pavimentação urbana, conforme apresentado nas Tabelas 1 e 2, ou seja, com ISC maior que 12%, expansibilidade 

menor que 0,5%, dimensão máxima menor que 63 mm e material passante na peneira 0,42mm no intervalo de 10% a 

40%. 

 

Desta forma, conclui-se que o objetivo da pesquisa foi atendido pois, os ensaios de caracterização dos agregados 

provenientes de RCC, produzidos na empresa MARTINS AMBIENTAL, apresentaram resultados dentro dos 

parâmetros obtidos em outras cidades e países com experiência já consolidada quanto a viabilidade de uso adequado de 

agregados reciclados em camadas de pavimentação em obras urbanas [18]. Além disso, o fato de não haver tradição no 

tratamento de materiais provenientes de demolições da construção civil e no uso em camadas de pavimentação no 

Distrito Federal, o fato de uma empresa produzir agregados recicláveis que atendem aos requisitos mínimos da ABNT, 

sinaliza um progresso na viabilidade técnica que, com certeza, contribuirá na formatação de políticas públicas que 

incentivem a utilização desses materiais em obras de infraestrutura da cidade. 

 

Contudo, é necessário melhoria no tratamento e maior controle das características técnicas de agregados recicláveis 

produzidos no DF a fim de incrementar uso adequado nas diversas camadas de pavimento, já que para utilização em 

camadas de sub-base e base, as exigências são maiores e requer maior controle tecnológico na produção.  

 

A continuidade de pesquisas no âmbito de avaliação de agregados recicláveis produzidos no Distrito Federal e seus 

arredores para obtenção de misturas que melhorem o atendimento aos requisitos normativos é imprescindível para que 

os objetivos da política nacional de resíduos sólidos do país sejam atingidos, ou seja, redução do uso de agregados 

naturais e substituição dos mesmos por agregados recicláveis. 
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RESUMO 

 

A indústria da construção civil é uma grande consumidora de recursos naturais e de energia, sendo consequentemente 

uma das indústrias mais prejudiciais ao meio ambiente. Muito do grande consumo de recursos desta indústria está 

relacionada à produção e ao consumo dos materiais de construção convencionais, como o cimento e a madeira, por 

exemplo. A necessidade de conscientização em relação à escassez destes recursos naturais é imediata. Uma possível 

solução para este problema seria a utilização de materiais mais sustentáveis na construção civil, como o bambu. De modo 

geral, o bambu é uma planta com alto potencial de produção em larga escala, que consome grande parte do gás carbônico 

presente em nossa atmosfera. Suas características mecânicas são favoráveis a sua utilização como sistema estrutural em 

construções, já que este material possui alta resistência mecânica aos esforços solicitantes. Neste trabalho fez-se uma 

revisão bibliográfica sobre o bambu e suas potencialidades, evidenciando principalmente as características que favorecem 

a sua utilização na construção civil. Realizou-se um estudo de caso em uma casa, situada na cidade de Hidrolândia-GO, 

que utiliza o bambu como principal material construtivo do sistema estrutural, mostrando que é possivel utilizar o bambu 

na construção civil, mesmo com as dificuldades de viabilidade deste material no Brasil.  

 

Palavras-chave: bambu; bioconstrução; sustentabilidade; construção civil. 
 

ABSTRACT 

 

The construction industry is a major consumer of natural resources and energy. Therefore, it is one of the most 

environmentally harmful industries. Much of the great resource consumption of this industry is related to the production 

and consumption of conventional building materials, such as cement and wood, for example. The awareness of the scarcity 

of these natural resources is urgent. A possible solution to this problem would be to use more sustainable materials in 

civil construction, such as bamboo. Generally, bamboo is a plant with high large-scale production potential, that consumes 

much of the carbon dioxide present in our atmosphere. The mechanical characteristics of bamboo are favorable to it’s use 

as a structural system in constructions, because this  material  has  high mechanical resistence to the requesting efforts. In 

this work, a bibliographic review of bamboo and it’s potentialites was carried out, highlighting mainly the characteristics 

that favors its use in civil construction. A case study was done in a house, located in the city of Hidrolândia-GO, which 

uses bamboo as the main construction material of the structural system, showing that it is possible to use bamboo in the 

civil construction, although it stills not feasible in Brazil yet. 

 

Keywords: bamboo; sustainability; civil construction. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Conforme Sjtöström apud John [1] com o crescimento populacional, e um processo de urbanização territorial cada vez 

maior ao longo do tempo, o mundo vem enfrentando grandes consequências, com um impacto ambiental que afeta 

diretamente a natureza. Estima-se que a indústria da construção civil seja responsável pelo consumo de 20 a 50% de todos 

os recursos naturais disponíveis. Segundo John [1], considerando que no Brasil são produzidos aproximadamente 35 
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milhões de toneladas de cimento Portland por ano, e assumindo que este cimento é misturado com agregados a um traço 

médio de 1:6 em massa, pode-se estimar um consumo anual de 210 milhões de toneladas de agregados somente na 

produção de concretos e argamassas. 

 

Na engenharia civil, a busca por materiais construtivos de baixo custo e menor impacto ambiental são focos de estudos, 

e englobam os mais diferentes materiais, como o bambu. Se forem consideradas as relações resistência/massa específica 

e rigidez/massa específica do mesmo, tais valores superam a madeira e o concreto, podendo ser relações comparáveis, 

inclusive, ao aço [2].  

 

Além de possuir boas características mecânicas, segundo Pereira e Beraldo [3], o bambu contribui também para a retirada 

de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera, pois consome este gás em grandes quantidades durante seu 

desenvolvimento. Ao analisar o contexto de dificuldade enfrentada pela população mundial em relação a degradação 

ambiental, e ao associá-la com o grande déficit habitacional que o Brasil vive, o bambu pode oferecer uma boa 

oportunidade de combater esse cenário. Sendo mais leve, mais barato, mais econômico e de fácil acesso e cultivo, o 

mesmo possui potencial para ser o principal material a ser utilizado na construção, tanto no Brasil, quanto ao redor do 

mundo. 

 

2. SUSTENTABILIDADE 

 

Para Boff [4], o significado de sustentabilidade é: “um somatório de ações e processos para manter a preservação do 

ecossistema, proporcionando a existência e a reprodução da vida, sendo presente nas futuras gerações para assim ter uma 

continuidade no desenvolvimento humano.”.  

 

Para Almeida [5], para se ter um melhor entendimento do que significa sustentabilidade, devemos atribuir um senso amplo 

à palavra “sobrevivência” , com o desafio da sobrevivência da espécie, que atualmente confronta as consequências do uso 

desenfreado de elementos naturais, como consequência da ação humana.  

 

2.1 Bioconstrução 

 

Segundo Molisson, Slay [6] o termo foi criado para se referir à “um conjunto de métodos de design e manutenção de 

casas, jardins, vilas ou comunidades autosustentáveis”.  

 

Segundo Cantarino [7], a bioconstrução é um método da construção civil que visa reunir diferentes tecnologias, do 

passado e atuais, para garantir que o processo construtivo tenha o menor impacto ambiental possível. Assim, há 

sustentabilidade tanto na construção, quanto no pós obra. Esse conceito vai muito além do simples fato de utilizar 

materiais ecologicamente corretos, e engloba medidas como o reaproveitamento de materiais, a economia de água, e o 

uso de métodos construtivos de baixo impacto ambiental. 

 

2.2 Bambu 

 

O bambu é uma planta que tem inúmeras funções. Além de proteger o solo e consumir o dióxido de carbono, ele pode  

servir de alimento e pode ser utilizado em construções. Se o bambu for plantado e colhido corretamente, a área de seu 

cultivo não fica visivelmente devastada. Além disso, a planta possui uma rápida evolução, desenvolvendo alturas de até 

30 metros [3]. 

 

Já se mostrando um forte laço cultural com a planta na região asiática. Segundo Pereira e Beraldo [3], existem antigos 

caracteres chineses que mostram a utilização do bambu desde os anos 1600 a 1100 antes de Cristo. 

 

No Brasil, antes da chegada dos portugueses, os indígenas utilizavam fibras naturais – como o bambu nativo e o imbé, 

por exemplo – para suas construções. Essas técnicas continuaram sendo utilizadas no início do período de colonização 

pelos colonizadores. Ao longo do tempo, esses recursos foram substituídos por outros, e suas aplicações se limitaram a 

utensílios domésticos, armaduras e outros dispositivos. No Brasil, existem cerca de 200 espécies de bambu, sendo estas 

exóticas e nativas, categorizando o maior líder de manifestações de bambu nas Américas [8]. Porém, sua atividade 

econômica não é muito aproveitada no território brasileiro, em grande parte por falta de conhecimento e tecnologia para 

usar o bambu em toda região do país, já que o mesmo não tem um desenvolvimento favorável em alguns tipos de clima.  
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i. Morfologia do bambu 

 

O bambu não é considerado uma árvore, como a maioria pensa. Ele é uma planta lenhosa, monocotiledônea e pertencente 

à família Graminae. Seu tamanho pode variar, desde alguns centímetros, como no caso do Phyllostachys Nigra Muchisasa 

(bambu preto), até muitos metros de altura, como no caso do Dendrocalamus Giganteus (bambu gigante) [9]; [10]. O 

bambu é composto basicamente por uma parte subterrânea (rizoma e raízes) e outra parte aérea (colmos), que contém 

galhos, folhas e até mesmo flores (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Constituição básica de um bambu [11] 

 

ii. Principais espécies de bambu para construções 

 

Para a construção civil as espécies mais recomendadas, de acordo com Sitio da Mata [12], são a Guadua Angustifólia e a 

Dendrocalamus Gigantes. Ambas espécies não se alastram, pois são entouceirantes, e possuem origem 

predominantemente tropical.  
 

iii. Características físicas e mecânicas gerais do bambu  

 

Segundo Nogueira [13], as propriedades físicas e mecânicas do bambu estão diretamente correlacionadas com suas 

propriedades químicas e anatômicas. Internamente, a composição do bambu é uma mistura de lignina, que é uma 

substância que dá grande rigidez a planta, e celulose, que é um polímero natural. De acordo com Ghavami e Rodrigues 

[14], as fibras se concentram mais em pontos cada vez mais próximos da casca, de forma que o material possa resistir às 

cargas de vento, que são as solicitações mais constantes durante a vida do material na natureza. Liese [15] indica que o 

conjunto vascular é o componente estrutural do bambu que possui maior variedade no colmo do bambu, sendo diferente 

ao longo da estrutura do colmo. A base do colmo, por exemplo, possui uma estrutura diferente em relação as demais 

partes do colmo, como o topo.  

 

Em um estudo realizado por Ghavami [16], os principais fatores que podem influenciar as características mecânicas do 

bambu são: espécie, idade, tipo de solo, condições climáticas, período de colheita, teor de umidade das amostras, 

localização das mesmas em relação ao comprimento do colmo, presença ou ausência de nós nas amostras testadas e tipo 

do teste aplicado. 

 

3. ESTUDO DE CASO: CASA DE BAMBU -  ECOVILA MÃE TERRA  

 

No estudo de caso, analisou-se um projeto, ainda não concluído, de uma casa de bambu localizada na cidade de 

Hidrolândia - GO, localizado a 44km de distância de Goiânia capital do estado de Goiás. O projeto tem aproximadamente 

400 m² de área construída, possuindo dois pavimentos, sendo que o primeiro pavimento (Figura 2) é dedicado às áreas 

comuns, como a sala de estar, cozinha, área de serviço, garagem externa e um lavabo. 
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Figura 2 – Piso inferior da residência 

 

O andar superior (Figura 3) é dedicado aos moradores, contendo dois quartos, um banheiro, um cômodo para o 

armazenamento de roupas, de uso comum, um ambiente para práticas espirituais, e uma varanda externa, como área de 

convivência. 

 

 
 Figura 3 - Corredor de acesso aos cômodos 

 

A construção, idealizada pelo casal Lilian e Christofer Massetti se iniciou em 2016, com  previsão de término ainda 

naquele ano. Entretanto, houveram contratempos durante o processo construtivo. Hoje ainda faltam alguns detalhes de 
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acabamento, porém o casal e sua filha já moram no local desde o final de 2019. Para acelerar a finalização da obra, o 

casal promove diferentes mutirões, para que os convidados possam contribuir com a construção, e em contrapartida, 

possam aprender um pouco mais sobre a bioconstrução, a utilização do bambu em estruturas, e a aplicação de alvenaria 

com adobe e pau a pique. 

 

3.1 O projeto 

 

O projeto foi inteiramente feito pelos proprietários. Além de projetista, Christofer Masetti é o principal construtor da obra, 

contando com o auxílio de alguns funcionários temporários, que o ajudam a materializar o projeto. Ele cita também que 

grande parte do trabalho é feito de maneira artesanal, por conta dos mínimos detalhes e cuidados que o bambu exige para 

sua função como estrutura.  

 

Inicialmente, para projetar a estrutura da casa, Christofer se baseou em um curso de construções em bambu, que utilizava 

como base as normas estrangeiras para construções em bambu, já que no Brasil não existe uma norma definida pela ABNT 

para isso. No Brasil, a norma com maior semelhância é a norma NBR 7190 – Projeto de estruturas de madeira, por conta 

das características físicas e mecânicas entre os dois materiais serem parecidas. 

 

Apesar de não existir uma normatização brasileira de construção em bambu, outros países ja possuem. Para confirmar o 

desempenho estrutural de sua residência, Masetti fez os cálculos estruturais de vigas e pilares em bambu utilizando como 

referência o Título G, da Norma Colombiana NSR-10, sobre Madeira e Guadua (espécie de bambu gigante presente na 

América Latina, usado na construção civil em larga escala na Colômbia). Para os cálculos da fundação, feita em concreto, 

foi utilizada a norma NBR 6118:2003 – Estruturas em concreto armado.  

 

i. Metodologia do sistema estrutural 

 

Para o sistema estrutural do projeto, especificamente nas vigas e pilares (Figura 4), assim como em parte do piso superior, 

a espécie escolhida foi o Dendrocalamus Asper (bambu gigante), utilizado em sua forma natural e em forma de ripas. Já 

o Bambusa Tuldoides foi escolhido para a confecção das tramas (malhas) das paredes internas (Figura 5), que receberam 

posteriormente o barro da técnica de pau a pique. 

 

 
                                         Figura 4 - Utilização do Dendrocalamus Asper 
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 Figura 5 - Malhas feitas de Bambusa Tuldoides                                                     

 

Os bambus foram adquiridos de fornecedores distantes da região de Hidrolândia-GO. Christofer foi até o Estado de São 

Paulo para adquirir a primeira leva de bambus gigantes, onde o mesmo fez a seleção, colheita e o transporte dos materiais 

até sua residência. Por conta da necessidade de mais bambus para a finalização da parte estrutural, Masetti recorreu a 

outro fornecedor, desta vez localizado em Luziânia-GO, cidade próxima ao Distrito Federal. O processo de escolha dos 

bambus, sua colheita e o transporte foi feito novamente pelo próprio Christofer. 

 

O outro tipo de bambu utilizado foi o Bambusa Tuldoides. Assim como a grande maioria das espécies de bambu, o 

Bambusa Tuldoides tem sua origem na China, no continente asiático. De acordo com Tombolato, Grego e Pinto [17] seus 

colmos são de médio porte, podendo alcançar até 17 metros de altura, e até 5 cm de diâmetro. Essa espécie é bastante 

utilizada para construções leves, principalmente no meio rural.  

 

Após a seleção dos colmos que seriam utilizados na obra, foi necessário realizar o tramento dos mesmos, afim de torná-

los mais resistentes à biodegradação natural que esse material sofre. O bambu em sua forma natural, sem um devido 

tratamento, possui baixa durabilidade quando exposto as intempéries da natureza.  

 

Os bambus que foram usados na construção receberam o tratamento do tipo Bórax (Figura 6). Para Masetti [18], o uso do 

tratamento com bórax foi feito pela questão da sustentabilidade que o processo oferece, já que é considerado por ele o 

mais eficiente, com menor impacto ambiental possível, e mais acessível para a execução. É um tratamento que utiliza 

fertilizantes orgânicos, e que, na mesma solução, pode ser utilizado para o tratamento de diversos colmos de bambu. A 

solução básica do tratamento do tipo bórax é composta por ácido bórico e o bórax, um sal à base de boro.  

 

O tratamento foi feito no bambu gigante (Dendrocalamus Asper) por imersão vertical. Os nós do bambu são furados para 

que a mistura do bórax possa atingir o colmo em sua totalidade. Apenas o último nó, que fica na parte inferior do colmo, 

não deve ser furado. O bambu deve ser posicionado verticalmente, e seu interior deve ser preenchido com essa solução 
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de bórax e ácido bórico. Para os bambus menores (Bambusa Tuldoides), foi feita uma caixa, onde os bambus foram 

imersos nesta mesma solução. 

 

 
Figura 6 - Preparação para o tratamento [19] 

                            

Com relação ao sistema conectivo , a norma NSR-10 [20], a fim de padronizar esses sistemas para a ligação entre bambus 

guadua nas estruturas, utiliza a norma NTC 5407 – Uniões em estruturas com Guadua angustifólia kunth. Os três tipos 

de corte recomendados pela norma, que são utilizados para a confecção de sistemas conectivos entre os bambus, são o 

corte reto, o corte boca de peixe (Figura 7) e o corte bico de flauta. 

  

 
Figura 7 - Ilustração do corte boca de peixe [20] 

 

Na casa, foi usada uma furadeira, com o acessório serra-copo, para efetuar os cortes nas diferentes peças de bambu. Neste 

caso, só foi utilizado o corte boca de peixe para a ligação dos bambus nas estruturas dos pilares e vigas (Figura 8), assim 
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como nas ligações entre os próprios colmos de bambu, quando necessário. O corte boca de peixe é o corte mais utilizado 

para a união entre dois colmos de bambu. É um corte côncavo e transversal ao eixo do colmo. 

 

 
Figura 8 - Instrumento utilizado e o corte boca de peixe                 

 

A recomendação da norma é que as conexões entre dois bambus sejam feitas com parafusos metálicos, desde que estes 

recebam devido tratamento anticorrosivo, para não afetar a vida útil dos bambus que serão unidos. Essa conexão também 

pode ser feita com o uso de chapas metálicas (Figura 9). 

 

 
Figura 9 - Conexões utilizadas e os cortes boca de peixe 

                       
Para a junção de bambus e elementos de concreto, podem ser utilizadas conexões metálicas ou âncoras, desde que recebam 

o devido tratamento anticorrosivo. No caso da utilização de mais de um bambu para a construção de um elemento 

estrutural, como a viga, os mesmos deverão estar unidos entre si por parafusos ou barras roscadas, além das cintas 

metálicas, para garantir que os elementos trabalhem em conjunto e que estejam estáveis (Figura 10). Todos esses 

conectores devem ser devidamente projetados para resistir aos esforços gerados nas uniões. 

 

Para combater os grandes vãos, Masetti utilizou madeira reflorestada para a conexão entre diferentes colmos de bambu. 

Essa escolha foi feita para que não houvesse vãos entre as ligações, além de reforçar a resistência nesses pontos 

específicos. Esse processo também foi necessário por conta do não aproveitamento total de toda extensão do bambu, que 

possuem diferentes alturas, de acordo com cada peça. 

 

Para o dimensionamento dos elementos estruturais, foi utilizada uma metodologia de cálculo encontrada na norma NSR-

10 [20]. De acordo com a norma, para efeitos de cálculo, todas as uniões devem ser consideradas articuladas, e não deverá 

ser considerada a transmissão de momentos entre os diferentes elementos que constituem a união. Para a determinação 
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do diâmetro de cálculo deve-se medir o diâmetro em cada segmento de colmo a ser utilizado. Essa medida deverá ser 

realizada em duas direções perpendiculares entre si. O resultado do diâmetro de cálculo será a média das quatro medições 

realizadas [20]. 

 

 
Figura 10 - Ligação entre bambus em vigas 

 

A fundação do projeto foi executada em concreto armado, na forma de viga baldrame. Os bambus foram inseridos nos 

blocos da fundação, sendo preenchidos de concreto até a altura dos mesmos (Figura 11). Christofer optou por esse método 

para assegurar a estabilidade da estrutura, e por não conhecer outro método seguro que fosse menos agressivo ao meio 

ambiente.  

 

 
Figura 11 - Fundação de concreto ligando a estrutura em bambu  

 

A ideia inicial era de cobrir todo o pavimento superior com piso feito de ripas de bambu. Porém, devido a fisionomia 

irregular do material, não foi possível fazer em toda a extensão da área. Apenas  a área de circulação entre os cômodos 

foi revestida com o material (Figura 12). Nas outras áreas foi utilizada a madeira compensada naval (Figura 13). 
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Figura 12 - Vista superior e inferior do piso de ripa de bambu 

 

 
Figura 13 - Piso feito de madeira compensada naval 

 

As tramas de bambu foram feitas justamente para receber a técnica de pau a pique, sendo estas fixadas ao sistema 

estrutural em bambu através de pregos talhados, de maneira artesanal, do próprio material (Figura 14). Seu objetivo é de 

assegurar que a malha resista à força causada pela aplicação do barro.  
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Figura 14 - Prego de bambu  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao decorrer da estudo, observa-se que o bambu pode ser usado na construção civil. Por possuir alta resistência mecânica, 

podendo substituir a madeira, e até mesmo o concreto. Entretanto, faltam incentivos para a implementação do bambu na 

cultura do Brasil, tornando este processo inviável atualmente. É importante que haja uma mudança neste cenário, partindo 

da conscientização da sociedade, principalmente de estudantes e profissionais da construção civil, para que esses 

conheçam o real potencial do bambu. É necessário investigar as características mecânicas da planta, assim como a sua 

reação diante dos diferentes climas e tipos de solo no país, para que o bambu possa ser inserido no mercado. Quanto mais 

pesquisas na área, maior será a facilidade de entendimento sobre seu manuseio e sobre as técnicas construtivas que podem 

ser aplicadas com o bambu.  

 

Apesar da existência de normas para o uso do bambu em outros países, falta-se normatizar o uso deste material no Brasil. 

Essa normatização só será possivel através de um consolidado conhecimento teórico. A falta de plantio em larga escala 

do bambu, mais precisamente de espécies propícias para a construção civil, impede que o material sejá facilmente 

encontrado. Os tratamentos deste material deverão ser estudados também, pois não se sabe a real consequência dos 

diferentes tipos ao meio ambiente. Além disso, é necessário profissionalizar a mão de obra com conhecimento técnico 

para este tipo de construção. 

 

Resumidamente, acredita-se que o bambu possui um grande potencial, em larga escala, como material alternativo na 

construção civil, sendo este menos nocivo ao meio ambiente, ao contrário dos materiais hoje utilizados. Somente através 

de estudos mais específicos sobre o tema, de uma conscientização popular sobre a utilização deste material, e sua 

normatização, será possível introduzir de fato o bambu na construção civil no Brasil. 
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RESUMO 

 

A construção civil vem se tornando um importante canal de redução de impactos ambientais resultantes do descarte de 

resíduos sólidos em locais não apropriados. Um produto que vem ganhando espaço na construção civil é o Poliestireno 

Expandido (EPS), que implementado ao concreto, reduz o seu peso específico, eleva a capacidade de isolamento térmico 

e acústico, assim como, possui grande versatilidade de aplicações. É utilizado em obras de pequeno a grande porte, embora 

sejam mais utilizados em concretos celulares. Neste sentido, o presente estudo visou investigar a possibilidade de 

aplicação de concreto com utilização de EPS reutilizado em substituição total ao agregado graúdo, a partir da análise de 

resistência à compressão axial de corpo de prova (CP). A referente pesquisa contou com uma abordagem experimental, 

seguindo as normas vigentes. Foram moldados 12 corpos de provas, 06 utilizando um traço padrão de referência e 06 

utilizando mistura com substituição de 100% do agregado graúdo por EPS. Analisado as resistências a compressão axial 

dos CPs, conclui-se que, a inserção de EPS no concreto é perfeitamente viável em estruturas que não necessitam de 

elevada resistência a compressão e capacidade portante. 

 

Palavras-chave: Concreto; EPS; Resíduos; Materiais. 

 

ABSTRACT 

 

Civil construction has become an important channel for reducing environmental impacts that can be used to dispose of 

waste in inappropriate places. A product that has been gaining ground in civil construction is Expanded Polystyrene 

(EPS), which implemented in concrete, reduces specific weight, increases the thermal and acoustic insulation capacity, 

as well as having great versatility of applications. It is used in small, large works, although it is mostly used in cellular 

concretes. In this sense, the present study aimed to investigate the possibility of applying concrete with the use of reused 

EPS in total replacement to the coarse aggregate, from the analysis of resistance to axial compression of the specimen 

(CP). The referred research had an experimental approach, following the current rules. 12 specimens were molded, 06 

using a standard reference line and 06 using a mixture with 100% replacement of the coarse aggregate by EPS. Analyzing 

the axial compression strengths of the CPs, it is concluded that the insertion of EPS in the concrete is perfectly viable in 

structures that do not require high compressive strength and bearing capacity. 

 

Keywords: Concrete; EPS; Waste; Materials. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Mesmo que em nosso país a gestão de resíduos sólidos no setor na construção civil seja consideravelmente pouco 

praticada, ela é atualmente regulamentada pela Politica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e também a Resolução 

CONAMA 307/2002 [1]. O presente estudo teve como finalidade apresentar a importância da reutilização de materiais 

na construção civil, e inovando os diversos tipos de matérias que podem ser implementados no concreto.  

 

O concreto com implementação de EPS é um tipo de concreto leve do tipo cimento-areia que, em vez de utilizar pedra 

britada, usa EPS (Poliestireno expandido) em pérolas pré-expandidas ou flocos reciclados. Estudos indicam que quando 

a mistura padrão do concreto é modificada, a brita é substituída por poliestireno expandido (EPS), ele se solidifica e 
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resulta em um concreto de baixa densidade aparente, pelo motivo de que o EPS é composto por mais de 35% de ar. Se a 

finalidade for em um local que não exija uma alta resistência, poderá ser muito vantajosa essa troca. Por conta de sua 

leveza e propriedades (resistência, isolamento térmico e baixa densidade) a utilização do EPS na mistura de concreto 

agrega economia, dimensionamento estrutural adequada e facilmente de manuseio na obra [2].  

 

Para prosseguir o projeto com a reutilização de materiais na construção civil, é indispensável se atentar às especificações 

técnicas da CONAMA [1], levando em consideração os riscos que os materiais podem oferecer ao meio ambiente e à 

saúde humana. Conforme a tabela 1 abaixo:  

 

Tabela 1 – Parâmetros de classificação, triagem e armazenamento de resíduos [1]. 

Classe Tipo Evento 

A Resíduos que podem ser reutilizados como 

agregados na infraestrutura de outras obras. 

Tijolos, telhas, cerâmica, blocos e tubos de 

concreto e argamassa. 

B Materiais que podem ser reciclados e ganhar 

outras destinações. 

Vidro, gesso, madeira, plástico, papelão e outros. 

C Resíduos que não são viáveis para a 

recuperação ou reciclagem. 

Estopas, lixas, panos e pincéis desde que não 

tenham contato com substancias da classe D. 

D Estopas, lixas, panos e pincéis desde que não 

tenham contato com substancias da classe D. 

Estopas, lixas, panos e pincéis desde que não 

tenham contato com substancias da classe D. 

 

 

2.  METODOLOGIA 

  

Esta pesquisa foi realizada em duas partes, sendo elas teórica e prática.  

 

A parte teórica está assentada em estudo bibliográfico, como artigos científicos, normas regulamentadoras (NBRs) e sites 

técnicos que trabalham com a metodologia em questão.  

 

Já a prática, está a parte experimental da pesquisa. Nesta, foram moldados 12 CPs, sendo 6 CPs com mistura tradicional 

(brita, areia, agua e cimento) e 6 CPs com mistura de concreto substituindo 100% da brita por Poliestireno Expandido.  

 

Na mistura dos CPs com substituição, empregou-se a metodologia de junção do EPS com os outros materiais da 

ABRAPEX [3], na qual utiliza cola branca para favorecer a junção do EPS com os outros materiais, além de possui um 

cálculo de proporção evidenciado na razão a seguir: 

 

1:X:Y:Z:A (cimento:areia:EPS:cola:água) 

 

Para se obter as características físicas de cada material do concreto, foi realizado vários testes no Laboratório de 

Edificações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará/Campus Santarém, visto que, o mesmo tem 

todos os equipamentos necessário para a pratica dos testes. Foram utilizados nos ensaios de caracterização: estufa, baias, 

agitador de peneiras, balança de precisão, peneiras granulométricas, dentre outros equipamentos. 

 

3. ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO 

 

Para que se obtivesse a proporção de cada material do concreto, foi necessário passar por vários testes, sendo eles: 

granulometria, massa especifica e massa unitária do agregado graúdo e agregado miúdo. Após obter os resultados destes 

testes, foi utilizado o método ABCP para encontrarmos o traço de referencia padrão, isto é, (Areia, água, brita e cimento) 

para então substituir o agregado graúdo pelo EPS, por meio de proporção. 

 

Na figura 1 a seguir, é apresentado o processamento de materiais para a execução do concreto com substituição em que é 

evidenciado as pérolas de EPS e a areia utilizada na mistura. 
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Figura 1 – Processamento do Concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Teste 1 - Granulometria 

 

A granulometria dos agregados é realizada tendo como referência a norma NBR NM 248-2003 [4].  

 

Na tabela 2 é apresentada a granulometria do agregado miúdo utilizado nos dois tipos de concreto, o de referência e o 

com adição de EPS. Observa-se, que o agregado possui dimensão máxima característica de 2,36 mm e módulo de finura 

de 2,30. 

 

Tabela 2: Granulometria - Agregado MIÚDO (AREIA) x 1000g [4] 

PENEIRA PESO (g) PORCENTAGEM 

RETIDA % 

PORCENTAGEM 

ACUMULADA % 

4,75 mm 1 0,1 0,1 

2,36 mm 12 1,2 1,3 

1,18 mm 106 10,6 11,9 

600 nm 209 29 40,9 

300 nm 378 37,8 78,7 

150 nm 185 18,5 97,2 

FUNDO 2,8 2,8 100,0 

 

Na tabela 3 é apresentada a granulometria do agregado graúdo utilizado no concreto de referência. Observa-se, que o 

agregado possui dimensão máxima característica de 19,00 mm. 

 

Tabela 3: Granulometria - Agregado GRAÚDO (BRITA) x 3000g [4] 

PENEIRA PESO (g) PORCENTAGEM 

RETIDA (%) 

PORCENTAGEM 

ACUMULADA (%) 

19,0 mm 62 2,07 2,07 

12,70 mm 1,276 42,53 44,60 

9,50 mm 760 25,33 69,93 

6,30 mm 658 21,93 91,86 

4,80 mm 135 4,5 96,36 

FUNDO 109 3,64 100,00 

 

3.2 Teste 02 -  Massa unitária  

 

De acordo com a NBR 45-2006 [5], é possível calcular a massa unitária do agregado miúdo e agregado graúdo a partir da 

equação 1 abaixo. 

 

δ =  
𝑚

𝑣
                                                                                   (1) 
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Onde:  

δ = massa unitária (g/cm³) 

m = massa (g) 

v = volume (cm³) 

 

No experimento em questão, o agregado miúdo apresentou 𝛿𝑎= 1,6037 g/cm³ e o agregado graúdo 𝛿𝑏= 1,2986 g/cm³. 

 

3.3 Teste 03 - Massa específica 

 

Da mesma forma, acordo com a NBR 9776-1987 [6], é possível calcular a massa específica do agregado miúdo e agregado 

graúdo a partir da equação 2 abaixo. 

 

𝛾 =  
500

(𝑀𝑟𝑎+500)− 𝑀𝑟𝑎𝑎
                                                                                 (2) 

 

Onde:  

𝛾 = massa específica (g/cm³) 

Mra = massa do recipiente com água (g) 

Mraa = massa do recipiente com água e agregado (g) 

 

No experimento em questão, o agregado miúdo apresentou 𝛾𝑎= 2,6315 g/cm³, e o agregado graúdo 𝛾𝑏= 2,6178 g/cm³. 

 

Antes de moldar os corpos de prova para verificar a resistência à compressão, foi realizado o Slump Test para verificar a 

consistência do concreto. Os valores dos abatimentos são apresentados na tabela 4.  

 

O valor do slump do traço de referência não apresentou grande variação. Os valores encontrados no traço modificado 

apresentaram variação significativa. 

 

Tabela 4: Teste Slump – Verificação da Consistência do Concreto. 

Traço Slump (cm) Data da concretagem 

Referência 1° Teste 9 05/01/2020 

Referência 1° Teste 7 05/01/2020 

Modificado 1° Teste 10 05/01/2020 

Modificado 1° Teste 7 05/01/2020 

 

Com todos os testes concluídos e obtidos os resultados, partiu-se para a concretagem CPs. Foi obtido no traço unitário os 

seguintes dados: 1:2,00:2,71:0,53. 

 

Depois de estabelecido estas proporções, foi calculado o volume dos 12 CPs, o qual foi: V12 = 0,022 m³. A quantidade 

de cimento utilizada para a concretagem dos CPs foi de 8,299 Kg. Através deste resultado, foi possível obter as 

quantidades exigidas para os demais materiais, os quais foram: areia = 16,598Kg; brita = 22,490Kg; água = 4,407 litros. 

 

3.4 Concretagem dos CPs de referência e de substituição 

 

Especificou-se a quantidade dos materiais utilizados utilizando uma relação água/cimento (a/c) de 0,53 e abatimento de 

70 +/- 10 mm, os quais foram: cimento (4,150 Kg), areia (8,299 Kg), brita (11,245 Kg), água (2,204 litros). Por final, foi 

necessário acréscimo de 550 ml de água e 1,460 kg de cimento para adequação da relação a/c adotada e para alcançar o 

abatimento estabelecido. 

 

Especificou-se a quantidade dos materiais utilizados utilizando uma relação água/cimento (a/c) de 0,53 e abatimento de 

70 +/- 10 mm, os quais foram: cimento (4,150 Kg), areia (8,299 Kg), EPS (8,388 Kg), água (2,204 litros), cola (0,150 

ml). Por final, foi necessário acréscimo de 550ml de água e 1,460 kg de cimento para adequação da relação a/c adotada e 

para alcançar o abatimento estabelecido. Na figura 2, vê-se os 12 corpos de prova moldados. 
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Figura 2 – Corpos de prova. 

 
 

 

3.5 Cura e rompimento dos CPs 

 

Os corpos de prova foram submetidos a cura imersos completamente em água. As idades de ensaio de rompimento de 

compressão axial, foram: 7 e 28 dias. Na tabela 5 a seguir, são apresentados os valores do resultado de ensaio.  

 

Tabela 5: Resultado de resistência à compressão axial dos CPs 

Traço Resistência à 

compressão - 7 dias 

(MPa) 

Resistência Média à 

compressão - 7 dias 

(MPa) 

Resistência à 

compressão - 28 dias 

(MPa) 

Resistência Média à 

compressão - 28 dias 

(MPa) 

Referência 19,66 18,96 27,53 26,54 

18,22 25,51 

18,99 26,59 

Modificado 

com EPS 

4,70 4,92 6,59 6,88 

4,97 6,96 

5,08 7,11 

 

A partir dos resultados na tabela 5, observa-se que a relação da média de resistência aos 7 dias/28 dias dos CPs referência 

é de 71,44 %, e dos CPs modificados com EPS é de 71,55 %. Percebe-se com isso, que a evolução do ganho de resistência 

(em relação às suas idades) do concreto modificado é similar ao do concreto de referência. 

 

Observa-se também, que a média dos valores de resistência dos CPs modificados com EPS comparado com a média dos 

valores de resistência dos CPs referência, é aproximadamente 26 %, tanto aos 7 dias de cura quanto aos 28 dias. Entende-

se que esses valores são aceitáveis, haja vista que o concreto modificado com EPS pode ser aplicado em ambientes que 

demandam menores valores de resistência, como pavimentação, construção de elementos pré-moldados, entre outros. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os recursos naturais são finitos e o grande crescimento populacional pode gerar inúmeros impactos severos no meio 

ambiente. Sabendo que não existe construções sem impacto ao meio ambiente, é necessário realizar inovações para que 

amenizem esses impactos. 

 

Esta pesquisa procurou apresentar a possibilidade do reaproveitamento de materiais no setor da construção civil. Nota-se 

que levando em consideração o local de aplicação, pode ser obtido uma economia considerável em vistas da substituição 

de agregado graúdo pelo Poliestireno Expandido reutilizado, no concreto. Com os resultados dos diversos testes realizados 

no laboratório com CPs, conclui-se que a implementação do EPS no concreto é perfeitamente viável economicamente, e 

quanto a relação à eficiência desta proposta.  
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O teste que indicou a resistência a compressão, apresentou bons resultados. Mesmo não alcançando, com o concreto 

modificado com EPS, valores de resistência próximos ao do concreto de referência, alcançou-se com ele resistência 

aceitável, que pode ser aplicada dentro de algum elemento da Construção Civil.  

 

Considerando-se a abordagem da literatura com relação ao isolamento térmico e acústico, o material produzido pode 

compor estruturas internas, divisórias, por exemplo.  
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RESUMO 

Diante dos impactos que envolvem a indústria da construção civil, a presente pesquisa tem por objetivo analisar as 

contribuições que a utilização de tijolos de solo compactado gera para este setor. A metodologia utilizada foi a partir de 

revisões bibliográficas dos temas de sustentabilidade, energia incorporada em materiais de construção e a viabilidade 

ambiental dos tijolos do tipo adobe e de solo-cimento. Diante disso foi possível definir, categorizar e contextualizar 

conceitos acerca dos temas, de forma a nortear esta pesquisa. Com o intuito de mensurar o impacto que um determinado 

produto ou serviço gera no meio ambiente é que surgiu conceitos como: análise do ciclo de vida, pegada ecológica e 

energia embutida. Aplicando essas temáticas ao longo desse trabalho percebeu-se que em todas as fontes consultadas os 

tijolos adobe e de solo-cimento apresentaram qualidades e eficiências ambientais em comparação com outros. Portanto, 

sendo a construção civil responsável pela maior parcela do consumo de recursos naturais no mundo, é necessário 

ressaltar a importância da procura por materiais ecologicamente sustentáveis em detrimento dos convencionais, a fim de 

modificar a sua cadeira produtiva e, consequentemente, contribuir para um futuro mais sustentável. 

Palavras-chave: Adobe, energia incorporada, tijolo sustentável, solo-cimento. 

ABSTRACT 

In view of the impacts involving the construction industry, this research aims to analyze the contributions that the use of 

compacted soil bricks generates for this sector. The methodology used was based on bibliographic reviews of the 

themes of sustainability, energy incorporated in construction materials and the environmental viability of adobe and 

soil-cement bricks. Therefore, it was possible to define, categorize and contextualize concepts about the themes, in 

order to guide this research. In order to measure the impact that a given product or service has on the environment, 

concepts such as: life cycle analysis, ecological footprint and embedded energy emerged. Applying these themes 

throughout this work, it was noticed that in all the sources consulted, adobe and soil-cement bricks showed 

environmental qualities and efficiencies in comparison with others. Therefore, since civil construction is responsible for 

the largest share of consumption of natural resources in the world, it is necessary to emphasize the importance of the 

search for ecologically sustainable materials to the detriment of conventional ones, in order to modify its productive 

chair and, consequently, contribute to a future more sustainable. 

Keywords: Adobe, incorporated energy, sustainable brick, soil-cement 
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1. INTRODUÇÃO 

A construção civil é um dos principais setores de geração de emprego e renda no mundo, estando diretamente ligada à 

economia. Em contrapartida, Orozco e Frederico [1] afirmam que é uma das indústrias que mais explora a natureza e 

gera resíduos. Mundialmente responsável por cerca de 30% das emissões de carbono na atmosfera, seu parque edificado 

consome aproximadamente 42% de toda energia produzida [2]. 

A geração de gás carbônico pela construção civil se dá principalmente de forma indireta, haja vista que o lançamento 

dos gases do efeito estufa na atmosfera ocorrem especialmente durante a etapa de produção dos seus materiais. 

Conforme apresentado por Cabeza et al. [3], os principais insumos encontrados nas construções são o concreto, 

madeira, tijolos e arenito, o que destaca o fato de blocos cerâmicos e derivados do cimento incorporarem grandes 

quantidades de energia às construções devido os seus processos de fabricação requererem a queima de combustíveis. 

Há mais de uma década pesquisas relacionadas a baixa energia incorporada são desenvolvidas buscando a 

sustentabilidade na construção civil no mundo, e isso gerou a inserção de materiais mais naturais às obras. Conforme o 

autor anterior [3], construções com grandes quantidades de aço apresentam maiores taxas de energia incorporada, então 

se concentrou na avaliação do impacto do uso de resíduos em materiais como concreto e tijolos, ou em materiais 

naturais, como terra compactada e bambu. 

Diante disso, essa pesquisa tem por objetivo analisar as contribuições que a utilização de tijolos de solo compactado 

gera para a indústria da construção civil. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa recorreu-se a revisões bibliográficas referente a sustentabilidade e o ciclo 

energético de alguns materiais que compõe a alvenaria da construção civil, a fim de analisar e verificar o melhor a ser 

aplicado, evidenciando os efeitos negativos oriundos do uso indiscriminado de materiais de baixa sustentabilidade. Para 

tal, foi realizada a catalogação de diversos autores, e assim correlacionar seus resultados em convergência de um ponto 

comum. 

Tendo em vista a metodologia adotada, pôde-se observar que para se alcançar a sustentabilidade na construção civil há 

cadeias complexas que devem ser consideradas, que, segundo os autores pesquisados enfatizam, diversos tipos de 

materiais e abordagens quanto ao desenvolvimento sustentável podem ser considerados válidos. 

Assim, a análise da energia incorporada deve ser apenas uma de muitas metodologias a serem empregadas para se 

verificar se realmente um material de construção pode ser considerado sustentável, sendo visado não apenas nos 

projetos, mas em todo seu ciclo de vida. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Materiais sustentáveis 

Para tratarmos de materiais sustentáveis é necessário entendermos os termos sustentabilidade e sustentável, que Sturup 

e Low [4] os conceituam respectivamente como “a propriedade ou a qualidade de poder ser sustentado” e “engloba o 

grau em que algo deve ser sustentado”. Segundo Torgal e Jalali [2], as pesquisas que citam o termo desenvolvimento 

sustentável têm crescimento exponencial, como ilustrado na figura 1, desde a publicação do Relatório Bruntland, em 

1987. 

926



 

 
 

 

 

 
Figura 1 - Levantamento bibliométrico referente ao termo “desenvolvimento sustentável” [5] 

No entanto, há autores que, apesar do crescente interesse da comunidade científica no tema, defendem a tese que não se 

pode ter desenvolvimento econômico em conjunto com sustentabilidade ambiental [2], o que impõe a premissa que para 

que haja desenvolvimento das sociedades os sistemas ambientais devem ser explorados sem restrições. 

Atualmente as maiores potências econômicas mundiais são as que apresentam menor capacidade ambiental de absorver 

o crescimento de suas sociedades, reforçando a tese apresentada anteriormente. Este fato já podia ser observado há 

anos, como ilustrado na figura 2, onde os países da américa do norte e união europeia, principalmente, já extinguiram 

sua capacidade de manter o nível de crescimento econômico sem causar danos irreversíveis aos seus biomas. 

 
Figura 2 - Pegada ecológica por região [2] 

Todavia, para que o desenvolvimento econômico consiga se manter deve haver fontes de matérias-primas necessárias 

para suprir a capacidade de produção dos diversos setores industriais; como defendido por Sturup e Low [4], o 

crescimento econômico contínuo depende de insumos contínuos do ambiente natural, criando uma forma de 

desenvolvimento econômico sustentável. 

A construção civil, assim como outras indústrias depende de insumos para manter seus níveis de qualidade e 

econômico. Há alguns anos tentam introduzir em seus processos, seja por reaproveitamento direto ou por adição em 

novos produtos, os resíduos provenientes de suas próprias atividades. Estas medidas têm por objetivo não apenas 
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encontrar materiais alternativos, mas também reduzir as perdas e impor um caráter ambientalmente sustentável a esta 

indústria. 

Pode-se entender que o uso de produtos que incorporem resíduos em seu processo fabril, ou que possuam baixa taxa de 

perdas durante a execução de atividades em obras sejam considerados materiais sustentáveis; todavia, deve-se entender 

que a sustentabilidade é relativa ao local onde está sendo analisada, de forma que um material pode ser considerado 

sustentável mesmo sendo oriundo de matéria-prima virgem, como é o caso do bambu em determinadas regiões do 

mundo. 

Martins et al. [6] relata que para quantificar os atributos de sustentabilidade dos materiais deve-se fazer uso de métodos 

robustos, de maneira a contemplar o processo produtivo do mesmo desde captação de matéria-prima até a aplicação 

final (toda vida útil); deste modo, pode-se reduzir as incertezas quanto as etapas de produção e obtém-se valores 

próximos à realidade. 

Considerando a necessidade de identificar as etapas de produção dos materiais de construção e os agentes envolvidos, 

ou mesmo os impactos causados, desenvolveram-se métodos como a Análise do Ciclo de Vida (ACV), Pegada 

Ecológica e a Análise do Ciclo de Vida Energético (ACVE), ferramentas que auxiliam na análise de sustentabilidade 

dos produtos; sendo que, este último visa quantificar a quantidade de energia consumida em produtos, desde a extração 

de matéria-prima até as etapas de uso e pós uso de edificações, por exemplo. 

2.2 Energia incorporada 

Segundo Hammond e Jones [7], pode-se entender energia incorporada direta ou indiretamente consumida no ciclo de 

vida de um produto, englobando desde as etapas de extração da matéria-prima e manufatura até o ponto de deixar os 

portões da fábrica, de forma geral; entretanto, ao se aplicar esta definição à construção civil, como apontado por Torgal 

e Jalali [2], deve-se considerar o consumo de energia desde a extração de matérias-primas até o início da obra, ou 

mesmo até a deposição final dos resíduos. 

Na construção civil a análise do ciclo de vida energético é uma importante ferramenta para medir o grau de 

sustentabilidade dos materiais não apenas por estar diretamente ligada com a demanda enérgica de cada país, mas 

também por ser uma das principais fontes geradoras de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, uma vez que na maior 

parte dos processos de fabricação de materiais de construção são utilizados combustíveis como carvão mineral e 

madeira. 

Segundo Rodríguez et al. [8], cerca de 5% do gás carbônico lançado na atmosfera terrestre é provido da fabricação de 

cimento, além de sulfatos e compostos nitrogenados, sendo lançada quase uma tonelada de CO2 por tonelada de 

cimento produzida. Esse fato também é pontuado por Mehta e Monteiro [9], onde destacam que a indústria do cimento é 

uma das principais fontes emissoras de gases do efeito estufa, com aproximadamente 7% de toda emissão antrópica. 

Os altos índices de energia incorporada em edificações são justificados pela escolha de materiais usualmente 

empregados, desde os serviços preliminares até o acabamento final, onde tem-se vidros, materiais metálicos, cerâmicas 

e cimentos. Ao analisar um prédio através de ACV ou ACVE pode-se descrever o quão sustentável o mesmo pode ser, e 

considerando baixos valores de energia incorporada é possível agregar mais valor por metro quadrado. 

A escolha dos materiais empregados em uma obra é de suma importância para que o mínimo de impacto negativo seja 

causado ao meio ambiente pela implantação de um edifício. Entre os materiais citados anteriormente, o cimento é o 

insumo com maior influência na sustentabilidade de uma obra de construção devido seu alto emprego nas diversas 

etapas do ciclo de vida de um prédio. 

2.3 ALVENARIAS 

As práticas de construção em terra são as mais antigas do mundo, e até hoje encontram-se monumentos que resistiram 

ao tempo em diversas áreas. A figura 3 faz um mapeamento das localidades de obras que utilizaram solo e que 

atualmente são reconhecidas como patrimônio da UNESCO. 

928



 

 
 

 

 

 
Figura 3 - Construções de terra e zonas de influência [10] 

A técnica de construção em adobe requer basicamente solo argiloso e água; todavia, durante a fase de secagem do 

material o mesmo sofre retração que ocasiona fissuras no tijolo, por esse motivo são adicionadas palha ou outras fibras 

vegetais ao material, aumentado sua resistência. Caso o solo não possua estabilidade é adicionado cimento Portland, 

melhorando assim suas propriedades mecânicas e durabilidade, produzindo o chamado tijolo de solo-cimento. 

Atualmente, no Brasil a busca por compósitos com adições de fibras vegetais vem crescendo, justamente por se tratarem 

de insumos naturais que proporcionam um beneficiamento com baixo consumo de energia e reduzidos impactos 

ambientais negativos, inclusive em compostos cimentícios. 

Vale ressaltar que, valorizando resíduos provenientes de outros processos produtivos, outros materiais como cinzas 

volantes e metacaulim também possuem aplicabilidade na produção de tijolos de solo-cimento, como descrito por 

Martins et al. [6], possibilitando incremento nas propriedades mecânicas e redução da energia incorporada se 

comparado com os sistemas de alvenaria de tijolos cerâmicos tradicionais. 

Gouveia e Sousa [11] desenvolveram uma pesquisa que objetivava catalogar materiais de construção que atendessem às 

características ecológicas com uso em vedações, revestimentos e coberturas, e entre estes estavam tijolos adobe e tijolos 

de solo-cimento, que, segundo a pesquisa, eram cerca de 40% mais baratos que tijolos cerâmicos convencionais. 

3. METODOLOGIA  

O presente trabalho possui como metodologia a revisão bibliográfica acerca da indústria da construção civil, visando os 

temas de sustentabilidade, energia incorporada em seus materiais e a viabilidade ambiental dos tijolos do tipo adobe e 

solo-cimento. Diante disso visou-se definir, categorizar e contextualizar estes conceitos de forma a nortear o trabalho. 

Segundo Boccato [12], a pesquisa bibliográfica avança para solucionar um problema, conforme a hipótese, através de 

referenciais teóricos publicados, promovendo análises e discussões das diversas contribuições científicas, de modo a 

subsidiar o conhecimento que foi pesquisado através do enfoque e/ou perspectiva tratada na literatura científica; para 

isso, é fundamental que o pesquisador desenvolva um planejamento sistemático do processo de pesquisa, 

compreendendo aspectos conceituais do tema pela organização lógica da pesquisa, até finalmente a definição da forma 

mais adequada de comunicar o trabalho. 

A base para o referencial teórico deste trabalho envolveu diversas obras entre livros, artigos de periódicos e congressos 

a níveis nacionais e internacionais, utilizando-se como um dos critérios de seleção trabalhos com mais reconhecimento 

em suas respectivas áreas. Posteriormente buscou-se pelos autores citados nas obras possibilitando categorizar em grau 

de importância e direcionamento teórico as obras utilizadas. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Sturup e Low [4], debatem a importância dos conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e econômico 

no contexto de projetos urbanos de infraestruturas, a fim de estabelecer à aplicação destes temas em relação à 

conservação dos recursos naturais. Os autores discutem acerca do contraste entre o processo construtivo tradicional e 

mesclado com a sustentabilidade, ressaltando a necessidade do desenvolvimento de uma sociedade democrática, 

próspera e sustentável. 

Hammond e Jones [7], sustentam a afirmação de que a mudança climática é um dos maiores problemas relativos à 

sustentabilidade global e 40% das emissões totais de carbono são provenientes das construções. Nesse contexto, 

concluem que avaliar a quantidade de emissões de carbono durante o ciclo de vida torna-se imprescindível para que se 

possa estudar alternativas sustentáveis para melhoria dos processos construtivos e ressaltam a importância do ICE 

(Inventário de Carbono e Energia), relevante ferramenta utilizada pela indústria. 

Segundo Gouveia e Sousa [11], diversas empresas construtoras e usuários têm buscado utilizar materiais sustentáveis 

em suas construções a fim de contribuírem com a eficiência energética e gestão adequada de recursos naturais, todavia a 

disseminação destes não são tão bem-sucedida perante a comunidade, reduzindo o interesse da sua utilização. Baseado 

em referências bibliográficas, especificação de materiais e orçamentos, os autores criaram uma cartilha que exibe o 

nível de discernimento sobre o tema aos usuários que têm interesse em construir a partir de projetos com materiais 

alternativos e sustentáveis. 

Conforme a figura 4, Torgal e Jalali [2] abordam sobre quão impactante são os materiais da construção civil. Percebe-se 

que o Betão é o material que mais possui energia incorporada, seguido das Armaduras e posterior dos Tijolos 

cerâmicos, visto que este último degrada o meio ambiente em todo o seu processo de fabricação, pois utiliza de matéria-

prima não renovável, demanda de madeira para queima durante o seu processo de cozimento e consequentemente emite 

grande quantidade de gases poluentes para atmosfera. 

 

 
Figura 4 - Contributo de diferentes materiais para a energia incorporada [2] 

Costa [10] aborda sobre o contexto histórico da utilização do solo como meio de produção de construções, apresentando 

uma visão futurísticas da aplicação desta matéria-prima em produtos. Nesse contexto, destaca a utilização de 

geopolímero, que seguirá a tendência em materiais de construção civil sustentável, uma vez que suas propriedades 

podem substituir o concreto convencional e manter as mesmas características consumindo menor energia e 

consequentemente, liberando menos dióxido de carbono ao meio ambiente beneficiando o tijolo de solo-cimento. 

Na tabela 1 nota-se a energia incorporada nos diferentes tipos de alvenarias, onde o bloco de solo-cimento consome 

menos energia em seu ciclo de vida quando comparado com os demais. Evidenciando que as obras que utilizam 

materiais que não sofrem o processo de cozimento reduzem as emissões de gases do efeito estufa, e diminuem o 

consumo de cimento, pois este é empregado apenas como adição estabilizadora do solo, e em sua grande maioria, não 

precisam de revestimento argamassado demandando de poucos elementos estruturais devido o método construtivo 

empregado ser autoportante. 
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Tabela 1- Energia incorporada em alvenarias [2] 

Tipo de alvenaria 
Energia por m³ 

(MJ) 

Percentagem de energia relativa à 

alvenaria de tijolo 

Com tijolos cerâmicos 2141 100 

Com blocos de betão 819 38,3 

Com blocos de solo-cimento 646 30,2 

Blocos auto-clavados 1396 65,2 

 

Martins et al. [6], afirmam que o interesse por materiais sustentáveis tem crescido como alternativa para um 

desenvolvimento sustentável na construção civil. Nesse contexto, ele sugere a utilização de materiais compósitos 

autoadensáveis com matizes de solo misturadas com fibra de sisal, objetivando avaliar o desempenho ambiental 

resultante desta composição, a partir da metodologia de avaliação do ciclo de vida (ACV). No decorrer do trabalho, os 

impactos ambientais de cada mistura foram avaliados em relação à resistência mecânica e absorção capilar, 

identificando que quando misturada a porção de 1,0% de fibra de sisal à terra crua, obtém-se desempenho melhor que 

uma parede de blocos cerâmicos revestidas com argamassa. E em relação aos impactos ambientais dos compósitos, 

conforme figura 5, identificou-se que a fibra de sisal pode chegar a uma diferença de 100% em relação à equivalência 

de dióxido de carbono. 

 

 
Figura 5 - Comparação dos impactos ambientais dos compósitos [6] 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabendo da importância da construção civil e dos impactos positivos e negativos que a envolve, nos últimos 40 anos 

tem sido debatido com maior rigor temas a respeito do desenvolvimento sustentável deste e de outros setores da 

economia, com o intuito de reduzir principalmente as emissões de gases poluentes para a atmosfera, energia utilizada e 

consumo de matéria-prima virgem, especialmente as não renováveis. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi através de revisões bibliográficas dos temas de sustentabilidade, energia 

incorporada em materiais de construção e viabilidade ambiental dos tijolos do tipo adobe de solo-cimento. Diante disso 

foi possível definir, categorizar e contextualizar conceitos acerca dos temas, de forma a nortear esta pesquisa. 

Visualizando o contexto histórico das utilizações dos solos argilosos na construção civil, percebe-se que é um dos 

materiais mais antigos que vêm sendo empregados, entretanto, possuem diversas possibilidades de melhorias nas suas 

aplicações. 

As alvenarias das edificações representam um percentual significativo na insustentabilidade da indústria da construção 

civil, especialmente aquelas que passam pelo processo de cozimento ou que utilizam grandes quantidades de cimento 

em suas composições. Neste sentido, vários autores realizam suas pesquisas com tijolos adobe e de solo-cimento 

incorporando nos mesmos materiais alternativos como geopolímero, fibra se sisal e outros, visando contribuir com suas 

propriedades e com o meio ambiente, uma vez que esses produtos não passam pelo processo de queima. 
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Com o intuito de mensurar o impacto que um determinado produto ou serviço gera no meio ambiente é que surgiu 

conceitos como: Análise do ciclo de vida, Pegada ecológica e Energia embutida, aplicando essas temáticas ao longo 

desse trabalho percebe-se que em todas as fontes consultadas os tijolos adobe e de solo-cimento apresentaram 

qualidades e eficiências ambientais em comparação com os demais. Sendo sugestão para pesquisas futuras métodos de 

otimizar o processo de fabricação desses tijolos, visto que é um dos empecilhos para a sua efetivação no mercado. 

Portando, sendo a construção civil responsável pela maior parcela do consumo de recursos naturais no mundo é 

necessário ressaltar a importância da procura por materiais ecologicamente sustentáveis em detrimento dos 

convencionais, a fim de modificar a sua cadeira produtiva e, consequentemente, contribuir para um futuro mais 

sustentável. 
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RESUMO 

 

Com o advento da tecnologia, novas formas de consumo surgiram no mundo, no entanto, para todo bônus, existe um 

ônus. A produção de resíduos vem em exponencial crescimento, em especial, resíduos plásticos. Consequentemente, faz-

se necessário novas aplicações para o reaproveitamento desses materiais. Uma das vantagens do uso de materiais 

reciclados na indústria da construção civil é a diminuição do agregado natural, além de incentivar o melhor local de 

descarte para esse tipo de material. Esse trabalho visa avaliar as propriedades físicas e mecânicas da argamassa com 

substituição parcial do agregado miúdo natural por resíduos plásticos, a fim de propor seu possível uso na construção 

civil. A metodologia compreendeu a avaliação das propriedades físicas e mecânicas da argamassa produzida, através de 

ensaios de consistência, resistência à tração, compressão e módulo de elasticidade. Foram confeccionados corpos de prova 

com relação água/cimento de 1,00 e substituições de 3% e 6% do volume de areia por PET triturado, com dimensões 

menores que 4,75 mm. Houve diferença apenas no módulo de elasticidade da amostra com 6% de substituição. A análise 

de variância (ANOVA) mostrou que os resultados não apresentaram variações estatisticamente significativas, devido às 

substituições realizadas. Por fim, foi visto que existe a viabilidade de substituição em argamassas de revestimento. 

 

Palavras-chave: Argamassa de revestimento; Substituição parcial; Agregado miúdo; Resíduo de PET. 

 

ABSTRACT 

 

With the advent of technology, new forms of consumption have appeared in the world, however, for every bonus, there is 

a burden. Waste production is growing exponentially, especially plastic waste. Consequently, new applications are 

necessary for the reuse of these materials. One of the advantages of using recycled materials in the construction industry 

is the reduction of the natural aggregate, in addition to encouraging the best disposal site for this type of material. This 

work aims to evaluate the physical and mechanical properties of mortar with partial replacement of the natural fine 

aggregate by plastic waste, in order to propose its possible use in civil construction. The methodology included the 

evaluation of the physical and mechanical properties of the produced mortar, through consistency tests, tensile strength, 

compression and modulus of elasticity. Specimens were made with a water / cement ratio of 1.00 and substitutions of 3% 

and 6% of the sand volume for crushed PET, with dimensions smaller than 4.75 mm. There was a difference only in the 

modulus of elasticity of the sample with 6% replacement. The analysis of variance (ANOVA) showed that the results did 

not show statistically significant variations, due to the substitutions made. Finally, it was seen that there is a feasibility 

of substitution in coating mortars. 

 

Keywords: Coating mortar; Partial replacement; Fine aggregate ; PET waste. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os materiais poliméricos são cada vez mais utilizados em toda a economia, servindo como um facilitador para setores tão 

diversos como embalagem, construção, transporte, saúde e eletrônica. (Macarthur; Waughray; Stuchtey, [1]). Um 

contraponto apresentado é que como os polímeros sintéticos apresentam alta resistência à degradação, torna-se um sério 

problema quando o mesmo é descartado inadequadamente. (Canevarolo [2]) 

Os plásticos ocuparam a segunda colocação na quantidade de resíduos sólidos descartados no Brasil. Dados do 

Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre, [3]), mostraram que mais de 20% da coleta seletiva no Brasil é 

composta por resíduos plásticos que cresceu ano a ano. 

Siddique et al. [4] em seu trabalho de revisão sobre o uso de plástico reciclado em concreto apresentou em sua conclusão 

que esses resíduos podem ser adicionados com sucesso no concreto, em substituição aos agregados convencionais. A 

despeito da redução da resistência mecânica, a inclusão de plástico reciclado em concreto, entre outros efeitos, reduziu a 

propagação de fissuras por esforços mecânicos. 

Este trabalho propõe avaliar os efeitos da inclusão de partículas de plástico reciclado (PET) na argamassa fresca e 

posteriormente no estado endurecido, com estudo da resistência mecânica e de outras propriedades relevantes 

considerando a função de revestimento.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Polímeros 

Polímeros são formados por macromoléculas que se unem formando uma cadeia maior, ou seja, moléculas formadas pela 

repetição de uma unidade básica, Gorni [5]. Essa unidade básica é denominada mero ou monômero, desta forma, origina-

se o nome: poli (muitos) + mero. Os meros estão dispostos um após o outro, em arquiteturas diversas, que podem se unir 

de maneira homogênea (mesmo monômero), denominando-se: homopolímero, além disso, se houver dois ou mais tipos 

de monômeros na formação da cadeia do polímero será denominado: copolímero. 

i. Polietileno Tereftalato – PET 

Segundo Karagiannidis [6], o PET é um material que possui diversas propriedades mecânicas e térmicas, dentre elas, 

podemos citar, uma boa resistência a tração, assim como um alongamento na ruptura, grande habilidade de formar fibras, 

resistência química, uma baixa permeabilidade dos gases oxigênio e carbônico (O2 e CO2), e uma alta processabilidade 

por fusão. Portanto, devido a essa boa combinação de características supracitadas, de acordo com MacDonald [7], no fim 

da década de 90 foram produzidos mundialmente aproximadamente 24 milhões de toneladas de PET, onde no topo dessa 

produção se encontra a fabricação de fibras, seguido da produção de resina para fabricação de garrafas por inflamento, 

além de produtos para indústria em geral e para indústria de construção. 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do PET (Abipet, [8]), o mercado de PET no Brasil com seus 20 anos 

é relativamente recente, pois se comparamos ao mercado de alumínio que possui mais de 200 anos, vemos que há uma 

grande diferença. No entanto, essa disparidade no tempo de mercado, não deixa o PET fora dos mais modernos padrões 

ambientais, o que o torna um produto competitivo no mercado de embalagens, pois supre tanto os anseios da indústria, 

quanto os anseios dos consumidores. Por conseguinte, foram ao longo do tempo, sendo criadas duas indústrias paralelas 

no setor, a de produção de embalagens e a de reciclagem, ambas rapidamente se amadurecendo. 

2.2 Argamassas 

Argamassa é uma combinação uniforme entre agregados miúdos, aglomerante inorgânicos e água, podendo ou não conter 

aditivos, com propriedades de aderência e endurecimento. NBR 13529 [9] 

 

i. Classificação das argamassas 

As argamassas podem seguir a classificação determinada pela Figura 1 abaixo. 
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Figura 1 – Classificação segundo suas funções na construção [10]. 

Seguindo a classificação acima temos que as argamassas que visam o revestimento, isto é, argamassas utilizadas para 

revestir paredes, pisos e tetos pode ser dividido em várias camadas. 

ii. Materiais constituintes 

A argamassa de revestimento é composta basicamente por um ou mais aglomerantes (cimento e/ou cal), areia fina e água. 

Podem ser adicionados aditivos a fim de proporcionar um melhoramento das características químicas e mecânicas. O 

proporcionalmente desses materiais, constitui o que denominamos de traço. Sendo o principal o aglomerante, onde seus 

compostos químicos ocasionam as reações de hidratação da pasta. (Mello [11]) 

 

2.3 Compósitos cimentícios em adição de agregados plásticos  

 

Atualmente, com diversas tecnologias a nossa disposição, foi possível o avanço da industrialização a tal ponto que o 

consumo da população ultrapassou a capacidade de descarte apropriado dos resíduos produzidos. Por conseguinte, a 

geração de resíduo se tornou um problema de saúde pública, visto que, a acumulação desse tipo de material causa 

problemas de saneamento público e contaminação ambiental. (Mello [11]) 

Segundo Lucas e Benatti [12], a fim de se preservar o meio ambiente, é de extrema importância a disposição adequada 

dos resíduos, além de métodos que promovam a conscientização, não só para minimizar os impactos ambientais, mas 

também os graves impactos econômicos.  

 

Algo que se faz necessário destacar, é que as soluções e tecnologias aplicadas para reciclagem dos materiais plásticos, 

por mais que sejam diversas, elas devem ser analisadas caso a caso, levando em consideração o melhor aproveitamento 

ambiental, custo, além de respeitar as características socioeconômicas de cada região. (Cheriaf; Rocha, [13]) 

 

i. Agregados de plástico reciclado em adição a argamassa 

 

Canellas [14] substitui a areia da argamassa por partículas floculadas de garrafas PET nos percentuais de 10, 30 e 50%, 

usando o traço de cimento e areia na proporção de 1:4 como referência. Os resultados mostram uma forte redução na 

resistência mecânica à medida que aumenta o teor de partículas de plástico na argamassa.  

 

A argamassa com 50% de substituição do agregado apresentou resistência à compressão cerca de seis vezes menor do 

que aquela verificada para o traço de referência. Vale ressaltar a importância de se efetuar a substituição dos agregados 

em volume dada a diferença entre seus pesos específicos. Assinala também que é importante considerar o tamanho e a 

forma das partículas do resíduo plástico como fatores que podem reduzir as perdas nas propriedades mecânicas. 

 

A revisão literária sobre a utilização de resíduos plásticos como agregado em argamassa ou concreto mostra o uso 

predominante de resíduos de garrafas PET nos estudos dessa área, provavelmente motivado pelo fato do PET ser mais 

frequentemente utilizado no dia a dia. No entanto, outros resíduos termoplásticos comuns foram utilizados como o PEAD, 

embora em poucos trabalhos. Não é verificado, mesmo nos trabalhos com resíduos de PET, uma convergência em relação 

à magnitude dos efeitos da substituição dos agregados naturais por resíduos plásticos, mas, pode ser estabelecido, a partir 

dos resultados dos estudos relacionados, que os agregados de resíduos plásticos em compósitos cimentícios produzem 
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redução da resistência mecânica, redução do peso específico, melhoria da ductilidade à compressão ou flexão e redução 

do módulo de elasticidade. (Mello, [11]) 

 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

A seguir serão descritos os procedimentos realizados para se alcançar os resultados da pesquisa, incluindo a caracterização 

do resíduo plástico e as análises realizadas no concreto nos estados fresco e endurecido. Os ensaios foram realizados no 

Laboratório Avançado de Construção Civil (LACC) do Curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica da Universidade 

de Pernambuco (POLI/UPE). Ambos na cidade do Recife, estado de Pernambuco. 

 

3.1 Materiais convencionais 

 

i. Cimento  

 

O cimento utilizado nesta pesquisa foi o cimento Portland com adição de filler calcário CP II-F-32. A escolha desse tipo 

de cimento deu-se em função de ser comumente encontrado no comércio local da Região Metropolitana do Recife (RMR) 

 

ii.Cal 

 

Outro aglomerante usado foi a cal hidratada CH-1 para execução de todos os tipos de alvenarias convencionais e não-

convencionais. 

 

iii.Água  

 

A água utilizada nos ensaios foi proveniente do poço da Escola Politécnica de Pernambuco na cidade do Recife. 

 

iv.Agregado 

 

Foi utilizado como agregado miúdo para o ensaio a areia fina natural ensacada comumente encontrada no comércio da 

região metropolitana do Recife. 

 

3.2 Politereftalato de Etileno (PET) 

 

O polímero utilizado foi do tipo triturado, obtido da reciclagem, principalmente, de garrafas PET. A Pernambuco PET 

Resinas, recicladora situada na cidade dos Jaboatão dos Guararapes, no bairro da Muribeca compra as embalagens de 

PET pós-consumo, de cooperativas e sucateiros de Pernambuco e outros estados da Região Nordeste. No processo de 

reciclagem mecânica as garrafas passam por trituração, segregação e lavagem, obtendo-se partículas floculares. (Delmiro, 

[15]) 

 

Foram coletados aproximadamente 11 kg desse material, para serem utilizados em substituição ao agregado miúdo. Em 

laboratório, todo o PET foi peneirado na peneira de número 4 de abertura de malha 4,75 mm, e descartou-se o material 

retido. O total da massa passante na peneira nº4 foi de cerca de 75% da massa total do material. A Figura 2 ilustra o 

agregado de PET após peneiramento. Em seguida, de forma similar à areia, foi realizada a determinação da composição 

granulométrica NBR NM 248 [16]. Vale ressaltar a presença de impurezas derivadas de rótulos de garrafas passantes na 

peneira. 
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 Figura 2 - PET triturado passante na peneira Nº 4  

 

3.3 Moldagem dos corpos de prova 

 

A moldagem dos corpos-de-prova seguiu às exigências estabelecidas pela NBR 13279 [17]. Primeiramente foi produzido 

em uma argamassadeira horizontal uma argamassa de referência, o traço utilizado na moldagem foi usual de 1:1:6 em 

volume, para cimento, cal e areia. A inserção dos materiais na argamassadeira se deu conforme a Figura 3. Isso posto, os 

corpos-de-prova foram moldados em formas prismáticas com 3 (três) moldes de 4 cm x 4 cm x 16 cm e a relação 

água/cimento foi estabelecida como 1,0 para que pudesse dar uma melhor trabalhabilidade a argamassa. 

          

            Figura 3 - Sequência de inserção dos materiais na argamassadeira horizontal, Autores,2019 

A partir dos traços de referência foram produzidos 2 outros traços, sendo eles com substituições de 3% e 6% de 

plástico, produzidos na argamassadeira horizontal. No estado fresco, esses traços passaram pelo ensaio de consistência 

segundo a norma NBR 13276 [18]. 

 

Ao todo foram produzidos 18 corpos de prova prismáticos, sendo 6 para cada família de traço. Os quais, após 24 horas 

foram desformados e mantidos por 44 dias até a realização dos ensaios no estado endurecido. 

 

3.4 Ensaios no estado endurecido 

Após o endurecimento, os corpos de prova foram analisados quanto as suas propriedades físicas e propriedades mecânicas. 

Todos os corpos de prova foram submetidos ao ensaio não destrutivo de determinação do módulo de elasticidade dinâmico 

através da propagação de onda ultrassônica de acordo com a NBR 15630 [19], foram também submetidos aos ensaios de 

determinação da resistência à tração na flexão, onde cada corpo de prova foi dividido em 2 (dois), fazendo com que o 

ensaio à compressão rompesse os 36 corpos de prova resultantes, de acordo com a NBR 13279 [17]. A Figura 4 mostra 

os ensaios citados. 
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Figura 4 – ensaios no estado endurecido (a)Módulo de elasticidade           (b)Tração na flexão                                      

(c)Compressão 

 

3.5 Análise estatística 

A fim de se obter maior confiabilidade nos dados adquiridos pelos ensaios, e se obter uma melhor interpretação dos 

mesmos, foram feitos tratamentos de dados, para os resultados obtidos, nos ensaios de consistência, resistências e módulo 

de elasticidade. 

 

Amostras podem ser estatisticamente iguais apesar de numericamente diferentes. Em vista disso, para verificar se 

realmente existe uma diferença estatística entre as amostras, foi realizada uma análise de variância (ANOVA), a um nível 

de 95% de significância (α = 0,05), utilizando o software Excel. Verificaram-se as hipóteses de que houve diferença 

significativa, ou não, entre os grupos dos corpos de prova ensaiados, em virtude da substituição parcial do agregado. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Granulometria do Politereftalato de etileno (PET) 

 

O agregado de PET utilizado apresentou um módulo de finura de 4,72 e um diâmetro máximo das partículas de 2,36 mm, 

podendo ser classificado com uma granulometria muito grossa. 

 

4.2 Propriedades físicas da argamassa 

 

Os resultados das determinações de consistência, para as famílias com 0%, 3%, 6% de substituição do agregado miúdo 

por PET, são apresentados nessa seção. 

 

i.Consistência 

A consistência, determinada a partir do ensaio de consistência segundo a norma NBR 13276 [18], foi analisada em todos 

os traços, como exibe a Figura 5.  
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                            Figura 5 - Determinação do índice de consistência 

 

Constatou-se que a adição de PET não interferiu consideravelmente na trabalhabilidade da argamassa, houve um 

decréscimo de 7% no índice para argamassa com 3% de substituição e um aumento de 6% no índice na argamassa com 

6% de substituição.  

 

Ressalta-se que a relação água/cimento manteve-se constante e não houve uso de aditivo plastificante em nenhum dos 

traços analisados, o que nos permite analisar de forma mais fidedigna a substituição do agregado miúdo por resíduo de 

PET.  

 

4.3 Propriedades mecânicas da argamassa 

 

Os resultados médios dos ensaios de resistência à compressão, resistência à tração e módulo de elasticidade da argamassa, 

para as famílias com 0%, 3% e 6% de substituição do agregado miúdo por agregado plástico reciclado, são apresentados 

nessa seção. 

 

i.Resistência a compressão  

 

Os resultados do ensaio de resistência à compressão (valores médios) estão resumidos graficamente na Figura 6. 

 

Figura 6 - Valores médios de resistência à compressão 
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A argamassa de referência da argamassadeira, aos 44 dias de idade, obteve um valor médio de 6,02 MPa. 

 

Quando compara-se o traço de referência aos traços com substituição tem-se um ganho de 5% da resistência na amostra 

com 3% de substituição, e temos uma perda de resistência de 5% no traço substituído por 6% de PET. No entanto, mesmo 

que numericamente diferentes, pode-se dizer que não houve diferença significativa nas resistências das argamassas 

 

A variação dos valores de resistência à compressão para as argamassas com substituição não foi estatisticamente 

significativa, segundo análise de variância (ANOVA, com intervalo de confiança de 95%).  

 

Esse resultado de resistência à compressão é diferente de outros trabalhos tomados como referência, era esperado uma 

diminuição da resistência significativa, mas no caso estudado, não houve alteração.  

 

ii. Resistência à tração na flexão 

Os resultados do ensaio de resistência à tração (valores médios) estão resumidos graficamente na Figura 7. Assim como 

na Figura 8 as partículas de PET nas amostras pós ruptura. Quando se é analisado o traço da argamassadeira horizontal, 

houve uma manutenção dos valores de resistência da amostra substituída por 3% de plástico, porém houve uma perda de 

19%  de resistência na argamassa com 6%. 

 

Figura 7 – Valores médios de resistência a tração 

  

 

                                                                

Figura 8 - Partículas do agregado plástico no corpo de prova rompido após ensaio de resistência à tração 
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Quando se analisa o gráfico carga x deformação, após a ruptura, as amostras apresentaram uma tendência linear, 

frequentemente apresentada pelas argamassas submetidas à tração. No entanto, como é observado na Figura 9 a adição 

de 6% tem-se um ligeiro aumento na derfomação após a ruptura. 

 

Figura 9 - Carga x Deformação na Tração 

 

iii. Módulo de elasticidade  

 

Através de método descrito pela norma NBR 15630 [19] determinou-se o módulo de elasticidade dinâmico (Ed) aos 44 

dias de idade. As médias dos resultados e os respectivos desvios padrão estão apresentados na Figura 10. 

 

 
Figura 10 – Módulo de elasticidade dinâmico 

 

Observando o valor de módulo de elasticidade dinâmico na argamassa de referência produzida pela argamassadeira 

horizontal obteve-se o valor médio de 7,87 GPa, esse valor sofreu redução de 26% na amostra com 6% de substituição 

por plástico.  

 

No entanto, se retirarmos os valores da amostra com 6% de substituição, e analisarmos estatisticamente, vemos que os 

outros resultados não possuem diferença entre si, evidenciando que a adição dos resíduos não influenciou o módulo de 

elasticidade dinâmico da amostra de 3%. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização de resíduos de PET, como substituição do agregado miúdo natural na argamassa, nas proporções de 3% e 

6%, em volume do agregado, não interferiu em todas as propriedades analisadas nesse estudo. Houve decréscimo no 

módulo de elasticidade e tração na flexão apenas na argamassa de 6% de substituição. Resultado que não era esperado, 

visto que tomando como referência trabalhos anteriores, foi visto uma perda na maioria das características físicas e 

mecânicas. 

Um fator importante é que as propriedades do resíduo, como granulometria mais grossa e partículas com formato de 

flocos, não alteraram as propriedades da argamassa, consistência, por exemplo. Além disso, a tendência dos gráficos 

relativos à resistência à tração, que relacionam força e deformação, nos traços onde há substituição de agregados por 

plásticos, após a ruptura eles continuam a se deformar, mostrando uma resistência residual mesmo após o ponto máximo, 

ou seja, nas amostras com maiores teores de plástico há uma absorção melhor das deformações pós ruptura. 
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RESUMO 

A amplificação do crescimento populacional e uso exacerbado dos recursos naturais, levando em consideração a 

poluição gerada e a natureza finita das energias fósseis tornam o modelo energético atual questionável. Nesse cenário de 

preocupação em relação ao meio ambiente e o futuro do planeta, busca-se progressivamente por fontes de energias 

alternativas. Nesse contexto, a energia solar surge como excelente fonte de energia sustentável, indo na contramão das 

fontes de energia não renováveis. Este artigo objetiva avaliar a aplicação da energia solar como substituição de fontes 

de energia convencionais, fazendo um breve estudo de viabilidade econômica para implantação em edificações 

residenciais, considerando um perfil econômico de renda bruta familiar de R$ 5.500,00 e consumo médio de 

468,658465 Kw/h, distribuídos nos seguintes equipamentos: 2 aparelhos de ar condicionado 9000 BTUS, 1 televisor, 1 

micro-ondas, 1 geladeira, 1 freezer, 3 ventiladores e 1 máquina de lavar roupas. Após resultados de orçamentos de 

empresas do ramo, concluiu-se que a instalação de energia fotovoltaica é viável para atender a demanda de energia 

residencial tocantinense, contudo, é frágil no ponto de vista econômico, uma vez que seu alto custo de implantação é 

elevado, dependendo de algum tipo de financiamento ou de incentivo de novas políticas públicas governamentais.  

Palavras-chave: Energia solar; instalações elétricas; placas fotovoltaicas. 

ABSTRACT 

The amplification of population growth and the exacerbated use of natural resources, taking into account the pollution 

generated and the finite nature of fossil energies make the current energy model questionable. In this scenario of 

concern for the environment and the future of the planet, alternative sources of energy are progressively sought. In this 

context, solar energy appears as an excellent source of sustainable energy, going in the opposite direction of non-

renewable energy sources. This article aims to evaluate the application of solar energy as a replacement for 

conventional energy sources, making a brief economic feasibility study for implementation in residential buildings, 

considering an economic profile of gross family income of R $ 5,500.00 and average consumption of 468, 658465 

Kw/h, distributed in the following equipment: 2 air conditioning units 9000 BTUS, 1 TV, 1 microwave, 1 refrigerator, 1 

freezer, 3 fans and 1 washing machine. After results from budgets of companies in the industry, it was concluded that 

the installation of photovoltaic energy is feasible to meet the demand for residential energy in Tocantins, however, it is 

fragile from an economic point of view, since its high cost of implementation is high, depending on some type of 

financing or incentives for new government public policies. 

Keywords: Solar energy; electrical installations; photovoltaic plates. 
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1. INTRODUÇÃO 

Destacando-se como um dos grandes desafios da atualidade, a crise energética não é um assunto recente, porém ainda é 

um tema bastante discutido pela sociedade. Alguns fatores servem como exemplo: impactos ambientais resultantes da 

utilização de combustíveis fósseis, energias poluentes e alto consumo de recursos naturais devido à crescente demanda 

provocada pelo aumento populacional, a redução das reservas de petróleo ao redor do mundo e outros. Embora todos os 

fatores não estejam citados aqui, não pode ser negligenciado o fato de que tais ações humanas implicam em impactos 

que geram questionamentos em relação ao futuro do planeta.  

Diante de tal problemática, disseminou-se ao longo dos anos uma preocupação ambiental que conquistou destaque 

durante as principais discussões na sociedade, a qual busca soluções alternativas que promovam o desenvolvimento 

sustentável, racionalizando a utilização dos recursos naturais e assim, diminuindo os impactos ambientais.  

Segundo Santos [1], a energia alternativa surge como uma energia sustentável derivada do meio ambiente natural, sendo 

sinônimo de energia pura, limpa, não poluente e que pode ser encontrada na maioria dos lugares da natureza. Nesse 

contexto a energia solar surge como excelente fonte de energia alternativa com objetivo de atender a demanda 

energética populacional, suprimindo a utilização de energias não renováveis e por vezes levando energia a locais onde a 

instalação da rede elétrica convencional é inviável. 

De acordo com Martins et al., [2], o Brasil se destaca por ser um grande produtor de energia hidroelétrica ao redor do 

mundo e possui grande potencial de produção de energia solar, uma vez que é beneficiado pela exorbitante quantidade 

de radiação solar predominante durante a maior parte do ano. Segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de 

Energia Elétrica [3], os investimentos em distribuição de energia elétrica no país são cada vez maiores, podendo ser 

vistos na figura 1.  

 

Figura 1 - Investimento em distribuição de energia elétrica no Brasil [3] 

Contudo o Brasil sofre com a desigualdade populacional nas regiões, sendo que a maior taxa demográfica e consumo 

energético encontram-se nas regiões sudeste e sul, vide figura 2, e a maior geração de energia acontece na região norte, 

resultando em ônus elevados de mão de obra, manutenção e transmissão.  
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Figura 2 - Consumo de energia no Brasil [4] 

Segundo Martins et al., [2], a alta demanda de energia necessita cada vez mais da ampliação de redes de transmissão e 

distribuição, exigindo altos níveis de recursos hídricos da região. O Tocantins encontra-se no centro geodésico do país e 

possui grande capacidade de instalação de hidrelétricas, obtendo índice solar métrico de 6 horas dias de sol e média de 

5.900 (Wh/m² dia) solar, facilitando a geração de energia alternativa com utilização de placas fotovoltaicas. 

Conforme Ribeiro apud Teixeira, Carvalho e Leite [5], é de extrema importância o estudo da viabilidade de implantação 

de energia solar, uma vez que a maioria da utilização de energia atual é proveniente de fonte não renovável, 

contribuindo com a degradação ambiental. Neste contexto, algumas questões foram levantadas para o desenvolvimento 

deste trabalho: Sabendo que a região norte é a maior produtora de energia elétrica do Brasil, porém paga um alto preço 

devido a desproporcionalidade demográfica, seria viável investir em fontes de energia alternativa? De acordo com o 

perfil de consumo do cidadão tocantinense, seria viável a utilização de energia solar? 

Assim, o objetivo específico desta pesquisa é fazer um comparativo entre a utilização da energia solar e a energia 

elétrica convencional, realizando um estudo de viabilidade simples, considerando a ótica econômica e ambiental a fim 

de atender parte da demanda de energia tocantinense. Será utilizada energia solar a partir da instalação de placas 

fotovoltaicas como solução alternativa para redução de custos e produção de energia sustentável. Para alcançar os 

objetivos propostos, utilizou-se como recurso metodológico levantamento de material bibliográfico direcionado a 

problemas específicos, envolvendo interesses locais e verdades. 

2. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

A energia solar é obtida a partir da conversão da radiação solar em eletricidade por meio de materiais semicondutores, 

resultando no fenômeno conhecido como efeito fotovoltaico. Tal efeito foi observado pela primeira vez em 1839 por 

Edmund Becquerel, durante uma solução de selênio. O físico francês percebeu o aparecimento de tensão entre os 

eletrodutos de solução condutora enquanto a solução de selênio era iluminada pela luz solar.  

Segundo Braga [6], em 1870 o efeito fotovoltaico foi estudado em sólidos, tal como selênio e em 1880, a primeira 

célula fotovoltaica foi construída utilizando-se desse material. Após isso, pesquisas de aplicações práticas para a 

tecnologia fotovoltaica foram iniciadas em 1954, nos Estados Unidos, pelo laboratório Bell. Nesse laboratório foram 

produzidas as primeiras células fotovoltaicas em silício de junção PN, resultando na obtenção de um sistema exequível 

e de longa duração para alimentação de sistemas de satélites. 

Após a decorrência da crise energética de 1973, a preocupação em estudar fontes de energias alternativas fez com que a 

produção de energia fotovoltaica não se restringisse apenas à experimentos espaciais, focando também nos estudos no 

âmbito terrestre a fim de suprir a demanda de energia. 

Atualmente existem diversos materiais semicondutores propícios para a conversão fotovoltaica, sendo o silício 

cristalino e o hidrogenado alguns dos mais utilizados. Com baixo custo de manutenção e longínquo ciclo de vida, a 

energia solar fotovoltaica tem sido cada vez mais utilizada como fonte de energia alternativa em detrimento da 

utilização da energia convencional. De acordo com Cresesb [7], entre as diversas vantagens da utilização do sistema 

fotovoltaico, destaca-se a viabilidade de instalação em locais desprovidos de rede elétrica convencional. Contudo, os 
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benefícios oferecidos por esse tipo de energia necessitam de alto investimento inicial, tornando a energia solar 

inacessível para grande parcela da população. Segundo Cabral e Vieira [8]: 

“Compreende-se que atitudes governamentais atreladas às questões ambientais são cada vez 

mais necessárias para que se encontre o caminho de acessibilidade da tecnologia solar.” 

(CABRAL, VIEIRA, 2012, p. 10). 

A ampliação na produção mundial de módulos fotovoltaicos, de acordo com Cunha [9] deve-se, em suma, à atuação de 

programas de incentivo para a amplificação da geração de energia renovável, comprovando a relevância da criação de 

tais programas. 

3. PERFIL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TOCANTINS 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética [10], o Tocantins possui uma capacidade instalada de 2.453 Mega Watts, 

contudo a mesma ainda é pouca quando comparada às metrópoles, resultante da baixa quantia de indústrias, todavia 

apresenta grande potencial de geração de energética.  

Segundo Martins et al. [2]: 

No estado do Tocantins, o consumo residencial é quase três vezes maior que o consumo 

industrial e quase duas vezes maior do que o consumo comercial, esses dados revelam uma 

tendência da economia do estado e demonstra que o estado passa por um processo de 

urbanização [...]. (MARTINS et al., p. 4) 

Na figura 3 abaixo verifica-se o consumo de energia elétrica no Brasil em 2017 de acordo com suas regiões e pode-se 

perceber que as regiões sudeste e sul lideram o ranking.  

 

Figura 3 - Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2017 [11] 

Segundo o anuário estatístico de energia elétrica 2017 realizado pela Empresa de Pesquisa Energética [11], o Tocantins 

teve participação de apenas 1,1% (152 GWh) no consumo de energia elétrica da região norte, que é responsável pela 

parcela de 9,7% do consumo total do país.  
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Na região norte o Tocantins perdeu apenas para o estado do Acre (0,3%) e Rondônia (1,0%), mas quando comparado 

aos demais estados do país, perde apenas para o Piauí, que consome 64 GHw. 

Segundo Martins et al. [2]: 

O consumo per capita (kWh/hab.) do Tocantins em relação aos demais estados se mostra 

uma certa proximidade e, em determinados casos, até uma igualdade com outros dois 

estados. Assim, é nítido que apesar de o estado ter uma economia e uma cultura de hábitos 

diferentes dos demais, o consumo está próximo e crescendo gradativamente, demonstrando 

assim, o grande potencial da área estudada no estado. (MARTINS et al., 2017, p. 5) 

Diante destes dados é possível averiguar que o Tocantins tem baixo impacto de consumo de energia no cenário 

brasileiro quando comparado aos demais estados, fato devido ao baixo número de indústrias, que são as principais 

fontes consumidoras de energia no país (vide figura 3).  

O consumo de energia elétrica de um estado é proporcional ao nível de crescimento demográfico do mesmo, porém a 

maior parcela desse consumo é dada pela industrialização do mesmo. 

4. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

A ampliação da produção mundial de energia fotovoltaica deve-se, em sua maioria, à atuação de programas 

governamentais de incentivo à amplificação da produção de energias sustentáveis. 

Não obstante, segundo Cabral e Vieira [8]: 

[...] o governo Brasileiro tem recebido apoio tecnológico e financeiro de diversas 

instituições nacionais, como o MME – Ministério de Minas e Energia -, Eletrobrás/CEPEL 

e também de universidades para execução de projetos de aproveitamento da energia solar. 

(CABRAL, VIEIRA, 2012, p. 10) 

Conforme Braga [6], tais projetos são auxiliados por órgãos internacionais, principalmente da Agência de Cooperação 

Alemã e do laboratório de Energia Renovável dos Estados Unidos. É de suma importância salientar a necessidade de 

pautas no planejamento ambiental acerca da ampliação da energia solar, seja em uso residencial ou rural, levando o 

conhecimento a todos sobre a consciência ambiental. Além disso, é necessário ter atenção acerca dos impactos da 

utilização da energia solar em locais onde não há essa cultura, uma vez que a energia solar deve ser adequada à região 

para se manter o bom funcionamento do sistema fotovoltaico e consequentemente, ser viável. 

A concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no Estado atualmente é a Energisa, que incentiva o 

uso de energias alternativas a partir de ações, utilizando-se por exemplo, da Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, 

que permitiu que o consumidor brasileiro gerasse sua própria energia elétrica a partir de fontes sustentáveis e que 

pudesse vender o excedente para a rede de distribuição local. Tal ato é chamado de mini geração distribuída de energia 

elétrica, que tem em seus princípios o uso de inovações que podem polimerizar economia financeira, sustentabilidade e 

consciência socioambiental. Conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL [12], a micro geração 

distribuída é: 

[...] uma central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 

Kw e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes 

renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalação de 

unidades consumidoras. (AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, 

2015, p. 1) 

Para que o contribuinte possa solicitar o acesso à mini geração distribuída, é necessário ter conhecimento e atender às 

normas NDU 013 [13] e NDU 015 [14], que tratam de critérios para conexão de acessantes de geração distribuída em 

baixa e média tensão, respectivamente. 
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O sistema de compensação de energia elétrica é outro ponto de grande relevância trazido pela Resolução Normativa nº 

482/2012 [15], que permite que a energia excedente gerada pela unidade consumidora seja injetada na rede 

distribuidora, gerando um excedente que pode ser armazenado ou vendido para a concessionária. Nos casos em que a 

energia inserida na rede for maior que a consumida, o consumidor recebe um saldo positivo em crédito de energia, que 

pode ser abatido no valor de sua fatura atual ou de meses subsequentes. Os créditos provenientes do sistema de 

compensação são válidos por 60 meses. 

Ainda há a possibilidade do consumidor utilizar tais créditos em outras unidades consumidoras cadastradas dentro da 

mesma área de concessão ou em seu nome. O primeiro caso é caracterizado como autoconsumo remoto, integrante de 

empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras ou geração compartilhada. Vale salientar que por mais que o 

consumidor gere mais energia do que consome, ainda haverá a taxa mínima referente ao custo da demanda contratada, 

podendo ser de 30 Kw/h (monofásico), 50 kW/h (bifásico) ou 100 Kw/h (trifásico). 

O Tocantins é o estado mais novo da confederação e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

[16], possui uma população de 1572866 pessoas e renda média per capita de R$ 1045,00. Para o orçamento da 

implantação de energia fotovoltaica, foi utilizado como parâmetro uma residência com uma família composta por 5 

pessoas de renda bruta total aproximada de R$ 5500,00 e consumo mensal de 468,658465 Kw/h, distribuídos nos 

seguintes aparelhos: 2 aparelhos de ar condicionado 9000 BTUS, 1 televisor, 1 micro-ondas, 1 geladeira, 1 freezer, 3 

ventiladores e 1 máquina de lavar roupas. 

 O orçamento foi feito em empresas locais situadas no município de Araguaína-TO e também em sites de simulação 

online. Em média, os valores não diferenciaram tanto nos orçamentos presenciais quanto nas simulações online. Alguns 

dados obtidos após a simulação podem ser vistos na figura 4 e 5 a seguir. 

 

Figura 4 - Simulador de orçamento de energia solar fotovoltaica [17] 

  

Figura 5 - Simulador de orçamento de energia solar fotovoltaica [18] 
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Além dos dados citados anteriormente, o valor utilizado como parâmetro de custo da tarifa foi obtido a partir de uma 

conta de energia local, que com tributos foi de R$ 0,8535 por Kw/h consumido. Este mesmo valor pode ser encontrado 

no site da concessionária de energia local, a Energisa [19].  

A partir dos valores e resultados obtidos, adotando o valor médio de R$ 22.000,00 como sendo o custo de implantação 

da energia fotovoltaica no perfil simulado e um consumo médio de 468,65 Kw/mês (R$ 400,00), analisando a figura 4, 

observa-se que demorará cerca de 55 meses para que o investimento se pague. 

5. CONCLUSÕES 

No decorrer da pesquisa foi observado e apresentado a realidade da geração de energia atual no Estado do Tocantins, 

bem como sua capacidade de crescimento nesse setor. Segundo Martins et al. [2], o Tocantins gera dez vezes mais 

quantidade de energia do que consome, impactando a economia e abrindo leque para oportunidades para quem deseja 

atuar na área. 

Apesar do investimento inicial da implantação de energia solar fotovoltaica seja elevado e não muito atrativo, pode-se 

afirmar que há retorno financeiro em pouco tempo se for levado em consideração que será necessário pagar apenas a 

taxa de transmissão mínima de energia à concessionária, além de que com o incentivo de programas governamentais, o 

valor da implantação da energia solar fotovoltaica tende a diminuir, se tornando cada vez mais economicamente viável.  

Segundo Cabral e Vieira [8]: 

Assim, na medida em que se obtêm avanços tecnológicos e um mercado mais competitivo, 

os custos tendem a diminuir, visando no futuro à perspectiva de que a energia solar possa 

concorrer com os preços de fontes de geração de energia impactantes ao meio ambiente, 

como as oriundas de combustíveis fósseis. (CABRAL, VIEIRA, 2012, p. 9) 

Fomentar propostas para o crescimento dessa fonte de energia limpa também implica em ter que considerar os desafios 

da implantação da mesma. Nesse sentido, não pode-se negligenciar a questão da variação climática e da incidência da 

radiação solar em determinados períodos do ano.  

A radiação solar diminui no inverno e em dias nublados, afetando a eficiência da produção de energia solar em tais 

períodos. No entanto essas narrativas não podem servir como argumento limitador da implantação desta técnica, pois 

segundo Ortiz [20], o sol aparece em média por 76,71% dos dias do ano e o processo de geração de energia solar 

fotovoltaica não produz resíduos poluentes, nem libera calor, além de não alterar o equilíbrio da biosfera.  

Conforme afirma Ruether [21], já existem soluções tecnológicas capazes de ampliar a eficiência da produção de energia 

solar em ambientes desfavoráveis, que é o caso da usina fotovoltaica de Kuraymot, que tem a vantagem de viabilizar a 

produção de energia até mesmo em períodos noturnos.  

Podemos citar também a utilização de baterias do próprio sistema fotovoltaico para armazenamento de energia durante 

os períodos de baixa radiação solar, além de outras alternativas como o uso integrado de múltiplas fontes energéticas, 

como por exemplo a eólica e hidrelétrica. 

Segundo Cabral e Vieira [8]: 

[...] descoberta de métodos e equipamentos mais avançados, além de investimentos 

direcionados ao setor, poderão tornar o recurso solar uma das fontes energéticas mais 

favoráveis para o uso racional da energia e desenvolvimento sustentável. (CABRAL, 

VIEIRA, 2012, p. 9) 

Com isso podemos refletir acerca dos resultados obtidos pela utilização da energia solar em detrimento da energia 

elétrica convencional, que proporciona menor dependência desse sistema tradicional, além de reduzir despesas com 

custos de energia, contribuir com a diminuição dos poluentes na atmosfera causados pela energia gerada via 

hidrelétricas, com o desenvolvimento energético e consequentemente, com questões ambientais.  
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RESUMO 

 

O presente artigo traz a discussão sobre a descontinuidade de programas de reabilitação de imóveis para habitação em 

centros históricos e o crescente déficit habitacional brasileiro. Tem como objetivo analisar as intervenções em dois 

imóveis reabilitados para Habitação de Interesse Social no Centro Histórico de São Luís e verificar prováveis fatores que 

possam estar interferindo nos processos de intervenções para habitação nos centros. Propomos caracterizar a habitação 

de interesse social e as políticas habitacionais em centros históricos, discorrer sobre habitação no centro de São Luís, 

analisar os estudos de caso e propor diretrizes para futuras intervenções. Foi utilizado o método de pesquisa exploratória 

do tipo Estudo de Caso com perfil por amostragem e análise dos projetos de intervenção baseada especificamente na 

funcionalidade dos espaços edificados e as exigências previstas em normas técnicas. As intervenções têm dezoito anos e 

continuam habitadas, verificando-se que é um grande desafio reabilitar imóveis nas áreas centrais, porém viável com o 

apoio do poder público e a criação de linhas de financiamento específicas, considerando a escolha do imóvel, estudos de 

viabilidade, perfil dos usuários e programa de necessidades adequado às normas técnicas e materiais atuais.  

 

Palavras-chave: Centro histórico. Habitação de Interesse Social. Reabilitação de edifícios. Centro urbano consolidado. 

 

ABSTRACT 

 

This article brings the discussion about the discontinuity of housing real estate rehabilitation programs in historic centers 

and the growing Brazilian housing deficit. Its objective is to analyze the interventions in two properties rehabilitated for 

Housing of Social Interest in the Historical Center of São Luís and to verify probable factors that may be interfering in 

the processes of interventions for housing in the centers. We propose to characterize housing of social interest and housing 

policies in historic centers, discuss housing in downtown São Luís, analyze case studies and propose guidelines for future 

interventions. The exploratory research method of the Case Study type with sampling profile and analysis of intervention 

projects based specifically on the functionality of the built spaces and the requirements provided for in technical standards 

were used. The interventions are eighteen years old and still inhabited, and it is a great challenge to rehabilitate real estate 

in central areas, but feasible with the support of the public authorities and the creation of specific financing lines, 

considering the choice of property, feasibility studies, user profile and needs program appropriate to current technical and 

material standards. 

 

Keywords: Historic center. Housing of Social Interest. Rehabilitation of buildings. Consolidated urban center. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa partiu da problemática do déficit habitacional no país de aproximadamente 7 milhões e 700 mil moradias, essa 

carência contribui para o crescimento populacional em favelas e periferias das cidades. Áreas na maioria das vezes 

desprovidas de infraestrutura básica, saneamento, transporte, escolas, hospitais, segurança. 

 

Paralelamente a esse cenário, diversas cidades apresentam um esvaziamento populacional das áreas centrais com 

infraestrutura consolidada, gerando uma grande quantidade de imóveis vazios ou subutilizados nos centros históricos. 
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Desse modo, o objetivo geral é analisar os elementos arquitetônicos e construtivos de dois projetos de intervenção 

realizados no centro histórico de São Luís, voltados para habitação de interesse social, verificando prováveis fatores que 

possam estar interferindo nos processos de intervenções. 

 

Para tanto foram delineados os seguintes objetivos específicos: 

-Caracterizar a Habitação de Interesse Social e as Políticas habitacionais praticadas em centros históricos no 

Brasil.  

-Discorrer sobre Habitação no centro histórico de São Luís e as intervenções realizadas para a preservação do 

patrimônio edificado. 

-Analisar os Estudos de caso e propor diretrizes para futuras intervenções em imóveis para habitação de interesse 

social que fundamentarão o atendimento ao objetivo geral desse estudo. 

 

Todo contexto ancorado na hipótese de que a reabilitação de edifícios para habitação de interesse social em áreas centrais 

pode ser uma opção bastante pertinente para a preservação do patrimônio histórico. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Foi utilizado o método de pesquisa exploratória do tipo Estudo de Caso com perfil por amostragem. Buscou-se uma 

amostra mais representativa do todo e a partir dos resultados obtidos podemos concluir o mais próximo possível dos 

resultados de uma população total.  

 

O universo estudado envolve duas fontes: pessoas (moradores) e os edifícios (imóveis selecionados). Para a coleta de 

dados foram utilizados levantamento bibliográfico, entrevistas, questionários com os moradores, levantamento 

fotográfico e realizada uma análise técnica dos ambientes construídos, com base em indicadores funcionais, como o 

Código de Construções do Município e a norma ABNT NBR 15575-1/2013 – desempenho das edificações habitacionais, 

onde foram observadas as áreas uteis dos cômodos e o espaço disponível para o desempenho de atividades caseiras. 

 

3. HABITAÇÃO E CENTROS HISTÓRICOS 

 

Os anos 70 é marcado pelo esvaziamento dos centros tradicionais das maiores cidades, principalmente as capitais, 

perderam sua atratividade econômica e imobiliária, em decorrência da abertura de novas infraestruturas viárias e expansão 

urbana (BONDUKI, 2010) [1]. Nessa época iniciaram-se os primeiros programas de reabilitação em áreas históricas no 

Brasil, com o turismo e o lazer sendo vistos como o mais viável para revitalizar os centros históricos. Somente em 1979, 

o entendimento de que o uso habitacional poderia garantir a preservação e vitalidade dos centros históricos e a valorização 

da população, passou a fazer parte dos discursos preservacionistas (FERREIRA, 2017) [2].  

 

Em 1982 foi implantado uma ação experimental de financiamento habitacional na cidade de Olinda, que apesar de não 

ter sido um programa de habitação social, foi considerado pelos técnicos envolvidos como uma experiência bem-sucedida 

devido à alta adesão da população residente e o esforço do poder público de criar condições de preservação do patrimônio 

e seus habitantes (SPHAN, 1985) [3]. 

 

Ao final dos anos 80 iniciaram-se em várias cidades brasileiras a implementação de projetos de recuperação de centros 

históricos por iniciativas dos governos estaduais e/ou municipais. Dentre outras destacam-se, João Pessoa – PB, Salvador 

– BA, Rio de Janeiro – RJ, São Paulo – SP e São Luís – MA, demonstrando consolidação dos órgãos locais de preservação 

e na propagação da ideia de exploração do turismo cultural para melhoria econômica dessas cidades (FERREIRA, 2017) 

[2]. 

 

Entre 1999 e 2010, ocorrera o Programa Monumenta, cujo objetivo era além da recuperação de imóveis, o 

desenvolvimento de ações de fortalecimento institucional e a formação de mão-de-obra para restauro e fomento de 

atividades econômicas (NORAT, 2007) [4]. Foram aplicados investimentos em monumentos isolados, espaços públicos, 

universidades, entretanto o foco continuava no turismo (BONDUKI, 2010) [1]. 

 

Em 2013 é lançado o PAC das Cidades Históricas (PAC-CH), atual programa de reabilitação do governo federal, atuando 

em 44 cidades brasileiras (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2017) [5]. Com previsão em usos dos edifícios em atividades 

culturais, espaços urbanos e habitação de interesse social (FERREIRA, 2017) [2]. 
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A cidade de São Luís/MA é uma das cidades contempladas pelo programa, com 45 obras previstas, sendo dez concluídas, 

seis em execução e as demais com processos em andamento, entre projetos e licitações. Dentre essas obras apenas cinco 

contemplam a reabilitação de imóveis para habitação de interesse social (SÃO LUÍS, 2018) [7]. 

 

4. HABITAÇÃO NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS 

 

4.1. O Centro Histórico de São Luís 

 

A cidade de São Luís, fundada pelos franceses e colonizada pelos portugueses, possui um centro histórico com cerca de 

220 hectares, composto pelo núcleo primitivo do século XVII e a expansão adjacente referente aos séculos XVIII, XIX e 

início do XX. (CAFETEIRA, 1994) [8]. 
 

O acervo arquitetônico e urbanístico do Centro Histórico de São Luís encontra-se dividido em duas zonas urbanas 

municipais, Zona Central – ZC e Zona de Preservação Histórica – ZPH, tombadas sob proteção jurídica estadual (1986), 

federal (1974) e mundial (1997), com esferas de competência e atribuição legal quanto a preservação, manutenção e 

fiscalização, conforme Figura 1. Possui aproximadamente 5600 imóveis equivalente ao tombamento estadual e desses, 

1400 equivalem a proteção federal e UNESCO (ANDRÈS, 2012) [9].  
 

 
Figura 1 - Mapa delimitando as Zonas Urbanas Municipais (ZC e ZPH) e as zonas de proteção federal e estadual [10]. 

 

 

O centro histórico acumulou ao longo de três séculos, variados estilos arquitetônicos, porém o estilo predominante das 

edificações é o da arquitetura tradicional portuguesa datados dos séculos XVIII e XIX (ANDRÈS, 2012) [9]. 

 

Figueiredo et al. (2012) [11], descreve que o núcleo primitivo possui acervo arquitetônico com características da 

arquitetura portuguesa pombalina: 

 -Conjunto homogêneo com usos mistos (comércio e residência); 

-Alinhamento os imóveis, tanto frontal como lateral dos lotes (Figura 2a); 

-O ritmo das aberturas externas e interna; 

-Paredes mestras com pedra argamassada, e paredes divisórias com madeira e barro (Figura 2c); 

-Presença de mirantes e azulejos nas fachadas (Figura 2b). 
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Figura 2 - (a) Alinhamento dos imóveis nos limites frontais e laterais do lote e ritmo das aberturas, 2018. (b) Azulejos 

nas fachadas, 2018. (c) paredes mestras estruturais em pedra e cal, 2005. Fonte: Autora. 

 

 

4.2. Histórico das intervenções no Centro Histórico de São Luís 

 

Entre 1979 e 2006, foi implantado em São Luís, o Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico de São 

Luís (PPRCHSL). Popularmente conhecido como Projeto REVIVER, somente a partir de 1986 que ocorrera um número 

intenso de obras. Composto por 6 etapas e 11 subprogramas, que envolviam infraestrutura, recuperação de logradouros, 

recuperação de imóveis e o fomento ao uso residencial (ANDRÈS, 2012) [9]. 

 

Dentre os programas havia o Subprograma de Promoção Social e Habitação – SPSH, onde a partir de 2000 foram 

reabilitados seis imóveis de propriedade do Governo Estadual, para uso misto com espaços comerciais no térreo e 

apartamentos nos pisos superiores, para abrigar artistas plásticos e funcionários públicos estaduais, conforme Figura 3 

(CARDOSO, 2012) [13]. Segundo Gonçalves (2006) [14], é considerado o programa de maior relevância para a 

revitalização socioeconômica do centro.  

 

 
Figura 3 - Mapa de localização dos edifícios residenciais multifamiliares reabilitados no programa. Obras executadas na 

nova etapa do SPSH. Ordem de execução: (1) Morada das Artes. (2) Rua da Estrela, n.º 350. (3)/(4) Rua João 

Gualberto, n.º 49 e Rua do Giz, n. º 66. (5)/(6) Rua da Palma, n.º 336 e 337. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A elaboração dos projetos de intervenção do programa, realizados entre os anos de 1999 e 2003, foram produzidos a partir 

de legislação vigente na época, sob um contexto de necessidades e soluções também específicas. As normas técnicas de 

segurança já eram consideradas, porém não havia as preocupações com o bem-estar e acessibilidade. A análise dos 

projetos de intervenção dos estudos de caso foi baseada especificamente na funcionalidade dos espaços edificados 

habitados, comparando as exigências de funcionalidade previstas no Código de Construções do Município e na norma 

ABNT NBR 15575-1/2013, observando também as exigências previstas na norma de acessibilidade, ABNT NBR 

9050/2015. 
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5. ESTUDOS DE CASO 

 

Foram selecionados 02 (dois) imóveis do programa de habitação, escolhidos através dos seguintes critérios (Figura 4): 

 -Características dos prédios antes das intervenções; 

 -Tipologia; 

 -Número de habitações oferecidas; 

 -Data de entrega. 

 

Questionários foram aplicados junto aos moradores, onde foram analisados o perfil do usuário, o estado de conservação 

e caracterização do edifício e da unidade habitacional. 

 

Os imóveis selecionados são: 

*Rua da Estrela, n.º 350: 

 -Entregue em dez./2001; 

 -Sobrado de 03 pavimentos (térreo, primeiro pavimento e subsolo); 

 -Totalmente descaracterizado internamente antes da intervenção para habitação; 

 -12 unidades habitacionais e 02 lojas; 

 -05 questionários aplicados. 

 

*Rua da Palma, n.º 336: 

 -Entregue em mar./2003; 

 -Sobrado de 02 pavimentos (térreo e primeiro pavimento); 

 -Com elementos construtivos tradicionais; 

 -05 unidades habitacionais e 06 lojas; 

 -02 questionários aplicados. 

 

 
Figura 4 - Localização dos imóveis objeto de estudo no centro histórico de São Luís. Rua da Estrela, n.º 350 e Rua da 

Palma, n.º 336. Fonte: Prefeitura Municipal de São Luís. Adaptado pela autora, 2018. 

 

 

5.1. Imóvel Rua da Estrela, 350 

 

i. Características 

 

Sobrado de três pavimentos com fachada revestida com azulejos portugueses (Figura 5a). Esteve em ruínas até o início 

dos anos 80, onde só restavam as paredes da fachada e as meeiras (Figura 5b). Foi reconstruído internamente para abrigar 

à época um albergue social, mantendo o partido em ‘L” original, porém com a distribuição dos cômodos modificada em 
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relação a tradicional. Quando da intervenção para habitação em 2001, muito das intervenções anteriores foi aproveitado, 

realizando a adaptação e distribuição das unidades no espaço existente. 

 

  

Figura 5 - (a) Imóvel Rua da Estrela, n.º 350. Fonte: Autora, 2018. 

(b) Imóvel em ruínas, 1981 [13]. 

 

ii. Projeto de intervenção 

 

Em dezembro de 2001 foi finalizada e entregue a obra de adaptação para a implantação de apartamentos e espaços 

comerciais, a distribuição interna já havia sido totalmente modificada e na intervenção foram redistribuídos os ambientes 

internos, com a demolição, construção de algumas divisórias e aproveitamento de esquadrias. O imóvel possui uma área 

de 1.206,41 m², distribuídos em três pavimentos: 

 

- Térreo: dois espaços comerciais e três apartamentos (Figura 6); 

- Subsolo: três apartamentos, área de lazer, serviços e pátio interno (Figura 7); 

- Primeiro pavimento composto por seis apartamentos (Figura 8). 

 
Figura 6 - Rua da Estrela, n.º 350: ilustração planta baixa do pavimento térreo (apartamentos 4 a 6).  

Fonte: Centro de Documentação IPHAN/MA, adaptado pela autora, 2018. 
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Figura 7 - Rua da Estrela, n.º 350: ilustração planta baixa do pavimento subsolo (apartamentos 1 a 3).  

Fonte: Centro de Documentação IPHAN/MA, adaptado pela autora, 2018. 
 

 
Figura 8 - Rua da Estrela, n.º 350: ilustração planta baixa do primeiro pavimento (apartamentos 7 a 12). Fonte: Centro 

de Documentação IPHAN/MA, adaptado pela autora, 2018. 

 

 

Programa 

Os apartamentos foram distribuídos em duas zonas, uma íntima, composta por dois quartos e banheiro e outra social e de 

serviços, composta pela sala e cozinha integrada com a área de serviços. As unidades possuem áreas que variam de 42,36 

m² a 50,72 m² (Figuras 9 e 10). 

Estrutura 

A edificação é composta pelas paredes da fachada e paredes meeiras em alvenaria de pedra (Figura 11a), tijolo cerâmico 

nas paredes voltadas para o pátio, paredes divisórias em gesso acartonado e estrutura em concreto com lajes, vigas e 

pilares (Figura 11b). 

Forro 

Em madeira no hall de entrada (saia e camisa), salas comerciais (saia e camisa) e circulações (ripada) e em gesso nos 

apartamentos (Figura 11c). 

Pisos e Revestimentos 

Lioz nas salas comerciais e hall de entrada e piso cerâmico repetido nos demais ambientes, circulações, escada, área de 

lazer, área de serviço e apartamentos (Figura 11c). 

Esquadrias 

Todas em madeira pintadas na cor azul, tanto externas quanto internas, sendo que as únicas tradicionais são as da fachada, 

no térreo em madeira calha e no primeiro pavimento janelas rasgadas em madeira e vidro. 
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Figura 9 - Rua da Estrela, n.º 350. Estudo de Layout básico de unidades no subsolo, com janelas voltadas para o pátio 

interno e shafts para exaustão dos banheiros. Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 
Figura 10 - Rua da Estrela, n.º 350: Layout básico das unidades do primeiro pavimento, voltadas para a rua. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 

 
 

 
Figura 11 - Rua da Estrela, n.º 350. (a) Paredes meeiras em alvenaria de pedra. (b) Estrutura interna em concreto. (c) 

Piso em revestimento cerâmico e forro ripado nas circulações. Fonte: Autora, 2018. 
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iii. Análise do Projeto de intervenção 

 

Na análise com as normas de desempenho, selecionamos as principais onde foi constatado que: 

- 50% das cozinhas, seis unidades, não atenderam as dimensões mínimas estabelecidas pela norma, prejudicando 

o desempenho das atividades e desconforto ambiental; 

- 75% dos banheiros, nove unidades, apesar de estarem de acordo com as dimensões mínimas estabelecidas, as 

áreas de box estão com dimensões abaixo das adequadas; 

- Apenas 25%, duas unidades, atendem plenamente as dimensões mínimas previstas. Tratam-se unidades 

voltadas para a rua, com aberturas em todos os cômodos e maior conforto ambiental; 

- Ausência de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 

- Taxa de ocupação de 100% das unidades e bom estado de conservação. Este devido a organização dos 

moradores e a realização de manutenções preventivas. 

 

Estruturalmente, foi constatado que a edificação encontra-se necessitando de: 

 - Reparos na estrutura, algumas ferragens expostas nas escadas; 

 - Reparos na pavimentação cerâmica e pintura das paredes das áreas comuns com muitas sujidades de infiltrações 

resolvidas (Figura 12a); 

 - Revisão nas instalações elétricas, fiação exposta em alguns pontos nas circulações comuns; 

 - Recuperação dos azulejos da fachada, com peças fraturadas, presença de microrganismos, sujidades, perda de 

vidrado, além de réplicas malfeitas (Figura 12b); 

 - Recuperação das esquadrias voltadas para o pátio. As mesmas foram reaproveitadas e estão em péssimo estado 

de conservação, além do tipo de esquadria com painéis cegos e venezianas, não facilitarem a circulação dos ventos e 

entrada de iluminação natural nas habitações (Figura 12c); 

 - Melhoria do sistema de ventilação dos banheiros de algumas unidades. Feita através de pequenas aberturas 

voltadas para os shafts das tubulações, sem ventilação mecânica, ocasionando o mau cheiro para dentro da unidade. 

 

  
 

Figura 12 - Rua da Estrela, n.º 350. (a) Manchas de umidade em parede da escada (b) Detalhe de perda de vidrado e 

diferença de tonalidade entre os azulejos originais e as complementações mais recentes. (c) Vista fachada interna ala, 

amostra do péssimo estado de conservação das esquadrias. Autora, 2018. 

 

 

5.2. Imóvel Rua da Palma, 336 

 

i. Características 

 

Sobrado de esquina com dois pavimentos, edificação típica da arquitetura colonial, partido em “L” ao redor de um pátio 

interno. Fachada revestida com pintura e elementos em lioz, como os balcões sacados, soleiras das portas, cunhal, portada 

principal (Figura 13a). Até a década de 1990 o imóvel encontrava-se abandonado e com risco de desabamento. Quando 

da intervenção em 2003, muitos dos elementos construtivos tradicionais ainda estavam presentes, como as fachadas, 

alvenarias internas, tabuados e barrotes de madeira, escada, esquadrias e forros. De uma forma geral foram recuperados 

ou recompostos, o que possibilitou a recuperação do aspecto original do imóvel, sem inserção de novo sistema estrutural 

(Figura 13b). 
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Figura 13 - Rua da Palma, n. º 336: (a) Fachadas principais. Fonte: Autora, 2018. (b) Imóvel já em estado de abandono 

em 1999 [15]. 

 

ii. Projeto de intervenção 

 

Em março de 2003 foi finalizada e entregue a obra de adaptação para a implantação dos apartamentos e espaços 

comerciais. Internamente havia muitos acréscimos que foram demolidos e apesar do precário estado em que o prédio se 

encontrava, muitos elementos tradicionais ainda estavam presentes, o que possibilitou a recuperação do aspecto original 

do imóvel, sem inserção de novo sistema estrutural, apenas reforços pontuais. Possui uma área construída de 794,60 m², 

distribuídos em dois pavimentos: 

 

- Térreo: seis espaços comerciais, área de lazer, serviços e pátio interno (Figura 14); 

- Primeiro pavimento: cinco apartamentos (Figura 15). 

 
Figura 14 - Rua da Palma, n.º 336: ilustração planta de intervenção do pavimento térreo. 

Fonte: Centro de Documentação IPHAN/MA, adaptado pela autora, 2018. 

 

 
Figura 15 - Rua da Palma, n.º 336: ilustração planta de intervenção do primeiro pavimento. 

Fonte: Centro de Documentação IPHAN/MA, adaptado pela autora, 2018. 
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Programa 

Os apartamentos são compostos por sala, cozinha integrada a área de serviços, dois quartos e banheiro. Somente uma 

unidade conseguiu separar em duas zonas, íntima e social, os demais o acesso à cozinha se dá pela mesma circulação dos 

quartos. As unidades possuem áreas que variam de 47,42 m² a 69,18 m² (Figura 16). 

Estrutura 

A edificação é composta principalmente por alvenaria de pedra, paredes divisórias internas dos apartamentos em gesso 

acartonado, foram inseridas lajes de concreto armado (áreas molhadas), cinta de travamento em todo perímetro da 

edificação e reforço estrutural na área da varanda com a inserção de três pilares e viga de concreto armado (Figura 17a). 

Forro 

Todo em madeira, sendo tipo saia e camisa no térreo, tabuado liso nos apartamentos e circulações e ripado nos banheiros. 

Pisos e Revestimentos 

Lioz em uma das salas comerciais, no hall de entrada e da escada. Piso cerâmico nas áreas de lazer e serviço e áreas 

molhadas dos apartamentos. Escada de acesso ao primeiro pavimento em madeira e tabuado corrido sobre barroteamento 

nos apartamentos e circulações (Figura 17b). 

Esquadrias 

Todas as portas das fachadas e portas principais dos apartamentos são em madeira almofadada, recuperadas ou 

confeccionadas conforme os originais. Varanda do primeiro pavimento, fechamento com esquadrias de madeira e vidro, 

com folhas de abrir e venezianas fixas (Figura 17c). 

 

 
Figura 16 - Rua da Palma, n.º 336: Estudo de Layout básico dos apartamentos 2 e 3. Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Rua da Palma, n. º 336. (a) Vista pilares da varanda que receberam reforço estrutural. (b) Vista do forro tipo 

tabuado e assoalho em madeira da varanda do primeiro pavimento. (c) Fechamento das varandas no primeiro pavimento 

com esquadrias de madeira e vidro. Fonte: Autora, 2018. 
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iii. Análise do Projeto de intervenção 

 

Na análise com as normas de desempenho, selecionamos as principais onde foi constatado que: 

- 100% das unidades apresentam alguma não conformidade. Principalmente cozinhas e quartos; 

- 80% dos quartos auxiliares, quatro unidades, apesar de apresentarem as áreas mínimas exigidas, o layout básico 

é prejudicado devido ao excesso de aberturas (Figura 18); 

- 60% das cozinhas, três unidades, não atenderam as dimensões mínimas estabelecidas, prejudicando o 

desempenho das atividades (Figura 19); 

- Ausência de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 

- Taxa de ocupação de 60% das unidades e regular estado de conservação devido à ausência de manutenções 

preventivas. 

 

 
Figura 18 - Rua da Palma, n.º 336: exemplo de disposição de mobiliário nos apartamentos 2 e 3, onde há prejuízo na 

distribuição dos móveis dos quartos auxiliares para duas pessoas (quarto 02), devido ao tipo de aberturas para a área 

externa. Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 
Figura 19 - Rua da Palma, n.º 336: disposição de mobiliário nos apartamentos 4 e 5, onde a falta de ventilação e 

iluminação adequadas e as dimensões reduzidas das cozinhas/área de serviço, dificultam as atividades essenciais no 

local. Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Estruturalmente, foi constatado que a edificação encontra-se necessitando de: 

 

- Recuperação da cobertura, presença de várias infiltrações (Figura 20a); 

- Recuperação de elementos de madeira, materiais de acabamento mais vulneráveis às intempéries. Presença de 

cupins e vegetação ao longo da fachada (Figuras 20b e 20c); 

- Recuperação do sistema de combate a incêndio; 

- Melhoria do sistema de ventilação dos banheiros e cozinhas. Feita através de pequenas aberturas voltadas para 

os shafts das tubulações, sem ventilação mecânica, ocasionando o mau cheiro para dentro da unidade.  

 

  

 

Figura 20 - Rua da Palma, n. º 336. (a) Manchas de infiltração forro da varanda do primeiro pavimento. (b) Portada 

principal deteriorada pela umidade. (c) Presença de vegetações ao longo de todas as bases das fachadas. Fonte: Autora, 

2018. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podem-se abrir discussões de que nem todos os edifícios históricos têm vocação para moradia multifamiliar. As 

intervenções foram realizadas em imóveis do Estado, que precisavam ser adequados a uma demanda por moradia. A 

arquitetura preexistente pode ter sido fator limitador para algumas soluções, porém aparentemente observa-se que nesses 

casos a possibilidade de ocorrência de algum tipo de condição insalubre não é empecilho para que um empreendimento 

seja inviabilizado. 

 

Apesar das circunstâncias sempre temos que ter em mente que não é o imóvel que tem que se adequar ao uso, e sim o 

contrário. São projetos considerados as vezes complexos, com restrições e surpresas que demandam ajustes ao longo da 

obra.  

 

Tendo em vista a realidade dos imóveis escolhidos elencamos as seguintes observações por considerar que podem 

contribuir para orientar futuros processos de intervenção e de reabilitação de imóveis para habitação de interesse social: 

 

- Antes da definição dos imóveis, realizar estudos de viabilidade, analisar o perfil do público alvo e o programa 

de necessidades; 

- Habitação social deve ser planejada com espaços compatíveis aos móveis e equipamentos existentes no 

mercado, pois diferente de outras faixas de renda não podem ser compensados com a execução de móveis sob medida; 

- Pensar em uma maior flexibilização nas intervenções em imóveis descaracterizados, intervenções anteriores 

reaproveitadas podem prejudicar o desempenho e o conforto das habitações; 

- Educação patrimonial constante com todos os moradores do centro histórico, para que entendam o que é morar 

em um prédio histórico; 

- Criação de subsídios do governo para minimizar custos de manutenção e conservação; 

- O entrave maior para que programas de habitação aconteçam nos centros históricos é a inexistência de 

programas de financiamento e a prioridade dos governos em construções novas; 

 

Reabilitar imóveis nas áreas centrais ainda é um grande desafio das cidades brasileiras. Porém, apesar das dificuldades, 

quando ocorrem com apoio do poder público se tornam viáveis. Podemos dizer que o programa de habitação realizado 

a 

c 

b 
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pelo Governo do Estado, deu certo, há dezoito anos todos os imóveis continuam habitados, e que apesar das necessidades 

de ações por parte do Governo, as pessoas estão felizes e satisfeitas por terem uma moradia no centro com facilidade de 

transporte público, serviços, escolas, hospitais. 

 

Trazer habitação para o centro, além de amenizar um pouco o déficit habitacional, trará vida permanente, qualidade de 

vida e principalmente preservação do patrimônio histórico. 
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RESUMO 

 

O solo-cimento é um material de construção constituído pela mistura homogeneizada, compactada e curada de solo, 

cimento Portland e água em proporções adequadas. A possibilidade de utilização de um baixo teor de cimento, aliada à 

ausência de queima, utilizada na fabricação dos tijolos cerâmicos, torna o solo-cimento um material de baixo impacto 

ambiental, contribuindo para a sustentabilidade na construção. Este trabalho tem como finalidade avaliar a resistência à 

compressão de misturas de solo-cimento, binárias e ternárias, com nanossílica e/ou metacaulim, com o objetivo de avaliar 

a potencialidade destes materiais para a utilização em alvenarias de tijolos prensados ou painéis de paredes monolíticas. 

Foram produzidos corpos de prova cilíndricos (5x10cm) com misturas binárias e ternárias, contendo cimento Portland, 

nanossílica e/ou metacaulim, em substituição parcial ao cimento. A resistência à compressão dos corpos de prova foi 

determinada de acordo com a NBR 5739. A nanossílica, utilizada individualmente e em conjunto com o metacaulim, 

exerceram influências relevantes na resistência à compressão das misturas, demonstrando grande potencialidade para a 

utilização destes materiais em alvenarias de tijolos prensados ou painéis de paredes monolíticas. 

 

Palavras-chave: Solo-cimento, nanossílica, metacaulim, sustentabilidade.  

 

ABSTRACT 

 

Soil-cement is a construction material consisting of a homogenized, compacted and cured mixture of soil, Portland cement 

and water in appropriate proportions. The possibility of using a low cement content, combined with the absence of 

burning, used in the manufacture of ceramic bricks, makes soil-cement a material with low environmental impact, 

contributing to sustainability in construction. This work aims to evaluate the compressive strength of soil-cement 

mixtures, binary and ternary, with nanosilica and / or metakaolin, in order to evaluate the potential of these materials for 

use in pressed brick masonry or monolithic wall panels . Cylindrical specimens (5x10cm) were produced with binary and 

ternary mixtures, containing Portland cement, nanosilica and / or metakaolin, in partial replacement of cement. The 

compressive strength of specimens was determined in accordance with NBR 5739. Nanosilica, used individually and in 

conjunction with metakaolin, exerted relevant influences on the compressive strength of mixtures, demonstrating great 

potential for the use of these materials in masonry of pressed bricks or monolithic wall panels. 

 

Keywords: Soil-cement, nanosilica, metakaolin, sustainability. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Conselho Internacional da Construção aponta a indústria da construção civil como o setor de atividades 

humanas que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva, gerando consideráveis impactos 

ambientais. Além dos impactos relacionados ao consumo de matéria prima e energia, há aqueles associados à geração de 

resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Estima-se que mais de 50% dos resíduos sólidos gerados pelo conjunto das atividades 

humanas sejam provenientes da construção civil. Tais aspectos ambientais, somados à qualidade de vida que o ambiente 

construído proporciona, sintetizam as relações entre construção e meio ambiente. 

 

O Conselho Internacional de Pesquisa e Inovação na Construção define a construção sustentável como “o 

processo holístico para restabelecer e manter a harmonia entre os ambientes, natural e construído, e criar estabelecimentos 

que confirmem a dignidade humana e estimulem a igualdade econômica”. Com isto, a realização de pesquisas científicas 
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e tecnológicas que contribuam com a sustentabilidade na construção civil, considerando adequação ambiental e 

viabilidade econômica, é cada vez mais indispensável na busca de minimizar os impactos ambientais provocados pela 

construção. 

 

Uma das tendências atuais em relação ao tema construção sustentável é o desenvolvimento de pesquisas em 

tecnologias alternativas que pregam o resgate de materiais e tecnologias vernáculas com o uso de terra crua, solo-cimento 

e outros materiais naturais e pouco processados, sendo de grande importância investigar e buscar o melhoramento destas 

técnicas e materiais, tornando-os cada vez mais eficientes, duráveis e viáveis economicamente. 

 

O solo-cimento é definido como o resultado da mistura de solo, cimento e água, em proporções definidas por 

dosagens especificas para a sua aplicação. Na mistura, o cimento tem a função de estabilizar o solo e facilitar a 

compactação. As construções de solo mais antigas da humanidade, segundo Santiago [1], datam de mais de 5000 anos 

a.C. Dentre essas construções, podem se destacar as pirâmides de Amon, em Luxor (1450 a.C.), em Karnak (1550 a.C.) 

e o templo de Abu-Simbel (1330 a.C.), sendo que essas obras foram construídas em pedras ou sobre pedras. 

 

O emprego do solo-cimento no Brasil foi iniciado na década de 1930. No final da década de 50, a mistura de 

solo e cimento estava totalmente aprovada no Brasil, passando a ser difundida como nova alternativa para baratear as 

construções. A primeira casa construída em solo-cimento no país teve como responsável o Instituto del Cemento Portland 

Argentino – IPCA, uma vez que a Argentina divulgava a maneira correta de empregar o novo método construtivo de 

acordo com Faria [2]. O solo-cimento, em edificações, pode ser empregado de duas formas: paredes monolíticas e tijolos 

ou blocos prensados. A técnica do solo-cimento pode ainda ser aplicada em muros, contenções, fundações, passeios, 

contra pisos, coberturas abobadadas e em lajes mistas. 

 

Os nanomateriais possuem um papel fundamental quando aplicados em materiais cimentíceos pois proporcionam 

alterações em sua microestrutura, produzindo materiais mais resistentes e duráveis. Dentre os nanomateriais aplicados em 

materiais cimentíceos destacam-se os nanotubos de carbono, as nanopartículas de dióxido de titânio e a nanossílica. De 

acordo com Andrade et al. [3], a nanossílica, ou nanopartículas de SiO2, é considerada uma adição pozolânica altamente 

reativa que, em substituição ao cimento tem demonstrado que ocorre uma melhoria em suas propriedades mecânicas, 

além de aumentar a resistência à penetração de água, o que influencia fortemente na durabilidade. A reação pozolânica é 

a reação das adições ricas em SiO2 com o hidróxido de cálcio formado pela hidratação do cimento gerando mais silicato 

de cálcio hidratado (C-S-H).  A nanossílica acelera a dissolução do C3S e a formação de C-S-H, e também proporciona 

sítios de nucleação para o C-S-H. Mesmo pequenas quantidades de adições de nanossílica podem ser muito eficientes se 

comparadas com quantidades maiores de sílica ativa em termos de melhoria das propriedades mecânicas dos materiais à 

base de cimento. Além disto, proporciona o efeito filler levando a uma melhora na microestrutura com o refinamento dos 

poros. 

 

De acordo com Mehta e Monteiro [4], em meados da década de 60, algumas adições minerais passaram a ser 

utilizadas com o objetivo de se obter misturas cimentícias de alto desempenho. Esta aplicação, além do bom resultado 

relacionado à durabilidade, também proporcionou às estruturas elevados valores de resistência, fazendo com que se 

começasse a utilizar estes materiais com o intuito de se obter misturas cimentícias de alta resistência. O excelente resultado 

na atividade pozolânica de alguns desses materiais fez com que fossem denominadas adições minerais altamente reativas. 

Atualmente, como principais pozolanas altamente reativas utilizadas em materiais cimentícios, têm-se a sílica ativa, o 

metacaulim e a cinza da casca de arroz com queima controlada. O material para ser classificado como pozolana de alta 

reatividade deve, segundo Malhotra e Mehta [5], combinar dois fatores: uma estrutura amorfa e uma grande área 

superficial. 

 

Contudo, este trabalho propõe avaliar a resistência à compressão de misturas de solo-cimento, binárias e 

ternárias, com nanossílica e/ou metacaulim, com o objetivo de avaliar a potencialidade destes materiais para a utilização 

em alvenarias de tijolos ou blocos prensados ou painéis de paredes monolíticas. 

 

Apesar dos pontos positivos evidentes no Brasil em relação às construções de solo-cimento, o interesse por esta 

tecnologia vem tomando menos visibilidade, na proporção em que outros materiais, na maioria dos casos mais 

industrializados, surgem no mercado. Estudar e compreender essa tecnologia, com os resultados voltados a apresentar 

alternativas na composição e fabricação de misturas de solo-cimento com nanossílica e/ou adições minerais altamente 

reativas poderá apontar tendências e mudanças no cenário da construção civil brasileira rumo à adoção de técnicas de 

construção mais econômicas e sustentáveis. 
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Acredita-se que a incorporação de nanossílica, individualmente ou em conjunto com metacaulim pode 

influenciar de forma positiva as propriedades mecânicas das misturas de solo-cimento, de moto a tornar este material mais 

econômico, resistente e durável. 

 

2. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

O Programa experimental foi dividido em três etapas: seleção e caracterização dos materiais (cimento Portland, 

solo, metacaulim e nanossílica); moldagem e cura das misturas de solo-cimento como nanossílica e/ ou metacaulim; 

avaliação da resistência à compressão das misturas. 

  

2.1. Seleção e caracterização dos materiais 

 

As amostras de solo utilizadas foram colhidas no terreno da Unievangélica Centro Universitário de Anápolis 

onde foi realizada perfuração e movimentação de terra para a realização de obra civil. Foi utilizada a porcentagem de 

50% de areia média em substituição ao solo como forma de corrigi-lo. Além de solo foram utilizados os seguintes 

materiais: 

 

• Cimento CPII-F32 

• Metacaulim HP da Metacaulim do Brasil; 

• Nanossílica coloidal com 15% de SiO2 da Akzonobel. 

 

Foram realizados os seguintes ensaios de caracterização do solo: 

 

• Preparação de amostras de solo para ensaios de compactação e ensaios de caracterização, NBR 6457 [6]; 

• Massa específica do solo, NBR 6508 [7]; 

• Análise granulométrica, NBR 7181 [8]; 

• Determinação do limite de liquidez, NBR 6459 [9];  

• Determinação do limite de plasticidade, NBR 7180 [10]. 

 

 Foram realizados os seguintes ensaios de caracterização do cimento Portland: 

 

• Resíduo na peneira # 200 µm, NBR 3432 [11]; 

• Tempo de início e fim de pega, NBR NM 65 [12]; 

• Resistência à compressão aos 3, 7, 28 e dias, NBR 7215 [13]. 

 

Foram realizados os seguintes ensaios de caracterização da nanossílica coloidal e do metacaulim. 

 

• Análise química (Fluorescência de raios - X); 

• Difração de raios X; 

• Granulometria por raio laser; 

• Microscopia Eletrônica de transmissão; 

• Microscopia eletrônica de varredura. 

2.2. Moldagem e cura das misturas de solo-cimento 

 

O método para preparação das amostras de solo seguiu as etapas descritas na norma NBR 6457 [6], procedendo-

se a preparação com secagem prévia. O solo foi seco ao ar livre, para que a umidade chegasse próxima à higroscópica; 

foram desmanchados os torrões, e a amostra, homogeneizada. 

 

As misturas e as moldagens dos corpos de prova foram realizadas com a aplicação do método prescrito na NBR 

5752 [14], com adaptações. A colocação da mistura na forma foi feita com o auxílio de espátula, em quatro camadas de 

alturas aproximadamente iguais, compactando-as com 30 golpes uniformes com soquete, homogeneamente distribuídos. 

Esta operação foi finalizada com a rasadura do topo dos corpos de prova. 
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Para a quantidade de cimento, optou-se por mantê-la fixa na proporção de 12,5% em massa. De acordo com 

literatura existente sobre tijolos de solo-cimento, 10% de cimento já seria considerado ideal, porém optou-se por uma 

quantidade maior para evidenciar o efeito das adições pozolânicas, e também como forma de diversificação da pesquisa. 

 

O teor de umidade (umidade ótima) foi estimado pelo método prático, onde uma pequena porção da mistura 

colocada na palma da mão foi prensada com o fechamento da mão. A mistura não poderia deixar a água sair com o simples 

aperto da mão e deveria formar um bolo firme com o formato da mão fechada e, ao se partir em duas partes, esse bolo 

não deveria esfarelar. Caso a mistura estivesse seca e o bolo esfarelando com facilidade acrescentava-se mais água. No 

caso, o teor de umidade inicial foi de 6% em relação à massa da mistura seca, os demais teores usados para a continuidade 

do ensaio foram 8%, 10%, 12% e 14% totalizando cinco determinações para cada traço em estudo. O valor médio de 

umidade ótima estimado com esse procedimento foi de 11,1% e esse teor de umidade foi mantido para todas as misturas. 

 

Foram produzidas 8 misturas distintas de solo-cimento sendo uma mistura referência, contendo cimento 

Portland, solo e água, e misturas com adição de 3% de nanossílica coloidal, e/ou metacaulim, variando-se os teores do 

metacaulim em 5%, 10% e 15%. A Tabela 1 mostra a composição das misturas confeccionadas nesta pesquisa. 

 

Tabela 1 – Composição das misturas de solo-cimento 

Misturas cimento (g) Solo (g) Areia (g) Água (g) Metacaulim (g) Nanossílica (g) 

REF 300 1050 1050 300 ------- ------- 

NS3 291 1050 1050 249 ------- 60 

Mk5 285 1050 1050 300 15 ------- 

Mk5-NS3 276 1050 1050 249 15 60 

Mk10 270 1050 1050 300 30 ------- 

Mk10-NS3 261 1050 1050 249 30 60 

Mk15 255 1050 1050 300 45 ------- 

Mk15-NS3 246 1050 1050 249 45 60 

 

NS – nanossílica coloidal                   

MK – metacaulim 

 

A nanossílica coloidal e o metacaulim foram adicionados às misturas em substituição parcial à massa de cimento 

Portland. A nanossílica coloidal utilizada nesta pesquisa trata-se de uma suspensão aquosa, desta forma, a dosagem das 

argamassas foi realizada considerando a concentração de nanopartículas de SiO2 na suspensão (15%). Com o intuito de 

manter fixa a relação água / cimento, a quantidade de água contida na suspensão foi subtraída da quantidade de água de 

cada mistura em relação à mistura referência.  

 

Após a confecção das misturas os corpos de prova foram moldados em fôrmas cilíndricas com dimensões 10 x 

5cm e, posteriormente, submetidos à cura em câmara úmida à temperatura de (23±2)ºC, e umidade relativa do ar não 

inferior a 95 %, durante 28 dias. A Figura 1 mostra um conjunto de corpos de prova após a moldagem. 

 

 
Figura 1 - corpos de prova em câmara úmida. 
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2.3 Determinação da resistência à compressão 

 

Para cada traço de solo-cimento produzido nesta pesquisa foi realizada 1 mistura em argamassadeira de 

movimento planetário, sendo que, para cada mistura foram moldados 6 corpos de prova cilíndricos. Os corpos de prova 

foram rompidos aos 28 dias para a determinação da resistência à compressão, bem como o índice de desempenho das 

misturas. 

Após a cura os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de compressão conforme a NBR 5739 [15]. Para a 

determinação da resistência à compressão das misturas foi calculada a média aritmética dos resultados de resistência dos 

6 corpos de prova e ignorados até dois valores a fim de cumprir o requisito de desvio relativo máximo de 6% para o 

cálculo de uma nova média de acordo com a NBR 5752 [14]. Com a obtenção das médias de resistência à compressão foi 

determinado o índice de desempenho das misturas pela Equação 1:  

 

 

𝐼𝐷 
𝑓𝐵

𝑓𝐴
 𝑥 100                                                               (1)  

 

 

Onde: 

ID = índice de desempenho; 

fB = resistência média dos corpos de prova moldados com a mistura B (solo-cimento, nanossílica e/ou metacaulim);   

fA = resistência média dos corpos de prova moldados com a mistura A (solo-cimento). 

 

2.4 Análise estatística dos resultados 

 

Neste trabalho foi realizada a análise de variância para verificar se existem diferenças significativas entre as 

médias dos resultados de resistência à compressão das misturas produzidas. 

A análise de variância é uma ferramenta estatística que permite concluir, com um grau de confiança pré-

determinado, se existem ou não diferenças entre as médias de mais de duas populações. Essa comparação é feita por meio 

de um teste de hipóteses, onde as hipóteses testadas são: 

 

• Hipótese Nula (H0): não existe diferença entre as médias; 

• Hipótese Alternativa (H1): pelo menos uma média é diferente das demais. 

Uma das formas de concluir esse teste é por meio da probabilidade de significância (p-valor). Esta mede a força 

da evidência contra H0 em uma escala numérica. Um p-valor pequeno indica uma forte evidência para se rejeitar H0. O 

valor de referência utilizado neste trabalho foi de 5% (α = 0,05). Isto representa a probabilidade de se rejeitar H0. Logo, 

o nível de confiança associado ao teste é de 95%. Sendo assim, utiliza-se a seguinte regra de decisão: 

 

• Rejeitar H0 se p-valor < 0,05; 

• Não rejeitar H0 se p-valor ≥ 0,05. 

Se a análise estatística conduz à hipótese de que as diferenças observadas entre as médias amostrais são devidas 

às variações aleatórias na amostra, conclui-se que as médias dos resultados de resistência à compressão são iguais. Por 

outro lado, se pelo menos uma das médias amostrais for diferente das demais, conclui-se que as médias não são iguais e 

as variáveis em questão exercem mudanças significativas no comportamento das propriedades estudadas. 

 

Foi realizada também a comparação múltipla entre as médias de resistência à compressão, importante nos casos 

de rejeição da hipótese de igualdade. Assim, é importante que se verifiquem quais médias são consideradas diferentes. 

Para esta comparação, utilizou-se o teste de Duncan, para que se separem as variáveis aplicadas ao estudo em grupos 

homogêneos, agrupando médias estatisticamente semelhantes e separando as médias diferentes.  
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

3.1 Caracterização dos materiais 

 

A Tabela 2 mostra os resultados dos ensaios de caracterização do solo utilizado nesta pesquisa. 

 

Tabela 2 – Resultados de caracterização do solo 

 

Características físicas Norma (ABNT) Valor 

Massa específica (g/cm3) 6508 2,68 

Massa unitária (g/cm3) 7251 1,54 

Limite de Liquidez (%) 6459 24 

Limite de Plasticidade (%) 7180 10,8 

Material que passa # 4,8mm (%) 6502 100 

Material que passa # 0,075 (%) 6502 10 

 

A Figura 2 mostra a composição granulométrica do solo utilizado nesta pesquisa. 

 

 
Figura 2 - Composição granulométrica do solo. 

 

Observa-se na Tabela 3 que a resistência à compressão do cimento CPII F-32 atende aos requisitos estabelecidos 

na NBR 11578 [16], ou seja, deve apresentar resistência à compressão média maior ou igual a 10MPa aos 3 dias, maior 

ou igual a 20MPa aos 7 dias e, maior ou igual a 32 MPa aos 28 dias. O índice de finura por peneiramento apresentou um 

valor de 6,78%, estando em conformidade com a NBR 11578 [16] que estabelece o valor máximo de 12%. O tempo de 

início de pega também está em conformidade com a norma citada que estabelece o tempo mínimo de 1 hora.  

 

 

 

Tabela 3 - Resultados dos ensaios de caracterização do cimento CPII F-32 utilizado nesta pesquisa. 

 

Cimento Portland 

Tempo de pega 
#200 

Resistência à compressão 

Início  Fim 1 dia 7 dias 28 dias 

h:min h:min % MPa MPa MPa 

CPII F-32 02:38 03:15 6,78 18,55 27,34 32,09 

 

A espectroscopia por fluorescência de raios X foi realizada no metacaulim e no cimento CPII-F32 para o estudo 

da composição química desses materiais. A Tabela 4 mostra a composição química do metacaulim e do cimento CPII-

F32.  
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Tabela 4 - Componentes químicos do metacaulim e do cimento CPII-F32 obtidos por fluorescência de raios X. 

 

Componentes químicos Metacaulim Cimento CPII-F32 

Perda ao fogo 2,89 6,14 

Resíduo insolúvel ----- 1,49 

trióxido de enxofre (SO3) ----- 2,67 

Óxido de magnésio (MgO) 1,51 1,50 

Dióxido de silício (SiO2) 57,43 18,75 

Óxido de ferro (Fe2O3) 2,08 2,88 

Óxido de alumínio (Al2O3) 32,58 4,37 

Óxido de cálcio (CaO) 0,07 63, 45 

Óxido de cálcio livre (CaO) ----- 0,89 

Álcalis 

totais 

Óxido de sódio (Na2O) 0,04 0,04 

Óxido de potássio (K2O) 0,33 0,31 

Equiv. Alcalino 0,26 0,29 

Álcalis 

solúveis em 

água 

Óxido de sódio (Na2O) 0,00 0,00 

Óxido de potássio (K2O) 0,14 0,17 

Equiv. Alcalino 0,14 0,13 

Sulfato de cálcio (CaSO4) ----- 5,62 

 

O ensaio de difração de raios X foi realizado na nanossílica e no metacaulim com o intuito de identificar 

estruturas cristalinas presentes nas amostras. Quanto menor a presença de material cristalino, maior o teor de material 

amorfo e maior a reatividade do material. A Figura 3 ilustra os difratogramas obtidos com a difração de raios-X (DRX) 

da nanossílica coloidal e do metacaulim utilizados nesta pesquisa. O difratograma da nanossílica coloidal mostra que não 

foram identificados picos de materiais cristalinos, ou seja, apresenta-se completamente amorfa.  

 

 
      (a)                                                                               (b)  

Figura 3: Difratograma de raios-X do metacaulim (a); e da nanossílica (b). 

 

A estrutura do metacaulim, quando sujeita ao tratamento térmico, em temperatura entre 400 ºC e 550 ºC, tem o 

seu arranjo estrutural modificado pela retirada dos íons de hidroxilas, que também é denominado de desidroxilação. O 

material formado é denominado de metacaulinita, apresentando perante a difração de raios X uma estrutura amorfa. 

Entretanto, os picos apresentados no difratograma (Figura 3a) indicam que a argila não sofreu total calcinação para a 

formação do metacaulim. Estes indicam a presença de estruturas cristalinas, correspondentes, possivelmente, ao quartzo, 

caulinita, goetita e ilita. Embora se tenha evidenciado a presença de picos no difratograma de raios X do metacaulim, 

observa-se que este apresenta um halo amorfo correspondente ao desvio da linha base entre os ângulos de 15 e 30 graus 

(2θ), indicando a amorficidade do material. 
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A granulometria das adições minerais interfere diretamente na sua atividade pozolânica. A distribuição 

granulométrica do metacaulim, obtida pelo ensaio de granulometria a laser, é apresentada no gráfico da Figura 4. Ao 

analisar a distribuição granulométrica do metacaulim verificou-se um Diâmetro médio de 29,07 μm, D10 = 2,27 μm e 

D90 = 59,01.  

 

 
Figura 4 - Distribuição granulométrica do metacaulim obtida com o ensaio de granulometria a laser. 

 

A Figura 5 apresenta micrografia do metacaulim obtida por microscopia eletrônica de varredura onde se pode 

observar aglomerados de partículas de morfologia e tamanho variados e micrografias da nanossílica coloidal obtidas com 

a microscopia eletrônica de transmissão, sendo possível observar aglomerados de SiO2, com partículas apresentando 

formato esférico e com pouca variação de tamanho.  

 

 

 
 

Figura 5 – MEV de aglomerados de partículas de metacaulim (a); MET da nanossílica coloidal (b). 

 

3.2 Resistência à compressão das misturas de solo-cimento 

 

Os resultados de resistência à compressão e índice de desempenho aos 28 dias das misturas de solo-cimento 

podem ser observados na Tabela 5.  
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Tabela 5 – Resultados de índice de desempenho e resistência à compressão 

das misturas de solo-cimento aos 28 dias. 

 

Misturas 
Resistência à compressão 

média (MPa)  

Índice de 

desempenho 

REF 2,70 100 

NS3 3,51 130 

Mk5 3,98 147 

Mk5-NS3 5,20 193 

Mk10 4,10 152 

Mk10-NS3 5,33 197 

Mk15 5,00 185 

Mk15-NS3 6,95 257 

 

Observa-se na Tabela 5 o aumento dos resultados de resistência à compressão média e do índice de desempenho 

com o aumento do teor de metacaulim, e o aumento destes parâmetros nas misturas ternárias, contendo metacaulim e 3% 

de nanossílica coloidal. As misturas ternárias, com metacaulim e nanossílica coloidal, foram as que apresentaram os 

maiores resultados de índice de desempenho e resistência à compressão, sendo que, a mistura com 15% de metacaulim e 

3% de nanossílica coloidal apresentou o maior resultado de resistência à compressão e índice de desempenho, dentre as 

misturas estudadas. 

 

O fato destas misturas, com substituição de cimento Portland por metacaulim e/ou nanossílica coloidal, 

apresentarem o aumento da resistência à compressão e índice de desempenho, está relacionado com a atividade pozolânica 

e o efeito filler proporcionados por estes materiais. Ressalta-se que a adição de nanossílica, apresenta grande 

potencialidade em aumentar a resistência e a compacidade das misturas devido ao tamanho de partícula muito reduzido, 

bem como a sua elevada amorficidade. Além disso, observa-se um efeito sinérgico nas misturas ternárias, que 

apresentaram resultados mais elevados de resistência à compressão. A Figura 6 apresenta um gráfico com o índice de 

desempenho das misturas. 

 

 
 

Figura 6 – Resultados de índice de desempenho das misturas de solo-cimento. 
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3.3 Análise estatística dos resultados 

 

A Tabela 6 apresenta os resultados obtidos na análise de variância para as médias de resistência à compressão 

das diferentes misturas de solo-cimento produzidas neste trabalho. Como dito, foi considerado um nível de significância 

de 5% (=0,05), com isto, o P-valor (probabilidade de significância) mostra a que nível os resultados são estatisticamente 

significativos.  

 

Tabela 6 - Resultados da análise de variância para verificação das diferenças entre as médias de resistência à 

compressão obtidas com as diferentes misturas. 

 Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 585,57 7 169,6591 26,59031 0,000032 2,37201 

Dentro dos grupos 47,63 22 6,727586    

       
Total 633,2 29     

 

Onde: 

GL= graus de liberdade;  

SQ = soma dos quadrados;  

MQ = média quadrática; 

P-Valor = probabilidade das diferenças entre as médias serem significativas; 

R2
mod= coeficiente de determinação do modelo. 

 

 Analisando a Tabela 6 verifica-se que as médias de resistência à compressão apresentam diferenças 

significativas, retratando que a utilização da nanossílica, individualmente ou em conjunto com metacaulim, em 

substituição parcial ao cimento Portland, exerce influências significativas na resistência à compressão das misturas. A 

Tabela 7 mostra os grupos de valores de resistência à compressão das misturas definidos pela comparação múltipla entre 

médias através do teste Duncan. 

 

 

Tabela 7 - Grupos de valores de resistência à compressão das misturas pela comparação múltipla de médias  

através do teste de Duncan. 

 

Misturas 
Resistência à compressão 

média (MPa)  
Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

REF 2,70 X    

NS3 3,51  X   

Mk5 3,98  X   

Mk5-NS3 5,20   X  

Mk10 4,10  X   

Mk10-NS3 5,33   X  

Mk15 5,00   X  

Mk15-NS3 6,95    X 

  

 Analisando a Tabela 7 percebe-se que as médias de resistência à compressão dividem-se em quatro grupos 

distintos, levando-se em consideração as diferenças estatísticas entre estas medias obtidas a partir do teste Duncan. Deve-

se ressaltar que as variações na microestrutura dos materiais cimentícios ocasionadas pela adição de nanossílica, 

individualmente e em conjunto com metacaulim, proporcionam significativas mudanças na sua resistência à compressão. 

Observa-se que a mistura Referência foi a única que ficou no grupo A, ou seja, o grupo de menor resistência, enquanto a 

mistura Mk15-NS3 foi a única que ficou classificada no grupo D, o de maior resistência. As demais misturas enquadram-

se nos grupos B e C, apresentando um ganho de resistência à compressão significativo em relação à mistura Referência. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

• As misturas com adição de metacaulim apresentaram resistência à compressão e índice de desempenho maiores 

que a mistura Referência. 

 

• Ao aumentar o teor de metacaulim observou-se o aumento do índice de desempenho, porém as misturas Mk5 e 

Mk10 não apresentam diferenças significativas de resistência à compressão entre si de acordo com o teste 

Duncan. 

 

• A mistura com 3% de nanossílica coloidal também apresenta resistência à compressão e índice de desempenho 

maiores que a mistura Referência, sendo que as misturas ternárias, contendo metacaulim e nanossílica, 

apresentaram resistência à compressão e índice de desempenho maiores que as misturas binárias, o que 

demonstra um efeito sinérgico proporcionado por estes materiais.   

 

• Destaca-se a mistura Mk15-NS3 com os maiores valores de resistência à compressão, bem como índice de 

desempenho, apresentando um valor de resistência maior que o dobro em relação à resistência da mistura 

Referência. 

 

• A nanossílica, utilizada individualmente e em conjunto com o metacaulim, exerceram influências relevantes na 

resistência à compressão das misturas, demonstrando grande potencialidade para a utilização destes materiais 

em alvenarias de tijolos prensados ou painéis de paredes monolíticas. 
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RESUMO 

 

A construção civil é uma das atividades econômicas que mais geram resíduos, e uma grande parte desses são descartados 

de forma inadequada e, por conseguinte provocam impactos ambientais. Foram produzidas argamassas com fibras kraft 

com substituição em volume de agregados nos teores 0,1%; 0,25%; 0,5% e 1,0%, e um traço sem adição de fibras. Foi 

analisada a influência da adição das fibras kraft no estado fresco, através do consumo de aditivo superplastificante 

necessário para atingir a trabalhabilidade fixada no ensaio de mesa de consistência. No estado endurecido, as argamassas 

produzidas foram avaliadas segundo os ensaios de resistência à tração na flexão, resistência à compressão, absorção de 

água por capilaridade e por imersão. Com base nos resultados obtidos, verifica-se que há o aumento da absorção de água 

nas argamassas com fibras, sendo justificado pelo aumento do índice de vazios. O ensaio de flexão na tração, demonstrou 

que a adição das fibras acarreta em um incremento de resistência em relação à argamassa sem fibras, principalmente para 

teores menores de adição. Para a compressão, nota-se que a resistência diminui ao aumentar o teor de fibras, 

principalmente para a idade de 28 dias.  

 

Palavras-chave: papel kraft; resíduos; compósito; argamassa. 

 

ABSTRACT 

 

Civil construction is one of the economic activities that generates the most waste, and a large part of these are disposed 

of improperly and therefore cause environmental impacts. Mortars were produced with kraft fibers with volume 

substitution of aggregates at 0.1%; 0.25%; 0.5% and 1.0% levels, and a mixture without added fibers. The influence of 

the addition of kraft fibers in the fresh state was analyzed, through the consumption of superplasticizer additive necessary 

to achieve the workability set in the consistency table test. In the hardened state, the mortars produced were evaluated 

according to the tests of tensile strength in flexion, compressive strength, water absorption by capillarity and by 

immersion. Based on the results obtained, it appears that there is an increase in water absorption in mortar with fibers, 

which is justified by the increase in the void index. The flexural tensile test demonstrated that the addition of fibers leads 

to an increase in strength in relation to the mortar without fibers, mainly for lower levels of addition. For compression, it 

is noted that the resistance decreases when the fiber content increases, mainly for the age of 28 days.  

 

Keywords: kraft paper; waste; composite; mortar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A construção civil é parte significativa da economia brasileira. Em termos de estabelecimentos (dado que inclui empresas 

e filiais), no Brasil, a construção civil conta com 176 mil, o que representa 34% do total da indústria. Em termos de 

emprego, o segmento gera 24% do total de vagas, segundo dados da Federação das Indústrias do Distrito Federal [1], 

apresentados em 2017. Em contrapartida com o potencial desenvolvimento urbano e social proporcionado pela construção 

civil, tem-se a problematização envolvendo os resíduos gerados por este setor. Dados da Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais [2], afirmam que, aproximadamente, 50% de todo resíduo gerado no 

Brasil é proveniente das atividades de construção e demolição [3]. 

 

Segundo o relatório anual de 2017 da ABRELPE [2], a taxa de coleta de resíduos de construção e demolição no ano de 

2016 foi de 123.619 toneladas ao dia, no Brasil. A quantidade coletada de resíduos por dia diminuiu em 2016, em relação 

ao ano anterior. Porém, esse não é indicativo de que houve uma menor produção de resíduos no ano. Ao contrário, a 

associação aponta a tendência do aumento da geração de resíduos de construção e demolição, porém esses dados 

representam que uma maior quantidade de resíduos não foi coletada, sendo estes descartados em locais inadequados. 

 

O setor da construção civil é o maior responsável por grande parcela da utilização dos recursos naturais, o consumo desses 

recursos é elevado, devido ao grande volume de perdas incorporadas às construções ou eliminadas como resíduos. De 

acordo com John [4], a perda incorporada, apesar de na maioria das vezes ser menos perceptível que a perda que sai da 

obra na forma de resíduos, é causadora de consumo excessivo de recursos e geração de desperdício. 

 

A necessidade de encontrar soluções para minorar os impactos negativos causados pela construção civil impulsionou o 

desenvolvimento de diversos estudos nas áreas de tecnologia de construções, processos construtivos e materiais. 

Reutilizar materiais no ciclo construtivo favorece tanto a diminuição do esgotamento dos recursos minerais quanto a 

problemática dos resíduos. Em vez de buscar mais insumos naturais para produção de materiais primas para construção, 

a obra conta com insumos alternativos, advindos de materiais que seriam considerados lixo [5]. 

 

De acordo com o contexto abordado, destaca-se a reutilização de matérias primas celulósicas já utilizadas no ciclo 

construtivo, como o caso do papel kraft multifoliado, do qual se produzem embalagens de cimento e argamassa. Segundo 

Buson [6], o papel kraft apresenta alta resistência, sendo submetido a padrões rígidos exigidos pelos fabricantes e 

consumidores de cimento. É um material com propriedades potenciais atrativos no contexto da construção civil. 

 

Levando em consideração que aproximadamente 70% do cimento consumido no país é na forma ensacada [7], tem-se 

uma grande geração de resíduo referente as embalagens de papel krft, as quais possuem potencial para utilização das suas 

fibras em matrizes cimentícias. Desta forma, o trabalho tem como proposta a avaliação dos efeitos da adição de fibras 

provenientes de embalagens de papel kraft nas propriedades físicas e mecânicas de argamassas. 

 

3. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

A pesquisa propõe a produção de argamassas com adição de fibras kraft obtidas por um processo de reciclagem de 

embalagens de cimento coletas em obras após a sua utilização. 

 

Com o objetivo de realizar o ajuste do traço, são realizados em laboratório os ensaios de penetração de cone e mesa de 

consistência para a determinação da trabalhabilidade da argamassa. Posteriormente são realizados os ensaios do 

compósito no estado endurecido, referentes a resistência à compressão, resistência à tração na flexão e absorção de água 

por capilaridade e por imersão. 

 

Para esta pesquisa foram moldados 45 corpos de prova prismáticos de dimensões 4x4x16cm, de acordo com o traço e 

procedimentos de moldagem da ABNT NBR 7215:2019 [8].  

 

3.1 – Fibra kraft 

 

A primeira etapa do programa experimental consiste na obtenção das fibras kraft para produção das argamassas. Essa 

fibra advém de um processo de reciclagem de embalagens de cimento já utilizadas no setor da construção civil, as quais 

foram armazenadas para utilização nessa pesquisa. 

 

982



 

 
 

 

 

 

O processo de obtenção das fibras foi realizado segundo descrito em Alves [9], o qual consiste em uma limpeza inicial 

das embalagens, posteriormente esse papel é fragmento, imerso em um tanque com água e com o auxílio de um agitador 

mecânico inicia-se a dispersão das fibras. Após essa etapa retira-se o excesso de água e essa é colocada para secagem 

para ser armazenada e utilizada na produção das argamassas, conforme pode ser visto na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Fibra kraft obtida após o processo de reciclagem das embalagens de cimento Portland. 

 

Nesta pesquisa, a adição de fibras kraft foi por substituição em volume, devido a diferença proporcional entre a massa 

específica das fibras e a massa específica dos agregados, podendo gerar uma concentração muito grande de fibras 

adicionadas ao compósito.  

 

Desta forma, forma produzidas argamassas com o cimento Portland CP V – ARI, areia rosa, areia mix e pó de brita, com 

teores de adição de fibras kraft de 0,1%; 0,25%; 0,5% e 1,0% e também foram produzidas argamassas sem fibra como 

referência. 

 

3.2 – Agregados 

 

Os agregados utilizados foram caracterizados pelos ensaios de granulometria NBR NM 248:2001 [10], massa específica 

NBR NM 52:2009 [11] e massa unitária NBR NM 45:2006 [12], conforme resultados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Resultado dos ensaios de caracterização dos agregados. 

Agregado 
Módulo de 

finura (%) 

Dimensão máxima 

característica (mm) 

Materiais 

pulverulentos (%) 

Massa específica 

(g/cm3) 

Massa unitária 

(Kg/m3) 

Areia rosa 1,16 2,36 2,82 2,65 810,00 

Areia mix 3,24 4,75 7,11 2,71 1110,00 

Pó de brita 3,04 2,40 4,72 2,71 1070,00 

 

Nota-se que todos os agregados são miúdos e que de acordo com o coeficiente de continuidade estes se classificam como 

agregados com granulometria uniforme e sem continuidade. Segundo essa classificação, espera-se uma argamassa 

produzida com maior índice de vazios, menor trabalhabilidade e maior consumo de água. 

 

3.3 – Aditivo  

 

O aditivo utilizado foi o superplastificante TEC-FLOW 50N, com massa específica na faixa de 1,09 – 1,13 g/cm³, de 

acordo com a definição da ABNT NBR 11768-3:2019 [13]. A indicação de dosagem é de 0,3% a 1,2% em massa, em 
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relação à quantidade de cimento adicionada. O aditivo foi escolhido para adequar a trabalhabilidade sem necessitar de 

correção do traço com adição de água para compensar a adição das fibras kraft. 

 

Para a dosagem do aditivo, foi fixado o espalhamento de 220 ± 10 mm no ensaio de mesa de consistência. Para obter a 

dosagem correta de aditivo para cada traço produzido, foi estimada uma porcentagem de aditivo, produzida a argamassa 

com esta porcentagem, realizado o ensaio da mesa de consistência e avaliado o resultado obtido. Caso não fosse 

satisfatória, uma nova argamassa era produzida com um novo teor de aditivo estimado, até obter o resultado esperado.  

 

3.4 – Produção das argamassas 

 

As argamassas foram produzidas de acordo com a norma ABNT NBR 7215:2019 [8], com algumas modificações devido 

a adição de fibras kraft e do aditivo que não constam na norma, e a quantidade de água de 300g foi mantida. A fibra kraft 

e o aditivo foram adicionados nos trinta segundos reservados a adição das frações dos agregados. Os agregados utilizados 

foram adicionados em massa, de acordo com a Tabela 2 que apresenta as quantidades totais de insumos, considerando as 

alterações das frações previstas na norma e da substituição, em volume, de fibras kraft. 

 

Tabela 2 - Definição dos traços a serem produzidos, em massa, com adição de fibras kraft. 

Traço Cimento (g) Areia rosa (g) Pó de brita (g) Areia mix (g) Fibra kraft (g) 

Referência 624,00 468,00 468,00 936,00 0,00 

0,10% 624,00 467,53 467,53 935,06 1,00 

0,25% 624,00 466,83 466,83 933,66 2,60 

0,50% 624,00 465,66 465,66 931,32 5,20 

1,00% 624,00 463,32 463,32 926,64 10,40 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Dosagem do aditivo 

 

Na Tabela 3 são apresentados os percentuais de aditivo superplastificante utilizado nos traços de argamassas produzidas 

com adição de fibra kraft. 

 

Tabela 3 - Dosagem de aditivo superplastificante de acordo com o teor de adição de fibra kraft de cada argamassa. 

Traço % Aditivo  

Referência 0,33 

0,10% 0,35 

0,25% 0,40 

0,50% 0,55 

1,00% 1,20 

 

Para a argamassa com 1,0% de adição de fibra kraft, a trabalhabilidade desejada não foi obtida, de acordo com o critério 

estabelecido nessa pesquisa para o ensaio de mesa de consistência. O valor máximo de aditivo recomendado pelo 

fabricante é de 1,2%, não permitindo um maior teor de adição na argamassa com 1,0% de fibra kraft, onde foi respeitado 

esse limite. 

 

A adição das fibras kraft na argamassa diminui sua fluidez, portanto a quantidade de superplastificante a ser adicionada 

para obter a trabalhabilidade requerida aumenta conforme o aumento do teor de fibras. 

 

4.2 Determinação da trabalhabilidade 

 

Para os ensaios da mesa de consistência e penetração de cone realizados, os resultados estão expressos na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Resultados dos ensaios de mesa de consistência e penetração de cone para as argamassas com diferentes 

teores de adição de fibras kraft. 

Traço Mesa de consistência (mm) Penetração de cone (mm) 

Referência 210,67 18 

0,10% 211,00 19 

0,25% 212,67 19 

0,50% 221,00 24 

1,00% 175,00 14 

 

Para o ensaio de mesa de consistência, apenas o traço com teor de adição de fibras de 1,0% não obedeceu ao limite 

estabelecido como referência de 210 ± 10 mm, devido ao limite máximo de aditivo. Assim como no ensaio de mesa de 

consistência, para o ensaio de penetração de cone a argamassa com 1,0% de adição de fibra kraft também obteve menor 

valor, devido ao limite máximo de dosagem do aditivo. 

 

A adição de fibras kraft na argamassa gera uma diminuição da trabalhabilidade, o que influencia diretamente na 

capacidade de fluidez da argamassa, dificultando sua utilização por diminuir sua capacidade de espalhamento, transporte 

e adensamento, características necessárias a esse tipo de material. 

 

O ensaio de penetração de cone, ao contrário da mesa de consistência, pode atuar como uma ferramenta de controle da 

consistência das argamassas. No ensaio de penetração de cone, nota-se que as argamassas com adição de fibras kraft 

obtiveram maiores valores de penetração de cone, devido a adição de aditivo superplastificante nessas argamassas, o que 

era desejado, para obter melhor trabalhabilidade nas argamassas com adição de fibras kraft, pois as fibras conferem maior 

coesão à mistura, dificultando o seu espalhamento. 

 

4.3 Resistência mecânica 

 

Para o ensaio de tração na flexão, a resistência à tração para cada traço é dada pela média das resistências individuais dos 

blocos rompidos. Os resultados são apresentados na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Resultados do ensaio de resistência à tração na flexão para as idades de 7 e 28 dias. 
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Todas as argamassas analisadas obtiveram ganho de resistência à tração na flexão, sendo este valor de resistência maior 

para as argamassas com adição de fibras kraft no teor de 1,0%. De acordo com Tonoli et al. [14], o ganho de resistência 

à tração na flexão é um dos principais atrativos ao uso das fibras celulósicas em compostos cimentícios. 

 

Para o ensaio de resistência à compressão, são apresentadas as médias dos valores individuais obtidos, conforme pode ser 

visto na Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Resistencia à compressão das argamassas nas idades de 7 e 28 dias. 

 

Na idade de 7 dias, para a maioria dos traços, a resistência obtida foi maior que a argamassa de referência, chegando a 

um incremento máximo de 5,2%, para o teor de 1,0% de fibras. Apenas a argamassa com 0,25% de fibra kraft apresentou 

valor de resistência inferior a argamassa de referência. Porém, as argamassas com idade de 28 dias obtiveram resultados 

de resistência à compressão menores para os traços com adição das fibras em relação ao traço de referência, com exceção 

da argamassa com adição de 0,50% de fibra kraft. 

 

A argamassa sem adição de fibras kraft, apresentou um ganho de resistência aos 28 dias maior que as argamassas com 

fibras, pois as fibras geram um aumento de porosidade e absorção de água das argamassas. Para esta, o ganho percentual 

foi de 13,2%; enquanto os outros traços apresentaram ganho médio de 7%.  

 

A utilização do aditivo superplastificante permitiu que as fibras fossem adicionadas sem que houvesse perda de 

trabalhabilidade da argamassa. Esse fator é determinante nos resultados a serem obtidos de resistência, pois possibilitou 

que os corpos de prova fossem fabricados com melhor adensamento, e, portanto, com menor porosidade, o que influenciar 

na diminuição da resistência. 

 

4.4 Absorção de água 

 

O resultado do ensaio de absorção de água por imersão pode ser visto na Figura 4, o qual apresenta o gráfico de absorção 

de água pela raiz do tempo, conforme orientado pela ABNT NBR 15259:2005 [15]. O gráfico está apresentado com as 

regressões lineares realizadas para os traços, a fim de obter os coeficientes angulares. A análise de dados foi realizada 

pelo software Excel. 
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Figura 4 – Absorção de água por capilaridade em função da raiz do tempo em minuto para os corpos de prova de 

referência e com diferentes teores de adição de fibra kraft. 

 

Observa-se que, a adição de fibra kraft nos pequenos teores em que foi adicionada, pouco alterou a absorção de água por 

capilaridade da argamassa. Destaca-se que o maior teor de adição de fibras (1,0%) apresentou o maior resultado para a 

absorção.  

 

No ensaio de absorção de água por imersão foi possível obter os dados de absorção, assim como, o índice de vazios das 

argamassas. Os resultados são mostrados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Resultados do ensaio de absorção de água por imersão e do índice de vazios das argamassas. 

Traço Absorção de água (%) Índice de vazios (%) 

Referência 7,60 15,30 

0,10% 7,74 15,50 

0,25% 7,87 15,77 

0,50% 8,00 15,94 

1,00% 8,81 17,21 

 

As argamassas com adições das fibras kraft apresentaram valores maiores de absorções de água, e índices de vazios, pois 

a adição de fibras na argamassa possui uma tendência de aumentar a incorporação de ar durante a mistura, gerando um 

consequente aumento da absorção de água e a porosidade, além da alta capacidade de absorção de água pela fibra kraft. 

 

Destacam-se os resultados obtidos para a argamassa com adição de 1,0% de fibra kraft, onde os valores de absorção de 

água e consequentemente de índice de vazios foram mais elevados. Uma possível causa é o fato de que a trabalhabilidade 

deste traço ficou prejudicada em relação as demais argamassas, onde não foi possível obter um adensamento efetivo, 

devido a dosagem do aditivo. 
 

5. CONCLUSÃO 

 

Destaca-se o avanço quanto ao conhecimento da influência da adição de fibras kraft em argamassas, que, nesta pesquisa, 

pôde ser melhor avaliada. Fixando a propriedade da trabalhabilidade no estado fresco, para todos os traços, com a 

utilização de aditivo superplastificante, foi possível delimitar uma variante e isolar a análise à específica influência da 

adição das fibras celulósicas, nos estados fresco e endurecido. 
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Dos resultados obtidos, conclui-se que as fibras diminuem a trabalhabilidade da argamassa, conforme são adicionadas, o 

que pôde ser garantido pelo aumento do consumo de aditivo superplastificante dos traços. 

 

No estado endurecido, as argamassas produzidas com as fibras apresentaram desempenho satisfatório na resistência à 

tração na flexão. Os traços com fibras kraft obtiveram maiores resistências, em comparação ao traço de referência, para 

as idades de 7 e 28 dias. 

 

Entretanto, a resistência à compressão foi, em parte, afetada negativamente pela adição das fibras kraft. Nos ensaios 

realizados na idade de 7 dias, as resistências obtidas foram próximas à da argamassa de referência, com alguns traços 

apresentando resultados mais elevados que a argamassa sem fibras. Porém, para os ensaios na idade de 28 dias o 

desempenho das argamassas com o kraft ficaram, na maioria, abaixo do valor de referência. O ganho de resistência no 

decorrer dos 28 dias foi afetado pela adição das fibras. 

 

No ensaio de absorção de água, foi possível observar o aumento do índice de vazios da argamassa, devido a adição de 

fibras, resultando consequentemente em uma maior absorção de água, conforme aumenta o teor de adição de fibras. Para 

a argamassa com 0,5% de adição de fibra kraft a absorção foi 0,4% maior que a argamassa de referência e o índice de 

vazios de 0,64%. A argamassa com adição de 1,0% de fibra kraft obteve maiores valores de absorção, o que pode ser 

justificado, também, pela menor trabalhabilidade da argamassa, pois estas foram moldadas com maior dificuldade de 

adensamento, devido ao limite de adição do aditivo superplastificante. 

 

Com base nas análises efetuadas e, considerando a motivação de produção deste material, é possível considerar a adição 

das fibras kraft na produção de argamassas, obtendo um material com bom desempenho nos quesitos avaliados. Dos 

traços de 0,10%; 0,25% e 0,50% de adição das fibras, os resultados obtidos foram positivos, indicando serem potenciais 

taxas para utilização.  

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao Programa de Pós Graduação em 

Estruturas e Construção Civil da Universidade de Brasília (PECC - UnB). 

 

REFERÊNCIAS 

 

[1] FIBRA. Construção civil representa 6,2% do PIB Brasil. Brasília, 14 de fev. 2017. Disponível em 

<https://www.sistemafibra.org.br/fibra/sala-de-imprensa/noticias/1315-construcao-civil-representa-6-2-do-pib-brasil > 

acesso em jun. 2018. 

 

[2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS - ABRELPE. 

Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil. São Paulo, 2017. Disponível em: 

<www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2017.pdf>. Acesso em: 25 de maio de 2018. 

 

[3] MARQUES NETO, J. C. (2009). Estudo da gestão municipal dos resíduos de construção e demolição na bacia 

hidrográfica do Turvo Grande. Dissertação de Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental, Escola de Engenharia 

de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, SP. 

 

[4] JOHN, L. (Ed.) Ciência e Meio Ambiente. O Estadão, São Paulo, 4 jun. de 2002. Disponível em < 

https://www.estadao.com.br/ciencia/noticias/2002/jun/04/261.html>. Acesso em dez. 2017. 

 

[5] SILVA, A. C. (2002). Estudo da durabilidade de compósitos reforçados com fibras de celulose. Dissertação de 

Mestrado em Construção Civil. Departamento de Engenharia de Construção Civil, Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, SP. 128p. 

 

[6] BUSON, M. A. (2009) Krafterra: Desenvolvimento e Análise Preliminar do Desempenho Tecnico de 

Componentes da Terra com a Incorporação de Fibras de Papel Kraft provenientes da Reciclagem de Saco de 

Cimentos para Vedação Vertical. Tese (Doutorado) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de Brasília, 

Brasília, DF. 135 p. 

988



 

 
 

 

 

 

 

[7] SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO - SNIC. Produção nacional de cimento por regiões e 

estados (t) 2017. Disponível em: < http://snic.org.br/assets/pdf/numeros/1528825391.pdf >. Acesso em: 3 mai. 2018. 

[8] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT NBR 7215. Cimento Portland - Determinação 

da resistência à compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2019. 

 

[9] ALVES, L. S. (2016). Influência da adição de fibras de celulose (papel kraft) nas características dos blocos de 

concreto não estrutural. Dissertação de Mestrado em Estruturas e Construção Civil, Publicação E.DM-03A/16, 

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 129p. 

 

[10] ASSOCIAÇÃO MERCOSUL DE NORMALIZAÇÃO – AMN NBR NM 248: Agregados - Determinação da 

composição granulométrica. Rio de Janeiro, 2001. 

 

[11] ASSOCIAÇÃO MERCOSUL DE NORMALIZAÇÃO – AMN NBR NM 52: Agregado miúdo - Determinação da 

massa específica e massa específica aparente. Rio de Janeiro, 2009. 

 

[12] ASSOCIAÇÃO MERCOSUL DE NORMALIZAÇÃO – AMN NBR NM 45. Agregados - Determinação da massa 

unitária e do volume de vazios: Classificação. Rio de Janeiro, 2006.  

 

[13] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT NBR 11768-3: Aditivos químicos para concreto 

de cimento Portland Parte 3: Ensaios de caracterização. Rio de Janeiro, 2019. 

 

[14] TONOLI, G. H. D.; BELGACEM, M. N.; SIQUEIRA, G.; BRAS, J.; SAVASTANO JR. H; LAHR F. A. R. (2013). 

Processing and dimensional changes of cement based composites reinforced with surface-treated cellulose fibres. Cement 

& Concrete Composites v. 37 p 68–75, 2013. 

 

[15] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT NBR 15259: Argamassa para assentamento e 

revestimento de paredes e tetos – Determinação da absorção de água por capilaridade e do coeficiente de capilaridade, 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

989



 

 
 

 

 

 

 

ÁREA TEMÁTICA: Sustentabilidade 

 

 

ESTUDO DA VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS SOLO-CIMENTO 

 

 
CAMPOS, Isaque Carlos1; PINA, Rafael Costa Álvares de2; GOMES, Kíria Nery Alves do Espírito Santo3 

 
1 UniEVANGÉLICA – Centro Universitário de Anápolis, Anápolis, Brasil, eng.isaquecampos@gmail.com, 0000-0002-

9232-5106 
2 UniEVANGÉLICA – Centro Universitário de Anápolis, Anápolis, Brasil, rafaelcostaeng2018@hotmail.com, 0000-

0002-6630-8791 
3 UniEVANGÉLICA – Centro Universitário de Anápolis, Anápolis, Brasil, kiriagomes@gmail.com, 0000-0003-1025-

9481 

 

 

RESUMO 

 

O tijolo solo-cimento, popularmente conhecido como tijolo ecológico, surgiu como uma alternativa em atender o 

desenvolvimento sustentável da construção civil. O intuito da pesquisa é promover a disseminação quanto a utilização 

deste material, visto que, ainda há resistência na implementação de novas tecnologias no setor, mesmo este sendo um 

grande causador de impactos ecossistêmicos. Buscou-se a implementação de outro viés sustentável na obtenção do tijolo 

solo-cimento, utilizando agregado sustentável oriundo do resíduo de construção e demolição (RCD). Verificou-se a 

viabilidade de cunho econômico e técnico na substituição parcial de solo por RCD na fabricação dos tijolos solo-cimento. 

Os tijolos solo-cimento foram fabricados, seguindo as prescrições normativas contidas na NBR 10833 (ABNT) [1], com 

variadas proporções de solo por substituição de RCD beneficiado, conhecido como areia reciclada, variando entre teores 

de 0%, 10%, 20% e 30%. Em relação ao comportamento mecânico, observou-se um maior ganho de resistência à 

compressão no traço com substituição de 20% de areia reciclada. A adição do RCD beneficiado, apresentou alterações 

referentes ao ganho de resistência à compressão e também ao custo do tijolo. Foi constatado que a utilização do RCD 

apresenta vantagens econômicas e técnicas em sua substituição, desde que observado a variação contida na fabricação.  

 

Palavras-Chave: Tijolo ecológico; Sustentabilidade; Resíduo de Construção e Demolição; Areia Reciclada. 

 

ABSTRACT 

 

The soil-cement brick, popularly known as ecological brick, emerged as an alternative to meet the sustainable 

development of civil construction. The purpose of the research is to promote dissemination regarding the use of this 

material, since there is still resistance in the implementation of new technologies in the sector, even though this is a major 

cause of ecosystem impacts. We sought to implement another sustainable bias in obtaining soil-cement bricks, using 

sustainable aggregate from construction and demolition waste (RCD). The economic and technical feasibility of partial 

replacement of soil by RCD in the manufacture of soil-cement bricks was verified. The soil-cement bricks were 

manufactured, following the normative prescriptions contained in NBR 10833 (ABNT) [1], with varied proportions of 

soil by substitution of processed RCD, known as recycled sand, varying between contents of 0%, 10%, 20% and 30%. 

Regarding the mechanical behavior, a greater gain in compressive strength was observed in the mix, with the replacement 

of 20% recycled sand. The addition of the processed RCD, showed changes related to the gain in compressive strength 

and also to the cost of the brick. It was found that the use of RCD has economic and technical advantages in its 

replacement, provided that the variation contained in the manufacture is observed. 

 

Keywords: Ecological brick; Sustainability; Construction and Demolition Waste; Recycled sand. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Conselho Internacional da Construção – CIB [2], o funcionamento da indústria da construção Civil é o ramo 

de ocupações humanas que mais extenuam os recursos naturais e manipula energia de maneira abundante, gerando 

variados impactos ecossistêmicos, além desses elementos é de suma importância ressaltar a grande quantidade de resíduos 

sólidos que são gerados amplamente por essas atividades. 

 

Consequentemente, a elaboração de recentes metodologias tecnológicas e a criação de novos materiais de pequeno 

impacto ambiental, desde que estabeleça um vínculo vantajoso de custo-benefício, são extremamente indispensáveis para 

a consolidação e prosperidade na esfera organizacional e executiva da construção civil, sendo que a provável insuficiência 

de recursos acaba por se tornar um dos principais argumentos na busca por elementos construtivos sustentáveis. 

 

Dentre as técnicas construtivas em prol da busca pela redução dos abalos ambientais, destaca-se o que chamamos de tijolo 

de solo-cimento também conhecido como tijolo ecológico, que em sua estrutura física é constituído basicamente por solo 

consolidado com cimento portland e água, modelado por intermédio de prensas manuais ou hidráulicas. 

 

2. SUSTENTABILIDADE 

 

2.1 Sustentabilidade e engenharia civil 

 

Há uma crescente demanda na área da construção civil devido ao intensivo ritmo de desenvolvimento urbano fomentado 

pelos créditos habitacionais. Esta indústria causa impactos ambientais devido ao consumo elevado de recursos esgotáveis 

e pelo desconhecimento dos meios que geram poluição e degradação do meio ambiente. 

 

A questão dos resíduos de construção civil, tem sido questão abrangente no Brasil pela alta quantidade de material gerado.  

Em relação a termos de coleta, uma pesquisa apresentada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais, apresenta uma quantidade estimada de resíduos de construção civil coletados em 2010 de 99.354 

toneladas por dia, conforme ABRELPE [3]. 

 

Segundo Brasileiro e Matos [4], o resíduo de construção e demolição gerado é utilizado como matéria-prima para 

agregados de excelente qualidade, podendo ser reaproveitados em uma série de processos construtivos, são exemplos: 

confecção de tijolos, meio fio, calçadas, blocos pré-moldados, argamassa de revestimento, camadas de base e sub-base, 

pavimentos, dentre outros. 

 

O conceito de sustentabilidade não possui medida absoluta, todo projeto sempre poderá adotar soluções que diminuam 

seus impactos ambientais adequando seus meios de produção e direcionando seus resíduos para serem reaproveitados. 

 

2.2 Gerenciamento de resíduos 

 

As gestões responsáveis dos resíduos gerados em canteiros de obras necessitam de um entendimento das dificuldades 

relacionadas aos processos construtivos de uma edificação e as complexidades em combinar os métodos de disposição 

dos resíduos. A implementação de programas é fundamental para auxiliar na gestão dos resíduos e proporcionar uma 

maior propagação dos conhecimentos de posturas sustentáveis por parte dos colaboradores. 

 

No âmbito nacional, os resíduos de construção civil são gerados em uma escala preocupante, eles são coletados no 

montante de 7.192.372,71 toneladas/ano de origem pública, e de 7.365.566,51 toneladas/ano de origem privada, 

totalizando 14.557.939,22 toneladas/ano, segundo dados coletados pelo Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento - SNIS (BRASIL) [5]. 

 

No Brasil, a gestão e manuseio de resíduos de construção e demolição estão baseados, desde 2002, pela resolução 307 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. As legislações vigentes que regem o saneamento básico definidas 

pela política nacional para os resíduos sólidos incorporam as indicações gerais desta resolução e posicionam suas 

definições de saneamento e gestão dos resíduos (BRASIL) [6]. 
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i. Resolução CONAMA 

 

Verificada a necessidade de implementação de diretrizes para a efetiva redução dos impactos ambientais, em 5 de julho 

de 2002 é gerada a resolução CONAMA de número 307, com o intuito de estabelecer critérios e métodos para o 

gerenciamento dos resíduos da construção civil. O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA é o órgão 

responsável do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, instituído pela Lei 6.938 (BRASIL) [7], que dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 

 

A resolução define os resíduos de construção civil como provenientes de reformas, construções, demolições e reparos. 

Os resíduos abrangem uma vasta gama de materiais, como tijolos, forros, argamassa, vidros, plásticos, dentre outros. São 

popularmente conhecidos como metralha, caliça ou entulho de obras. 

 

2.3 Resíduo de construção e demolição (RCD) 

 

O lixo proveniente de escombros da construção civil, embora não seja o lixo mais inconveniente, em relação a parâmetros 

de toxicidade, cria um alerta pela sua quantidade gradativa e requer providências imediatas. Diferente das demais 

operações de reciclagem, o resíduo de construção e demolição, é um resíduo com vastas combinações de materiais, pois 

os mesmos possuem alto volume de componentes com diferentes maneiras de reprocessamento o que acaba dificultando 

na sua reutilização. 

 

Segundo Amorim et al. [8], os resíduos de construção e demolição podem ser utilizados na recuperação de áreas inundadas 

ou mesmo em aterros, porém muitas vezes são dispostos de maneira aleatória e irregular, na beira de estradas, cursos 

d’água ou antigas cavas, quando não lançados em aterros sanitários. Porém o dilema reside na carência de áreas 

apropriadas para o seu descarte, que com o crescimento das metrópoles, tais áreas tornam-se cada vez mais remotas, 

cabendo a reutilização dos resíduos gerados em alvos construtivos. 

 

i. Areia reciclada 

 

A areia reciclada é um produto obtido a partir dos resíduos de concreto da construção civil, possui como característica 

física ser livre de impurezas, durável e isenta de materiais estranhos que possam interferir na reação de endurecimento do 

cimento. Sua utilização é recomendada em argamassas de assentamento, contrapisos, tijolos solo cimento, blocos e tijolos 

de vedação e em regiões onde não haja solicitações mecânicas. 

 

Segundo a Resolução do CONAMA n° 307, define agregado reciclado como material granular proveniente do 

beneficiamento de resíduos de construção que apresentem características técnicas para a aplicação em obras de 

edificações, infraestrutura, aterros sanitários ou outros alvos de construção (BRASIL) [6]. 

 

O entulho pode ser utilizado junto ou separado a porções de solo, necessita ser processado por equipamentos de britagem 

até alcançar a granulometria desejada. Também pode ser empregado na obtenção de concreto não utilizado à fins 

estruturais partindo do pressuposto da substituição dos agregados convencionais. 

 

3. ALVENARIA E SOLO CIMENTO 

 

3.1 Alvenaria 

 

O sistema construtivo baseado na alvenaria surgiu a partir do empilhamento de maneira pura e simples de tijolos ou blocos 

de modo a suprir as necessidades de seus alvos de construção. Chamamos de alvenaria o conjunto de componentes 

sobrepostos unidos em sua interface, por uma argamassa apropriada, formando um elemento vertical coeso (TAUIL, 

NESE) [9]. 

 

A utilização da alvenaria remota a milhares de anos, onde de maneiras empíricas o homem fazia o uso de materiais como 

pedras e barro para compor suas edificações, sendo eles para uso desde residenciais, monumentais, templos religiosos 

entre outros fins. 

 

Em suas formas primitivas, a alvenaria foi construída tipicamente com tijolos de barro de baixa resistência ou de pedra, 

sendo o projeto baseado em métodos experimentais. Ao longo do tempo, foram desenvolvidas unidades cerâmicas cozidas 
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e outros materiais de alta resistência, porém o empirismo nos desenvolvimentos de projetos e construções se mantiveram 

até o século 20 (RAMALHO, CORRÊA) [10]. 

 

3.2 Alvenaria de solo cimento 

 

A alvenaria de solo-cimento passou a ser conhecida há algumas décadas no país, porém o grande estimulante que denota 

e propicia o seu uso atual, se dá pelo fato da sua relevante divulgação nos núcleos de pesquisa, sendo que a facilidade de 

aquisição de equipamentos para sua fabricação, também demonstra uma parcela considerável na sua difusão no mercado. 

A construção baseada na utilização da terra crua é considerada um dos métodos construtivos mais antigos utilizados no 

contexto da construção civil, porém a sua regressão é estimulada similarmente à medida que se diligência por construções 

designadas sustentáveis. 

 

Todavia, a terra é ponderada e caracterizada como um material de construção aparentemente delicado, no entanto quando 

se realiza a combinação com água, é executável a fabricação de materiais com resistências relevantes, permitindo edificar 

sistemas altamente duráveis, conforme Fernandes [11]. 

 

i. Contexto histórico 

 

As primeiras informações de projetos significativamente atuais, com o intuito de obter pela fusão do solo com o cimento 

um elemento de construção econômico, tecnológico e estável, surgiu na Flórida (EUA), onde no ano de 1995 um 

construtor decidiu pavimentar a rua da cidade de Sarasota, alinhando a aplicação de conchas retiradas do mar, cimento e 

areia de praia, porém pela quase ausência de técnicas consolidadas no período, essa experiência não se tornou válida 

cientificamente (PITTA) [12]. 

 

O tijolo de terra comprimida pode ser considerado um aperfeiçoamento do adobe, na qual é uma metodologia construtiva 

que utiliza terra crua para a concepção de paredes com fôrmas secas ao sol, executada em sua maioria por processos 

artesanais. 

 

Segundo Grande [13], a finalidade aplicacional do solo-cimento teve início no Brasil na ocasião em que a Associação 

Brasileira de Cimento Portland (ABCP), em 1936 regularizou o seu desempenho, utilizando o material inicialmente em 

sub-bases e bases de pavimentos, para logo após ser empregue como revestimentos em canais, taludes e reservatórios. 

 

ii. Materiais constituintes dos tijolos ecológicos 

 

Sala [14], indica que o tijolo ecológico é obtido através da mistura do solo com o cimento, que posteriormente são 

comprimidos, evidenciando que seu método de fabricação não requer queima, não poluindo o ar e nem provocando o 

desmatamento. 

 

Para a obtenção dos tijolos de solo-cimento, é necessário a combinação de materiais como o solo, cimento Portland e 

água, sendo necessária a caracterização do teor de umidade e densidade dos materiais que possam influenciar em relações 

que afetem diretamente a resistência do produto, como a relação água/cimento. O tijolo terá como constituinte parcial um 

agregado conhecido como areia reciclada, o qual irá compor diferentes variações da composição em três traços, de modo 

que seja realizada uma verificação quanto sua influência relacionada as solicitações mecânicas e no custo de produção. 

 

iii. Fabricação dos tijolos ecológicos 

 

Enquanto descrito na NBR 10833 (ABNT) [1], previamente a confecção dos tijolos, é necessário realizar determinados 

ensaios de caracterização do solo, tais quais respondam as exigências estabelecidas nas condições de definição, 

granulometria, limite de liquidez, índice de plasticidade e demais fatores que englobam os seus aspectos característicos, 

de maneira que seja possível verificar o seu atendimento as regras expostas. 

 

Segundo a ABCP [15], a fabricação de tijolos de solo-cimento com a utilização de prensas tem seu início na etapa de 

preparação do solo, no qual o solo contendo baixa umidade é retirado da jazida e transportado para um depósito. Realiza-

se o destorroamento do material, seguido de peneiramento através da peneira ABNT 4,8 milímetros e posterior descarte 

do material retido. 
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Coerente com os aspectos da NBR 10833 (ABNT) [1], no procedimento de dosagem é essencial preparar três traços 

distintos de solo-cimento, sucedendo com a moldagem de no mínimo 20 tijolos ou blocos, sendo que em seguida deverão 

ser separadas 10 amostras para submetê-las aos ensaios. 

 

Os tijolos devem ser ensaiados conforme prescrições normativas contidas na norma regulamentadora NBR 8492 (ABNT) 

[16] e a aceitação do material estão descritos na NBR 8491 (ABNT) [17], devendo possuir resistência superior a 1,7 MPa, 

e em relação ao índice de absorção de água não deverá ultrapassar 20% de seu volume. 

 

4. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

O objetivo dos experimentos foi, através de ensaios laboratoriais, contribuir com novas informações no estudo deste tipo 

de alvenaria, verificando as alterações de resistência à compressão conforme variação do teor de resíduos de construção 

e demolição presente no produto. 

 

4.1 Confecção dos tijolos solo cimento 

 

Para a confecção dos tijolos submetidos aos ensaios, foram realizadas substituições parciais do solo pela areia reciclada 

com a finalidade de reduzir a quantidade utilizada de solo natural. Para uma melhor representação dos resultados, foram 

testadas quatro variações nas quantidades de RCD, foram substituídas em percentagem em relação ao volume total do 

solo, conforme descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Traços em porcentagem de RCD 

Traço Percentual (solo + areia reciclada) 

T1 100 + 00 

T2 90 + 10 

T3 80 + 20 

T4 70 + 30 

 

4.2 Ensaios 

 

i. Análise dimensional 

 

Para realização da análise dimensional, foi utilizado um paquímetro digital para verificação dos tijolos os quais possuem 

dimensões nominais de 25x12,5x7 centímetros. Conforme NBR 8492 (ABNT) [16], para cada dimensão de prova devem 

ser executadas pelo menos 3 aferições em pontos distintos de cada face, sendo realizada uma determinação em cada 

extremidade e no meio do corpo de prova. O paquímetro conforme exigido por norma possui resolução de 0,5 milímetros. 

 

Conforme delimita NBR 8492 (ABNT) [16], todas as amostras ensaiadas dos tijolos fabricados atendem as normas devido 

suas alterações em relação as dimensões não ultrapassarem o valor de 1 milímetro. 

 

ii. Absorção de água 

 

Para realização do ensaio da absorção de água conforme orientação da NBR 8492 (ABNT) [16], utilizou-se a parte 

correspondente aos 30% da amostra representativa, sendo assim serão ensaiadas 3 amostras correspondentes a cada traço, 

totalizando o total de 12 amostras.  

 

O índice de absorção do material, é um fator que influencia diretamente o desempenho dos materiais, onde tal ensaio 

simula a execução prática do material em situações a qual será aplicado. Este índice está diretamente ligado a porosidade 

do material, que é um fator que influencia significativamente na vida útil deste elemento. 

 

A leitura dos resultados colhidos no ensaio da absorção de água foi prescrita pela NBR 8492 (ABNT) [16], a literatura 

foi utilizada para exemplificar e orientar a respeito das operações a serem utilizadas para obtenção dos resultados, 

conforme ilustrados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Valores médios das amostras 

Traço Média dos valores individuais 

1 14,88% 

2 15,74% 

3 19,25% 

4 18,14% 

 

As amostras ensaiadas atendem as solicitações, conforme ilustrado na Tabela 2, gerada com o auxílio da NBR 8492 

(ABNT) [16], visto que a norma estipula que a média dos valores de absorção de água não podem ultrapassar a média de 

20%. 

 

iii. Resistência à compressão 

 

Os ensaios de resistência as solicitações de compressão, foram embasadas na NBR 8492 (ABNT) [16] a qual dita os 

parâmetros necessários para a realização dos ensaios, concomitante a NBR 8491 (ABNT) [17] a qual estabelece a 

resistência mínima individual de 1,7 MPa para cada tijolo ensaiado. 

 

Os valores individuais de resistência à compressão, são obtidos através da divisão da carga máxima de ruptura pela área 

da seção de trabalho. A realização do rompimento se deu aos 25 dias após a data de sua fabricação. 

 

O Gráfico 1 demonstra as variações observadas de resistência de cada traço, observou-se que a adição de 20% de resíduo 

é a proporção ideal em relação ao intervalo estudado. Após o aumento da proporção houve um declínio em relação as 

propriedades mecânicas do material, o traço de 30% de adição de resíduo demonstrou resistência a compressão inferior 

ao traço de referência, o qual não possui adição de RCD.  

 

Gráfico 1 - Média das tensões de ruptura expressas em megapascal (MPa) 

 
 

Em padrões de aceitação e rejeição determinados na NBR 8491 (ABNT) [17] indica que a resistência à compressão deve 

satisfazer a média dos resultados maior ou igual que 2,0 MPa, não devendo apresentar seguimentos individuais menores 

que 1,7 MPa. 
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4.3 Viabilidade econômica 

 

A análise de custos dos insumos utilizados na fabricação dos tijolos ecológicos é interessante pela necessidade de 

promover um comparativo de preços relacionados ao produto obtido. O custo unitário de produção foi realizado com base 

no levantamento dos materiais utilizados e os valores foram definidos com base nas informações fornecidas pelo 

fabricante, os valores levantados são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Valores médios das amostras 

TRAÇO 
SOLO 

(L) 

CIMENTO 

(KG) 

ÁGUA 

(L) 

RCD 

(L) 

SOLO 

(R$) 

CIMENTO 

(R$) 

ÁGUA 

(R$) 

RESÍDUO 

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

(R$) 

PREÇO 

UNDD 

(R$) 

1 86 10 6 - 4,3 4,25 0,0538 - 8,6 0,29 

2 77 10 6 9 3,85 4,25 0,0538 0,252 8,41 0,28 

3 69 10 6 17 3,45 4,25 0,0538 0,476 8,23 0,27 

4 60 10 6 26 3 4,25 0,0538 0,728 8,03 0,27 

 

Foi constatado que a substituição do agregado reciclado é interessante quando relacionado ao viés econômico, visto que, 

o agregado reciclado é mais barato que o agregado comumente utilizado para a fabricação dos tijolos ecológicos. 

 

A implementação dos resultados do estudo é interessante, pois o mesmo comprovou a influência de cunho econômico e 

técnico, demonstrando assim que a substituição parcial do solo trará vantagens relacionadas a fabricação e ao desempenho 

do produto. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados alcançados através do estudo executado, pode-se verificar que em todos os critérios de 

análise em conformidade com as orientações de fabricação, ensaios e requisitos de aceitação, estão coerentes e atendendo 

de maneira satisfatória todos os parâmetros definidos. 

 

Nos decorrentes resultados obtidos através das médias de porcentagens individuais dos índices de absorção de água dos 

corpos de prova, de todos os quatro traços analisados, foi possível deduzir que consoante ao aumento de porcentagem da 

areia reciclada, a tendência é o acréscimo numérico desse fator, tornando se possível salientar que o RCD é um agregado 

convencionado a uma maior absorção. 

 

Portanto, verificou-se também que em analogia ao aditamento do RCD nas misturas efetuadas e estipulando uma 

equivalência ao traço 1 que é o de referência, houve um aumento na resistência média das amostras do traço 2 na ordem 

de 1,77% e do traço 3 na ordem de 27,88%, contrapondo ao traço 4, no qual houve um decréscimo de resistência de 

4,42%, dessa forma o traço 3 foi definido como a proporção ideal de substituição do solo para a implementação na 

fabricação dos tijolos. 

 

Na presença de um apanhado geral das informações alcançadas, foi verificado que a utilização de RCD na manufatura de 

tijolos ecológicos é amplamente viável em uma porcentagem de até 20% proporcional ao quantitativo de solo na 

combinação, pois além de atender as imposições dispostas em normas regulamentadoras, é uma destinação que consolida 

os atributos ecológicos dos tijolos de solo-cimento, além de promover um custo reduzido nos preços dos insumos de 

fabricação. 

 

A implementação dos resultados do estudo é interessante, pois o mesmo comprovou a influência de cunho econômico e 

técnico, demonstrando assim que a substituição parcial do solo trará vantagens relacionadas aos custos de fabricação e ao 

desempenho mecânico do produto. 
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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo identificar e analisar problemas relacionados ao conforto ambiental em uma residência 

unifamiliar construída no município de Estância, no litoral sul do Estado de Sergipe. A partir da investigação e 

caracterização da unidade domiciliar, propõem-se estratégias bioclimáticas para a correção dos problemas diagnosticados. 

No Brasil, o crescimento acelerado das cidades provocou um processo de urbanização desordenado. Diversas edificações 

foram construídas sem o acompanhamento técnico de engenheiros ou arquitetos e de projetos embasados em fatores 

importantes, como o clima e orientação solar. As estratégias bioclimáticas são alternativas de projeto baseadas nos 

condicionantes naturais, imprescindíveis para a promoção de melhores condições de habitação. A partir do diagnóstico, 

foram observadas características prejudiciais ao conforto ambiental, como a ausência de aberturas para ventilação e má 

disposição dos ambientes. As alternativas propostas, tais como o uso da ventilação natural e do resfriamento evaporativo, 

proporcionam, de forma natural, além do conforto ambiental almejado aos moradores, eficiência energética à residência, 

tornando-a mais sustentável. As soluções de projeto apresentadas proporcionam uma adequada interação entre o homem, 

o clima e o ambiente, em direção a uma arquitetura bioclimática e humanizada. 

 

Palavras-chave: conforto ambiental; estratégias bioclimáticas; eficiência energética; sustentabilidade. 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to identify and analyze problems related to the environmental comfort of a single-family residence built 

in the municipality of Estância, on the southern coast of the State of Sergipe. Based on the investigation and 

characterization of the home unit, bioclimatic strategies are proposed to correct the diagnosed problems. In Brazil, the 

accelerated growth of cities has caused a disorderly urbanization process. Several buildings were built without the 

technical support of engineers or architects and projects based on important factors, such as climate and solar orientation. 

Bioclimatic strategies are design alternatives based on natural conditions, essential for the promotion of better housing 

conditions. From the diagnosis, characteristics that were harmful to environmental comfort were observed, such as the 

absence of ventilation openings and poor layout of the environments. The proposed alternatives, such as the use of natural 

ventilation and evaporative cooling, provide, in a natural way, in addition to the environmental comfort desired by the 

residents, energy efficiency to the residence, making it more sustainable. The design solutions presented provide an 

adequate interaction between man, the climate and the environment, towards a bioclimatic and humanized architecture. 

 

Keywords: environmental comfort; bioclimatic strategies; energy efficiency; sustainability. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento acelerado das cidades provocou um processo de urbanização desordenado, com a construção de inúmeras 

edificações sem o acompanhamento de profissionais como arquitetos ou engenheiros. Assim, muitas residências foram 

erguidas sem um projeto que levasse em consideração fatores importantes para o conforto ambiental de seus moradores, 

que engloba o conforto térmico, visual e acústico. Na cidade de Estância, especificamente, a grande maioria das habitações 
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são autoconstruídas e a tipologia arquitetônica de casas geminadas nas laterais predomina desde a fundação da cidade em 

1848. Portanto, problemas relacionados ao conforto térmico nestas residências são bastante comuns.  

 

Diante desse contexto, as estratégias bioclimáticas surgem como importantes ferramentas para a promoção de melhores 

condições de habitação, auxiliando profissionais da área da construção civil a criarem projetos mais humanizados, que se 

preocupem com fatores decisivos para o alcance de um nível de conforto ambiental satisfatório.  

 

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo de caso acerca de uma residência construída 

no município de Estância, no litoral sul do Estado de Sergipe. A metodologia de estudo aplicada consiste primeiramente 

no levantamento cadastral da edificação para sua posterior análise e estudo da insolação local através da carta solar. A 

partir disso, foi realizado um diagnóstico dos problemas ligados ao conforto ambiental. Posteriormente, foram propostas 

algumas estratégias bioclimáticas com a finalidade de corrigir os problemas diagnosticados. Um novo modelo de 

residência foi produzido a partir de softwares computacionais 2D (AutoCAD) e 3D (SketchUP).  

 

2. CONFORTO AMBIENTAL 

 

Durante a vida, as pessoas habitam diversos ambientes, sejam suas residências, locais de trabalho, estudo, lazer, entre 

outros. Desta forma, conhecer as maneiras pelas quais os ambientes interagem com os seres humanos é de suma 

importância, uma vez que o corpo humano possui necessidades e o cumprimento destas é determinante para um bom nível 

de bem-estar. Segundo Lamberts et al. [1], conforto ambiental é um conjunto de condições ambientais que permitem ao 

ser humano sentir bem-estar térmico, visual, acústico e antropométrico, além de garantir a qualidade do ar e conforto 

olfativo. 

 

Sendo assim, um dos nichos de maior contribuição da Arquitetura e Urbanismo é o estudo do conforto ambiental. Para 

Kowaltowski et al. [2],  

 
A satisfação da boa arquitetura é, por sua vez, resultado de um conjunto de condições e do 

relacionamento de elementos que incluem: o entorno, o projeto e também o uso racional dos espaços 

criados. Fundamentalmente, essas condições devem estar associadas ao conforto, prazer e 
funcionalidade, sendo que tais aspectos sugerem questões relativas ao estado físico e psicológico dos 

seres humanos [2]. 

 

Ainda de acordo com estes autores, a característica do local, o seu clima, topografia, condições socioeconômicas e de uso 

do solo orientam grande parte das decisões projetuais de uma obra. Assim, a utilização de estratégias que promovam o 

bem-estar humano é a chave para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico mais humanizado, que atenda às 

necessidades fisiológicas dos indivíduos. 

 

O funcionamento do corpo humano é alterado por fatores como temperatura e umidade. Se mal regulados, tais 

condicionantes podem causar consequências prejudiciais ao bem-estar térmico. Segundo Blower & Azevedo [4], 

 
Temperaturas elevadas trazem prejuízos para o homem, afetando sua saúde, provocando desequilíbrio 
hemodinâmico pela perda de água e sal, distúrbios no sistema circulatório, convulsões e até cãibras. 

Também fazem aumentar a possibilidade de acidentes em tarefas nas quais se exige atenção e afetam a 

produtividade [4]. 

 

Da mesma forma que as temperaturas elevadas são prejudiciais, as temperaturas muito baixas também provocam efeitos 

negativos, obrigando o corpo a ativar seus mecanismos termorreguladores. De acordo com Lamberts et al. [1], estes 

mecanismos tem a finalidade de manter a temperatura interna constante, sendo ativados quando as condições do meio 

ultrapassam certas faixas de temperatura. Neste cenário, em que se faz necessário um controle da variação de temperatura 

e umidade, são aplicadas as estratégias bioclimáticas, que são soluções ou meios que interferem diretamente a edificação, 

a forma, o seu processo, sistema, componentes e materiais construtivos, a fim de fornecer conforto térmico e visual e a 

redução do consumo energético. 

 
A arquitetura pode desenvolver um importante papel, através da adoção de técnicas bastante 

conhecidas, todas propostas e aceitas pela comunidade científica […] Essas técnicas, conhecidas como 
bioclimáticas […], incluem, resumidamente, o uso de iluminação, resfriamento e aquecimento mais 
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eficientes, sempre tirando partido dos recursos naturais (sol, vento, chuva...), o uso de energia eólica e 

a adoção e disseminação do uso de energia solar [5]. 

 

O desenvolvimento de estratégias bioclimáticas está ligado a estudos preliminares acerca das variáveis climáticas do local 

do projeto. Segundo Lamberts et al. [1], as variáveis climáticas descrevem as características gerais de uma região em 

termos de sol, nuvens, temperatura, ventos, umidade e precipitações, sendo fundamentais para um projeto mais adequado 

ao conforto dos ocupantes da edificação. Assim, a arquitetura é adaptada ao clima local, beneficiando-se das condições 

de insolação, iluminação e regime de ventos. 

 

As diversas regiões do planeta possuem características climáticas próprias, cabendo ao projetista decidir quais estratégias 

melhor se encaixam em cada configuração. O Brasil, por ter dimensões continentais, apresenta uma vasta variedade de 

climas espalhados por seu território, que foi dividido em oito zonas climáticas, baseadas nas características em comum 

das regiões.  A NBR 15.220 trata do zoneamento bioclimático brasileiro e dá diretrizes construtivas para habitações 

unifamiliares em diferentes cidades brasileiras, cujos climas foram classificados com base dos dados climáticos obtidos 

através da carta bioclimática de Givoni adaptada ao Brasil. 

 

De acordo com o zoneamento bioclimático brasileiro, Sergipe se localiza na Zona 8, que ocupa 53,7% do território do 

país, como é possível perceber na Figura 1. Para cada zona, a NBR 15.220 [6] estabelece uma série de diretrizes 

construtivas e estratégias de condicionamento térmico (separadas de “A” a “L”), orientando para o tamanho das aberturas 

para ventilação, proteção das aberturas e vedações externas (tipo de parede externa e tipo de cobertura).  

 

 
Figura 1 – Zoneamento bioclimático brasileiro [6]. 

Para capital Aracaju, a norma indica que sejam utilizadas as estratégias bioclimáticas FIJ. A estratégia F diz respeito à 

desumidificação dos ambientes, obtida através da renovação do ar interno por ar externo através da ventilação dos 

ambientes. Com a estratégia I, temperaturas internas mais agradáveis podem ser obtidas através do uso de paredes 

(externas e internas) e coberturas com maior massa térmica, de forma que o calor armazenado em seu interior durante o 

dia seja devolvido ao exterior durante a noite, quando as temperaturas externas diminuem. A estratégia J corresponde à 

ventilação cruzada, obtida através da circulação de ar pelos ambientes da edificação, atentando-se para os ventos 

predominantes da região e para o entorno, já que o entorno pode alterar significativamente a direção dos ventos. 

 

Lamberts et al. [1] define uma série de adaptações que podem ser aplicadas às edificações de forma a atingir o conforto 

ambiental, a partir do aproveitamento da ventilação e iluminação naturais. A seguir são apresentadas algumas destas 

estratégias bioclimáticas.  
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2.1 Iluminação natural 

 

Segundo Lamberts et al. [1], a luz natural está disponível na maior parte das horas do dia, mas infelizmente não é 

adequadamente explorada pela maioria dos projetos. Ela penetra nos ambientes internos a partir das aberturas, como por 

exemplo uma janela, que também possibilita a entrada de calor e de ruído, sendo um “elemento essencial”, nas palavras 

dos autores, no desempenho combinado destes aspectos.  

 

A altura das janelas e a presença de prateleiras de luz intensificam a penetração de luz natural, uma vez que a penetração 

útil é limitada a 1,5 vezes a altura da parte superior da janela. As prateleiras ou bandejas de luz são planos horizontais 

utilizados na parte superior das aberturas, abaixo de uma área envidraçada, que refletem a radiação luminosa para o teto 

ou forro dos ambientes, redirecionando a iluminação para regiões mais afastadas da fachada. 

 

2.2 Sombreamento 

 

O Brasil, por possuir clima quente em quase todo seu território em boa parte do ano, tem a estratégia de sombreamento 

como uma das mais relevantes técnicas bioclimáticas. Indicada para os casos em que a temperatura do ar ultrapassa os 

20ºC, esta técnica pode ser aplicada através do uso de beirais de telhado maiores, proteções solares ou brises, persianas, 

sacadas, varandas, marquises e orientação adequada de projeto. Além disso, os benefícios do sombreamento podem ser 

obtidos através do uso de vegetação. Árvores de copa larga auxiliam no sombreamento da cobertura, e vegetações 

arbustivas protegem a fachada exposta a radiação oeste, no caso de edificações residenciais. 

 

2.3 Ventilação natural 

 

De acordo Lamberts et al. [1], a ventilação natural é, após o sombreamento, a estratégia bioclimática mais importante 

para o Brasil. O vento também pode ser desejável no verão e indesejável no inverno. Topografia, vegetação e as 

edificações são fatores que alteram a intensidade e a direção fluxo de ar. Neste contexto, a ventilação cruzada é uma das 

técnicas mais eficazes e simples, exigindo apenas duas aberturas em paredes diferentes da edificação, conforme 

apresentado na Figura 2.   

 
Figura 2 – Padrão da ventilação determinado pelo posicionamento das esquadrias [1]. 

De acordo com Clemente [7], a ventilação cruzada, “também conhecida como ventilação natural dinâmica, é consequência 

da ação mecânica do vento sobre as superfícies da envoltória de um edifício que provoca o surgimento de diferentes 

coeficientes de pressão do ar responsáveis por induzir o deslocamento das massas de ar das regiões de maiores coeficientes 

para as de menor”. 

 

2.3 Resfriamento evaporativo 

 

Esta estratégia consiste na retirada de calor do ar a partir da evaporação de água ou evapotranspiração das plantas. Desta 

forma, uma superfície com vegetação exposta ao sol consome uma parte do calor para realizar a fotossíntese, enquanto 

que a outra parte é absorvida para evaporar a água. Este processo, representado nas Figuras 3 e 4, garante um ambiente 

mais fresco.  

 

1001



 

 
 

 

 

 

 
Figura 3 – Resfriamento evaporativo com áreas 

gramadas ou arborizadas [1].  

 
Figura 4 – Resfriamento evaporativo indireto com 

tanque e jardim sobre o telhado [1]. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Caracterização e diagnóstico da residência 

 

O objetivo deste estudo de caso foi realizar um levantamento acerca das características de uma edificação residencial, 

apontando detalhes técnicos referentes ao conforto ambiental, para posteriormente propor medidas que viabilizem o 

alcance desta condição. A residência foi construída no município de Estância, região sul do estado de Sergipe, localizada 

na Rua da Bahia, nº 220, Centro. A fachada frontal da edificação pode ser vista na Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Residência objeto do estudo.  

 

A residência é constituída por um único pavimento e dispõe-se em um terreno de formato irregular com área de 110,74 

m². É composta por uma garagem coberta, uma sala, três quartos, um banheiro social, cozinha e quintal (ver planta baixa 

na figura 7). Possui uma distribuição tradicional dos ambientes, com quartos enfileirados em uma única lateral do lote, 

pequena área de ventilação de 0,54m² na sala, pé direito de 2,90 metros e elevação de 1,13m em relação ao nível da rua. 

A tipologia da residência, geminadas em suas laterais, restringe significativamente a ventilação e a iluminação. Devido à 

falta de acompanhamento técnico, tal tipologia é bastante comum no município, sendo as estratégias de projeto utilizadas 

neste estudo extensíveis a outras residências locais que se enquadrem no modelo. 

 

Com relação ao entorno, a edificação está inserida em uma região constituída basicamente de residências unifamiliares 

de no máximo dois pavimentos, com rua principal pavimentada. A vegetação mais próxima está a cerca de 30 metros à 

frente da residência, tradicionalmente nomeada pela população local por “Malhada dos Bois”, uma pequena porção de 

Mata Atlântica, e estende-se até o rio Piauí a uma distância aproximada de 400 metros ao sul a partir da residência. 

O tipo climático predominante em Estância é o sub-úmido, com chuvas distribuídas o ano todo, mas concentrando-se 

entre os meses de abril a agosto, tendo somente de um a três meses secos [8]. De acordo com a Köppen e Geiger [9], o 

clima é classificado como Am (quente e predominantemente úmido), com temperatura média de 25.0 °C, pluviosidade 

média anual de 1465 mm e ventos advindos do leste. Com uma temperatura média de 26.8 °C, fevereiro é o mês mais 
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quente do ano. A temperatura média em julho é de 22.9 °C, temperatura média mais baixa. Tais características são 

expostas no climograma do município, indicado na Figura 6, onde as barras azuis indicam a precipitação lida no eixo 

vertical direto e a linha vermelha indica a variação de temperatura durante os meses, lida no eixo vertical esquerdo. 

 

 
Figura 6 – Climograma de Estância/SE [10]. 

 

A partir da análise da edificação, foram observadas uma série de características prejudiciais ao conforto ambiental. Por 

se tratar de uma edificação construída sem um projeto arquitetônico e/ou acompanhamento técnico, possui 

desalinhamento das paredes, conforme indica a planta baixa da edificação exposta na Figura 7. 

 

Os quartos localizam-se a oeste, contrariando a premissa arquitetônica de quartos voltados a leste, o que intensifica o 

desconforto térmico devido à alta insolação no período da tarde. Além disso, o quarto II (referenciado na planta baixa, 

Figura 7) não possui nenhuma abertura para ventilação e iluminação natural, indo de encontro não só às premissas do 

conforto ambiental, como também do código de obras municipal, segundo o qual dormitórios devem possuir vãos de 

iluminação e ventilação de no mínimo 1/6 da área de piso. 

 

  
Figura 7 – Planta baixa da edificação. 

 

A cozinha, apesar da disposição a leste, recebe diretamente a insolação vespertina através da ampla abertura que possui, 

tornando o ambiente desconfortável para utilização durante esse período. O único banheiro da residência possui 

dimensões insuficientes para uma utilização confortável (2,62m² de área total), a área de ventilação também se torna 

ineficaz por conta de suas dimensões. Cozinha, banheiro e área de ventilação são apresentados nas Figuras 9, 10 e 11, 

respectivamente. 
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Figura 9 – Cozinha. 

 

                 
          Figura 10 – Banheiro.                               Figura 11 – Área de ventilação. 

   

3.2 Estratégias bioclimáticas utilizadas 
 

Após a análise da edificação, constatou-se que é possível melhorar as condições de conforto ambiental adotando algumas 

estratégias de projeto de fácil execução. Inicialmente, a partir do estudo da carta solar do município de Estância 

apresentada na Figura 12, emitido pelo software SOL-AR versão 6.2, observou-se que a fachada lateral esquerda da 

edificação, situada a oeste, recebe insolação durante todo o período da tarde, sendo necessária a modificação da disposição 

dos quartos, adequando-os a leste da edificação. Desta forma, houve uma contribuição para que os mesmos recebam a 

agradável insolação matutina, ao mesmo tempo em que se evite o superaquecimento dos ambientes no período vespertino. 

Além disso, a utilização de janelas mais amplas e de maior altura nos quartos possibilitou uma ventilação e iluminação 

mais efetiva dos ambientes de maior profundidade. 
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Figura 12 – Carta solar do município de Estância/SE. 

 

A criação de uma área de ventilação mais ampla possibilitou a abertura exigida pelo código de obras municipal para o 

quarto II (inexistente no layout antigo), para o banheiro social, e ainda uma abertura complementar para o quarto III, 

garantindo ventilação cruzada e iluminação natural para estes ambientes. Prezando pelo conforto ergonômico dos 

moradores, houve uma ampliação do banheiro social, o que propicia uma melhora na mobilidade interna. As modificações 

propostas para a edificação estão na planta baixa apresentada na Figura 13. 

 

 
Figura 13 – Planta baixa modificada da edificação. 

 

Como o clima na região é quente, prezou-se pela criação de maior área verde na residência, aplicando o conceito de 

resfriamento evaporativo. A vegetação promove uma melhoria nas condições de conforto através da evapotranspiração 

vegetal, que reduz a temperatura e aumenta a umidade relativa do ambiente. Assim, foi criado um jardim na parte frontal 

da edificação e adotado o telhado verde, de forma a reduzir a insolação na cobertura, retirar o calor e resfriar a superfície 

do teto, melhorando o conforto térmico no interior. 

 

A criação de uma varanda, utilização das janelas verticais na entrada e adoção do modelo de cozinha americana 

propiciaram uma melhora significativa para a ventilação cruzada e iluminação natural. A varanda proporciona o 

sombreamento das paredes externas da sala, enquanto as janelas verticais tornam-se mais eficientes na penetração da luz 
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no ambiente, permitindo que ele permaneça iluminado por mais tempo, reduzindo a necessidade de acionamento da 

iluminação artificial e, consequentemente, o consumo de energia. Além disso, a utilização de brises para a divisão entre 

cozinha e área íntima da casa tornou o espaço mais fluido, permitindo a passagem de luz e ventilação natural, mas 

garantindo a privacidade dos quartos e reduzindo a quantidade de paredes. 

 

Grande parte das estratégias já citadas promovem uma melhoria na eficiência energética da residência por garantir 

iluminação natural durante o dia, reduzindo a necessidade de acionamento da iluminação artificial. Para promover ainda 

mais essa eficiência, optou-se pela implantação de placas fotovoltaicas na cobertura, de forma a aproveitar as 

características naturais da região, que possui uma boa taxa de insolação durante todo o ano. O modelo 3D da residência é 

apresentado nas Figura 14 e 15. 

 

   
Figura 14 – Modelo 3D proposto da edificação.                                       Figura 15 – Fachada 3D proposta. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

O conforto ambiental é um quesito que cada vez mais vem sendo buscado por arquitetos, urbanistas e engenheiros, como 

fator determinante para um bom nível de habitabilidade das construções atuais. Desta forma, as estratégias bioclimáticas 

são importantes aliadas quando se trata de conforto ambiental, garantem a escolha das melhores soluções para uma 

adequada interação entre o ser humano e o espaço onde habita, a partir de uma arquitetura bioclimática e mais humanizada. 

 

Este trabalho traz como contribuição o estudo de um caso real, evidenciando a situação de uma residência construída sem 

um projeto arquitetônico adequado. Além disso, há a possibilidade de ser referência para o estudo de outras construções 

em Sergipe, e especificamente, na cidade de Estância, já que muitas delas foram erguidas com as mesmas condições da 

edificação utilizada neste estudo. Através de soluções de projeto de simples execução, pretendeu-se chamar atenção dos 

profissionais para o uso de estratégias, que apesar de fundamentais para promoção do conforto ambiental e já conhecidas 

no meio científico, ainda são pouco utilizadas no âmbito da construção civil no interior de Sergipe.  
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RESUMO 

 

Em meio à revolução digital e crescente preocupação com questões ambientais, ferramentas de simulação possuem um 

relevante papel no projeto de edifícios de alto desempenho. O software Grasshopper proporciona modelagem 

algorítmica e paramétrica com potencial para aprimorar a eficiência energética dos edifícios, reduzir o consumo de 

recursos e garantir conforto ambiental. Neste sentido, este artigo objetiva gerar um panorama do uso do programa para 

simulação termoenergética, identificando os principais tópicos de pesquisa, os plug-ins mais usados e as barreiras 

predominantes por meio de uma revisão sistemática de literatura e análise bibliométrica. Para este fim, utilizou-se a 

produção científica mais recente disponível na base de dados do Science Direct para geração dos mapas de análise 

bibliométrica, com o auxílio do VOSviewer. Os resultados indicam um aumento de produção cientifica no período e 

destacam os plug-ins Ladybug e Honeybee como os mais empregados. Contudo, a complexidade do programa, a falta 

de precisão dos dados de entrada, dificuldades de inserção no processo projetual e de seleção de parâmetros, 

relacionados a aspectos da interoperabilidade entre softwares, ainda são barreiras recorrentes. Futuros estudos devem 

preencher estas lacunas a fim de aproveitar e aprimorar as inúmeras potencialidades do Grasshopper para a construção 

civil. 

 

Palavras-chave: eficiência energética; simulação termoenergética; arquitetura digital; revisão sistemática. 

 

ABSTRACT 

 

Amid the digital revolution and rising concerns about environmental issues, building performance simulation tools have 

an important role in the design of high-performance buildings. Grasshopper provides parametric and algorithmic 

modelling with the potential to improve the energy efficiency of buildings and ensure environmental comfort. This 

article aims to present an overview of the software use in thermoenergetic simulation by identifying the most used plug-

ins and the main barriers through a systematic literature review and bibliometric analysis. For this purpose, the most 

recent scientific production available in Science Direct database was used to generate the bibliometric analysis maps, 

with the aid of VOSviewer. The results indicate an increase in scientific production in the period and highlight the plug-

ins Ladybug and Honeybee as the most used. However, the complexity of the program, interoperability issues, the lack 

of precision of input data, difficulties in applying in the design process and selecting parameters remain as barriers. 

Future studies must fill these gaps in order to improve Grasshopper's potential and effective use in civil construction. 

 

Keywords: energy efficiency; performance simulation; digital architecture; systematic review of literature. 

 

 

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Os métodos de representação, fundamentais ao trabalho do arquiteto, evoluíram muito ao longo dos anos, especialmente 

em virtude do impacto da computação, que tem transformado o modus operandi dos profissionais da construção civil, 

segundo Silva [1]. Com a informatização e o desenvolvimento de softwares, tornou-se possível projetar de forma mais 
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rápida e precisa, desenvolver modelos tridimensionais, associar dados a eles e manipulá-los por meio da programação. 

Caracteriza-se assim a modelagem paramétrica e algorítmica, que permite explorar novas soluções. 

Tedeschi [2] justifica a popularidade do Grasshopper como software de modelagem algorítmica e paramétrica por 

vantagens como frequentes atualizações, uma comunidade de usuários ativa e colaborativa e um ecossistema de plug-

ins que expande suas possibilidades. 

 

Além dos novos métodos de modelagem e representação, desenvolveram-se softwares de simulação dos edifícios que 

permitem avaliar desde seu desempenho estrutural até o conforto e eficiência energética, conforme Augenbroe [3]. Tais 

recursos contribuem nas fases iniciais de projeto, facilitando a tomada de decisões, bem como nos edifícios construídos, 

mediante a avaliação de seu desempenho e das consequências de possíveis intervenções. 

 

As ferramentas de simulação termoenergética, particularmente, ganharam destaque nas últimas décadas com a crescente 

preocupação ambiental e a busca por uma arquitetura mais eficiente. O fato de o setor da construção civil ser um dos 

maiores responsáveis pelo consumo energético e emissão de gases estufa, segundo Melo et al. [4] explica os 

investimentos em estudos nesta área. Hensen e Lamberts [5] afirmam que softwares desta categoria contribuem para 

reduzir os impactos dos edifícios, seus custos e favorecem a produtividade e o conforto dos usuários. 

 

2. PREPARAÇÃO 

 

O objetivo do trabalho é apresentar um panorama do uso do Grasshopper nas simulações termoenergéticas dos edifícios 

nos últimos anos. Pretende-se identificar os plug-ins mais citados e utilizados, assim como as lacunas do uso do 

Grasshopper na simulação termoenergética. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O trabalho parte de uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL), conceituado por Morandi e Camargo [6] como um 

estudo secundário que visa mapear, encontrar, avaliar, consolidar e reunir os resultados de estudos primários relevantes 

sobre um determinado assunto. Conforme Biolchini et. al. [7], a RSL segue passos lógicos, definidos e detalhados, 

podendo ser conferida, auditada e continuada, minimizando a subjetividade. Serve principalmente para destacar novos 

aspectos da área de pesquisa, identificar tendências, responder e descobrir novas questões. 

 

Não existe um método único para realizá-la, contudo, algumas etapas são comuns: busca, seleção e avaliação da 

qualidade dos artigos, seguidos pela análise e síntese dos resultados. O protocolo adotado para este estudo é uma 

adaptação de Morandi e Camargo [6] e está definido em três etapas: planejamento, execução e análise dos resultados 

(figura 1). 
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Figura 1 – Síntese das etapas da Revisão Sistemática. 

Na etapa de planejamento, determinaram-se a questão a pesquisar, os objetivos e o protocolo de pesquisa, que envolve 

os termos de busca e o banco de dados a utilizar. Parte-se da questão: como o Grasshopper é aplicado na simulação 

termoenergética de edifícios? Para este fim, os termos de busca empregados foram “grasshopper”, “building”, 

“performance”, “simulation”, “thermal” e “energy”, em inglês, para maximizar os resultados. Idealmente, os artigos 

deveriam ser extraídos de bancos de dados diversos, mas, por limitações de tempo, optou-se apenas pelo Science Direct. 

 

Escolheu-se um recorte temporal de 5 anos (2014 a 2018), a fim de selecionar a produção mais recente sobre o assunto, 

contudo excluiu-se o ano de realização da pesquisa (2019), para evitar que artigos publicados ao longo de sua produção 

deixassem de ser mencionados. Diminuem-se assim as chances de imprecisão na seleção e quaisquer problemas 

possíveis para outros pesquisadores e profissionais que desejem utilizar, conferir ou continuar a pesquisa. 

 

Na segunda etapa, referente à execução, buscaram-se os termos no Science Direct. 180 foram selecionados no intervalo 

dos últimos 5 anos, de um total de 276 encontrados. Estes artigos foram inseridos no Mendeley para extração de 

metadados e, em seguida, catalogados no Excel conforme o ano de publicação, autores, instituições e países envolvidos, 

ferramentas utilizadas e dificuldades encontradas pelos pesquisadores. 

 

A filtragem dos artigos iniciou com uma leitura dos títulos, abstracts e o termo Grasshopper foi procurado nas partes 

referentes ao método. Dos 180 resultados de busca iniciais, 60 foram retirados por não serem pertinentes à área do 

estudo e os 120 restantes foram divididos por temas. Destes, 57 foram selecionados para leitura completa, já que 

respondiam melhor à questão da RSL. O protocolo de busca e seleção de artigos é sintetizado na figura 2. 

 

 
Figura 2 – Protocolo de busca e seleção de artigos. 

 

Na terceira etapa, de análise, extraíram-se informações essenciais às questões propostas à RSL. Utilizou-se o 

VOSviewer, que permite construir e visualizar redes bibliométricas, apresentando relações entre os artigos por meio de 

citações, autoria ou termos minados nos corpos de texto. Para a execução das redes com base nas palavras-chaves, 

incluíram-se os 120 artigos mais relevantes e não somente os 57 lidos por completo. 

 

4. RESULTADOS 
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4.1. Panorama Grasshopper 

 

Na busca dos artigos, verificou-se maior número de resultados nos anos mais recentes, especialmente nos últimos cinco. 

No VOSviewer, geraram-se oito clusters principais, grupos de elementos interligados por um termo em evidência (figura 

3). Destacaram-se as palavras-chave “Parametric Design”, “Simulation”, “Daylighting”, “Visual Comfort”, “BIPV”, 

“Solar Potential”, “Optmization” e “Multi-Objective Optimization”.  

 

 
Figura 3 – Clusters formados no VOSviewer. 

 

A expressão “Parametric Design” é uma das ocorrências mais frequentes, já que o Grasshopper consiste em uma das 

ferramentas de design paramétrico e algorítmico mais populares. Também se destaca “Simulation”, um dos termos de 

busca da pesquisa. Os termos “Daylighting” e “Visual Comfort” conectam-se ao assunto uma vez que a irradiação 

solar e sua energia luminosa influenciam no desempenho termoenergético do edifício, o que justifica também “BIPV” e 

“Solar Potential”. Por fim, “Optimization” e “Multi-Objective Optimization” se destacam pelas pesquisas que aliam o 

Grasshopper a ferramentas de otimização. 

 

Ainda no VOSviewer, foi possível verificar alguns dos autores mais atuantes no panorama, como Reinhart, Lobaccaro, 

Schlueter e Hofer, Jayathissa e Nagy. Além disso, os Estados Unidos se destacaram como país com maior produção de 

artigos, seguidos pela Itália, China, Suíça e Egito. 

 

Observou-se que as universidades, escolas técnicas, entre outras instituições de ensino, são as maiores responsáveis pela 

produção coletada acerca do tema. Contudo, a contribuição de escritórios de arquitetura chama a atenção, com destaque 

para o BIG – Bjarke Ingels Group, dinamarquês, Loisos + Ubbelohde, americano, e o ARUP, inglês. 

 

4.2. Grasshopper e as ferramentas de simulação 

 

Na busca pelas ferramentas aliadas ao Grasshopper para executar simulações termoenergéticas, verificou-se a 

predominância do Ladybug/Honeybee, seguido pelo DIVA e Archsim, respectivamente. 

 

O Ladybug se insere em um pacote envolvendo o Honeybee, Butterfly e Dragonfly, destinados a análise ambiental, e 

opera com diversos mecanismos de simulação. Como explicam Eltaweel e Su [8], o Ladybug importa arquivos 
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climáticos EnergyPlus (.epw) para o Grasshopper, faz análises e as conecta aos dados paramétricos do. É capaz de 

gerar gráficos 2D e 3D que podem auxiliar especialmente nas fases iniciais de concepção. 

O Honeybee possibilita modelagens lumínicas e termodinâmicas detalhadas, ideais para estágios mais avançados de 

projeto. Estas ferramentas integram o Grasshopper em uma plataforma única com softwares como Radiance, Daysim, 

EnergyPlus e OpenStudio, segundo Mahdavinejad e Nazar [9]. Conforme Motamedi e Liedl [10], permite ainda aos 

usuários fazer modificações e aprimorar as ferramentas conforme seus propósitos, por scripting. 

 

Apesar do enfoque em iluminação, o DIVA desempenha um papel fundamental nas simulações termoenergéticas de 

alguns estudos. Opera com o Radiance e EnergyPlus e permite, entre outros, gerar diagramas solares, mapas de 

exposição solar, luminância, análises, avaliar potencial desconforto visual e sombreamento dinâmico, como descrito na 

página da Solemma [11]. O Archsim foi também relevante nos artigos estudados, mencionado diversas vezes junto ao 

DIVA. Utiliza o EnergyPlus e permite a criar modelos com zonas múltiplas, simulá-los e visualizar os resultados sem 

necessidade de sair da interface do Rhinoceros/Grasshopper.  

 

Outros aplicativos de simulação mencionados foram o GECO (que conecta o modelo do Rhino/Grasshopper ao 

Ecotect), Termite, e o Gerilla, além de ferramentas externas como o DesignBuilder, CONTAM e Vasari. Citaram-se 

ainda plug-ins como Mr. Comfy, ICEbear e Tortuga. 

 

Os softwares de simulação são por vezes aliados a ferramentas de otimização, como Galapagos e Octopus. Trata-se de 

uma abordagem para equacionar aspectos conflitantes de um projeto. Lobaccaro et al. [12] explicam que o Galapagos, 

um evolutionary solver para o Grasshopper, permite otimizar uma função mediante a variação automática de valores do 

parâmetro selecionado. O Octopus opera de modo similar, mas otimiza múltiplas funções simultaneamente. Ambos 

geram distintas configurações possíveis para o edifício e seus componentes. Conforme o objetivo, podem determinar 

desde o tamanho e posição de elementos específicos até a orientação do edifício completo. Cabe aos projetistas analisar 

as propostas e optar pelo melhor cenário. 

 

Alguns pesquisadores desenvolveram modelos próprios de simulação, como Jayathissa et al. [13], que usaram o 

Ladybug e Radiance para avaliar a performance de uma fachada e, posteriormente, utilizaram os dados para simular um 

circuito elétrico em Python e avaliar como o sombreamento de um módulo fotovoltaico afeta a produção de energia. 

Alguns trabalhos despertaram interesse ao integrar o ambiente do Grasshopper a softwares BIM. Shadram [14], por 

exemplo, alia o Grasshopper ao Archsim e Octopus para executar a simulação termoenergética e a otimização, sendo o 

modelo tridimensional desenvolvido no Revit. 

 

Há também os pesquisadores que utilizam o Rhinoceros e Grasshopper com ferramentas externas de simulação. É o 

caso de Lobaccaro et al. [12], cujo workflow une o Grasshopper, DIVA e DesignBuilder, um software independente, 

além das ferramentas de otimização já tratadas, Galapagos e Octopus. 

 

Convém ainda mencionar estudos que, além de integrarem o Rhinoceros/Grasshopper com ferramentas de simulação, 

adotam equipamentos externos, como sistemas de sensores. Barbosa e Azar [15] ressaltam a importância de monitorar a 

performance dos edifícios construídos para verificar se o desempenho é condizente com o previsto, já que o impacto dos 

usuários no desempenho energético pode ser significativo. 

 

4.3. Dificuldades e lacunas encontradas 

 

Uma vez que as simulações constituem uma inovação relativamente recente no processo projetual, ainda há muito a 

aprimorar para ampliar sua aplicabilidade. Muitos problemas decorrem de más escolhas de parâmetros e métricas à 

simulação, que demandam um conhecimento prévio aprimorado de sustentabilidade dos projetistas ou simuladores. 

Samuelson et al. [16] colocam que para tornar o feedback instantâneo é necessário um número de parâmetros que não 

seja pequeno para limitar as soluções de projeto, mas que também não seja tanto que dificulte a compreensão dos 

resultados.  

 

Segundo Nembrini, Samberger e Labelle [17], não basta simular o comportamento térmico do edifício sem um 

entendimento aprimorado das interações entre os parâmetros de entrada. Seus índices de performance devem ser 

acessíveis ao projetista. O uso de estatística associada a uma análise de sensibilidade pode contribuir, com o propósito 

de avaliar o efeito das variações dos dados de input no resultado total: podem se dar de forma local, com a alteração de 
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um parâmetro por vez para observar mudanças de forma pontual, ou global, para avaliar a interferência de uma série de 

parâmetros no modelo como um todo. 

A falta de precisão de dados de input também foi mencionada por pesquisadores, que abordam a questão de formas 

diversas: simplificam o modelo, fazem estimativas ou adotam dados genéricos para preencher lacunas. Contudo, 

dependendo dos objetivos principais, estas medidas não invalidam a pesquisa. Por vezes, não é possível obter um 

arquivo climático correspondente à cidade exata do objeto de estudo. Neste caso, alguns pesquisadores, como Toutou et 

al. [18], optam por um arquivo de uma cidade próxima, o que não afeta os resultados de forma significativa. 

 

Outras dificuldades relatadas tratam do tempo requerido para as simulações, especialmente se referentes a longos 

períodos ou envolverem muitas métricas e detalhes. Os autores Zhang et al. [19] e Jayathissa et al. [20] comentam a 

relação entre os parâmetros investigados e o tempo. Ainda que computadores com boas configurações amenizem o 

problema, é fundamental pensar com cuidado na escolha dos parâmetros. Os autores citam ainda a complexidade de 

administrar um ambiente de trabalho de design paramétrico. O software determina a forma final do projeto e qualquer 

falha pode comprometê-lo como um todo, uma vez que as informações são associadas entre si. 

 

Touloupaki e Theodosiou [21] também ressaltam a importância de uma plataforma de trabalho integrada e uma 

interface amigável ao usuário, de forma a tornar mais eficiente a colaboração entre arquitetos, engenheiros e 

contratantes. Colocam a interoperabilidade como ponto-chave para fluxos de trabalhos complexos. 

 

Os programas existentes apresentam ainda limitações avaliar determinados aspectos e, quando um não se mostra 

suficiente às exigências do estudo, adotam-se outros em colaboração. Chi, Moreno e Navarro [22] usam um processo de 

cálculo específico para lidar com uma geometria complexa não reconhecida em arquivos de formato .idf para simulação 

no EnergyPlus. Adaptaram o workflow, com o uso do DIVA para calcular o perfil de irradiação solar anual e permitir 

sincronia com a análise térmica do Archsim. Em um outro artigo publicado posteriormente, os mesmos autores [23] 

apontam novamente limitações do EnergyPlus, especialmente para avaliar a luz natural, dando preferência ao Radiance 

do DIVA. 

 

Motamedi e Liedl [10] apontam deficiências no Ladybug e no Honeybee para considerar os impactos das estratégias de 

iluminação natural nos gastos com luz artificial e controle de temperatura interna, apesar de poder calculá-las 

separadamente. Contudo, afirmam que há abertura para resolver isso por meio de programação. 

 

Barbosa e Azar [15] ressaltam a importância de métricas relativas ao conforto dos usuários, além das relativas à 

performance energética do edifício. Na pesquisa, apontam ainda limitações nos estudos restritos à fase de modelagem, 

com testes e comparação de cenários. Não é usual observar a implementação e validação empírica dos resultados e isso 

dificulta avaliar se as economias previstas em simulação são de fato atingíveis e relevantes. 

 

         Abordaram-se ainda problemas relativos à otimização. A introdução desse tipo de algoritmos é recente na 

arquitetura, mais desenvolvido em pesquisas que na prática profissional. Shi, Tian et al. [24] comentam a dificuldade de 

interpretação dos resultados e as limitações para propor novas geometrias com maior complexidade. Ainda há uma 

relutância por parte dos arquitetos em adotar ferramentas de simulação em conjunto de processo de otimização em 

virtude de questionamentos sobre a viabilidade de tempo dessa prática. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A partir de uma RSL realizada por meio de artigos selecionados no Science Direct, o trabalho apresenta um panorama 

do uso do Grasshopper nas simulações termoenergéticas, assim como as lacunas que prejudicam uma maior 

disseminação.  

Pôde-se verificar os países mais atuantes na área, com destaque para os Estados Unidos, Itália e China. Alguns autores 

também se sobressaíram no número de publicações, como o Reinhart e Lobaccaro. Além disso, o envolvimento de 

grandes escritórios de arquitetura nas pesquisas, assim como outras empresas privadas, mostra a utilidade prática das 

ferramentas estudadas. Nesse sentido, nota-se o papel fundamental da atuação de especialistas na incorporação dessas 

práticas no projeto arquitetônico, especialmente quanto à definição dos parâmetros a serem avaliados. 

 

O Ladybug e o Honeybee despontam como as ferramentas mais utilizadas, o que se explica pelo uso de mecanismos 

validados de simulação, fácil transferência de dados (inclusive da geometria), integração da simulação e visualização 

em uma plataforma única, sua natureza open-source, comunidade ativa no aprimoramento constante das ferramentas, 
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interoperabilidade com outras plataformas e ferramentas, e possibilidade de uso em diversos estágios de projeto. 

Também se destacaram DIVA e o Archsim. Além disso, observou-se o amplo uso de ferramentas de otimização, que 

apresentam elevado potencial para gerar soluções de forma objetiva diante de aspectos conflitantes. A operação destes 

programas, contudo, é pouco intuitiva, caracterizando um entrave na sua disseminação. 

 

Diversas dificuldades e lacunas foram relatadas nas pesquisas, especialmente quanto à seleção inadequada de 

parâmetros, falta de precisão de dados de input, tempo necessário para executar as simulações, falta de integração entre 

plataformas de modelagem e simulação, dificuldades de operar e limitações inerentes aos softwares. Escolher os 

parâmetros e métricas para simulação exige um conhecimento especializado e uma noção clara do que se pretende 

alcançar. A filtragem é fundamental para não gerar dados inúteis, mas todos os parâmetros de impacto relevante devem 

ser incluídos. A imprecisão das simulações, por sua vez, se dá por diversas maneiras, e os pesquisadores a contornam 

adotando simplificações, estimativas ou dados genéricos. A ocorrência do problema se amplifica quando as informações 

do projeto são ainda escassas ou pouco desenvolvidas, como na fase de concepção formal. 

 

Apesar de popular no meio da modelagem algorítmica, o Grasshopper se apresenta ainda como uma ferramenta 

complexa para muitos arquitetos, o que caracteriza um entrave na sua disseminação. Especialmente em etapas mais 

avançadas e detalhadas de projeto, na qual há vários profissionais envolvidos, ferramentas BIM como o Revit e o 

ArchiCAD podem constituir opções mais atrativas. Contudo, a interoperabilidade dos programas permitiria a inclusão 

do Grasshopper no cenário, como se vê nas alternativas híbridas de workflow apresentadas na revisão. 

 

Futuros estudos podem complementar o panorama apresentado com a busca por artigos em novas fontes e com maior 

abrangência temporal. Com maior viabilidade de tempo para novas revisões, pode-se encontrar outras lacunas 

determinantes no uso do programa, assim como novas devem surgir à medida em que ele é explorado e utilizado para 

diferentes propósitos. 

 

O Grasshopper é relevante no contexto da modelagem algorítmica e paramétrica e desperta interesse crescente na 

comunidade acadêmica e em profissionais da construção civil. Em um cenário de crescente preocupação ambiental, o 

uso do programa para simulação termoenergética configura um campo fértil para explorações. Como foi possível 

observar, as ferramentas discutidas apresentam uma série de possibilidades, mas ainda há muitas lacunas a preencher 

para disseminar o seu uso. Espera-se que, ao destacar essas falhas, outros estudiosos sintam-se inspirados para buscar 

novas soluções e contribuir aprimorar e expandir estes recursos. 
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RESUMO 

 

O papel kraft de embalagens de cimento, é um resíduo da construção civil geralmente descartado sem passar por nenhum 

processo de reaproveitamento. A fim de obter uma forma viável de reutilização para este resíduo, foi produzida uma 

argamassa para contrapiso com papel kraft em sua composição. Com o objetivo de avaliar o comportamento de 

argamassas de contrapiso incrementadas com fibras de celulose provenientes de sacos de cimento de papel kraft analisou-

se o desempenho mecânico das argamassas e verificou-se a influência das fibras nas propriedades das argamassas no 

estado endurecido. Para a avaliação da viabilidade deste resíduo, foram produzidas três famílias de argamassas, uma sem 

fibras e outras duas com adição e substituição de fibras de papel kraft, que permitiu a realização de ensaios experimentais 

que avaliaram suas propriedades. Os resultados obtidos apontaram para pequenas variações no comportamento reológico, 

contudo se verificou queda na capacidade mecânica, o que deve ter sido decorrente da necessidade de incorporação de 

uma maior quantidade de água para permitir a manutenção da trabalhabilidade. Assim, para um maior potencial de uso 

desse resíduo, recomenda-se o emprego de aditivos plastificantes que permitam compensar a perda de abatimento 

preservando a relação água/cimento das amostras sem o uso da polpa. 

 

Palavras-chave: argamassa de contrapiso; resíduos da construção; papel kraft; construção sustentável. 

 

ABSTRACT 

 

The cement packaging kraft paper is a construction waste that is usually discarded without going through any reuse 

process. In order to obtain a viable form of reuse for this residue, a mortar for subfloor with kraft paper in its composition 

was produced. In order to evaluate the behavior of subfloor mortars increased with cellulose fibers from kraft paper 

cement bags, analyzing the mechanical performance of mortars and verifying the influence of fibers on the properties of 

mortars in the hardened state. To evaluate the viability of this residue, three families of mortars were produced, one 

without fibers and the other two with addition and replacement of kraft paper fibers, which allowed the performance of 

experimental tests that evaluated their properties. The results obtained pointed to small variations in the rheological 

behavior, however there was a decrease in the mechanical capacity, which must have been due to the need to incorporate 

a greater amount of water to allow the maintenance of workability. Thus, for a greater potential for the use of this residue, 

it is recommended the use of plasticizer additives that make it possible to compensate for the loss of slaughter while 

preserving the water / cement ratio of the samples without the use of the pulp. 

 

Keywords: subfloor mortar; construction waste; kraft paper; sustainable construction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC) [1], entre janeiro e junho de 2019, as vendas de cimento 

no mercado interno atingiram 25,8 milhões de toneladas. Este montante representa aumento de 1,5% em relação ao mesmo 

período de 2018. 

 

Constata-se a partir disto uma propensão ao crescimento não só nas vendas, mas consequentemente do uso do cimento 

no país, sendo consumido em obras de pequeno a grande porte ao longo dos anos. 

 

Este consumo vem acompanhado de um problema, trata-se da grande quantidade e da destinação incorreta da sacaria na 

qual o produto vem embalado. Muitas vezes estes sacos de papel kraft são despejados juntamente a outros resíduos em 

aterros clandestinos ou lixões, uma vez que a destinação correta deste tem alto custo, devido ao transporte e devido fim, 

como determina a resolução nº 307 de julho de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA [2].  

 

As usinas de reciclagem de papel, em geral rejeitam a sacaria, em consequência da contaminação. Alguns artesãos fazem 

uso deste material, porém não conseguem atender a grande demanda de resíduo. 

 

Assim a proposta apresentada é bastante conveniente a circunstância atual, trazendo uma nova forma de utilização da 

sacaria de papel kraft, em um elemento bastante importante e de grande volume dentro das obras de construção civil, o 

contrapiso. 

 

2. MATERIAIS  

 

Os materiais utilizados para o preparo das argamassas foram: cimento, areia, água e polpa de fibra de papel kraft. 

 

2.1. Cimento 

 

O aglomerante usado em todas as famílias de argamassa, foi o Cimento Portland Composto CP II – F 32. O motivo da 

escolha foi devido a utilização comum deste e a facilidade de disponibilidade no comércio local. 

 

2.2. Areia 

 

A areia utilizada foi natural, lavada e de granulometria média e também foi facilmente encontrada na região. Esta passou 

por processo de peneiramento antes de ser adicionada no traço. Suas características estão despostas na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Caracterização da areia. 

Módulo de finura Diâmetro Máximo  Massa Específica 

3,08 4,8 mm 2,62 g/cm³ 

 

2.3. Água 

 

A quantidade de água da mistura foi definida em conformidade com a consistência e trabalhabilidade da argamassa para 

uma aplicação em contrapiso, verificada no ensaio de índice de consistência da argamassa e realizando a medição prévia 

das quantidades adicionadas. A água de amassamento adicionada nas argamassas foi da rede pública de distribuição. 

 

2.4. Fibras de celulose 

 

O papel kraft utilizados para obtenção da polpa de fibra celulósica inserida no preparo das argamassas, foi advindo do 

resíduo de embalagens de cimento de uma fábrica de produtos cimentícios pré-fabricados. O processo de polpação para 

dispersão das fibras que garantiu uma melhor homogeneidade na mistura da argamassa foi realizado através da agitação 

de pedaços de papel kraft dos sacos de cimento com água utilizando para isto uma furadeira acoplada a uma hélice e um 

balde plástico, como ilustrados nas figuras 1 e 2.  
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Figura 1 - Procedimento de mistura do papel kraft com água. 

 

 

Figura 2 - Hélice usada no experimento. 

 

Durante a realização do procedimento, constatou-se a necessidade de aguardar algumas horas para a melhor hidratação, 

dispersão e homogeneidade do papel na água em que foi inserido.  

 

As embalagens de cimento possuem em média 150 g e no processo de preparação da polpa de fibras de papel kraft foi 

adicionado 2,5 sacos de cimento para 8 litros de água, resultando assim a uma relação fibra/água de aproximadamente 

0,047. Nas famílias de argamassa que contém fibras em sua composição não foi necessário acrescentar água além da que 

já estava presente na polpa de papel kraft, que já foi suficiente para obter-se uma boa trabalhabilidade.. O aspecto da 

polpa pronta para uso é representado na figura 3. 

 

 
Figura 3 - Aspecto da polpa pronta para uso. 
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3. MÉTODOS 

 

A fim de se obter as características das argamassas em seu estado endurecido, para uma posterior avaliação, realizou-se 

alguns ensaios de laboratório. 

 

Foram produzidas 3 famílias de argamassas, variando entre elas as quantidades de fibra e as formas em que foram inseridas 

na mistura. A primeira família serviu como referência para comparação, sendo assim produzida sem adição de fibras. 

Outras duas famílias de argamassas foram produzidas variando a forma em que foi produzido o traço. 

 

3.1. Traços estudados 

 

Com o intuito de avaliar do comportamento das argamassas produzidas polpa de sacos de cimento, produziu-se três traços, 

sem adição de polpa de papel kraft, um com inserção da polpa em adição e outro com inserção da polpa em substituição 

em parte do agregado miúdo. 

 

As proporções adotadas para confecção dos traços foram em volume e de 1:5 (cimento:areia). Nas argamassas com 

inserção de fibras em adição foi adicionado uma quantidade de fibra considerada seca de 10% da massa do aglomerante. 

Na família de argamassa com inserção de fibras em substituição substituiu-se no volume do agregado miúdo uma 

quantidade de fibra considerada seca referente a 10% da massa do aglomerante. Salientando-se que em todos os traços 

citados a massa do aglomerante foi a mesma. 

 

Na Tabela 2 estão apresentadas as siglas adotadas para designar as três famílias das argamassas produzidas, em função 

do teor de polpa de sacos de cimento inserida. 

 

Tabela 2 – Siglas das famílias de argamassa e percentagem de fibras em relação à massa de aglomerante. 

Sigla R A S 

Fibra em adição 0% 10% 0% 

Fibra em substituição 0% 0% 10% 

 

3.2. Preparo das argamassas 

 

O processo de mistura das argamassas foi realizado com os mesmos equipamentos da preparação da polpa, um balde 

plástico e uma furadeira acoplada a uma hélice o que permitiu uma boa velocidade para mistura que levou cerca de 5 

minutos. Primeiramente adicionou-se os materiais anidros no balde plástico, misturando-os com o auxílio de uma colher 

de pedreiro e em seguida foi acrescentada a água e/ou polpa de papel kraft. Os aspectos finais das três famílias de 

argamassas, estão apresentadas nas figuras 4, 5 e 6. 

 

 

Figura 4 - Argamassa R. 
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Figura 5 - Argamassa A. 

 

 
Figura 6 - Argamassa S. 

 

 

3.3. Ensaios Realizados 

 

Foram realizados os ensaios de resistência à tração na flexão e à compressão simples, para obtenção do comportamento 

mecânico das argamassas, por meio dos rompimentos dos corpos de prova prismáticos de medidas 4cm x 4cm x 16cm, 

como mostrados na figura 7, no momento anterior à desmoldagem. 

 

 
Figura 7 - CP’s de argamassa instantes antes da desforma. 
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i. Determinação da resistência mecânica das argamassas 

 

A fim de avaliar as características das argamassas no estado endurecido, foram realizados os ensaios de resistência à 

compressão e resistência à tração na flexão para cada família. Em virtude disto, aos 14 dias de idade da argamassa rompeu-

se três corpos de prova para resistência à tração na flexão e 6 para resistência à compressão para cada família de argamassa. 

Estes 6 corpos de provas ensaiados para resistência a compressão, foram obtidos a partir do rompimento dos 3 corpos de 

prova do ensaio de tração na flexão, que resultou em 2 pedaços de cada corpo de prova prismático, como apontado na 

NBR 13279 [3]. 

 

A prensa utilizada neste ensaio foi da marca Emic modelo DL60000 de servo controlada e acionamento de carregamento 

automático e capacidade de carga de 1 KN. A Figura 8 apresenta o modelo da prensa. 

 

 
Figura 8 - Modelo de prensa usada nos ensaios de resistências das argamassas. [4] 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nos tópicos a seguir, serão discorridos os resultados dos ensaios para obtenção de valores de resistência mecânica das 

argamassas e densidade de massa aparente no estado endurecido, acrescidos de suas respectivas avaliações. 

 

4.1. Avaliação da resistência mecânica das argamassas 

 

Todas as famílias de argamassas foram submetidas à ensaios de tração na flexão e compressão, estas foram então rompidas 

com a idade de 21 dias. Seus respectivos resultados encontram-se na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Resultados dos ensaios de resistência à tração na flexão e resistência a compressão. 

Ensaio  
Argamassa 

R A S 

Resistência à Tração na Flexão (MPa) 2,68 0,83 0,97 

Resistência à Compressão (Mpa) 8,02 1,52 1,35 
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As imagens 9 e 10 são gráficos que demonstram de forma mais didática os resultados obtidos, por meio dos ensaios. 

 

 
Figura 9 - Gráfico de Resistência à Tração na Flexão. 

 

 

 
 

Figura 10 - Gráfico de Resistência à Compressão. 

 

Com os dados descritos na tabela e nos gráficos anteriores, percebe-se claramente as grandes diferenças entre as 

resistências da argamassa R em relação às argamassas A e S, que por sua vez obtiveram resultados bem próximos. Essa 

discrepância entre os valores das resistências, era previamente esperado, por conta de alguns fatores. 

 

Um desses fatores, é a baixa resistência do papel, em relação aos demais componentes do traço acrescido do fator deste 

ser um componente que agrega maior quantidade de ar à mistura, gerando assim argamassas mais porosas. 

 

A quantidade de água necessária aos traços que continham fibra de papel kraft em sua composição, que por sua vez, são 

maiores do que a necessária para o traço da argamassa R (sem adição de fibra),  corresponde a outro fator de relevância 

quanto aos baixos valores de resistência mecânica das argamassas, uma vez que, quanto maior a relação a/c, menor será 

a resistência mecânica da mistura cimentícia. Como pode ser observado na figura 11. 
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Figura 11 - Gráfico Relação a/c X Resistência Mecânica. 

 

Ainda sob análise dos dados obtidos, pode-se observar que a argamassa A obteve, maior resistência à compressão e menor 

resistência à Tração na Flexão, se comparada a Argamassa S. Considerando que um contrapiso deve ser capaz de absorver 

deformações tanto de tração como de compressão, por ser este um componente que resiste às solicitações de tráfego de 

pessoas, peso de móveis ou equipamentos, em função disto, as argamassas A e S, desempenham funções satisfatórias, por 

possuírem pequenas divergências nos resultados. 

 

De acordo com as tabelas de classificação da NBR 13281 [5], as argamassas que contém em seu traço fibra de papel kraft, 

se enquadrariam na Classe R1, quando se refere à Resistência à Tração na Flexão e Classe P1 de Resistência a 

Compressão. A argamassa R, se enquadraria na Classe R5 de Resistência à Tração na Flexão e Classe P6 de Resistência 

à Compressão. 

 

Todavia, os dados referentes as tabelas da NBR 13281 [5], são relacionados a valores obtidos na idade de 28 dias das 

argamassas. E a idade em que foram rompidos os corpos de prova das argamassas em estudo foi a de 21 dias. Portanto, 

conclui-se que ainda haveria ganho de resistência mecânica, nas próximas idades das argamassas. 

 

4.2. Avaliação de densidade de massa aparente no estado endurecido 

 

Os resultados obtidos por meio deste ensaio, foram os esperados. Visto que as densidades de massa no estado endurecido 

tendem a reduzir a medida em que a mistura vai perdendo água no processo de secagem.  

 

Como exposto na tabela 4, em todas as famílias de argamassas sofrem redução de densidade, devido ao ganho de idade e 

consequente secagem. 

 

Tabela 4 - Densidades de massa aparente no estado endurecido. 

Argamassas R A S 

Densidade (g/cm³) 1,96 0,9 0,91 

 

 

4.3. Resumo das especificações das argamassas ensaiadas 

 

A tabela 5 consiste no resumo das características referentes às argamassas para contrapiso, produzidas e ensaiadas, 

especificando o enquadramento de cada família e suas classes, de acordo com a NBR 13281 [5]. 
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Tabela 5 - Resumo dos ensaios de acordo com a NBR 13281 [5]. 

ENSAIOS 

CLASSE 

Argamassa R Argamassa A Argamassa S 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO P6 P2 P1 

DENSIDADE DE MASSA APARENTE 

NO ESTADO ENDURECIDO 
M6 M1 M1 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA 

FLEXÃO 
R4 R1 R1 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no que foi observado nos resultados, puderam ser efetuadas algumas análises:  

 

- Foi percebida uma queda elevada nos resultados dos ensaios realizados nas amostras com fibras, motivado pela maior 

relação água/cimento empregada nessas amostras; 

 

- Essa maior quantidade de água foi decorrente da necessidade de trabalhabilidade na produção da polpa, que foi misturada 

com furadeira convencional de obras. Uma alternativa visualizada para redução desse efeito seria uma maior eficiência 

no processo de trituração do papel, que poderia resultar numa massa mais homogênea. Além disso, também se pode lançar 

mão de aditivos plastificantes na mistura, que aumentaria a fluidez do sistema sem a necessidade de aumento na 

quantidade de água requerida; 

 

- Adaptando-se algumas melhorias no processo de produção da polpa, estas argamassas com adição de fibras de papel 

kraft em sua composição tem um considerável potencial para uso em contrapisos, uma vez que menores relações a/c são 

diretamente proporcionais ao ganho de resistência dos produtos cimentícios e com isto uma nova utilização sustentável 

para este resíduo da construção civil. 
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RESUMO 

 

A sustentabilidade é um sinônimo de aproveitar o que o mundo oferece sem comprometer a disponibilidade para as 

próximas gerações e diante disso é necessário adotar uma série de práticas sustentáveis e implantá-las no cotidiano 

organizacional. Com isso, este trabalho foi idealizado com intuito de reafirmar a importância dessas práticas visando a 

realidade de estabelecimentos de instituições de ensino superior e buscando uma forma de torná-las centros verdes 

atuantes no desenvolvimento sustentável. Este estudo também tem por elucidar práticas sustentáveis em instituições de 

ensino superior públicas situadas em três capitais amazônicas (Manaus – AM, Belém – PA, Porto Velho – RO,), bem 

como fazer um paralelo entre elas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), através de pesquisas de campo, 

entrevistas com discentes e representantes, registros fotográficos e documentais. Além de compreender as problemáticas 

mais recorrentes enfrentadas em cada cenário, conclui-se a necessidade de um processo investigativo contínuo e cada vez 

mais profundo no que diz respeito às práticas, mecanismos públicos e atores sociais na região Norte brasileira. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Universidades Públicas; Amazônia; Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

ABSTRACT 

 

Sustainability is a synonym for taking advantage of what the world offers without compromising availability for the next 

areas and, therefore, it is necessary to adopt a series of sustainable practices and implement it in the organizational routine. 

With this, this work was idealized in order to reaffirm the importance of these practices and apply the reality of higher 

education institutions and seeking a way to display the green centers active in sustainable development. This study also 

aims to elucidate sustainable practices in higher education institutions located in three Amazonian capitals (Manaus - 

AM, Belém - PA, Porto Velho - RO), as well as making a parallel between them and the Sustainable Development Goals 

(SDGs) ), through field research, interviews with students and representatives, photographic records and documents. In 

addition to understanding how the most recurring problems faced in each scenario, conclude a need for a continuous and 

increasingly deep investigative process with respect to practices, public mechanisms and social actors in the northern 

region of Brazil. 

 

Keywords: Sustainability; Public Universities; Amazon; Sustainable Development Goals. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, possui diversas IES com boas práticas de gestão ambiental, podemos citar: USP, UFLA, Universidade Positivo, 

UNI – RN (internacionalmente reconhecidas), UFSC, UFRJ, UFRN. Geração de energia limpa através de painéis solares, 

estação de tratamento de esgoto (ETE), programa de mobilidade com ônibus movido a hidrogênio, programas de 

arborização, gestão integrada de resíduos sólidos, controle de qualidade da água, estão entre algumas das práticas 

desenvolvidas. No Amazonas temos como exemplos UEA, UFAM e até mesmo o IFAM a desenvolverem boas práticas 

ambientais. 

 

González-Gaudiano [1] discorre sobre a perspectiva do debate em uma educação pautada em sustentabilidade na América 

Latina, revisando recomendações feitas na 6ª Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CSD-2, 1998), as quais 

continuam sendo atuais por focarem no avanço de uma comunicação mais clara entre os atores socioambientais, 

entendimento dos conceitos quanto ao desenvolvimento sustentável, importância da educação ambiental, aumento nos 

investidos voltados ao ensino e pesquisa, redesenho da política nacional de educação, entre outros.  

 

O Movimento Nacional ODS Nós Podemos, criado em 2004, acompanhou a jornada em prol dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) até 2015 e a partir de 2016 empenha-se em difundir os ODS, reforça que o caminho 

para um desenvolvimento sustentáveis conta com a participação dos governos, a crucial parceria das empresas, 

organizações sociais e da sociedade em geral.  

 

Através de revisão literária, análises no UI GreenMetric World University Ranking que permite a visualização de 

universidades referências em desenvolverem práticas sustentáveis e no Times Higher Education (THE) que apresenta 

listas de IES de excelência em impacto gerado segundo os ODS, ficou clara a maior preocupação e desenvolvimento de 

atividades visando a sustentabilidade por parte de nações mais desenvolvidas. 

 

Mecanismos públicos, regimentos internos, culturas institucionais e os paradigmas sociais precisam ser esclarecidos e 

valorizados, sem que de forma abrupta ou impositiva sejam reformados. Parte fundamental de toda proposição, depende 

de sua amplitude e sua abertura para realização. É preciso compromisso e ser paciente de forma ativa a compreender os 

movimentos de um processo gradativo. 

 

2. UNIVERSIDADES AMAZÔNICAS E SUAS PRÁTICAS  

 

A sustentabilidade é um dos assuntos mais visados atualmente. Seu conceito nos mostra a necessidade de garantir a médio 

e longo prazo boas condições para todo o meio ambiente e as diversas formas de vida. As atividades e ações humanas 

podem garantir que os recursos naturais sejam preservados para suprirem as próximas gerações. 

 

Essas ações, conhecidas por práticas sustentáveis ou práticas ecológicas, são maneiras de agir pensando na preservação 

de todo o ecossistema e em como utilizar de forma inteligente os recursos disponíveis. Destacam-se, dentre elas, a gestão 

de resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos, implantação de painéis solares, reciclagem, projetos e programas para 

melhorar a sustentabilidade em universidades, entre outras. 

 

Com base nisso e em artigos, notícias, documentos públicos e pesquisas de campo, foram feitos estudos de casos de 

práticas sustentáveis adotadas em algumas universidades da região norte do Brasil. As universidades estudadas foram a 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade do Estado do 

Pará (UFAM) e Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

 

Este trabalho busca ampliar a discussão sobre sustentabilidade no contexto amazônico, extrapolando a esfera das 

universidades, gerando reflexões que vão além do senso comum, mas que nos conecte genuinamente com nossa cultura, 

para assim podemos pensar em ressignificar nossa identidade, pautarmos e sermos agentes transformadores da realidade 

em que estamos inseridos. 

 

2.1 Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 

 

A UEA – Universidade do Estado do Amazonas [2] é a maior universidade multicampi do país e possui mais de 25 mil 

estudantes regularmente matriculados na graduação e, também, na pós-graduação. Sendo uma das maiores universidades 

do Norte, exerce grande influência em todo o estado do Amazonas, bem como na capital, tanto por sua qualidade de 
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ensino, das pesquisas e por seus serviços prestados à comunidade. Neste tópico, iremos citar projetos de extensão, 

trabalhos e atividades que objetivam a sustentabilidade em seu âmbito. 

 

i. Escola Superior de Tecnologia (EST)  

 

A EST [3] com 2578 alunos regularmente matriculados e uma área de aproximadamente 80.000 m² é a maior unidade da 

UEA. De acordo o trabalho “Campus Universitário Sustentável: caso Escola Superior de Tecnologia” (2019), utilizando 

Método de Avaliação de Indicadores de Sustentabilidade (M.A.I.S.), baseado em Oliveira [4], foram promovidas algumas 

entrevistas com os principais gestores da instituição, vistorias e questionários complementares com o corpo discente, o 

resultado confirmou a hipótese de que a IES não é sustentável. Na Tabela 1 e Tabela 2 abaixo pode-se visualizar o 

diagnóstico: 

 

Tabela 1 – Faixas de Pontuação. 

Faixas de 

sustentabilidade 

Definição Faixas de 

Pontuação 

 

 

Insustentável 

Não está comprometida em avaliar e elaborar 

medidas mitigadores para os procedimentos 

que envolvem e afetam o meio ambiente e 

sociedade. Indica potencial dificuldade de 

desenvolvimento perante um mercado cada 

mais engajado ambientalmente. 

 

 

0 à 74 

 

Rumando à 

sustentabilidade 

Está buscando implementar um SGA em algum 

grau de forma a sedimentar e integrar os 

conceitos de sustentabilidade para 

enobrecimento da própria organização, 

visando melhor convivência com a sociedade. 

 

 

75 à 124 

Sustentável Podem ser consideras como organizações 

cidadãs, apreciadas por sai responsabilidade 

social, galgando autonomia em seu 

desenvolvimento. 

 

125 à 180 

 

Tabela 2 – Diagnóstico da EST – UEA quanto à sustentabilidade. 

Dimensão Faixas de Sustentabilidade Dimensão 

Social Rumando à sustentabilidade (15 à 29) 17,8 

Ambiental Insustentável (0 à 14) 12,3 

Econômica Rumando à sustentabilidade (15 à 29) 23,3 

Cultural Rumando à sustentabilidade (15 à 29) 20,2 

Total 73,6 

 

Com os dados e com base no trabalho intitulado “Aproveitamento de Águas Pluviais para Fins Não Potáveis em Unidade 

Acadêmica da UEA, visando uma Análise Quantitativa” (2019), a universidade analisa modelos de dimensionamento de 

reservatório pela ABNT NBR 15.527:2007 [5] e pelo software Netuno 4.0 utilizando a comparação do potencial de 

economia de água potável. Com essa prática, concluiu-se que os volumes ideais para os reservatórios referentes aos blocos 

AC e CD poderiam ser diminuídos em 150 m³ e 127m³, respectivamente. Tais resultados indicam potencial dos recursos 

hídricos renováveis, gerando economia e menos impactos ambientais.  

 

Ainda nessa linha, também tem o projeto de extensão “Sistema de Captação de Águas Pluviais para Residências 

Unifamiliares a partir da Reutilização de Garrafas PET”. Ele trabalha com o reaproveitamento de água para fins não-

potáveis (Figura 1), iniciado em 2019 por parte da Coordenação de Engenharia Civil (CEC). Os responsáveis por essa 

ação realizam palestras em comunidades sobre saneamento e sua relação com a saúde, além de ensinar a identificação de 

problemas da comunidade, elaboração de soluções criativas e transmissão de conhecimentos técnicos de forma acessível 

ao público, concretizando a função social da universidade. 
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Figura 1 – Processo construtivo das telhas. 

 

Outro projeto sustentável é o de extensão chamado “Ecocidadão”. Ele é uma parceria da UEA com o Tribunal de Contas 

do Estado do Amazonas (TCE/AM) desde 2018 e atua em Parintins/AM promovendo conscientização ambiental junto 

aos alunos da rede pública de ensino e comunidade em geral. Em 2020 está a incorporar novos parceiros para ampliação 

de ações, entre eles: Instituto de Preservação Ambiental da Amazônia (IPAAM), Polícia Ambiental, Marinha, 

organizadores do Festival de Parintins e comerciantes locais. 

 

Em 2019, práticas sustentáveis que estimulam a cidadania e sensibilização ambiental dos frequentadores da EST – UEA 

puderem ser verificadas e podem ser vistas a seguir (Figura 2, Figura 3, Figura 4 e Figura 5): 

 

 
Figura 2 – Sistema de coleta seletiva eficiente no Restaurante Universitário (R.U.). 

 

 
Figura 3 – Separação correta de lixo no R.U. 
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Figura 4 – Construções com métodos enxutos. 

 

 
Figura 5 – Estação de Tratamento de Esgoto ao Centro de Pesquisa HUB, localizado na EST – UEA. 

 

ii. Escola Normal Superior (ENS) e Escola Superior Ciências Sociais (ESO) 

 

Ainda em 2019, mesmo em unidades menores da UEA na capital, pôde-se levantar medidas simples e diretas voltadas 

para a sensibilização dos frequentadores. Ainda que poucas e independentes, indicam que a adesão de práticas 

ecológicas é um ideal comum, como vistas nas figuras seguintes (Figura 6, Figura 7 e Figura 8): 
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Figura 6 – Sistema de coleta seletiva no hall principal da ENS. 

 

 
Figura 7 – Sistema de coleta seletiva no R.U da ESO. 

 

 
Figura 8 – Mensagens conscientizadoras no âmbito da ESO. 

 

2.2 Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
  
A Universidade Federal do Amazonas exerce um papel significativo dentro da região amazônica e na conservação de suas 

florestas por ser um dos principais polos de pesquisa sobre a região, e por também contemplar a maior área florestal 

dentro de um perímetro urbano do mundo com a área conservada situada no campus de Manaus.  
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 i. Reciclagem do Bem (2017) 

  
Diante da necessidade da redução do descarte de materiais sólidos no Meio Ambiente e de dar novos usos a materiais que 

ainda possuem boa qualidade foi criado o Projeto de extensão “Reciclagem do Bem”, que promove a coleta seletiva de 

alguns materiais recicláveis. O projeto está relacionado a campanhas de reciclagem de empresas parceiras, o processo se 

baseia no recebimento desses materiais em um ponto da faculdade, e logo é repassado para a empresa responsável pela 

reciclagem, que retribui com recursos para instituições de caridade em Manaus. Com essa cooperação, o projeto além de 

reduzir o descarte produzido no campus e gerar reflexão sobre um destino responsável para o lixo, também consegue 

ajudar essas instituições carentes, firmando uma parceria entre órgão público e privado benéfica para a sociedade, 

praticando assim a responsabilidade social.  
  

 
Figura 9 – Visão geral do projeto [6]. 

  
ii. Centro de Ciências do Ambiente (CCA) 

 

De acordo com o Relatório de Gestão da Universidade Federal do Amazonas (2018), o CCA organiza e coordena as ações, 

atividades e programas ambientais no âmbito da UFAM por meio de políticas que dizem respeito à conservação ou 

preservação de ecossistemas regionais e à qualidade de vida das populações humanas da região, almejando promover a 

gestão ambiental em todos os seus campi, tanto na capital quanto interior. Por meio da proposta de planos, programas e 

projetos visando a redução e a melhoria da qualidade ambiental, o CCA se torna um órgão capaz de implementar a 

sustentabilidade como objetivo administrativo dentro da Universidade e entendendo a gestão ambiental como ação 

estratégica e não apenas como práticas pontuais.   

 

iii. Estudo do Potencial de Energia Solar Fotovoltaica (ESF) no Edifício Solar da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) 

e a replicação do modelo no Campus Sul da UFAM 
  
O Centro de Ciências do Ambiente também é responsável pelos projetos que avaliam a implementação de energia solar 

na FCA e sua viabilização em todo o Campus Sul da Universidade. Nos objetivos do estudo consta a mensuração da 

radiação, a criação e a instalação de edifícios solares, além da estruturação de um Centro de Capacitação de energia solar 
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para instruir membros da sociedade civil interessados em trabalhar na área. A Figura 10 retrata uma das placas de painéis 

solares que servem para gerar energia para a FCA e também como objeto de estudo.  

 

 
Figura 10 – Painéis Solares localizados na FCA. 

   
  
iv. Análise e difusão do impacto das políticas ambientais e agroecológicas sustentáveis da UFAM 
  
O CCA por ser responsável pela disseminação e avaliação de práticas sustentáveis dentro da Universidade, produziu a 

revista acadêmica “Sustentabilidade”, que já conta com uma edição e possui mais 3 previstas, e também realiza palestras 

e oficinas de capacitação, como produção de horta orgânica, artesanato com materiais recicláveis, técnica de vendas, 

técnicas e manejo de reciclagem de papel, produção de mudas, para a instrução de produtores agrícolas e comerciantes 

que participam da feira AgroUfam.  
  
v. Feira de agricultura familiar AgroUfam  
  
Realizada mensalmente no campus sul da universidade, a feira tem como objetivo disseminar a agricultura familiar no 

Amazonas, contribuir para o empoderamento financeiro de produtores regionais, e difundir a troca de saberes tradicionais 

da região. Nela são comercializados frutas, verduras e legumes orgânicos, plantas ornamentais e medicinais e artesanatos 

feitos com materiais recicláveis e biodegradáveis. 

 

 2.3 Universidade do Estado do Pará (UEPA)  

 

Através dos estudos feitos por Souza et al. [7], verificou-se como funcionava o gerenciamento de resíduos sólidos dentro 

dos sete campus que integram a UEPA. À medida que o trabalho evidencia a carência de um Plano de Gestão de Resíduos 

Sólidos (PGRS), traz à tona um marco para a universidade como foi a institucionalização do Programa UEPA Ambiental 
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em dezembro de 2018, baseado nas diretrizes da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), servindo de modelo para demais universidades. Na Tabela 3 abaixo é possível visualizar parte 

da análise: 

 

Tabela 3 - Características do Gerenciamento interno de resíduos sólidos de todo campi até 02/2019 [7]. 

Resíduos Sólidos Campi Classificação ABNT NBR 

10.004/2004 

Gerenciamento 

Resíduo Comum 

Reciclável 

Reitoria, CCSE, 

CCBS, Educação 

Física, Enfermagem, 

CCNT, Planetário 

Classe II B Sem 

gerenciamento 

Resíduo Comum não 

Reciclável  

Reitoria, CCSE, 

CCBS, Educação 

Física, Enfermagem, 

CCNT, Planetário 

Classe II A II B Sem 

gerenciamento 

Resíduo Comum 

Orgânico 

Reitoria, CCSE, 

CCBS, Educação 

Física, Enfermagem, 

CCNT, Planetário 

Classe II A Sem 

gerenciamento 

Resíduos Perigoso de 

Serviço de Saúde 

CCBS, Enfermagem Classe I Gerenciamento 

interno e 

externo 

Resíduos Perigosos 

Químicos  

CCSE, CCBS, 

Educação Física, 

Enfermagem, CCNT  

Classe I  Sem 

gerenciamento 

Resíduos Especiais de 

Vegetação (podas) 

Reitoria, CCSE, 

CCBS, Educação 

Física, Enfermagem, 

CCNT, Planetário 

Classe II A Sem 

gerenciamento 

Resíduos Especiais 

Lâmpadas Fluorescentes 

Reitoria, CCSE, 

CCBS, Educação 

Física, Enfermagem, 

CCNT, Planetário 

Classe I Sem 

gerenciamento 

Resíduos Especiais 

Pilhas e Baterias  

Reitoria, CCSE, 

CCBS, Educação 

Física, Enfermagem, 

CCNT, Planetário 

Classe I Sem 

gerenciamento 

Resíduos Especiais 

Eletroeletrônicos 

Reitoria, CCSE, 

CCBS, Educação 

Física, Enfermagem, 

CCNT, Planetário 

Classe I Sem 

gerenciamento 

Resíduos Especiais 

Cartuchos e Toner de 

Impressoras 

Reitoria, CCSE, 

CCBS, Educação 

Física, Enfermagem, 

CCNT, Planetário 

Classe I Sem 

gerenciamento 

 

2.4 Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

 

As pesquisas de Maio [8] mostraram as diversas ações sustentáveis praticadas na UNIR, além de diagnóstico quanto à 

sustentabilidade e apontamentos para melhoramentos, importantes ferramentas para que a mesma possa elaborar um 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) eficaz. Este trabalho contém metodologia inspiradora para que estudos similares 

sejam replicados em outras IES que buscam o desenvolvimento sustentável. Parte das práticas e o diagnóstico podem ser 

visualizados na Figura 11, Figura 12, Figura 13 e Tabela 4 seguintes. 
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Figura 11 - Ecoponto instalado no campus José ribeiro Filho em Porto Velho/RO. Cedido pela Comissão Gestora dos 

Planos de Gestão [8]. 

 

 
Figura 12 - Lixeiras de coleta seletiva. Cedido pela Comissão Gestora dos Planos de Gestão de Logística Sustentável 

CGPGLS [8]. 

 

  
Figura 13 – Mensagens conscientizadoras. Cedido pela Comissão Gestora dos Planos de Gestão de Logística 

Sustentável CGPGLS [8]. 
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Tabela 4 – Diagnóstico da UNIR quanto a sustentabilidade [8]. 

Faixas de 

sustentabilidade 

Situação Porcentagem 

da UNIR 

 

Insustentável 

Cerca de 55% das respostas do questionário 

aplicado enquadram a UNIR na faixa 

“insustentável”. A organização que estiver 

nessa situação, em não modificando seu modo 

de proceder, em não repensando sua forma de 

interface com o meio ambiente e a sociedade 

com quem convive, terá sérios problemas num 

mercado cada vez mais consciente da 

necessidade da modificação da relação de 

produção e consumo. Ou seja, a partir de 

análise da pesquisa feita é possível concluir que 

a UNIR ainda tem muito que melhorar. 

55,26% 

 

Rumando à 

sustentabilidade 

Ao fazer uma análise dos dados pesquisados, 

conclui-se que 42,10% dos questionários 

respondidos enquadram a UNIR na faixa 

considerada “em busca de sustentabilidade”, 

que significa que são organizações que buscam 

integrar seus sistemas de gestão para a 

sobrevivência no mercado, para o 

fortalecimento de sua imagem e para a 

convivência harmônica com a sociedade. 

Percebe-se, assim, que a universidade já teve 

um pequeno avanço, que é o despertar de uma 

consciência ecológica. 

42,1% 

 

Sustentável 

Apenas 2,63% das respostas, o que 

corresponde a uma pessoa, enquadra a UNIR 

na faixa considerada sustentável. As 

organizações posicionadas nessa faixa poder 

ser caracterizadas como instituições cidadãs, 

uma vez que praticam responsabilidade social 

o que as torna diferenciadas e, certamente, são 

organizações cada vez mais sustentáveis.  

2,63% 

 

3. PARALELO ENTRE AS PRÁTICAS 

 

De modo bem claro, das 20 práticas mostradas, 10 (50 %) aportam na gestão dos resíduos sólidos, com ênfase na coleta 

seletiva de materiais convencionais (papel, plástico, metal, orgânico).  No caso da UEPA, a análise de como os resíduos 

sólidos são geridos pode servir de modelo nessa linha. UNIR e UEA apresentam diagnósticos quanto à sustentabilidade, 

fundamentais para início de trabalhos. Nesse segmento, UFAM apresenta sistema de coleta eficiente e integrado em 

diversas esferas da universidade, além de repasse correto às empresas responsáveis pela reciclagem dos materiais.  

 

4. INVESTINDO NOS ODS  

O incentivo à compra e consumo de alimentos orgânicos e provenientes de produção familiar na feira da AgroUfam 

contemplam o ODS 3 de boa saúde e bem-estar, o 12 sobre consumo e produção responsáveis e o 17 por ser uma parceria 

com os agricultores locais. O estudo e viabilização de produção de energia solar proposta pelo CCA está aderindo ao 

objetivo 7 ao fornecer energia acessível e limpa a uma parte do Campus Sul. As universidades por serem locais de ensino, 

pesquisa e extensão já contemplam naturalmente os objetivos 4, 8 e 9 sendo uma grande agente de desenvolvimento 

econômico da região. A Figura 14 a seguir, mostra em suma os ODS contemplados pelas práticas apresentadas.  
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Figura 14 - Mosaico de ODS contemplados pelas propostas do trabalho Campus Universitário Sustentável: caso Escola 

Superior de Tecnologia. 

 

Em agosto de 2019, UFAM e UEA se filiaram à Rede de Soluções para Desenvolvimento Sustentável da Amazônia 

(SDSN-Amazônia) [9], programa criado em 2012 pela Organização da Nações Unidas (ONU). Visando propor e 

implementar soluções para frear o aquecimento global, erradicar a pobreza e tornar a sociedade menos desigual, a parceria 

será decisiva na difusão dos ODS, dando enfoque em pesquisas mais assertivas e firmando responsabilidade ambiental às 

universidades. 

 

5. DISCUSSÃO E APONTAMENTOS 

 

Machado et al. [10] apontam que além da maior parte das universidades públicas do país inteiro não possuírem um SGA, 

se quer possuem um Departamento de Gestão Ambiental. A falta de interesse dos gestores em instruir-se e traçarem metas 

alinhadas com ferramentas como a ISO 14001 implica em mais dificuldades. Devido questões financeiras muito se 

questiona erroneamente a factibilidade de medidas ambientalmente positivas, visto que as mesmas contribuem para a 

saúde financeira de uma organização ao longo do tempo, além de atraírem vasta gama de investidores que compartilham 

dos ideais sustentáveis. 

 

Pensar global e agir local: esta pode ser uma maneira efetiva de implementar as propostas sustentáveis. Escalonar as 

problemáticas desde as dimensões institucionais, potencializando a visão do processo, como pode ser visto na Figura 15 

a seguir:  

 

 
Figura 15 – Dimensões institucionais, dos problemas e de inovações. Atlas de Inovação Social [11]. 
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O renomado engenheiro e professor Edwards Deming  brilhantemente postulou não poder se gerenciar o que não se mede, 

não se medir o que não se define, não se definir o que não se entende. Tendo em vista isso, o contínuo estudo de questões 

relacionadas e a investigação crítica de seus aspectos os se fazem primordiais, para que se saia da esfera especulativa e 

rume à esfera prática. Figura 16 abaixo mostra parte de processo investigativo. 

 

 
Figura 16 - Principais dificuldades para implantação de um Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos [7]. 

 

Já comentamos iniciativas como o Programa UEPA Ambiental da UEPA e o CCA da UFAM, potenciais medidas 

transformadoras que abrem precedente para criação de comitês internos mesclando corpo administrativo, docente e 

discente. Buscando atuar de forma efetiva em uma organização é preciso conhecer sua estrutura, tomamos como exemplo 

a da UEA na Figura 17. Entender a sequência hierárquica para em seguida elencar as carências do sistema, setores que 

precisam dialogar entre si, entre outros. 

 

 
Figura 17 – Estrutura organizacional da UEA [2]. 
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A sustentabilidade não se trata apenas de uma necessidade, mas de uma realidade tangível. É de fundamental importância 

primordialmente compreender-se o contexto analisado e, por conseguinte, coletar o máximo de informações objetivas. O 

plano das especulações faz-se importante na arquitetura de soluções. Como inicialmente falado, é preciso compreender 

que o processo de engajamento ambiental inclui diversos atores distintos, falar de ambientalismo é falar de cidadania e 

nesse sentido, é preciso estar a par dos instrumentos públicos que balizam quaisquer ações. 
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RESUMO 

 

Ameaças em ascensão como as mudanças climáticas, o aquecimento global e a oscilação dos preços de energia, 

despertaram o interesse em sistemas inteligentes capazes de reduzir a energia consumida no ambiente construído. Este 

artigo contempla inicialmente, uma visão geral da importância da economia de energia nas edificações atuais. Em seguida, 

identifica quais os principais sistemas que estão atuando nos edifícios inteligentes e sustentáveis e diferencia os de maior 

capacidade de influenciar na economia de energia e no conforto dos ocupantes. A partir de pesquisa bibliográfica, é feita 

uma análise sistêmica e atualizada dos principais sistemas dos edifícios inteligentes. Como resultado, foram encontrados 

oito sistemas: de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), de iluminação, de gerenciamento de energia, de 

segurança, de telecomunicações, de prevenção e combate a incêndio, de transporte vertical, e sistema hidráulico. Foi 

concluído que apesar de todos os sistemas necessitarem de energia para atingir seus objetivos, três deles atuam com 

grande influência na redução da energia e cinco deles contribuem com maior incidência para o conforto dos seus 

ocupantes. 

 

Palavras-chave: sistemas; edifícios inteligentes; eficiência energética; conforto. 

 

ABSTRACT 

 

Rising threats such as climate change, global warming and fluctuating energy prices have sparked interest in intelligent 

systems capable of reducing the energy consumed in the built environment. This article initially contemplates an overview 

of the importance of energy saving in current buildings. Then, it identifies the main systems that are operating in smart 

and sustainable buildings and differentiates those that have the greatest capacity to influence energy savings and occupant 

comfort. Based on bibliographic research, a systemic and updated analysis of the main systems of intelligent buildings is 

made. As a result, eight systems were found: heating, ventilation and air conditioning (HVAC), lighting, energy 

management, security, telecommunications, fire prevention and fighting, vertical transport, and hydraulic system. It was 

concluded that although all systems need energy to achieve their goals, three of them work with great influence in reducing 

energy consumption and five of them contribute more to the comfort of their occupants. 

 

Keywords: systems; smart buildings; energy efficiency; comfort. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A demanda por edifícios inteligentes tem crescido na última década [1], não somente pelas reduções de custos 

operacionais e de manutenção [2] e pela redução de energia [3] como também pelo aumento do bem-estar e desempenho 

pessoal do indivíduo [4]. Tem sido impulsionada também pelas mudanças climáticas, pelo aquecimento global e pela 

oscilação dos preços de energia, que potencializaram o interesse por sistemas mais inteligentes [5]. Estes sistemas 

tecnológicos, integrados e flexíveis, se tornaram mais eficientes e aumentaram a sinergia entre as diversas operações 

dentro do prédio e do sistema de energia [6].   
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Um edifício inteligente em busca da maximização de eficiência, possui a estrutura adaptada para receber várias 

tecnologias de inovação, incorporando a informatização, segurança de vida, telecomunicações, estruturas de clientes e 

sistemas de gerenciamento de instalações [7], integrados na sua estrutura e projetados de forma unificada em um só 

projeto [2], [8].  Dentre as tecnologias inseridas nos edifícios inteligentes, as voltadas à redução de energia têm obtido 

destaque nos últimos anos, uma vez que todo ciclo de vida de um edifício consome energia, desde a produção de material 

de construção até a fase de operação [9], [10]. Segundo Shaikh et al. (2014) [11], os edifícios em uso consomem quase 

40% da energia mundial e 30% das emissões de CO2, o que aumenta a importância de uma gestão eficiente de energia 

para reduzir as emissões de CO2 [12].  

 

Nesse contexto, após o acordo de Paris que tratou um compromisso global das reduções de emissões com objetivo de 

estabilizar a temperatura do planeta menos de 2°C, o ambiente construído tem se transformado para se tornar inteligente 

e eficiente [6], com viés de sustentabilidade e  disseminação de recursos de construção ecológica [13]. A eficiência 

energética e a redução de carbono então, se tornaram um dos principais objetivos-chave [14], [15] principalmente pelas 

regulamentações impostas pelos governos e pela crescente conscientização ambiental [16]. A tecnologia de construção 

inteligente passou a desempenhar um papel fundamental na operação eficiente do edifício e ter uma relação próxima com 

a redução de emissões [17].  

 

Aumentou portanto, a necessidade de se construir edifícios que sejam energeticamente eficientes e inteligentes, tanto por 

suas funções quanto pelo seu uso [2], [18], que tenham efeitos mínimos sobre o meio ambiente e sobre a saúde humana 

[9], e que ofereçam também conforto ambiental, uma vez que este melhora a produtividade e a satisfação dos usuários 

[11].  

 

Este artigo investiga quais são os principais sistemas tecnológicos incorporados aos edifícios inteligentes e dentre os 

sistemas identificados, quais são capazes de influenciar a redução de energia e a melhoria do conforto do usuário.  

 

Esta análise contribui para o meio acadêmico agregando conhecimentos ao estudo dos edifícios inteligentes com foco na 

redução de energia e no conforto dos usuários. Ajuda os investidores e projetistas em questões decisórias mediante a 

importância, a diferenciação e a capacidade energética dos sistemas tecnológicos presentes nos edifícios, e por fim, 

salienta os sistemas que mais interferem no conforto individual dos usuários do local edificado. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa teve dois principais objetivos. O primeiro foi investigar quais são os sistemas que atuam nos edifícios 

inteligentes e sustentáveis e o segundo foi de identificar quais destes sistemas atuam com mais intensidade na redução de 

energia e no conforto dos usuários.  

Para alcançar estes objetivos foram necessárias duas etapas metodológicas: a) efetuar pesquisa bibliográfica para 

compreender melhor o tema e identificar os sistemas nos edifícios inteligentes, b) aplicar questionário para identificar 

quais os sistemas atuam com maior importância no conforto dos usuários.  

 

2.1. Pesquisa bibliográfica 

 

Foi utilizado como ferramenta de busca, o portal de periódicos CAPES/MEC e o Google Scholar, com as seguintes 

palavras chave: “systems”, “energy system”, e “smart buildings”, nos últimos cinco anos. Para auxiliar no passo a passo 

da pesquisa, foi utilizado o método PRISMA - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

considerando quatro fases do fluxograma (Fig. 1):  

i) o número de artigos identificados na pesquisa;  

ii) triagem, com o número de artigos excluídos e o número de artigos selecionados; 

iii) número de artigos elegíveis e o número excluídos nesta fase; e  

iv) quantidade de artigos ou fontes incluídos para análise.  

 

1040



 

 
 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma da pesquisa bibliográfica pelo método PRISMA. 

 

2.2. Pesquisa de opinião 

 

Para a realização do questionário foi utilizada a plataforma online Google Forms, com duas seções distintas: questões 

relacionadas a dados demográficos e questões abordando o critério de conforto dos sistemas tecnológicos existentes nos 

edifícios inteligentes. Foi utilizado uma escala Likert de cinco pontos, variando de pouquíssimo importante a muitíssimo 

importante. Os sistemas foram explicados e exemplificados para o usuário compreender melhor o que cada sistema é 

capaz de oferecer e, assim, poder avaliar o grau de conforto com maior precisão. 

 

E para responder ao pré-teste do questionário, o mesmo foi enviado a dois professores atuantes na área de pesquisa sobre 

smart buildings, que expressaram a sua opinião e fizeram comentários sobre a clareza, a pertinência das perguntas e o 

layout apresentado. O questionário foi revisado após o pré-teste com base nos comentários recebidos e as redes sociais 

foram utilizadas para a solicitação do preenchimento do formulário. 

 

2.3. Análise de dados 

 

Após encerrado o prazo de coleta de dados, foi utilizado o Alfa de Cronbach’s, que é uma das ferramentas estatísticas mais 

importantes em pesquisas. O coeficiente Alfa de Cronbach’s é um índice utilizado para medir a confiabilidade das 

respostas decorrentes de um questionário [19], mensurado de acordo com a Equação 1: 

 

 

 

(1) 

onde: 

k = quantidade de itens X 

i
2 = variância relacionada à cada questão de X,  


2 = variância da soma das respostas de cada respondente.  

 

O valor mínimo aceitável para o alfa é 0,70, abaixo desse valor a consistência interna da escala utilizada é considerada 

baixa e o valor máximo esperado é 0,90, acima deste valor, pode-se considerar que há redundância ou duplicação [19]. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da metodologia aplicada foram obtidos dois principais resultados. O primeiro foi o conjunto de sistemas que 

atuam nos edifícios inteligentes identificados a partir dos artigos elegidos na pesquisa bibliográfica e a seleção dos 

sistemas que mais contribuem para o aumento do consumo energético, também através dos artigos selecionados. O 

segundo foi a resenha das informações obtidas no questionário aplicado, a qual prioriza os sistemas em relação ao conforto 

do usuário. 

 

3.1 – Sistemas identificados nos edifícios inteligentes. 

 

A partir da pesquisa bibliográfica foi possível identificar 8 principais sistemas que atuam nos edifícios inteligentes e 

sustentáveis ilustrados na figura 2 e discriminados a seguir. 

 

 
Figura 2 – Sistemas dos edifícios inteligentes e principais atribuições 

 

I - Sistema de energia  

É o sistema que gerencia o consumo de todos os outros sistemas e de todos os equipamentos elétricos do edifício, gerencia 

a demanda e quantidade de energia recebida. Por meio de baterias, geradores e no-breaks como meio de compensação, 

garante a qualidade do fornecimento de energia, evitando quedas e interrupções [8]. A detecção automatizada de falhas e 

o respectivo diagnóstico ajudam a reduzir o tempo de inatividade. Estes sistemas devem ser capazes de definir ações para 

redução do consumo de energia e de custos, a partir do monitoramento de dados de consumo, de alarme de eventos e de 

qualidade do fornecimento de energia [8]. A gestão eficiente da energia do edifício contribui para uma economia de baixo 

carbono e sustentabilidade [11], além de redução dos custos [20]. 

 

II - Sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC)  

É o sistema que regula e controla a temperatura, umidade, fluxo e qualidade geral do ar nos ambientes fechados  [8]. 

Integrado ao sistema elétrico é capaz de reduzir o consumo de energia, aumentar o desempenho energético geral do prédio 

[21], identificar quando existe a necessidade de reduzir o fluxo da água gelada fornecida pelas torres de refrigeração, 

controlar a manutenção e limpeza dos dutos evitando contaminação e atuar no controle de fumaça em caso de incêndio 

[8].  

 

III - Sistema de iluminação  

É o sistema que gerencia as fontes de iluminação artificial, ligando ou desligando automaticamente e regulando a 

intensidade de luz, criando ambientes com iluminação variável ou com o uso de sensores de presença. O sistema de 

controle melhora a flexibilidade do sistema de iluminação, e controlada por software, as zonas de iluminação podem ser 

acionadas sem a necessidade de acionamento manual, melhorando ainda estratégias de iluminação de salas ou andares 

específicos do edifício [8]. Houve incentivos na última década para a tecnologia LED, obtendo o desempenho funcional, 

a eficiência operacional e o conforto dos ocupantes [22] e em 2019, nos EUA, 44% das lâmpadas residenciais já eram 

LEDs com projeção para 90% até 2050 [23].  
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IV - Sistema de segurança  

É o sistema que gerencia toda a segurança do prédio, tanto de pessoas quanto do imóvel. Por intermédio de vigilância por 

vídeo (CFTV – circuito fechado de TV), câmeras instaladas em locais estratégicos monitoram o prédio, controlam o 

acesso e ainda, ligados ao controlador geral, identificam e gravam algo incomum ou a presença de intrusos [8]. O sistema 

de acesso pode exercer também o controle de portas, permitindo a entrada somente de pessoas autorizadas de acordo com 

o nível de permissão [24], por intermédio de cartão magnético, sensor de voz, impressão digital, leitor de retina, entre 

outros ligados à central. O sistema de segurança tem sido ampliado também para os prédios que são controlados pela 

tecnologia e sistemas da Internet das coisas (IoT), evitando que hackers tenham acesso aos dados e aos sistemas para um 

possível ataque cibernético [25]. 

 

V- Sistema hidráulico  

É o sistema que gerencia os serviços relacionados ao fornecimento de água, de gás e de coleta de águas pluviais e esgoto. 

Neste sistema, estão incluídos todos os fluidos (água, esgoto e gás GLP) que auxiliados por sensores automatizados, 

atuadores e bombas, verificam a vazão, pressão e temperatura, permitindo o controle da água sem desperdício, o controle 

da pressão de modo a evitar o rompimento de tubulações [20], além de controlar a temperatura da água, alternando o tipo 

de fonte de aquecimento como a solar, gás ou eletricidade. Utiliza o conceito de “redes inteligentes de água”, com sensores 

estrategicamente localizados e monitorados no percurso da tubulação, aprimoram os resultados com a redução de 

vazamentos, economia de energia, garantia de qualidade da água e benefícios de desempenho [26], além do controle do 

nível dos reservatórios. O sistema é capaz também de aproveitar águas pluviais para irrigação ou outros serviços 

permitidos na legislação.  

 

VI- Sistema de transporte vertical (elevadores e escadas rolantes) 

É o sistema que gerencia os serviços relacionados a melhoria da qualidade e eficiência da movimentação de pessoas e 

cargas por intermédio de elevadores de carga, de passageiros e de escadas rolantes. Possuem programação que auxilia na 

segurança, retendo as pessoas em determinado andar e direcionando para local seguro ou bloqueando o acesso de andares 

que estão impedidos [27], e ainda, se sua velocidade exceder ao máximo recomendado, estaciona automaticamente em 

andar mais próximo para descida de passageiros. Com intuito de economizar energia, alguns modelos de elevador recebem 

o comando para acessar apenas o andar autorizado ou são programados para acessar andares específicos [28]. Freios, 

portas, iluminação interna e outros equipamentos também podem ser monitorados para auxiliar nas manutenções 

necessárias. As escadas rolantes possuem modelos que interrompem o funcionamento caso não estejam sendo usadas e 

voltam a movimentar quando alguém as utiliza e gerencia o fluxo de pessoas comandada pelo setor de segurança de 

acordo com a necessidade.  

 

VII- Sistema de prevenção e combate a incêndio  

É o sistema que gerencia todos os mecanismos de detecção, alarme e extinção do fogo com intuito de reduzir a 

probabilidade de ferimentos ou perda de vida.  O sistema de detecção de incêndio interligado a um computador e com 

sensores para detectar fumaça, gás e temperatura, monitora todo o prédio, informando de imediato ao Corpo de Bombeiros 

a identificação do tipo de incêndio e sua localização. Emite alerta para evacuação, pode desligar a rede elétrica impedindo 

a propagação do incêndio causados por curtos circuitos e injeta ar nas escadas de emergência evitando a fumaça [27]. 

Devido a seu alto grau de importância, existem códigos, regulamentos e normas e a elaboração de seu projeto e respectiva 

instalação devem ser executados por profissionais licenciados e ser aprovado por autoridade local [8], no caso do Brasil, 

pelo Corpo de Bombeiros. 

 

VIII- Sistema de telecomunicações  

É o sistema que gerencia os serviços relacionados à telefonia, transmissão de voz, de dados e de imagem, por meio de 

cabeamento estruturado, que são todos os cabos, fios, equipamentos e aparelhos necessários para realizar a interface de 

rede para a saída de informações para qualquer dispositivo de comunicações no local. A rede de voz atua na telefonia 

onde os usuários podem interagir e a rede de dados faz a comunicação entre computadores. A TV a cabo disponibiliza 

uma programação de entretenimento através de um provedor de serviços [8] e diversos tipos de mídia estão disponíveis, 

assistindo na hora ou fazendo o download de música e de filme, através de um provedor via streaming.  

 

3.2 – Sistemas responsáveis pela maior parte do consumo de energia do edifício 

O consumo de energia do edifício depende de vários fatores como sua funcionalidade, o tipo de ocupação, o ambiente 

externo, materiais de construção empregados e a gestão da operação [17]. A presença do ocupante e seu comportamento 

diário nos edifícios são fatores diretamente relacionados ao consumo de energia em busca do conforto, seja para 

refrigeração e aquecimento ou pelo uso diário de aparelhos de iluminação e equipamentos [3, 11].  
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Nesse contexto, M. H. Le e S. Ploix [29] abordaram em seu artigo, o agendamento de energia doméstico, visando ajustar 

o consumo de energia de acordo com as solicitações do usuário considerando os períodos de pico de consumo, quando a 

energia nestes momentos é mais cara. Já Zeiler et al (2014) [30], evidenciaram que o consumo pode ser reduzido de 5 a 

15% quando os ocupantes têm acesso ao uso de energia em tempo real, como nos medidores inteligentes de energia. 

 

Em pesquisa relacionada aos consumos de energia por parte dos sistemas, a literatura demonstrou que três deles utilizam 

mais de 70% do uso de energia total do prédio: AVAC, Iluminação e o próprio sistema de energia. O sistema de 

gerenciamento de energia elétrica monitora o sistema de distribuição de energia quanto ao uso e à qualidade, juntamente 

com o sistema AVAC e de iluminação que também gerenciam uma parte substancial do uso de energia e custos 

relacionados para o edifício [8].  

 

Os sistemas de AVAC, de iluminação e de energia elétrica, são capazes de economizar uma quantidade significativa de 

energia consumida no prédio: AVAC e iluminação, representam 48% e 22% respectivamente, do uso total de energia de 

edifícios nos EUA [31]. Em residências nos EUA, o uso de eletricidade usada por eletrodomésticos e eletrônicos 

(geladeiras, freezers, aquecedores, máquinas de lavar e secadoras) atinge 31% [29].  

 

3.3 – Sistemas relacionados ao conforto do usuário. 

 

Responderam ao questionário 139 pessoas. Para esta amostra, foi calculado inicialmente o coeficiente Alfa de Cronbach 

de acordo com a fórmula (1), cujo valor encontrado foi de 0,896 confirmando a confiabilidade do questionário e dos 

dados. Em seguida, foram utilizados os dados demográficos solicitados no questionário para identificar o perfil dos 

respondentes, considerando sua área de formação (Figura 3). 

 
Figura 3 - Dados demográficos 

 

A Figura 4 apresenta os oito sistemas classificados em “muitíssimo importante” pelos respondentes de acordo com a área 

de formação e de acordo com o total de respostas.  

 
Figura 4 – Sistemas classificados como “muitíssimo importante” por categoria e para todas categorias 
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De acordo com os resultados, as opiniões em relação aos sistemas mais importantes variaram conforme a área de formação, 

por exemplo, telecomunicações está em segundo lugar para formação em engenharias, porém, em quase último lugar para 

ciências da saúde. Já os sistemas AVAC ficaram em primeiro lugar de importância para quase todas as formações, o que 

era de se esperar, uma vez que a climatização do ambiente é um dos fatores que mais interfere no conforto pessoal.  

 

Em relação ao somatório de todas as áreas de formação, os sistemas AVAC (94), Iluminação (64), Telecomunicações 

(64), Hidráulico (61) e de Transporte vertical (61), obtiveram quantidade de respostas classificados como “muitíssimo 

importante” superior à mediana de 61 calculada. Podemos supor então que estes cinco sistemas atuam com maior 

incidência para o conforto dos usuários. 

 

 4. CONCLUSÃO 

 

A demanda por edifícios inteligentes e sustentáveis tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. A sua 

implementação e eficiência depende dos sistemas de construção que melhorem o desempenho operacional do prédio e 

das tecnologias inseridas na sua estrutura e projeto, os quais, de forma integrada e com flexibilidade adequadas, resultam 

em edifícios cada vez mais inteligente, mais sustentável e com maior conforto aos usuários.  

 

Este artigo buscou contribuir com o tema ao identificar na literatura quais os principais sistemas tecnológicos são capazes 

de atribuir a “inteligência” ao edifício e a partir desta revisão da literatura e do questionário aplicado, foi possível 

identificar também os sistemas que possuem maior incidência para o conforto dos usuários.  

 

O resultado da pesquisa bibliográfica mostrou que oito sistemas foram identificados como responsáveis pelo 

funcionamento otimizado e eficiente dos edifícios inteligentes e sustentáveis: gerenciamento de energia, AVAC, 

Iluminação, Segurança, Telecomunicações, Prevenção e combate a incêndio, Transporte vertical e, sistema hidráulico. 

Destes sistemas, três deles possuem grande influência do consumo, uma  vez que 70% do consumo energético do edifício 

são atribuídos aos sistemas AVAC (48%) e Iluminação (22%) e outra considerável parcela no consumo é atribuída ao 

sistema de energia devido ao uso de equipamentos e da presença do ocupante e seu comportamento diário. 

 

Em complemento, foi pesquisado quais dos oito sistemas atuam com maior incidência no conforto dos ocupantes, uma 

vez que o usuário é quem vai utilizar todos os recursos direta ou indiretamente. Sua opinião é importante para que os 

investidores, administradores e projetistas atuem com rigor nas especificações, levando em consideração os dados na hora 

de projetar.  A pesquisa realizada no Estado do Rio de Janeiro, com 139 respondentes em diversas as áreas de atuação 

como engenharias e ciências exatas, ciências da saúde, ciências sociais e outras, mostrou que os sistemas AVAC, 

Iluminação, Telecomunicações, Hidráulico e Transporte vertical possuem maior grau de importância aos usuários em 

relação ao conforto. 

 

O presente estudo possui algumas limitações. Em primeiro lugar, apesar de ter sido realizada uma ampla pesquisa 

bibliográfica, existe a possibilidade de artigos importantes não terem sido considerados. Em segundo lugar, o questionário 

foi aplicado em uma amostra reduzida tanto em número de pessoas quanto em localidade. 

   

Como estudos futuros, sugere-se ampliar esta pesquisa para maior número de respondentes, de diversas localidades e fazer 

análise diferenciada também por área de atuação para verificar se os sistemas possuem o mesmo grau de importância entre 

elas.  
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RESUMO 

 

Conceitos como Construção Civil e Desenvolvimento Sustentável geralmente são apresentados de maneira antagônica, 

devido à estruturação do setor baseada na alteração da natureza. Estas se amparam em um processo duplamente danoso 

ao meio, onde à priori ocorre a extração de matérias primas e a posterióri o descarte inadequado dos resíduos gerados. 

Os problemas ambientais ocasionados pela construção civil permitem discussões voltadas à sustentabilidade, dando 

enfoque à bioconstrução. Dentre as técnicas conhecidas, destacam-se os tijolos de terra crua ou adobe, que fazem parte 

da história das construções urbanas e rurais do norte goiano, o que não é diferente no município de Uruaçu-GO, onde se 

apresentam como técnica sustentável e viável, do ponto de vista histórico-cultural da região, sendo a justificativa desse 

trabalho. Driblando o empirismo e buscando amparo técnico, têm-se como objetivo geral caracterizar o solo de uma 

área de empréstimo do município e como objetivos específicos verificar a granulometria e os índices de consistência, 

analisar a adequação do solo para a produção de tijolos, propor correções se necessário, tendo como metodologia as 

normas presentes na ABNT. Como resultados tem-se que, o solo é argiloso, propício para a execução dos tijolos de terra 

crua. 

 

Palavras-chave: caracterização do solo; adobe; sustentabilidade; materiais de construção. 

 

ABSTRACT 

 

Concepts such as Civil Construction and Sustainable Development are generally presented in an antagonistic manner, 

due to the sector's structure based on changing nature. These are supported by a process that is doubly harmful to the 

environment, where a priori the extraction of raw materials occurs and a posteriori the improper disposal of the 

generated waste. The environmental problems caused by civil construction allow discussions focused on sustainability, 

focusing on bioconstruction. Among the known techniques, we highlight the bricks of raw ground or adobe, which are 

part of the history of urban and rural constructions in the north of Goiás, which is no different in the municipality of 

Uruaçu-GO, where they are presented as a sustainable and viable technique , from the historical-cultural point of view 

of the region, being the justification for this work. Dodging empiricism and seeking technical support, the general 

objective is to characterize the soil of a loan area in the municipality and as specific objectives to verify the 

granulometry and consistency indices, to analyze the suitability of the soil for the production of bricks, to propose 

corrections if necessary, using the ABNT standards as methodology. As a result, the soil is clayey, suitable for the 

construction of raw ground bricks. 

 

Keywords: soil characterization; adobe; sustainability; construction materials. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Quando se refere à Construção Civil e suas ramificações, um dos assuntos mais debatidos nas últimas décadas está 

relacionado diretamente aos impactos ambientais gerados por esta e as possíveis práticas para combatê-los. 

Sabe-se que com o início da Revolução Industrial durante o século XIX e a modernização dos processos construtivos, o 

uso de matérias primas naturais se intensificou, além de resíduos gerados por estes, que são corriqueiramente 

descartados de forma inadequada na natureza, contribuindo direta ou indiretamente na degradação do meio ambiente, 

afetando atuais e futuras gerações. 

Côrtes et al [1] discutem sobre a falta de responsabilidade ambiental tanto dos profissionais da área, como de empresas 

envolvidas com projetos no âmbito da construção civil defendendo que, 

Os acidentes ambientais ocorridos e o crescente desequilíbrio social tem imposto às organizações a 

necessidade de se atualizarem frente a este contexto e assumirem uma postura comprometida com 

a responsabilidade socioambiental. [...] A Indústria da Construção Civil apresenta um quadro de 

atraso quanto à responsabilidade socioambiental, que se revela, por exemplo, nos investimentos 

pouco expressivos na formação e qualificação dos profissionais e na destinação inadequada dos 

resíduos sólidos. 

Observando tal problemática, o debate entre Desenvolvimento Sustentável atrelado à Construção Civil, defende a 

possibilidade de colaboração para um retardo de transtornos ambientais provocados por esta através das Cidades 

Sustentáveis defendidas por Gehl [2], 

Há um crescente interesse no planejamento das cidades sustentáveis, e isso por uma boa razão. O 

esgotamento dos combustíveis fósseis, a poluição alarmante, as emissões de carbono e a resultante 

ameaça ao clima são grandes incentivos para tentar aumentar a sustentabilidade nas cidades do 

mundo todo. O conceito de sustentabilidade tal como aplicado às cidades é amplo. 

Mediante ao incentivo às Cidades Sustentáveis, atualmente, existe a defesa ao retorno de técnicas construtivas com 

agressão reduzida ao meio ambiente, como por exemplo, técnicas de construção com terra. Tais técnicas milenares são 

consideradas sustentáveis por não agredirem o meio, utilizando em grande parte, solo e água para a mistura, e possuindo 

descarte “inerte”, visto que, os materiais utilizados são naturais (sem tratamentos químicos ou físicos). 

A defesa deste material é feita por Minke [3] no seu consagrado livro, onde é defendido que, “a terra é o material de 

construção natural mais importante, abundante, e que está disponível em grande parte do mundo. É obtido com 

frequência, diretamente no local da construção, ao escavar as fundações ou poços”.  

No Brasil, a construção com terra foi inserida por portugueses no início da colonização e perdurou por centenas de anos, 

como defendem Carvalho, Lopes e Matos [4], “nesse período, foram introduzidas as técnicas da taipa de pilão, do adobe 

e da taipa de mão”, sendo estas comuns à região europeia. 

Notou-se total desconhecimento das técnicas pelos indígenas que construíam apenas com madeira e fibras vegetais, 

entretanto, os africanos escravizados conheciam detalhadamente, já que, o continente difundia a construção com terra 

como o pau-a-pique e a taipa de mão por centenas de anos, como explica Milenaz apud Carvalho, Lopes e Matos [4], 

justificando o motivo pelo qual tais técnicas foram difundidas principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-

Oeste, desde a colonização até o início do século XX. 

No estado de Goiás, a construção com adobe se sobressaiu significativamente, fato comprovado pela grande quantidade 

de edificações em cidades históricas, como Pirenópolis, Cidade de Goiás e Pilar de Goiás, comprovando o uso da 

técnica como também a resistência deste material. 

Observando o centro de Uruaçu, no norte do estado, notam-se diversas residências construídas com adobe, resistentes 

até os dias atuais. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) [5], 

A origem do povoamento desta região foi a fazenda Passa Três, adquirida pela família Fernandes, 

em 1910 [...]. Por sua localização, atraiu rapidamente numerosas famílias das regiões vizinhas, e, 

1913, o Cel. Gaspar iniciou a construção da Capela de Sant’Ana e doou-lhe área de terras, para 

formação do Povoado.[...] Em 1931, Sant’Ana alcançou emancipação político-administrativa e, a 

partir de 1953, recebeu denominação de Uruaçu, que em tupi-guarani significa pássaro grande  

Por conseguinte, observando o histórico do município, e unindo os ideais de cidades sustentáveis e técnicas de 

construção com tijolos de adobe, o estudo das características físicas do solo uruaçuense torna-se viável. 
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Como definido por Torgal, Eires e Jalali [6], “o adobe é um bloco produzido mediante a moldagem de terra plástica, 

podendo ter um processo manual ou mecanizado”. Assim, o conceito de plasticidade está relacionado à caracterização 

do solo que deve ter predominantemente argila, como justifica Minke [3], 

Os minerais presentes na argila tem uma estrutura hexagonal cristalina laminar. Tais lâminas 

consistem em diferentes camadas que se formam geralmente em torno no núcleo do silício ou 

alumínio. [...] A capacidade aglutinante e a resistência à compressão da terra dependem do tipo e 

da quantidade de cátions. 

Conforme citado acima, o conhecimento das características físicas do solo faz-se necessário para que este esteja de fato, 

adequado à execução dos tijolos de terra crua, os adobes. 

À vista disto, este trabalho justifica-se importante partindo do pressuposto de demonstrar quais ensaios devem ser 

realizados no solo para se conhecer suas propriedades físicas, podendo compará-las aos parâmetros estabelecidos em 

normativas. 

De acordo com a justificativa abordada anteriormente, este trabalho tem como objetivo geral, analisar o solo coletado 

em Uruaçu – GO com o intuito de se tomar conhecimento das suas respectivas propriedades físicas, visando utilizá-lo 

posteriormente para a fabricação de tijolos de adobe, obtendo os objetivos específicos, através de ensaios descritos pelas 

Normas Regulamentadoras Brasileiras (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo eles, 

Preparação das amostras de solo (NBR 6457), Análise granulométrica (NBR 7181), Limite de liquidez (NBR 6459), 

Limite de plasticidade (NBR 7180), Compactação do solo (NBR 7182) e Massa específica do solo (NBR 6458). 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Métodos de pesquisa  

 

Em relação à metodologia, esta pesquisa, tentar-se-á comprovar que é possível através da análise dos dados coletados 

mediante ensaios, conhecer as propriedades físicas do solo da região de Uruaçu – GO e utilizá-lo sequencialmente, na 

fabricação de tijolos de adobe. Para tanto, será utilizada a pesquisa experimental. Como técnica, utilizar-se-á a execução 

de ensaios descritos nas NBR no laboratório de solos do Instituto Federal de Goiás – Câmpus Uruaçu. De acordo com 

Gil [7], 

Essencialmente, a pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar 

as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos 

efeitos que a variável produz no objeto. Trata-se, portanto, de uma pesquisa em que o pesquisador 

é um agente ativo, e não um observador passivo.  

Como descrito por Gil acima, a pesquisa experimental se torna necessária, pois através dela que as pesquisadoras 

conseguiram coletar dados e sintetizá-los, como será abordado a seguir. 

 

2.2 Preparação das amostras para a realização dos ensaios  

 

Para a realização dos ensaios (análise granulométrica, limite de liquidez, limite de plasticidade, compactação e massa 

específica), é necessária à priori, a preparação de uma amostra de solo para ser usada nos mesmos. Os procedimentos 

necessários para preparar as porções de solo que serão utilizadas nos ensaios acima estão normatizados na NBR 6457 de 

2016. De acordo com a NBR 6457 [8], esta norma é responsável por especificar o método para a preparação de 

amostras para os ensaios de compactação e caracterização do solo e também se aplica ao método para determinação do 

teor de umidade de solos, em laboratório. 

A preparação de amostras tem como principal passo o destorroamento da porção de solo coletado, a fim de melhorar a 

trabalhabilidade da amostra de solo utilizada para a realização dos ensaios, facilitando, por exemplo, a passagem das 

partículas pelos orifícios das malhas das peneiras. O cumprimento desta norma é muito importante, pois através dela é 

possível ter um padrão nos procedimentos e quantidade de solo necessária para a realização de determinado ensaio, 

facilitando assim a obtenção de dados seguros e precisos que forneçam uma caracterização física do solo confiável.  
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2.3 Análise granulométrica  

 

Após a preparação das amostras de solo, é realizado o ensaio de análise granulométrica. Segundo a NBR 7181 [9], “esta 

norma estabelece o método para análise granulométrica de solos, realizada por peneiramento ou por uma combinação de 

sedimentação e peneiramento”.  

Logo após a preparação da amostra conforme a normativa, é necessário seguir o passo a passo desta, utilizando as 

aparelhagens necessárias para a realização do peneiramento grosso, sequencialmente a execução do ensaio de 

sedimentação das partículas e por último o peneiramento fino. Este ensaio é de extrema importância para este trabalho, 

pois através dele é possível obter a distribuição de partículas do solo, que determina as porcentagens de ocorrência de 

determinada fração granulométrica, o que ajuda a indicar se o solo estudado é propício para a fabricação de tijolos de 

terra crua.  

 

2.4 Limite de liquidez 

 

Posteriormente a preparação da amostra como estabelece à normativa, faz-se o ensaio para determinação do limite de 

liquidez do solo. De acordo com a NBR 6459 [10], “esta norma especifica o método para determinação do limite de 

liquidez dos solos”.  

Após preparar a amostra em conformidade com a normativa, adiciona-se a esta amostra uma quantidade efêmera de 

água, até que essa se transforme em uma mistura homogênea. Em seguida, transfere-se essa mistura a um aparelho 

denominado ebonite onde efetuam-se os golpes de acordo com a própria norma. A relação da quantidade de golpes com 

a mistura, de forma simplificada, será a ferramenta necessária para se determinar a liquidez do solo. Este ensaio 

juntamente com o ensaio de determinação do limite de plasticidade do solo é de grande relevância, pois juntos, tornam 

possível o cálculo do índice de plasticidade do solo. 

 

2.5 Limite de plasticidade 

 

Adiante a realização do ensaio de determinação do limite de liquidez, realiza-se o ensaio para determinação do limite de 

plasticidade do solo. Segundo a NBR 7180 [11], “esta norma especifica o método para a determinação do limite de 

plasticidade e para o cálculo do índice de plasticidade dos solos”. 

É necessário que este ensaio seja executado em um ambiente que propicie a conservação da umidade da amostra, já que 

esta influenciará diretamente na determinação deste limite. O ensaio é relativamente básico, tendo como principal 

objetivo, a elaboração de um tubo cilíndrico fino, com especificações de acordo com a referida norma, e após secagem 

em estufa observar suas características e interpretá-las. É um ensaio de grande importância pois como foi dito acima, 

aliado ao ensaio de determinação do limite de liquidez torna possível o cálculo do índice de plasticidade do solo, visto 

que este dado é extremamente importante, uma vez que a plasticidade do solo é uma característica indispensável para a 

produção de adobe. 

 

2.6 Compactação 

 

Posteriormente a realização dos ensaios de caracterização do solo comentados acima, é feito o ensaio de compactação 

da amostra de solo coletado, que é realizado como uma aparelhagem mais complexa e com uma maior quantidade de 

porção de solo. De acordo com a NBR 7182 [12], “esta norma especifica um método para determinação da relação entre 

o teor de umidade e a massa específica aparente seca de solos, quando compactados, de acordo com os procedimentos 

especificados”. 

O ensaio é baseado nas interpretações geradas pelas energias de compactação usadas no ensaio. Tais interpretações 

podem ser conseguidas após o estudo dos gráficos elaborados com os dados coletados e as equações resolvidas. O 

ensaio é repetido para teores de umidade diferentes, sendo conveniente para o traçado da curva de compactação a 

determinação de pelo menos cinco pontos. 
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2.7 Massa específica 

 

Após a preparação da amostra conforme normativa, se é realizado também o ensaio de determinação da massa 

específica. Segundo a NBR 6458 [13], “este método aplica-se à determinação da massa específica dos grãos de solo que 

passam na peneira de abertura 4,8 mm, por meio de picnômetro, pela realização de pelo menos dois ensaios”.  

O ensaio deve ser realizado atentando-se aos procedimentos descritos em normativa e tomando os devidos cuidados 

com o manuseio das vidrarias e principalmente com a vedação do picnômetro na bomba de vácuo. Também deve-se 

atentar ao fato de que para os ensaios serem considerados satisfatórios os seus resultados não devem diferir em um valor 

maior que o limite estabelecido pela norma. Através deste ensaio é possível determinar a massa específica dos grãos de 

solo, que é um dado importante, uma vez que informa acerca da resistência e estabilidade do solo, permitindo a 

realização de análises da estrutura deste. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Em relação ao ensaio de análise granulométrica, os resultados foram expressos graficamente conforme é estabelecido 

em normativa. O referido trabalho optou por mostrar o percentual das partículas passantes por cada peneira como 

apresentado abaixo pela Figura 1.  

Figura 1 – Curva granulométrica das partículas passantes. 

 

Torna-se possível realizar algumas análises em relação ao diâmetro das partículas do solo. Como definido pela NBR 

6502 [14], as frações granulométricas do solo são calculadas através do tamanho das partículas dado em milímetros, 

sendo assim, têm-se, pedregulho (2 a 60 mm), areia (0,06 a 0,2 areia fina; 0,2 a 0,6 mm areia média; 0,6 a 2 mm areia 

grossa;), silte (0,002 a 0,06 mm) e argila (menores ou iguais a 0,002mm). Observando os dados presentes na curva e 

correlacionando-os com o diâmetro das peneiras, têm-se para o solo regional de Uruaçu, as frações correspondentes à 

27,30% de argila, 22,40% de silte, 32,00% de areia fina, 14,35% de areia média, 3,95% de areia grossa (totalizando 

50,30% de areia) e sem a presença de pedregulhos. 

Quanto ao ensaio de Limite de Liquidez, os resultados também podem ser expressos graficamente. Após o gráfico 

efetuado, é demonstrado no mesmo o teor de umidade esperado para 25 golpes, sendo que, este será o Limite de 

Liquidez do solo (LL). Pode-se observar no gráfico abaixo representado pela Figura 2 que, para 25 golpes, o LL é de 

40%.  
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Figura 2 – Limite de liquidez do solo. 

 

Em relação ao Limite de Plasticidade (LP), esse foi obtido como indicado em normativa, através da média de pelo 

menos três valores de umidade. O LP encontrado foi de 32%. Possuindo os valores do LL e LP é possível calcular o 

Índice de Plasticidade (IP) do solo através da equação: 

                                                                                         𝐼𝑃 =  𝐿𝐿 –  𝐿𝑃                                                                          (1) 

 

onde:  

IP= índice de plasticidade (percentagem) 

LL = limite de liquidez (percentagem) 

LP = limite de plasticidade (percentagem) 

 

Substituindo os valores, obteve-se um IP de 8%. 

Quanto ao ensaio de Compactação, a expressão dos resultados se dá através da massa específica aparente máxima, 

umidade ótima, curva de compactação. A partir da curva de compactação abaixo, pode-se concluir que o teor de 

umidade ótima do solo ensaiado é de 22,85%. Obteve-se esse valor por meio do ponto de inflexão como mostrado na 

Figura 3, derivando e igualando a zero a função que descreve a curva. Sendo assim, a massa específica aparente 

máxima é de 1,58 g/cm3. 

Figura 3 – Curva de compactação do solo. 
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Em relação ao ensaio da massa específica, a normativa diz para considerar satisfatórios os ensaios cujos resultados não 

diferirem em mais que 0,02 g/cm3, sendo assim, calculando a média dos três ensaios aceitáveis, obteve-se que a massa 

específica dos grãos de solo é de 2,744 g/cm3. 

Posto isso, pode-se comparar os valores obtidos nos ensaios com os parâmetros estabelecidos pela NBR 16814 [15], 

sendo esta, a norma específica de adobe, tanto para fabricação quanto para ensaios, que institui que o solo propício para 

a execução de tijolos de terra crua deve possuir em sua composição, areia (variando entre 45 e 65% na amostra), silte 

(até 30%) e argila (entre 25 e 35%), sendo que, se os valores coletados forem demasiado destoantes, a referida norma 

recomenda para tal, a correção do solo com adição de areia, mistura de solos diversos e ou outros materiais naturais 

(como fibras vegetais p. ex.). Entretanto, salienta-se ainda que esta norma não defina parâmetros fixos para a quantidade 

de umidade no solo e como esta se relaciona, fazendo que, para cada análise de caracterização distinta do solo, façam-se 

interpretações correlacionadas entre o comportamento deste e sua granulometria. 

À vista disto, comparando os parâmetros definidos pela NBR 16814 com os resultados dispostos na curva 

granulométrica, têm-se que o solo regional de Uruaçu ─ GO se adequa aos critérios estabelecidos pela NBR 16814, 

uma vez que, possui 50,30% de areia (entre 45 e 65% conforme a norma), 22,4% de silte (fração menor que 30% 

segundo a norma) e 27,30% de argila (entre 25 e 35% consoante à norma), sendo então classificado como uma areia 

argilo-siltosa. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, este trabalho pôde concluir através dos resultados obtidos mediante aos ensaios regulamentados pela ABNT 

que o solo da região de Uruaçu ─ GO possui características de uma areia argilo-siltosa. 

Sabendo que este tipo de solo é o mais indicado para a execução de tijolos de terra crua, como citado na NBR 16814 

devido à sua plasticidade, consistência e por possuir granulometria dentro dos parâmetros indicados, vê-se então a 

possibilidade para a execução dos blocos, uma vez que tal ação promove o resgate histórico-cultural que o referido 

município tem com a técnica, assim por consequência, colabora positivamente para o crescimento dos ideiais de uma 

cidade sustentável. 
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RESUMO 

 

A destinação final, ambientalmente correta de determinados resíduos sólidos, é um tema de difícil entendimento e 

aplicação na sociedade atual. A legislação nacional, através de leis federais, como a 12.305 de 2010 e a Resolução 

CONAMA 307 de 2002, visam facilitar esse entendimento e auxiliar as empresas a se encaixarem no cenário da tão falada 

imagem verde. Na construção civil, dentre os materiais descartados, o papel Kraft utilizado nas embalagens de cimento, 

se destaca por possuir descarte, em sua grande maioria, de maneira inadequada, gerando assim uma grande quantidade 

desse resíduo. Desta forma, o presente trabalho aborda o conceito de logística reversa e sua aplicação nas embalagens de 

papel Kraft utilizadas nos canteiros de obras no Distrito Federal afim de minimizar os efeitos do descarte incorreto deste 

material. Para isso foi feito um levantamento de dados em obras sobre quantidade de embalagens de cimentos consumidas, 

marcas utilizadas e a destinação final desse tipo de resíduo. Foram feitas também, visitas em cimenteiras do Distrito 

Federal, para levantamentos de dados sobre quantidades de cimento ensacado produzido e se a logística reversa é praticada 

nas indústrias. Obtiveram-se resultados satisfatórios, os quais mostram que a região do Distrito Federal é uma área 

propícia para a implementação do modelo de reuso das embalagens feitas com papel Kraft conforme sugerido no trabalho. 

 

Palavras-chave: Embalagem de papel kraf; logística reversa; destinação final; resíduos sólidos. 

 

ABSTRACT 

 

 

A final destination, environmentally friendly destination for hazardous waste is a topic that is difficult to understand and 

apply in today's society. National legislation, through federal laws, such as 12,305 of 2010 and CONAMA Resolution 

307 of 2002, aims to facilitate this understanding and assist companies that fit the so-called green image scenario. In civil 

construction, among the discarded materials, the Kraft paper used in the cement packaging, is included for using the 

disposal, mostly, inappropriately, generating such a large amount of this waste. In this way, the present work addresses 

the concept of reverse logistics and its application in Kraft paper packaging used in construction sites in the Federal 

District, reducing the effects of incorrect disposal of this material. To this end, a survey was carried out on works on the 

quantity of cement packaging consumed, brands used and a final destination for this type of waste. Visits were also made 

to cement companies in the Federal District, to survey data on the storage of cement produced and whether reverse 

logistics is practiced in industries. Satisfactory results are obtained, which shows that the Federal District region is a 

favorable area for the implementation of the model of reuse of packaging produced with Kraft paper as suggested in the 

work. 

Keywords: Kraf paper packaging; reverse logistic; final destination; solid waste. 
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1. INTRODUÇÃO 

O conceito de empresa sustentável engloba em suas ações e decisões, um processo produtivo com uma melhor qualidade 

e que gere menos poluição e insufle uma redução dos recursos naturais [1]. A empresa também deve ser responsável por 

suas atividades perante a sociedade, o que em termos sustentáveis implica em sistemas de produção que não causem 

impactos negativos ao meio ambiente e que possuem um planejamento que possibilite a recuperação dos produtos pós-

consumo [1]. 

Os resíduos sólidos e a maneira como são gerenciados vêm se tornando um assunto muito abordado pelas empresas, as 

quais que são responsáveis não só pelo produto fabricado, como também pelos consumidores. Isso vem ocorrendo porque 

as leis de fiscalização ambiental a respeito da destinação final dos resíduos estão se tornando cada vez mais rigorosa. 

Diariamente são gerados grandes volumes de resíduos sólidos, derivados das mais diversas naturezas, localizados 

principalmente nos arredores de grandes cidades [2]. Dentre as atividades do mercado consumidor, a construção civil é 

uma das principais geradoras de resíduos, que podem causar enormes impactos no meio ambiente, quando descartados de 

forma inadequada [3]. Segundo Ângulo, 2005 [4], os resíduos da construção civil, classificado com RCC, são todos os 

resíduos derivados de atividades da construção civil, incluindo reformas e demolições. Esses resíduos incluem materiais 

plásticos, madeira, concreto, cerâmicas, entre outros.  

Em um primeiro momento esse tipo de resíduo é considerado de baixa agressividade para o meio ambiente, mas pode ser 

prejudicial às águas e ao solo por conter substâncias químicas poluentes. Dentre os materiais de construção que são 

descartados diariamente, pode-se destacar as embalagens de papel kraft utilizadas para embalar cimento. Após a utilização 

dessas embalagens nas obras, estas são na sua maioria descartadas de maneira inadequada, gerando assim uma elevada 

quantidade desse resíduo [5]. Esse material é normalmente destinado a aterros sanitários sem a devida segregação, 

impedindo a sua reutilização ou reciclagem. 

Segundo a resolução CONAMA 307 de 2002 [6], o gerenciamento dos resíduos sólidos é um sistema de gestão que possui 

como principais finalidades reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo o planejamento, responsabilidades, práticas, 

procedimentos e recursos para o desenvolvimento e implementação das ações necessárias ao cumprimento das etapas 

previstas em programas e planos. 

Junto com essa fiscalização ambiental e o gerenciamento, pode-se fazer uma junção com a logística reversa, que tem 

como principal função recolocar o produto após sua vida útil, no mercado. 

De acordo com a Lei Federal 12.305 de 2010 [7], que trata da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a logística reversa 

“é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e 

meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em 

seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”. 

Leite (2003) [8] complementa que a logística reversa é um ramo dentro da logística empresarial que planeja, opera e 

controla o fluxo e as logísticas correspondentes do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios 

ou ao ciclo produtivo, através de canais de distribuição reversos que proporciona diversos valores, como: econômico, 

legal, logístico e ambiental. 

Esse termo envolve em sua conotação uma destinação ambientalmente adequada para as embalagens feitas de papel Kraft 

de cimento após a vida útil que retornam à empresa para dar um novo destino ambientalmente correto, trazendo um 

englobamento de uma atividade conjunta entre os fornecedores, as obras da construção civil, os consumidores e as fábricas 

de cimento. Isso traz pontos positivos como a redução nos gastos para o fabricante e diminuição do consumo da matéria 

prima utilizada. 
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Esse trabalho tem por finalidade entender o processo de gerenciamento das embalagens de cimento após seu tempo de 

vida útil nas obras da construção civil e nas empresas que fabricam cimento na região do Distrito Federal. Pretende-se ao 

concluir, fornecer dados que possibilite às empresas fornecedoras e aos consumidores finais do produto, a criação de um 

modelo de reciclagem eficiente que envolva a logística reversa 

2. METODOLOGIA 

O presente trabalho foi realizado com o intuito de desenvolver e aplicar uma metodologia de cunho exploratório, com a 

finalidade de se ter uma maior compreensão do assunto proposto, em atendimento à política de logística reversa. Para tal, 

a metodologia foi dividida em três fases: 

Fase 1 - Identificação da destinação dada as embalagens de cimentos em papel Kraft, pelo segmento produtivo da 

construção civil, empresas construtoras com canteiros de obra no Distrito Federal-DF, através de visitas em campo e 

aplicação de questionários em obras; 

Fase 2 - Levantamento de dados junto a entidades pública e privada envolvidas com a destinação de resíduos sólidos e 

com a fabricação de cimento. Aplicação de questionário em empresas produtoras de cimento no DF para obter dados 

relativos à comercialização de cimento ensacado e a existência de projetos relacionados a destinação ambientalmente 

adequada das embalagens de cimento após uso; e 

Fase 3 - Proposta, para a indústria da construção civil, envolvendo os fabricantes de cimento em parceria com o mercado 

consumidor (atravessadores e consumidores finais), de um modelo para atendimento da política de logística reversa, 

visando à destinação sustentável das embalagens de cimento pós-consumo no Distrito Federal, identificando as limitações 

e as oportunidades da implantação desse sistema. 

A Figura 1 apresenta o fluxograma da metodologia contendo às três fases com os procedimentos que foram 

implementados. 

 
Figura 1 - Fases e procedimentos implementados na metodologia 

Para o desenvolvimento da Fase 1 e Fase 2, foi desenvolvido dois questionários específicos para cada etapa com perguntas 

pré-estabelecidas afim de caracterizar as obras/empresas analisadas. 
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3. RESULTADOS 

Na Fase 1, 2 e 3 foram realizados os passos descritos na metodologia proposta inicialmente. 

3.1. Fase 1 - Identificação da destinação das embalagens de cimento pós-consumo 

Na primeira fase, fez-se buscas de canteiros de obras no Distrito Federal com o auxílio de plataformas digitais.  Elegeu-

se 11 obras, das quais 6 foram classificadas como de pequeno porte; 4 de médio porte; e 1 de grande porte. Os pontos de 

coleta de informações da primeira fase podem ser observados na figura 2. 

 

 
Figura 2 - Detalhamento dos pontos de coleta 

Após a escolha da obra, foram e entrevistados arquitetos, mestre de obra e engenheiros, com o intuito de responderem as 

perguntas do Questionário 1. Observa-se na Tabela 1 os tópicos abordados no primeiro questionário.  

 
Tabela 1 - Detalhamento do questionário 1 

Questionário 1 

Data da visita 

Identificação da obra 

Entrevistado 

Tipo/marca de 

cimento/argamassa utilizado 

Peso da embalagem 

Quantidade de embalagem 

utilizada no período da obra 

Forma de disposição das 

embalagens pós consumo 

As embalagens são 

reutilizadas? Como 
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De acordo com as respostas do Questionário 1, todas as obras visitadas utilizam embalagens de 50 kg de cimento. O peso 

de cada saco sem o produto é de aproximadamente 150 gramas.  

Conforme esperado, a maior parte das obras visitadas optaram por usar marcas de cimento com sede no Distrito Federal. 

72,72% dos entrevistados utilizam o produto da marca Votorantim ou Ciplan enquanto somente 27,27% utilizam cimento 

da Cauê da InterCement Brasil. O motivo citado pelos entrevistados para tal escolha foi o preço inferior em relação às 

outras duas marcas.  

5.1.3. Destinação final das embalagens 

Conforme levantado através do questionário 1, a quantidade de embalagens de cimento usada depende da finalidade 

(construção ou reforma) e do porte de cada obra (construção ou reforma). Dentre todas as obras visitadas, somou-se uma 

quantia de 377 embalagens utilizadas no período, conforme observado na Figura 3. Observou-se que as obras de pequeno 

porte utilizam em média 18,7 embalagens, as obras de médio porte, 45 embalagens, enquanto as de grande porte utilizam 

por período 85 embalagens.  

 
Figura 3 - Utilização de embalagens de cimento nas obras visitadas 

Em relação a destinação final das embalagens de papel Kraft, nas obras de pequeno porte, pouco se conhecia sobre o 

destino final desse material, com isso, as embalagens eram depositadas em amontoados de entulhos junto com os demais 

RCC para serem descartas posteriormente ou depositadas em caçambas de entulhos. Segundo os entrevistados, “espera-

se que esse resíduo vá para o aterro controlado”. 

Nas obras de médio e grande porte, o resíduo é recolhido pelos caminhões coletores de entulho e caminhões de caçambas 

estacionárias que os levam para o Aterro controlado do Jóquei. De acordo com informações do SLU (2017) [10], a partir 

da data de 21 de janeiro de 2018 apenas coletores de RCC cadastrados pelo SLU poderão depositar o material no aterro 

controlado do Jóquei. 

Constatou-se que apenas duas obras visitada fazia o reuso das embalagens de papel Kraft pós-consumo. Na obra visitada 

em Taguatinga, no Taguaville, algumas embalagens foram reutilizadas para calafetar as formas durante o processo de 
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moldagem do pilar. Na obra presente na Asa Sul, na SQS 309, as embalagens de cimento são reutilizadas para alocar os 

entulhos da obra.  

Conforme observado na figura 4, o reuso das embalagens na própria obra acontece de forma esporádica quando 

comparado com a quantidade de obras da região e as embalagens consumidas. Somente 18% das obras visitadas praticam 

a atividade em questão. 

 
Figura 4 – Reuso das embalagens de cimento em obras 

3.2. Fase 2 - Destinação ambientalmente adequada dos sacos de cimento retornados pós-consumo. 

A Tabela 2 traz os tópicos abordados no Questionário 2 realizado nas entrevistas feitas em cada uma das fábricas de 

cimento do Distrito Federal, que teve o intuito de conhecer sobre a prática de logística reversa com as embalagens de 

cimento dentro de cada empresa. 
Tabela 2 – Detalhamento do questionário 2 

Questionário 1 

Data da visita 

Fábrica 

Entrevistado 

Volume de cimento produzido 

e estimativa, em percentual, 

que é ensacada 

Empresa que oferece as 

embalagens  

Prática logística reversa 

Como funciona 

Devido a políticas internas, os valores de cimento produzidos por cada empresa, foram obtidos de maneira superficial. 

Desta forma, optou-se por buscar valores disponibilizados peço site do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento [9]. 

Nos primeiros cinco meses de 2018, a região do Distrito Federal produziu cerca de 934 mil toneladas de cimento, isso 

somando a quantidade produzida pela Votorantim e CIPLAN. Esse resultado corresponde a mais de 40% do total 

produzido na região Centro-Oeste e a 4% do total produzido no Brasil. (SNIC, 2018) [9]. Ainda segundo o SNIC, nesses 

cinco primeiros meses, em torno de 217 mil toneladas desse material foram consumidos na região do Distrito Federal. 
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A quantidade de embalagem consumida mensalmente no Distrito Federal é desconhecida. De acordo com a Unidade de 

Recebimento de Entulho (URE) do SLU, local de destinação dos resíduos da construção civil do DF, esse tipo de resíduo 

chega amontoado e junto com podas, impossibilitando a quantificação pelo tipo de material (embalagens, agregados, 

cimento, etc), mas com auxílio do Relatório de Atividades do SLU - 1º Semestre de 2018 [10], é possível estimar que a 

URE recebeu nesse período 640.434 toneladas de RCC e aproximadamente 15% desse valor é proveniente das embalagens 

de cimentos. 

Quanto a questão da aquisição das embalagens, constatou-se que o produto é produzido dentro da própria empresa de 

fabricação de cimento. Tal procedimento é positivo em uma possível implementação do modelo de logística reversa, 

facilitando o quesito responsabilidade compartilhada. 

3.2.1 Logística Reversa 

Devido a logística das entrevistas, foi aconselhado pelas fabricantes a busca por informações que não foram 

disponibilizadas na visita com o SNIC [9]. 

Com o auxílio do Questionário 2, foi realizado a parte de logística reversa. 

A resolução CONAMA 307/2012 [6] e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) [7] não obrigam as empresas a 

praticarem logística reversa com as embalagens de cimento, mas de acordo com o artigo 30, a empresa junto ao governo 

e a população que utiliza esse tipo de material, devem fazer um compromisso sobre a destinação final dos resíduos, 

praticando a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida das embalagens de papel Kraft. 

A CIPLAN teve alguns trabalhos voltados à programas socioambientais e atividades de logística reversa, destacando-se 

o “Mãe Ambiente”. O projeto tinha o objetivo de fazer o reuso das embalagens de cimento gerados pela CIPLAN. 

Materiais como máquinas de costuras, armários, mesas, linhas, tintas, tecidos, tesouras foram doados pela empresa para 

a realização do projeto [11]. 

Em relação a VOTORANTIM Cimentos, a empresa como um todo, pratica atividades sustentáveis e voltadas à logística 

reversa. Foi constatado que a matriz no Distrito Federal ainda não faz uso da logística reversa, mas a empresa tem planos 

que estão sendo colocados em prática. Um exemplo é o uso de pneus velhos para alimentar a queima nas caldeiras da 

fábrica. Nenhuma das atividades de logística reversa estão voltadas as embalagens de cimento. 

3.3. Fase 3 – Proposta de um plano de modelo para reciclagem de embalagens de papel Kraft 

Após a coleta dos dados “in loco” foi possível criar de um modelo de logística reversa para o reaproveitamento das 

embalagens de cimentos após o uso na região do Distrito Federal.  

Os dados obtidos nas Fases 1 e 2 mostram que esse resíduo ainda não é tratado de forma correta e que grande parte do 

material se perde durante o processo. Os resíduos que chegam ao aterro do Jóquei, que por lei é o local correto para a 

destinação, estão impossibilitados para reciclagem devido a contaminação. 

No Distrito Federal ainda não há um modelo de logística reversa para esse tipo de material, desta forma, optou-se por 

utilizar como base outros modelos praticados no país. 

No estado de São Paulo, existe uma empresa pioneira no processo de logística reversa de sacos de cimento, argamassa, 

entre outras pós-consumo, proporcionando a limpeza do papel Kraft para reciclagem. A ReciGreen conta com uma 

tecnologia exclusiva que proporciona a limpeza de 98% dos resíduos das embalagens sem a utilização de água. 
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Oferecendo um destino correto a esse resíduo. O cimento retirado da embalagem é usado na confecção de produtos 

sustentáveis reduzindo o impacto ambiental ocasionado pelas embalagens. [12] 

A embalagem de papel kraft, pode ser utilizada em produtos artesanais, como o Ecomármore proposto pelo o artista 

plástico e moveleiro Alexandre Toscano e em materiais voltados para a construção civil. 

O professor Márcio Albuquerque Buson da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade de Brasília 

(UnB), desenvolveu um tijolo ecológico composto por solo, cimento e embalagens de papel kraft com uma redução de 

50% do consumo de cimento e 40% mais econômico em relação ao tijolo cerâmico convencional. [13] 

Os estudantes da Universidade de Minas Gerais - UNA, desenvolveram uma manta asfáltica impermeabilizante composta 

por papel Kraft moído e emulsão asfáltica. As amostras apresentaram resultados satisfatórios, indicando uma baixa 

permeabilidade e alta durabilidade. 

A Mestre Lilian de Sousa Alves da Universidade de Brasília, também propôs a produção de blocos de concreto com reuso 

de papel Kraft. Em suas conclusões ela cita que a embalagem de cimento possui potencial para ser reciclado e empregado 

em compostos cimentícios, para uso em blocos de concreto sem função estrutural. [5] 

 
Figura 5 - Selo de certificação da ReciGreen [12] 

. 

3.3.1 Implementação do modelo 

Para a implementação do modelo de logística reversa em embalagens de papel Kraft, alguns fatores devem ser levados 

em conta. Como os equipamentos a serem usados (Ecobag, caminhão para recolhimento, maquinário de trituração e 

separação do material e locais adequados para armazenagem); os métodos de implementação; os custos; se as empresas 

cimenteiras no DF, as empresas de construção civil e o próprio governo estarão dispostos a participarem. 

• Métodos 

O primeiro processo é garantir um acordo com as empresas de construção civil para o recolhimento das embalagens de 

papel Kraft após a vida útil. Através do uso de educação ambiental, os operários das obras seriam instruídos a como alocar 

e depois descartar as embalagens para permitir a reutilização. 

Cada canteiro de obra receberia Ecobags para armazenamento das embalagens as quais seriam recolhidas uma vez por 

semana nos locais acordados. Esse material seria levado para o ponto de descarte, onde seria triturado e limpo, sendo 

encaminhado em seguida para as cooperativas de reciclagem responsáveis por dar a destinação final. 
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• Custos 

Inicialmente faz-se necessário um investimento na capacitação dos profissionais ligados ao processo afim de garantir um 

real entendimento da necessidade do emprego desta metodologia e permitir uma otimização da metodologia empregada. 

O custo com os ecobags podem ser reduzidos através da fabricação própria, utilizando como matéria prima as embalagens 

de papel Kraft recicladas auxiliando na visibilidade da matéria prima. 

Inicialmente os caminhões de coletam poderiam vir de incentivos governamentais em parcerias com empresas de coleta 

de resíduos. 

O maquinário de trituração e separação dos materiais seria a parte de alto custo do modelo, pois são necessários 

equipamento específicos que realizam a trituração e separação desse tipo de material de forma ecológica (sem uso de 

água). 

4. CONCLUSÃO 

As pesquisas nos canteiros de obras trouxeram resultados satisfatórios, pois mostrou as principais formas da destinação 

da embalagem de cimento após sua vida útil no Distrito Federal, revelando que não há um descarte ambientalmente 

correto, dificultando a sua reciclagem ou reuso. A quantidade desse produto que é consumida e produzida no DF é grande, 

tornando o objetivo principal deste projeto viável. 

Os resultados foram de grande relevância, apontando que na maioria das obras visitadas, a responsabilidade compartilhada 

deste tipo de resíduos não é de conhecimento dos envolvidos de forma direta e indiretamente, dificultando no processo 

de logística reversa. A respeito da Fase 2 que foi a etapa de logística reversa das embalagens de cimento pós-consumo 

nas empresas de cimento do DF, foi possível identificar que ambas têm limitações e pouco conhecimento sobre esse 

assunto.  

A respeito da implementação do modelo de logística reversa aplicada no reaproveitamento das embalagens de papel Kraft, 

verificou-se a viabilidade tanto para o viés ambiental, quanto para os demais grupos envolvidos no decorrer da vida útil 

desse material.  

Para as empresas e comerciantes desse produto, praticar a logística reversa proporcionará pontos positivos na parte 

econômica e na imagem verde da empresa e do produto.  

Conclui-se há viabilidade na implementação de um modelo de logística reversa, visto a abundância de material consumido 

diariamente no mercado e consequentemente o elevado número de embalagens de papel Kraft descartadas. 
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RESUMO 

 

O resíduo de cerâmica vermelha (RCV) proveniente da indústria da construção civil ainda é um problema a ser enfrentado 

a nível nacional. O descarte irregular desse resíduo gera problemas ambientais. Entretanto, pesquisas vêm demonstrando 

que a utilização do RCV, em uma finura adequada, pode apresentar características pozolânicas, viabilizando sua utilização 

como adição mineral em substituição parcial ao cimento Portland. Face ao exposto, o RCV foi cominuído em partículas 

inferiores a 45 µm, caracterizado quimicamente por fluorescência de raios-x (FRX) e submetido ao ensaio Chapelle 

modificado (NBR 15895) para determinação da sua capacidade de fixar cal. A utilização do RCV em substituição parcial 

do cimento Portland do tipo CP V - ARI RS, no teor de 30% em massa, atribuiu pozolanicidade à composição, conforme 

as diretrizes da NBR 5753 (ensaio Fratini). A argamassa com substituição parcial de cimento por RCV, na relação 

água/aglomerante (cimento + RCV) de 0,45, avaliada até a idade de 182 dias, apresentou valores de resistência à 

compressão, em média, 12% inferiores e valores de porosidade, em média, 11% superiores quando comparada à 

argamassa de referência. Considerando a capacidade de recuperar parcialmente a resistência mecânica devido à 

reatividade pozolânica apresentada pelo RCV, observa-se uma viabilidade da sua utilização como adição mineral em 

substituição parcial ao cimento Portland. 

 

Palavras-chave: resíduo de cerâmica vermelha; atividade pozolânica; cimento composto; resistência à compressão; 

porosidade aparente. 

 

ABSTRACT 

 

Red ceramic waste (RCW) from the construction industry is still a problem to be faced at the national level. The irregular 

disposal of this waste creates environmental problems. However, researches have been showing that the use of RCW, in 

an adequate fineness, can present pozzolanic characteristics, enabling its use as a mineral addition in partial replacement 

to Portland cement. In view of the above, the RCW was comminuted in particles smaller than 45 µm, chemically 

characterized by X-ray fluorescence (FRX) and subjected to the modified Chapelle test (NBR 15895) to determine its 

ability to fix lime. The use of RCW in partial replacement of Portland cement of the type CP V - ARI RS, in the content 

of 30% by mass, attributed pozzolanicity to the composition, according to the guidelines of NBR 5753 (Fratini test). 

Mortar with partial replacement of cement by RCW, in the water / binder ratio (cement + RCW) of 0.45, evaluated until 

the age of 182 days, presented values of compressive strength, on average, 12% lower and values of porosity , on average, 

11% higher when compared to the reference mortar. Considering the ability to partially recover the mechanical resistance 

due to the pozzolanic reactivity presented by the RCW, there is a viability of its use as a mineral addition in partial 

replacement to Portland cement. 

 

Keywords: red ceramic waste; pozzolanic activity; composite cement; compressive strength; apparent porosity 

 

 

1066

https://orcid.org/0000-0003-2554-3696


 

 
 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As adições minerais, de acordo com Garcia et al. [1] correspondem, basicamente, a materiais silicosos ou sílico-

aluminosos finamente cominuídos que, uma vez adicionadas ao cimento, interagem química e fisicamente com os 

produtos da hidratação do clínquer, modificando a microestrutura do material. A reação entre a adição mineral pozolânica 

e a portlandita produzida durante a hidratação do cimento, é denominada atividade pozolânica. 

 

A incorporação de adições minerais na produção de cimentos com o objetivo de obter benefícios técnicos e econômicos, 

segundo Garcia et al. [2], já ocorre há décadas na indústria do cimento. Essa incorporação propicia uma maior 

sustentabilidade da cadeia produtiva do cimento, pois permite a utilização de subprodutos ou resíduos de setores 

agroindustriais, reduzindo assim a demanda por recursos naturais e a emissão de gases poluentes na atmosfera. 

 

Nesse contexto, Nagalli [3] evidencia que a indústria de cerâmica vermelha, responsável por uma participação de 4,8% 

na indústria da construção civil, é também uma grande geradora de resíduos no Brasil. Conforme ressaltam Pontes, Silva 

e Faria [4], esses resíduos são, basicamente, constituídos argila calcinada, um material rico em sílica que, em 

granulometria fina, poderia ser utilizado como pozolana em argamassas e concretos a depender da reatividade. Garcia et 

al. [2] demonstraram que o resíduo de cerâmica vermelha (RCV), a depender da temperatura de calcinação e da finura, é 

capaz de fixar hidróxido de cálcio em teor que lhe atribua a caracterização como adição mineral pozolânica. 

    

Este trabalho busca contribuir com os estudos sobre a potencialidade da utilização do RCV como adição pozolânica para 

cimento Portland. Para tanto, avaliou a capacidade de fixação de cal do RCV (NBR 15895) [5] e a pozolanicidade de 

pasta composta por 70% de cimento e 30% de RCV (NBR 5753) [6], além de acompanhar a evolução da resistência à 

compressão e a porosidade aparente de argamassas no período de 182 dias.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O cimento Portland do tipo CP V – ARI RS foi utilizado como referência no presente estudo. O fíler calcário, constituinte 

do cimento, apesar da baixa reatividade, foi considerado com uma adição mineral inerte.  

 

O resíduo de cerâmica vermelha (RCV) cominuído foi produzido a partir de blocos de vedação danificados após a 

sinterização e durante a estocagem, ainda no pátio da olaria. Os blocos danificados foram recolhidos e fragmentados com 

auxílio de marreta até a obtenção de pedaços com dimensão máxima de aproximadamente 25 mm. Na sequência, os 

fragmentos foram moídos em aparelho de abrasão Los Angeles durante 3,5 horas, totalizando 6.930 revoluções. A carga 

de fragmentos foi de 5,0 kg em conjunto com 12 esferas de aço, com diâmetro de 47 mm e massa de 445 gramas cada. 

Após a moagem, o resíduo foi peneirado em agitador eletromagnético, utilizando as peneiras com abertura de malha de 

150, 75 e 45 µm. O RCV era constituído apenas da fração passante na peneira de 45 µm. As frações retidas eram 

novamente submetidas ao processo de moagem e peneiramento até a completa obtenção de partículas inferiores a 45 µm. 

A composição química do RCV, determinada por fluorescência de raios-X (FRX), consta da Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Análise química, por fluorescência de raios-X, do RCV. 

Composição 

Química 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O TiO2 MgO CaO MnO Na2O P2O5 PF 

(%) 72,20 16,20 6,29 2,12 0,96 0,82 0,22 <0,10 <0,10 <0,10 1,17 

 

O RCV era constituído, predominantemente, de uma matriz sílico-aluminosa (88,40%) com a presença de óxido de ferro 

(6,29%), totalizando 94,69%. A NBR 12653 [7] apresenta como requisitos, para material pozolânico da classe N (argila 

calcinada), que o somatório SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 deve ser igual ou superior a 70% e a perda ao fogo (PF) menor ou igual 

a 10%. Esses requisitos foram atendidos pelo RCV. Os elementos silício, alumínio e ferro são passíveis de interação com 

o hidróxido de cálcio, por atividade pozolânica, caso possuam estrutura amorfa. Portanto, o enquadramento nos requisitos 

supracitados da NBR 12653 [7] não permite concluir que o RCV possui reatividade mínima para a classificação como 

material pozolânico, sendo necessário realizar ensaios específicos que avaliam a interação com o hidróxido de cálcio.  
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A massa específica e a área superficial específica BET do cimento e do RCV são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Massa específica e área superficial específica BET dos materiais. 

Materiais Massa específica (g/cm3) Área superficial específica BET (m2/g) 

Cimento CP V – ARI RS 3,05 4,26 

Resíduo de cerâmica vermelha (RCV) 2,65 12,82 

 

A massa específica do RCV é menor que a do cimento Portland, entretanto a área superficial específica BET do RCV é 

aproximadamente 3 vezes maior que a do cimento. A maior área superficial específica BET do RCV favorece a interação 

com o hidróxido de cálcio, potencializando a atividade pozolânica e, consequentemente, propiciando alteração mais 

significativa na microestrutura da matriz hidratada. 

 

As distribuições granulométricas a laser do cimento e do RCV são apresentadas na Figura 1. O RCV apresentou 

granulometria mais fina que o cimento, apesar da dimensão máxima de ambos os materiais ser de 71 µm.  

 
Figura 1 – Distribuição granulométrica a laser do cimento e do RCV. 

 

O cimento apresentou 91% das partículas com dimensão inferior a 45 µm, enquanto o RCV, 98%. A NBR 12653 [7] 

especifica que um material pozolânico deve conter menos de 20% de material retido na peneira de 45 µm, o que foi 

atendido pelo RCV.  

 

O agregado miúdo utilizado, de massa específica igual a 2,60 g/cm3, foi uma areia quartzosa proveniente de leito de rio. 

Previamente à utilização, a areia foi seca em estufa a 105ºC durante 24 horas. A distribuição granulométrica deste 

agregado é apresentada na Figura 2. 

 
Figura 2 – Distribuição granulométrica do agregado miúdo. 
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A dimensão máxima característica da areia foi de 1,20 mm e o módulo de finura de 1,95. A análise da distribuição 

granulométrica indica que a areia situa-se entre os limites da zona utilizável, não satisfazendo os limites da zona ótima, 

conforme a NBR 7211 [8]. No agregado há ausência de partículas de diâmetros entre 1,20 e 4,80 mm e pouco percentual 

de partículas de diâmetro 0,60 e 1,20 mm, o que atribui a característica de areia fina ao agregado. 

 

A capacidade de fixar cal do RCV foi avaliada por meio do ensaio Chapelle modificado, segundo a NBR 15895 [5], e a 

pozolanicidade da pasta composta por 70% de cimento e 30% de RCV foi avaliada por meio do ensaio Fratini – Ensaio 

de pozolanicidade para cimento Portland pozolânico, conforme a metodologia da norma NBR 5753 [6]. O ensaio Fratini 

não avalia diretamente a reatividade do material a ser utilizado como possível pozolana, mas sim a composição do 

aglomerante, dependente do cimento Portland utilizado e do teor de substituição do mesmo pela possível pozolana. Assim 

sendo, o resultado do ensaio classifica o aglomerante composto em cimento pozolânico ou não pozolânico. 

 

O efeito da substituição parcial de 30% do cimento por RCV, em massa, sobre a resistência à compressão e porosidade 

aparente foi avaliado em argamassas, nas idades de 7, 28, 56, 91 e 182 dias. As proporções de mistura das argamassas 

são apresentadas na Tabela 3.   

 

Tabela 3 – Proporções de mistura, em massa, das argamassas. 

Aglomerantes Cimento RCV Agregado miúdo Relação a/agl. 

CP V – ARI RS (Referência) (A.REF) 1,00 --- 
1,50 0,45 

70% CP V – ARI RS + 30% RCV (A.RCV) 0,70 0,30 

 

O cimento e o RCV foram homogeneizados previamente à mistura da argamassa. O preparo das argamassas seguiu as 

recomendações da NBR 7215 [9]. Após a mistura, as respectivas argamassas foram lançadas em 20 fôrmas cilíndricas de 

dimensões Ø5 x 10 cm e adensadas, em 4 camadas, com a aplicação de 30 golpes/camada, utilizando o soquete normal. 

Na sequência, foram depositadas placas de vidro sobre as fôrmas para evitar a perda de água excessiva por evaporação 

durante as 24 horas que antecedem a desmoldagem. Os corpos de prova foram mantidos em temperatura ambiente e, no 

dia seguinte à moldagem, foram retirados das fôrmas e submetidos à cura submersa em água saturada com cal. 

 

Nas idades de ensaio (7, 28, 56, 91 e 182 dias), quatro corpos de prova de cada uma das argamassas foram retirados da 

cura submersa e submetidos ao ensaio de resistência à compressão axial, em máquina universal de ensaios da marca 

EMIC, modelo DL 30000. A mitigação das irregularidades das superfícies dos corpos de prova foi realizada por meio de 

pratos de aço que confinam discos de neoprene de dureza Shore 70. A taxa de aplicação de carga foi de 0,25 MPa/s, 

conforme as diretrizes da NBR 7215 [9].  

 

Após o ensaio de resistência à compressão foram retiradas, de cada corpo de prova, 3 amostras da região central do 

volume de argamassa para a determinação da porosidade aparente. A retirada das amostras foi realizada com auxílio de 

marreta e talhadeira, evitando utilizar aquelas que continham superfície lisa, decorrente do contato com a fôrma. As 

amostras, com dimensão máxima de aproximadamente 5,0 mm, foram submergidas em água em recipiente polimérico 

para resaturação e, após transcorridos 30 minutos, cada uma das amostras foi seca superficialmente para a determinação 

da massa saturada superfície seca (MSSS).  

 

Na sequência foram inseridas, individualmente, em porta amostra conectado à célula de carga da balança e submergidas 

em recipiente contendo água para a determinação da massa submersa (MSUB). Ao término desta etapa, as amostras foram 

superficialmente secas, acondicionadas em recipientes poliméricos com tampa e congeladas em ultrafreezer a -80 ºC, por 

um período mínimo de 24 horas. O congelamento paralisa as reações de hidratação do cimento e a atividade pozolânica 

do RCV. 

 

A secagem das amostras congeladas foi realizada, por sublimação, em liofilizador da marca Terroni, modelo LS 3000, a 

uma temperatura do condensador de -50 ºC e uma pressão máxima de vácuo de 80 µm de Hg, durante 16 horas. Por fim, 

foi determinada a massa seca (MSECA) das amostras. O equipamento utilizado para as determinações das massas foi uma 

balança da marca Marte, modelo AD2000, com precisão de 0,01 gramas.  

 

A determinação da porosidade aparente foi realizada por meio da Equação (1), adaptada da ASTM C 642 [10]. 
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Porosidade aparente (%) = 
MSSS − MSECA

MSSS − MSUB
. 100 (1) 

 

onde: 

MSSS = Massa saturada superfície seca (g);  

MSECA = Massa seca (g);  

MSUB = Massa submersa (g). 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

3.1 Teor de hidróxido de cálcio fixado pelo RCV 

 

O ensaio Chapelle modificado (NBR 15895) [5] determina o teor de hidróxido de cálcio fixado em solução, onde 2 gramas 

de óxido de cálcio e 1 grama do material a ser ensaiado são diluídos em 250 mL de água. A solução é mantida sob agitação 

a uma temperatura de 90 ºC durante 16 horas. Após este período, uma alíquota filtrada da solução é titulada para a 

determinação do teor remanescente de hidróxido de cálcio. O teor mínimo de hidróxido de cálcio fixado para considerar 

o material ensaiado como pozolana é de 436 mg Ca(OH)2/grama, proposto por Raverdy et al. [11]. A Tabela 4 apresenta 

os resultados do ensaio Chapelle modificado do RCV. 

 

Tabela 4 – Teor de hidróxido de cálcio fixado (Chapelle modificado) pelo RCV.  

Amostras de RCV 

Teor de hidróxido de cálcio fixado 

(mg Ca(OH)2/g) 
Desvio padrão 

(mg Ca(OH)2/g) 

C.V.1 

(%) 
Individual Média 

Amostra 1 879,6 

907,0 25,7 2,8 Amostra 2 930,6 

Amostra 3 910,8 

1 C.V. – Coeficiente de variação 

 

O teor de hidróxido de cálcio fixado pelo RCV foi, em média, 907 mg Ca(OH)2/grama, valor superior ao mínimo de 436 

mg Ca(OH)2/grama, o que lhe atribui a característica de material pozolânico. A partir deste resultado, pode-se afirmar 

que o RCV possui uma fração amorfa na sua composição que lhe permite desenvolver atividade pozolânica. O RCV, ao 

fixar o dobro do valor apontado como mínimo por Raverdy et al. [11], pode ser classificado com uma adição pozolânica 

de média reatividade. 

 

3.2 Pozolanicidade da composição cimento Portland + RCV 

 

Constatada a capacidade de desenvolver atividade pozolânica do RCV, foi realizada a avaliação da pozolanicidade na 

pasta composta por 70% de cimento e 30% de RCV, por meio da metodologia proposta na NBR 5753 (Ensaio Fratini) 

[6]. A utilização do teor de 30% de RCV teve por objetivo analisar um cimento Portland do tipo CP IV, onde é possível 

adicionar material pozolânico em teor entre 15 e 50%. 

 

No ensaio Fratini, 20 gramas do material aglomerante é misturado a 100 mL de água destilada, pré-aquecida a 40 ºC, 

contida em Erlenmeyer polimérico com tampa. Para cada aglomerante a ser ensaiado são preparadas duas amostras. Após 

a mistura, os Erlenmeyers são mantidos em estufa a 40 ºC. Na idade de 8 dias uma amostra é retirada da estufa e uma 

alíquota de 50 mL da solução filtrada é titulada para a determinação da concentração de hidroxila e cal em solução. O 

mesmo processo se repete aos 15 dias de idade. As respectivas concentrações são comparadas com a curva de saturação 

referente à variação da solubilidade da cal em função da variação do pH. Resultados situados abaixo da curva de saturação 

indicam pozolanicidade da pasta ensaiada. Caso contrário, a adição mineral testada não possui reatividade suficiente para 

atribuir pozolanicidade à pasta. 

 

A Figura 3 apresenta os resultados do ensaio Fratini do cimento Portland CP V – ARI RS (P.REF), utilizado como 

referência, e da pasta com 30% de RCV (P.RCV).  
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Figura 3 – Resultados de pozolanicidade (Fratini) do cimento CP V – ARI RS (P.REF) e da pasta com RCV (P.RCV). 

 

A pasta de cimento Portland, aos 8 e 15 dias, apresentou resultados acima da curva de saturação, o que significa que o 

mesmo não é classificado como cimento pozolânico. A proximidade dos resultados nas diferentes idades de ensaio 

significa que a cinética de reação já havia entrado em equilíbrio aos 8 dias. A concentração de íons hidroxila da ordem de 

61,0 mmol/L atribui à solução um pH de 12,78, valor típico de um cimento Portland do tipo CP V – ARI. 

 

A presença de RCV na composição do aglomerante diminuiu a concentração de íons hidroxila para aproximadamente 

51,0 mmol/L, reduzindo o pH para 12,71. Nesta concentração de íons hidroxila, a concentração de cálcio em solução 

deveria ser da ordem de 9,7 mmol/L, porém os resultados ficaram próximos a 5,0 mmol/L. A redução da concentração de 

íons cálcio em solução indica que os mesmos estão sendo consumidos para a precipitação de compostos hidratados 

decorrentes da atividade pozolânica. Como os resultados experimentais ficaram abaixo da curva de saturação, o 

aglomerante composto por 70% de cimento e 30% de RCV pode ser considerado um cimento Portland pozolânico. 

 

3.3 Resistência à compressão axial e porosidade aparente das argamassas 

 

A evolução da resistência à compressão axial das argamassas é apresentada na Figura 4. A utilização de 30% de RCV em 

substituição parcial ao cimento Portland propiciou redução da resistência à compressão ao longo do período de tempo 

estudado. A redução média na resistência à compressão, para a relação água/aglomerante 0,45, foi de 12%. Portanto, o 

uso de RCV no teor indicado resulta, para a relação água/aglomerante 0,45, em valores de resistência à compressão da 

ordem de 88% daquelas observadas na argamassa de referência.  

 

A análise estatística dos resultados de resistência à compressão, realizada por meio da análise de variância em conjunto 

com o teste de comparação múltipla de Tukey, evidenciou que, para um intervalo de confiança de 95%, as resistências 

foram consideradas diferentes em todas as idades.  
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Figura 4 – Evolução da resistência à compressão das argamassas. 

 

A variação da porosidade aparente das argamassas é apresentada na Figura 5. A incorporação do RCV na composição do 

aglomerante aumentou a porosidade aparente da argamassa quando comparada àquela de referência. O aumento médio 

na porosidade aparente, para a relação água/aglomerante 0,45, foi de 11%. Esse comportamento demonstra que a 

utilização do RCV propicia um aumento da porosidade aparente das argamassas, indicando que a quantidade de cimento 

na mistura é um fator preponderante para a porosidade, pois ao reduzir o teor de cimento na mistura, ocorre o aumento 

da porosidade aparente. 

 

A análise estatística dos resultados de porosidade aparente, realizada por meio da análise de variância em conjunto com 

o teste de comparação múltipla de Tukey, evidenciou que, nas idades de 07 e 28 dias, as porosidades aparentes da 

argamassa de referência e daquela contendo 30% de RCV podem ser consideradas iguais, para um intervalo de confiança 

de 95%. Nas demais idades, porosidades foram consideradas diferentes. 

 

 

 

Figura 5 – Evolução da porosidade aparente das argamassas.     
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4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados experimentais relacionados à utilização de RCV como adição mineral pozolânica na composição de cimento 

Portland permite as seguintes considerações: 

 

O RCV cominuído em partículas inferiores a 45 µm foi capaz de fixar cal para a sua classificação como adição mineral 

pozolânica de média reatividade. No ensaio Chapelle modificado, o RCV fixou cerca de 900 mg Ca(OH)2/grama. 

 

No ensaio Fratini, a substituição de 30% de cimento por RCV causou redução do pH e da concentração de íons cálcio em 

solução, resultado da alteração do equilíbrio químico pela atividade pozolânica, classificando assim o aglomerante como 

cimento Portland pozolânico. 

 

A substituição parcial do cimento por RCV, no teor de 30% em massa, causou redução na resistência à compressão ao 

longo de 182 dias na relação água/aglomerante de 0,45. A redução foi de aproximadamente 12%, valor inferior ao da 

substituição. Assim sendo, o uso de RCV em alto teor, configurando um cimento Portland do tipo CP IV, apesar de 

impactar na resistência à compressão, apresenta viabilidade de uso, baseado, sobretudo, nos benefícios ambientais 

propiciados. 

 

Nas argamassas com substituição parcial de cimento por RCV, no teor de 30% em massa, houve um aumento da 

porosidade aparente, evidenciando que a redução no volume de vazios ao longo do tempo depende do teor de cimento 

contido na mistura. 
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RESUMO 

 

O uso inteligente da água, que se converte em economia e em um elemento de grande ajuda na preservação da vida, 

justifica a escolha de estudar os sistemas de aproveitamento e controle de águas pluviais. O objetivo geral é discutir e 

analisar técnicas de aproveitamento e controle das águas de chuva e sua interface no projeto de arquitetura e urbanismo. 

Os objetivos específicos são: avaliar a necessidade do aproveitamento e controle dessas águas, investigar o atual cenário 

e apresentar estes sistemas. A metodologia é composta por: revisão bibliográfica, pesquisas de campo, realização de fotos, 

croquis, estudos de plantas de implantação e cobertura de projetos, com o dimensionamento do volume de controle, 

calculando itens como a vazão de antes e depois da ocupação e analisando o melhor posicionamento do volume de 

controle. Constatou-se que projetos de construções da maioria das cidades brasileiras e da América Latina não 

demonstram a preocupação em incrementar sistemas de aproveitamento de águas pluviais e não expressam aos olhos de 

seus usuários este tipo de tecnologia, perdendo assim, a oportunidade de transmitir mensagens sobre educação ambiental. 

Espera-se que a partir deste estudo seja despertado um olhar mais apurado e incentive o uso desta tecnologia pelo cidadão. 

 

Palavras-chave: Águas1; Aproveitamento2; Dimensionamento3; Construções4. 

 

ABSTRACT 

 

The intelligent use of water, which turns into savings and an element of great help in preserving life, justifies the choice 

to study the systems for the use and control of rainwater. The general objective is to discuss and analyze techniques for 

the use and control of rainwater and its interface in architectural and urbanism. The specific objectives are: to assess the 

need to use and control these waters, to investigate the current scenario and to present these systems. The methodology 

consists of: bibliographic review, field research, taking photos, sketches, studies of implantation plans and project 

coverage, with the dimensioning of the control volume, calculating items such as the flow before and after the occupation 

and analyzing the best positioning of the control volume. It was found that construction projects in most Brazilian cities 

and Latin America do not demonstrate the concern to increase rainwater harvesting systems and do not express this type 

of technology in the eyes of their users, thus losing the opportunity to transmit messages about environmental education. 

It is expected that from this study a more refined look will be aroused and encourage the use of this technology by the 

citizen. 

 

Keywords: Waters1; Use2; Sizing3; Buildings4. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A falta de sensibilidade tem levado muitos citadinos a enfrentar enchentes e outros problemas urbanos que se intensificam 

com a impermeabilização de terrenos particulares e espaços públicos. Apesar deste contexto, há técnicas antigas e atuais 

sobre a captação e utilização de águas pluviais em diversas partes do planeta. 

O manejo e o aproveitamento da água de chuva tem sido uma prática exercida por diferentes civilizações e culturas ao 

longo do tempo. Passando pelo Oriente, Oriente Médio, Europa, e pelos Incas, Maias e Astecas na América Latina, relatos 

de dispositivos de coleta e armazenamento de água de chuva remontam a sistemas construídos e operados há mais de 

2.000 anos. A água da chuva faz parte atualmente da gestão urbana dos recursos hídricos. Vários países da Europa, Ásia, 
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Oceania e da América utilizam água da chuva em residências, indústrias, comércios e irrigação de agriculturas. A 

literatura técnica internacional tem mostrado a ênfase de muitos países desenvolvidos em programas e pesquisas visando 

o melhor aproveitamento da água da chuva. Estes trabalhos apresentam experiências na Alemanha, Reino Unido, Japão, 

Singapura, Hong Kong, China, Indonésia, Tailândia, Índia, Austrália, EUA e muitos outros, além de alguns países da 

África (GONÇALVES) [1]. 

O tema abordado levanta questões de boa conduta a favor do equilíbrio ecológico e da conservação de recursos hídricos. 

Será dada uma noção para que se entenda essa tecnologia, sua relevância, seus sistemas, possibilidades para adotá-la e 

informações técnicas importantes. 

Técnicas de aproveitamento de águas pluviais e sua interface no projeto de arquitetura e urbanismo, serão averiguadas, 

discutidas e aplicadas. Justifica-se a escolha deste assunto, devido a busca do uso inteligente da água, que se converte em 

economia e também em um elemento de grande ajuda a preservação da vida. 

 

2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral é discutir e analisar técnicas de aproveitamento e controle das águas de chuva e sua interface no projeto 

de arquitetura e urbanismo. Os objetivos específicos são: avaliar a necessidade do aproveitamento e controle dessas águas, 

investigar o atual cenário e apresentar estes sistemas. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia é composta por: revisão bibliográfica, pesquisas de campo, realização de fotos, croquis, estudos de plantas 

de implantação e cobertura de projetos, com o dimensionamento do volume de controle, calculando itens como a vazão 

de antes e depois da ocupação e analisando o melhor posicionamento do volume de controle. 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 A necessidade do aproveitamento de águas pluviais 

 

De acordo com Corson [2] atualmente muito países já sofrem com a falta de água. No Oriente Médio, a competição entre 

árabes e israelitas se intensificou por conflitos relacionados aos suprimentos de água. Disputas similares ocorreram na 

Ásia, América do Norte e América do Sul. Síria, Líbano e Jordânia competem pelo acesso a água do rio Jordão.  

Conforme a professora de Biologia da PUC Goiás Sarah Amado, atualmente pagamos só pelo tratamento da água, mas 

se a crise hídrica se intensificar, futuramente precisaremos pagar também pela água em si. 

A captação e o reaproveitamento de água da chuva são alternativas que minoram os impactos causados pelas ações 

humanas sobre os recursos hídricos, amenizam os efeitos da poluição nos corpos d`água, reduzem alagamentos e 

minimizam o desperdício com a substituição deste recurso fornecido pela concessionária de abastecimento. 

O projeto de aproveitamento de água da chuva atua no controle de enchentes, oferece água de boa qualidade para suprir 

a água potável em fins menos nobres como: descargas sanitárias, limpeza de pisos e equipamentos em geral, lavagem de 

carros, irrigação, resfriamento e sistema de ar condicionado. O aproveitamento da água da chuva captada em praças e 

amplos edifícios é destinada a recompor a paisagem urbana e alimenta lagos artificiais resultando em melhora do 

microclima local. 

Independente da intensidade das precipitações, o volume de água captado pode ser utilizado em diversas atividades das 

edificações. Esta tecnologia contribui para controlar inundações, permitir o amortecimento de cheias, abastecer piscinas 

secas e espelhos d´águas. 

Gonçalves [1] destaca que as ações antrópicas impactam os recursos hídricos e para amenizar isto, fontes de abastecimento 

de água são fundamentais, como: o aproveitamento da água da chuva. A escassez, a perda da qualidade dos mananciais 

pela crescente poluição, associadas a serviços de abastecimento público ineficientes, são fatores que têm despertado 

diversos setores da sociedade para a necessidade da conservação da água. 

Nas nações industrializadas, as reservas de água de superfície e subterrâneas estão sendo poluídas pelo esgoto doméstico 

e industrial, e por canais de superfície de áreas urbanas e agrícolas contendo nitratos, pesticidas e outras substâncias 

tóxicas. Vultosas demandas de água a agricultura, aos municípios e as indústrias estão rapidamente destruindo as reservas 

de lençóis de água em partes da África, Índia, Estados Unidos e em outras áreas (CORSON) [2]. 

Gonçalves [1] ressalta que o aproveitamento de águas pluviais reduz a erosão causada pela impermeabilização de áreas 

como coberturas, telhados e pátios, captando-a e armazenando-a. Assim, a água de chuva que escoaria e poderia causar 

uma enchente, com todo o risco de contaminação dos corpos d`água, está disponível para diferentes usos. Um sistema de 
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água da chuva é um sistema descentralizado e alternativo de suprimento de água visando reduzir a demanda e o consumo 

de água potável. 

Aproveitar águas pluviais diminui o uso da rede de água municipal, aumentando a eficiência hídrica de um 

empreendimento, seja ele residencial, comercial ou industrial. A aquisição desta tecnologia é um investimento que gera 

retorno financeiro e valoriza o imóvel onde é instalada. 

 

4.2 Aproveitamento de águas pluviais 

 

No cenário atual as demandas por armazenamento de água de chuva sugerem que as práticas de manejo resultem além da 

ferramenta de mitigação de enchentes, mas também de eficiência do uso da água e de controle da poluição difusa. A 

cidade de Chicago tem respondido com soluções engenhosas aos problemas de drenagem e inundações, desde a segunda 

metade do século XIX e século XX. Depois que um surto de cólera, tifo e disenteria contraídos em um manancial 

contaminado, dizimou 12% da população da cidade em 1885, Chicago estabeleceu o Distrito Sanitário Metropolitano da 

Grande Chicago, que durante um século de atuação coordenou o sistema de controle de enchentes, drenagem e tratamento 

de esgotos (TRINDADE; SANT`ANNA; ROMÉRO) [3].  

Assim, esta urbe possui um sistema combinado de águas pluviais, esgotos e usa bacias de contenção localizadas em 

várzeas, para armazenar as águas de chuvas antes que elas atinjam os esgotos, junto com um extenso sistema de profundos 

túneis para estocar o transbordamento do sistema de esgotos, antes que esse possa ser tratado. 

Atualmente, as técnicas de aproveitamento de água de chuva fazem parte da gestão urbana dos recursos hídricos, com 

experiências comprovadas em diversos países da Europa, Ásia, Oceania, América e alguns países da África. 

Paradoxalmente aos relatos da história da antiguidade, na atualidade muitos países promoveram o armazenamento da 

água de chuva, objetivando inicialmente a sua retenção para controle de cheias e inundações, ou para mitigar a falta de 

um abastecimento regular de água. Posteriormente seu uso foi sendo estendido para os mais diversos fins. No Japão, há 

experiências da sua utilização em edifícios para descarga de sanitários, sistema de ar condicionado e rega de plantas. Na 

Alemanha, o aproveitamento da água captada em praças e grandes edifícios, é destinada a recompor a paisagem urbana 

alimentando lagos artificiais para melhorias do microclima, e é utilizada também na descarga de sanitários 

(GONÇALVES) [1].  

De acordo com Trindade, Sant`anna e Roméro [3] apud Fendrich e Oliynik [4] no Japão, o Grupo Pingos de Chuva editou 

um manual que visa difundir a vasta experiência japonesa nas técnicas de armazenamento de água de chuva. Os 

reservatórios, denominados Tensuison, que significa “respeito à abençoada água da chuva”, são apoiados ao chão, e a 

água armazenada é usada para irrigação de plantas, no combate a incêndios e como alternativa nas estiagens. 

A precariedade dos sistemas de saneamento no Brasil e o seu baixo acesso pela população de baixa renda, principalmente 

a população rural, incentivou o Projeto SAMSPAR – Saneamento Ambiental, Sustentabilidade e Permacultura em 

Assentamento Rurais a buscar soluções alternativas para garantir melhores condições de vida a população, aliadas a 

preservação do meio ambiente e a possibilidade de geração de trabalho e renda, priorizando a sustentabilidade em suas 

múltiplas dimensões (SIQUEIRA; FOLZ; TEIXEIRA) [5]. O Projeto SAMSPAR realizou diversos trabalhos, como 

projeto de um reservatório para armazenamento de águas pluviais e a construção de duas unidades no Assentamento Rural 

Sepé Tiaraju, Serra Azul, São Paulo, com a participação dos moradores envolvidos. 

 

4.3 Sistemas de aproveitamento de águas pluviais  

 

Um sistema de aproveitamento de água da chuva, segundo Gonçalves [1] possui características próprias e individualizadas 

e atende ao princípio do saneamento ecológico, sendo a essência independente de um sistema centralizado.  

De maneira geral, e principalmente nas áreas urbanas, deve-se direcionar o uso da água da chuva para fins não potáveis, 

como lavagem de roupas, descarga de sanitários, rega de jardins, lavagem de pisos e automóveis, podendo inclusive ser 

aproveitada pela indústria. Independente do sistema de aproveitamento ser pequeno ou grande, ele é composto por: área 

de captação, tubulações para condução da água, telas ou filtros para a remoção de materiais grosseiros, como folhas e 

galhos e reservatório de armazenamento (cisterna) (GONÇALVES) [1]. 

Dependendo do uso que será dado à água coletada, pode-se ainda incluir como componentes de um sistema, o tratamento 

da água (filtração e desinfecção).  
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A Figura 1 apresenta esquemas do aproveitamento da água em três configurações distintas: a) telhado; b) área 

impermeabilizada e c) telhado e pátio. 

 

 

 

 
Figura 1 – Áreas de captação de água de chuva [6]. 
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Segundo a necessidade ou disponibilidade, no mercado existem diferentes concepções de sistemas de aproveitamento de 

águas pluviais. Herrmann e Schmida [6] destacam quatro formas construtivas destes sistemas (Figura 2): 

 

(a) Sistema de fluxo total: toda a chuva coletada pela superfície de captação é dirigida ao reservatório de armazenamento, 

passando antes por um filtro ou por uma tela. O escoamento para o sistema de drenagem ocorre quando o reservatório 

está cheio (Figura 2). 

(b) Sistema com derivação: neste caso, uma derivação é instalada na tubulação vertical de descida da água da chuva, com 

o objetivo de descartar a primeira chuva, direcionando-a ao sistema de drenagem. Este sistema é também denominado de 

sistema autolimpante (Figura 2). Em muitos casos instala-se um filtro ou tela na derivação. A água que extravasa do 

reservatório é encaminhada ao sistema de drenagem. 

(c) Sistema com volume adicional de retenção: o reservatório de armazenamento é capaz de armazenar um volume 

adicional, garantindo o suprimento da demanda e a retenção de água com o objetivo de evitar inundações. Neste sistema 

uma válvula regula a saída de água correspondente ao volume adicional de retenção para o sistema de drenagem (Figura 

2). 

(d) Sistema com infiltração no solo: o volume de água que extravasa do reservatório é direcionado a um sistema de 

infiltração no solo (Figura 2). A exemplo dos tipos de sistemas configurados em a e c, toda a água da chuva coletada é 

direcionada ao reservatório de armazenamento, passando antes por um filtro ou tela. 

Para os autores Herrmann e Schmida [6], os sistemas a e c são mais eficientes quando se objetiva a retenção do pico de 

chuva. 

 

 
Figura 2 – Formas construtivas de sistemas de aproveitamento de água de chuva [6]. 
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O Parque Experimental do Núcleo Água da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES foi constituído por um sistema 

de coleta, tratamento simplificado e armazenamento da água pluvial. A Figura 3, representa este sistema, composto pelo 

telhado metálico, calha em PVC, filtro autolimpante, reservatório de eliminação de primeira água de chuva, medidor de 

vazão, tela de nylon e reservatório de armazenamento final. 

 

 
Figura 3 – Sistema de coleta, tratamento simplificado e armazenamento da água de chuva da UFES [6]. 

 

Gonçalves [1], também demonstra um esquema de sistema de aproveitamento de água pluvial, indicando um tanque para 

descartar a primeira água e um reservatório onde ela estará mais limpa (Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Água de chuva encaminhada para filtro de areia e reservação em cisterna [1]. 
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Serão expostas a seguir, algumas propostas de medidas estruturais que foram implementadas no controle de drenagem do 

Condomínio Alto da Boa Vista, Goiânia-GO. Arantes e Campos [7], expressam que croquis e fotos ilustrativas auxiliaram 

a definição dos projetos executivos, conforme indicam as Figuras 5 e 6. 

 
 

 
Figura 5 – Detalhe A - Bacia de Contenção e Dissipação [7]. 

 

 
Figura 6 – Conforme representa a maquete, na via que separa a parte alta do condomínio com  

a reserva florestal foi empregada a proposta do detalhe A [7]. 
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Ao passar pelo sistema de aproveitamento, a água pluvial irá atender aos parâmetros das Tabelas 1, 2 e 3, apresentadas 

adiante: 

 

Tabela 1 – Variação da qualidade da água da chuva devido à área de coleta [8]. 

 
 

Segundo o Group Raindrops [8], deve-se levar em conta estes requisitos de qualidade dependendo das aplicações, como 

observado nas Tabelas 1 e 2. Assim, como é importante se atentar às técnicas de tratamento da água da chuva em função 

dos locais de coleta e armazenamento, apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 2 – Diferentes qualidades de água para diferentes aplicações [8]. 

 
 

Tabela 3 – Técnicas de tratamento da água da chuva em função da localização [9]. 
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5. APLICAÇÃO EM PROJETO ACADÊMICO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO 

 

5.1. Descrição do Projeto 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso l, projetado e intitulado Conexão, por Patricia Sousa Marques, mestranda do Programa 

de Pós-Graduação em Projeto e Cidade da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás e ex-aluna da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, foi feito para o bairro Jardim Nova Esperança em Goiânia – GO (Figura 7). 

 

                                       
Figura 7 – Projeto Conexão [Arquivo pessoal, 2020]. 

 

A Conexão é a vinculação da rua entre dois pontos, o lugar da cultura estabelecido no início do bairro e o lugar do esporte 

ao final dele. Trata-se de uma interligação de dois terrenos baldios, por meio da avenida Central que requer um cuidado 

especial em seu urbanismo e infraestrutura. Para receber a aplicação da tecnologia de aproveitamento de águas pluviais, 

foi escolhido o terreno onde será o lugar do esporte, onde haverá um volume de controle em sua parte com maior 

declividade e que está mais próximo ao Córrego Caveiras. 

 

5.2. Dimensionamento do Volume de Controle 

 

Analisando a planta de implantação e cobertura do lugar do esporte. O primeiro passo é calcular a vazão natural antes de 

existir uma ocupação, por meio da fórmula: 

Qao = Cao x i x A    (1) 

Qao = Vazão antes da ocupação; 

Cao = Coeficiente de escoamento; 

i = Intensidade da chuva; 

A = Área de drenagem referente a área total do terreno antes da ocupação. 

Em seguida, é necessário utilizar o mesmo cálculo, mas para a vazão depois da ocupação, por meio da fórmula: 

Qdo = Cdo x i x A    (2) 

Qdo = Vazão depois da ocupação; 

Cdo = Coeficiente de escoamento; 

i = Intensidade da chuva; 

A = Área de drenagem referente a área total do terreno depois da ocupação. 

 

1082



 

 
 

 

 

 

Aplicação: 

Foi escolhida a área do Esporte do Projeto Conexão, para receber a aplicação deste cálculo com relação a tecnologia de 

aproveitamento de águas pluviais. 

Assim, inicialmente calcula-se a vazão antes da ocupação: 

Qao = Cao x i x A 

i = 2 (mm) / min. (Intensidade da chuva referente a cidade de Goiânia - GO)   

Cao = 0,1 (coeficiente de escoamento superficial antes da ocupação) 

A = 10.117 (m²) 

 

Qao = Cao x i x A 

Qao = 0,1 x 2 x 10.117 (m²) 

Qao = 2.023 l / min. 

 

Vazão depois da ocupação: 

Qdo = Cdo x i x A 

 

Cdo = 1,0 (coeficiente de escoamento superficial depois da ocupação) 

i = 2 (mm) / min. 

A = 10.117 (m²) 

Qdo = Cdo x i x A 

Qdo = 1,0 x 2 x 10.117 (m²) 

Qdo = 20.234 l / min. 

 

Volume de controle (Vc): 

Vc = Qdo x td x (1- Qao / Qdo)    (3) 

 

Vc = 20.234 l / min. x 5 min. x (1 - 2.023 / 20.234) 

Vc = 91, 055 l / 1000 

Vc = 91, 055 l 

Vc = 92 (m³) 

Vc = A x p, do qual p (corresponde à profundidade de alagamento) 

92= A x 20 (cm) / 100 

A = 460 (m²) 

 

Considerando que as águas pluviais escorrem naturalmente por gravidade em direção ao Córrego Caveiras e descem 

perpendicularmente as curvas de níveis, será posicionado o volume de controle na parte mais baixa do terreno.  

O volume de controle é um poço de retenção, que possui profundidade adequada para receber a contribuição de águas 

pluviais resultantes ou se manter em seu nível normal, conforme a Figura 8. Além disso, o volume de controle pode ser 

um espelho d`água, um recurso arquitetônico com efeito estético adotado em jardins e edifícios para refletir o ambiente a 

sua volta e proporcionar tranquilidade e sensação de frescor em cidades quentes e secas. 

 

 
 

Figura 8 – Espelho d´água aplicado no terreno do edifício esportivo estudado [Arquivo pessoal, 2020]. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Pequenas ações antrópicas com caráter de poupar recursos hídricos contribuem, é compensável adotar o aproveitamento 

e controle de águas pluviais, pois atribuirá eficiência a construção e trará benefícios a sociedade e ao meio. 

Através de aplicações em projetos profissionais e acadêmicos, o valor desse procedimento para os vários aspectos da vida 

e da sustentabilidade foi intensificado. 

O recurso água possui uma gama de significados, expressa vida, paz e energia. A sobrevivência das espécies e o 

desenvolvimento tecnológico dependem desta.  

Discutiu-se e analisou-se técnicas de aproveitamento e controle das águas de chuva e sua interface em projetos, avaliando 

sua necessidade, investigando o atual cenário e apresentando estes sistemas. Recomenda-se assim, que hajam trabalhos 

futuros com temas envolvendo enchentes, alagamentos, enxurradas, seus efeitos nas construções e cidades, a importância 

das áreas permeáveis e medidas para prevenirem doenças e problemas urbanos. 

A principal fonte que mantém a vida é a água, tanto é que cientistas buscam encontrá-la em outros planetas que poderiam 

ser pontos de apoio para a Terra. Almeja-se que este estudo desperte um olhar mais apurado e incentive o uso desta 

tecnologia por parte de profissionais e do cidadão comum. 
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RESUMO 

 

A construção civil é um dos setores que mais movimentam a economia no Brasil, no entanto, causa grande impacto ao 

meio ambiente, isto devido aos materiais que são empregados nela, considerando desde a extração da matéria prima até a 

destinação dos resíduos de suas atividades. Sendo assim, o objetivo deste estudo é avaliação da viabilidade ambiental a 

partir de cenário de beneficiamento e destinação de resíduos da construção civil, além disso, é necessário realizar a 

verificação do consumo para a produção de agregados reciclados, e por fim, definir ações necessárias para rotulagem 

ambiental dos agregados.  Para tal foram realizadas entrevistas em uma empresa deste ramo de atividade localizada no 

Distrito Federal para levantamento de dados, e posteriormente aplicação do Ciclo de Vida Modular com os dados obtidos. 

Por meio da análise de ciclo de vida, foi possível calcular os valores e percentuais de energia empregado no processo de 

reaproveitamento de resíduos, inclusive compreender em qual etapa do processo há maior consumo de energia, o mesmo 

se aplica para água e materiais. Foram propostos parâmetros para rotulagem ambiental considerando os aspectos 

observados na análise de ciclo de vida feita, e em paralelo, seguindo os parâmetros estabelecidos pela NORMA ISO 

14021:2017. A aplicação do sistema demonstrou-se viável, no entanto, recomenda-se comparações com outros métodos.  

 

Palavras-chave:  Ciclo de Vida; Resíduos da Construção Civil; Rotulagem Ambiental 

 

ABSTRACT 

 

Civil construction is one of the sectors that most move the economy in Brazil, however, it causes a great impact on the 

environment, this due to the materials that are used in it, considering from the extraction of raw material to the destination 

of waste from its activities. Therefore, the objective of this study is to assess the environmental viability based on the 

context of processing and disposal of construction residue, in addition, it is necessary to carry out the verification of 

consumption for the production of recycled aggregates, and finally, to define necessary actions for environmental labeling 

of product. To this end, interviews were conducted in a company in this industry located in the Federal District to collect 

data, and subsequently apply the Modular Life Cycle with the data obtained. Through the life cycle analysis, it was 

possible to calculate the values and percentages of energy used in the residue reuse process, including understanding at 

which stage of the process there is the highest energy consumption, the same applies for water and materials. Parameters 

for environmental labeling have been proposed considering the aspects observed in the life cycle analysis carried out, and 

in parallel, following the parameters established by NORM ISO 14021: 2017. The application of the system proved to be 

viable, however, comparisons with other methods are recommended. 

 

Key-Words: Life Cicle; Residue of Civil Construction; Labeling Environmental 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil gera grandes quantidades de resíduos sólidos, segundo o relatório da ABRELPE de 2017, no país são gerados 

1.035 kg/hab/dia, sendo estimada que para todo território nacional foi gerado 78,4 milhões de toneladas neste mesmo ano. 

E no Distrito Federal, local alvo deste estudo, segundo [1], foram gerados cerca de 0,88 kg/hab.dia de resíduos em 2017, 

acarretando em 900.000 toneladas neste mesmo ano. A construção civil produz grandes volumes de resíduos sólidos 

urbanos, sendo denominados como resíduos da construção civil (RCC) e classificados em A, B, C e D, conforme 

estabelecido em 2002 pela Resolução 307 do CONAMA, sendo que podem ser gerados tanto na fase da construção, como 

na de manutenção e reforma, além da demolição [2]. 

 

Em 2010 foi estabelecido o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e em 2015 foi promulgada a [3], enfatizando o ciclo de 

vida dos produtos, devendo então focar na Análise de Ciclo de Vida (ACV) dos produtos e subprodutos que geram 

resíduos, incluindo da construção civil.  

 

Segundo a [4], a ACV estuda os aspectos ambientais e potenciais ao longo da vida de um produto (ou seja, do “berço ao 

túmulo”), desde a extração ou aquisição da matéria-prima, produção, uso e destinação final. Os impactos ambientais 

devem estar relacionados ao uso dos recursos naturais, a saúde humana e as consequências ecológicas. Sendo as etapas 

(Figura 1) normatizadas pela mesma ISO da seguinte forma: Definição de objetivo e escopo; Análise de Inventário; 

Avaliação do impacto; Interpretação.  

 

 
Figura 1 - Fluxo Esquemático – ACV [4] 

 

Os principais materiais empregados na construção civil são o concreto, aço e o vidro, destaque-se que estes produtos 

usualmente utilizados na construção civil possuem elevados consumos de água e energia, além da emissão de gases em 

seu processo produtivo [5]. Segundo [6], a ACV auxiliar em tomadas de decisões em todas as fases de uma edificação, 

desde o projeto e a construção, assim como na vida útil da edificação e sua demolição com intuito de se empregar materiais 

com produzam o menor impacto ambiental possível. Para sua aplicação, devemos considerar seu inventário, isto é, os 

dados de entrada e saída durante o ciclo de vida de um produto ou sistema que influenciarão em uma análise quantitativa 

e qualitativa [7]. Na Tabela 1 temos um modelo de inventário. 
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Tabela 1 - Entradas e saídas da ACV [8]. 

Entradas (inputs) Saídas (outputs) 

Consumo de energia (kW) Emissão de poluentes para o ar (kg) 

 

Matéria Prima Emissão de efluentes líquidos (L) 

Água Produção de resíduos sólidos (kg) 

Entradas de dados a respeito de informações 

físicas do produto 

Produtos 

 

- Aspectos do meio ambiente 

 

Com o avanço da conscientização ambiental, além da Conferência do Clima 92 intensificou-se o processo de rotulagem 

ambiental no Brasil, o que já estava presente em outros países anteriormente. A rotulagem ambiental é também uma 

estratégia de marketing, sendo diretamente ligada ao ciclo de vida de produtos, que segundo [9], trata-se de uma 

ferramenta econômica, com o fornecimento de informações para clientes que valorizam o desenvolvimento sustentável.  

 

Há três diferentes tipos de selos ou rótulos ambientais (Tabela 2), classificados de I a III, sendo que todos são aplicáveis 

a construção civil, e podem estar relacionados a ACV.   

 

Tabela 2 - Tipos de selos ou rótulos ambientais segundo a classificação da ISO [10]. 

Tipos Características Norma 

Tipo I Rótulos e selos ambientais ISO 14021 

Tipo II Rótulos e declarações ambientais - 

Autodeclarações 

ambientais. 

ISO 14024 

Tipo III Rótulos e declarações ambientais – 

Rotulagem 

ambiental do tipo III – Princípios e 

procedimentos. 

ISO 14025 

 

O rótulo do tipo I passa por uma avaliação técnica a respeito das características específicas e pré-determinadas do produto 

ou do sistema, podendo inclusive ter verificações laboratoriais em determinadas situações ou etapas do sistema [9]. Um 

exemplo é o selo LEED, um dos principais selos internacionais aplicados a construções sustentáveis no mundo. 

 

O rótulo tipo II, bastante usual, trata-se da autodeclaração, em que o próprio fornecedor do produto atesta uma 

característica ao seu produto. No entanto, A [11] estabelece que as informações devem ser: devem ser precisas e não 

enganosas; fundamentadas e verificadas; específicas quanto ao aspecto ambiental ou melhoria ambiental declarada; não 

ter a probabilidade de resultar em interpretação equivocada; somente se referir a um aspecto ambiental que exista ou possa 

ocorrer durante a vida útil do produto. 

 

Por fim, segundo [9] para emissão do rótulo tipo III, deve ser considerar todas as etapas do clico de vida de um produto, 

principalmente seu inventário, já que um dos seus intuitos é fornecer ao consumidor a possibilidade de comparação, 

incentivar a melhoria do desempenho ambiental e elencar informações quanto aos possíveis impactos ambientais ao longo 

do ciclo de vida de determinado produto. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Através desta pesquisa, com a realização de entrevistas e visitas a usina da empresa Martins Ambiental, procurou-se 

estudar a análise de ciclo de vida seguindo as seguintes etapas: Escolha da empresa; Desenvolvimento do fluxo de 

produção do agregado reciclado na empresa selecionada; Análise de processos fundamentais para obtenção da rotulagem 

ambiental e Análise do Ciclo de Vida (ACV) dos agregados.  

 

Para a escolha da empresa foi considerado sua localização, estando localizada no Distrito Federal, além da atividade da 

empresa e aspectos legais, desde a licença ambiental, tal como a legislação condizente para seu funcionamento. O fluxo 

de produção inicia-se na reciclagem da fração mineral dos resíduos de construção civil, isto é, dos concretos, argamassas 

e materiais cerâmicas e a formação do agregado, considerando fatores como consumo de água e energia, além da emissão 

de gases ao longo de seu processo.  Um dos principais pontos abordados a respeito do fluxo de produção foi localizar os 
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pontos de origem dos resíduos que chegam a empresa, assim como seu volume total e os equipamentos empregados no 

processo de reciclagem. 

 

Para obtenção da ACV dos agregados reciclados, definiu-se seu objetivo e escopo através da unidade funcional dos fatores 

inerentes ao processo de produção na Tabela 3, a fronteira do sistema, sendo esta do portão ao portão, foi feito também o 

levantamento de dados com base no [12], seguindo as equações por ele proposta relacionados à energia, água e materiais. 

De fundamental importância, o público alvo foi definido como a sociedade civil como um todo.  

 

Tabela 3 – Unidades adotadas [12] 

Elementos Unidades 

Água Litros 

Resíduos Toneladas 

𝐶𝑂2 Kg𝐶𝑂2 

Energia MJ 

 

A metodologia para cálculo da ACV foi a modular, baseada na quantidade de blocos de calçada produzidos com os 

agregados que foram reciclados. No entanto, sabe-se que estes agregados são utilizados também para outra finalidade, 

portanto, seguindo a sugestão de [13], considerou-se até 50% dos agregados produzidos para esta finalidade em específico. 

Não foram utilizados softwares para auxiliar o cálculo da ACV. 

 

Para a possibilidade de implementação da rotulagem ambiental, os parâmetros a serem seguidos são da [14] (Figura 2), 

sendo um dos pré-requisitos a ACV, além das características do produto, se ele é degradável, reciclável ou compostável, 

como por exemplo. É de fundamental importância verificar em qual tipo de rotulagem o produto pode se enquadrar, e se 

atende requisitos padronizados e gerais dos rótulos. 

 

 
Figura 2 - Esquema de obtenção da rotulagem [11] 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 FLUXOGRAMA DA USINA 

 

Após visitas e entrevistas realizadas em Setembro de 2019, foi possível verificar a origem do RCC (resíduo da construção 

civil) que a empresa utiliza em seu processo de reciclagem, trata-se de todo o Distrito Federal, no entanto, com maior 

ênfase para a Região Administrativa do Noroeste, Polo JK e áreas residenciais do Plano Piloto. Foi possível também 

visualizar a etapa posterior, que consiste na segregação manual ou com auxílio de retroescavadeiras, separados em 

resíduos tipo A (principais resíduos utilizados neste processo, cerca 3200 toneladas mensais), madeira (com dois tipos de 

destinação) e materiais recicláveis (alumínio, cobre, ferro, plástico, todos destinados a outro local). Chame-se a atenção 

que 5% dos resíduos são destinados aos aterros. 

 

Também foi possível visualizar todo o processo, após a triagem, os resíduos classe A são separados entre concreto e ferro 

com auxílio de retroescavadeiras, e então chega-se na etapa de passagem pelos britadores (Figura 3) com intuito de 

segregar os materiais conforme sua granulometria havendo um processo dinâmico de trituração. Após esta etapa, o 

material já triturado e apto a sua utilização como agregado, o rachão como exemplo, é destinado ao armazenamento para 

posterior distribuição do produto, podendo ser utilizado como agregado para calçadas, entre outras finalidades. O rejeito 

produzido durante todo o processo é destinado ao aterro controlado do Distrito Federal. 

 

 
Figura 3 – Britadores na Usina 

 

3.2 ANÁLISE DO CICLO DE VIDA 

 

Para a ACV, definiu-se inicialmente a unidade funcional para os componentes, sendo Tonelada (Ton) para massa dos 

resíduos que entram na usina, Mega Joule (MJ) para energia e Litros (L) para água consumidos no processo, sendo o 

volume de resíduos e os consumos de energia e água como dados de entradas, já os dados de saída foram configurados 

como os possíveis impactos ambientais causados ao longo da produção destes novos produtos. Importante destacar que 

os intervalos de tempo dos dados obtidos são mensais e foi feita a conversão seguindo a padronização estabelecida pelo 

[12]. 

 

i. ENERGIA E EMISSÕES GASOSAS 

 

Para calcular o consumo de energia de cada peça foram empregados alguns dados, tanto baseados na literatura, como 

obtidos em entrevistas no local. O dado de entrada fornecido pela empresa para energia foi de 119907 kWh, além disso, 

após consulta a  literatura, conforme sugerem [12] apud [16], foram utilizados valores de 37,3 MJ/UF para litros de óleo 

diesel consumidos no processo e 3,3 kg𝐶𝑂2/UF. Assumindo também que 85% do consumo de energia é proveniente dos 

britadores [16]. Com a entrada destes dados, desenvolveu-se a Tabela 4 com os resultados obtidos. 
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Tabela 4 – Valores de Energia 

Faixa de Emissão em cada peça – CD pç 

 

13,2 

 

Energia provinda do Transporte 492,36 MJ 

% Produtos do Projeto 85% 

Consumo de energia para a produção do 

produto 

366915,42 MJ 

 

Consumo de Energia por cada peça 0,91 MJ/Peça 

 

Apesar dos esforços em gerar menos impactos ambientais, objeto da reciclagem de agregados, foi possível constatar que 

todo o processo existe a necessidade do gasto de energia, o que acarreta em impactos ambientais, e a etapa com maior 

consumo é a fragmentação devido a utilização dos britadores.  

 

O levantamento de dados para as emissões gasosas foi baseado no transporte da origem dos resíduos até a usina, estando 

os pontos geradores dispersos ao longo do Distrito Federal. Não foram considerados a logística de distribuição ou 

destinação do rejeito ao aterro. Com auxílio do aplicativo Google Maps foi possível chegar no valor de 534 km mensais 

percorridos para efetuar esta etapa do processo, considerando as seguintes regiões: Plano Piloto, Sudoeste, Noroeste, Pólo 

JK, Lago Sul e Lago Norte. 

 

Considerando a conversão de litros de diesel, baseado na distância percorrida já mencionada, para emissão de gases em 

quilogramas, conforme segure o [12], e também empregando o fator de energia proposto por [17], sendo este de 0,137 

kg𝐶𝑂2//kWh, obtém-se valores de 726946,30 kg de 𝐶𝑂2 e 191,30 kg𝐶𝑂2/mês para todo este processo e para quantidade 

de agregado produzido, respectivamente. 

 

Estabelecendo uma relação entre a quantidade de resíduos calculada e o consumo energético por tonelada de resíduos, 

encontramos o valor de 31,55 kWh/T para a estrutura da empresa Martins Ambiental, valor inferior aos convencionais 

segundo o valor apresentado por [18], isto é, 40kWh/T de consumo energético médio para britadores. Isto, claro, depende 

do porte da usina. 

 

ii. ÁGUA 

 

O dado de entrada para esta situação é de 270000 L consumidos de água mensalmente. Segundo [19], a proporção de 

água para formação de uma tonelada de agregado varia conforme sua composição, estes valores giram em torno de 30 a 

70%. Como dado de entrada nesta situação, adotou-se o valor médio, ou seja, 50%, e com isto obtivemos a quantidade de 

água em litros para produção de cada peça, conforme a Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Valores de Água 

Água total nos produtos por mês 

 

135.000 L 

Água (L/dia.m²) 0,36 (L/m².dia) 

 

Água (L/mês.m²) 10,81 (L/mês.m²) 

 

Quantidade de água por peça 0,34 L/peça 

 

Por meio da Tabela em questão, foi possível constatar que o resultado encontrado foi possível, pois com os dados 

apresentados por [20] em que consumo de tijolos é de 2,13 L/peça, comparativamente o volume de água utilizada no 

bloco estudado foi significativamente inferior. Considerando ainda que são transportadas 3800 toneladas de resíduos para 

a empresa mensalmente, para o parâmetro da água, temos 71,05 L/Ton/mês. 

 

iii. MATERIAIS E RESÍDUOS 

 

Foi avaliado também o desperdício do material utilizado para a reciclagem dos agregados, ou seja, os materiais 

considerados rejeitos, que em determinado momento foram destinados ao aterro controlado. Utilizando a massa do 
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produto (bloco) e a massa total dos resíduos classe A que são aproveitados, segundo dados fornecidos pela empresa, é 

possível avaliar o quanto do agregado é aproveitado e qual a sua perda, conforme apresentado nas Tabelas 6 e 7.  

Tabela 6 - Valores de materiais 

Massa cada produto 

 

4 kg 

 

Massa total dos resíduos classe A aproveitados 3.200 Ton 

 

% Produto em relação a toda matéria que chega a usina 1,24E-06 

 

Tabela 10 - Valores de materiais e resíduos. 

% de agregado aproveitado 

 

94,7% 

% Perda informada 5,3% 

 

Massa total que chega a empresa 3.800 Ton 

 

Resíduos 200 Ton 

 

Considerando a porcentagem de perdas de materiais na construção civil, seu desperdício e a geração de resíduos, sejam 

estes novos ou não, trabalhar com perdas em torno de 5% significa otimização do processo de produção de materiais, 

consequentemente, mais sustentabilidade. 

 

3.3 SELO AMBIENTAL 

 

Considerando os parâmetros para a rotulagem ambiental (os mesmos da ACV), isto é, energia, emissão de gases, água e 

resíduos, seguindo as orientações da [11], o selo proposto seria do tipo II, ou seja, de autodeclaração e seguiria os 

parâmetros da Tabela 8, calculados com base na metodologia da ACV aplicada. A aplicação deste selo tem como intuito 

os seguintes pontos: Redução do consumo de água e energia e geração de resíduos, além da vida útil prolongada do 

produto. A escolha por este selo foi exatamente pelo fato de ainda não haver parâmetros estabelecidos ou a título de 

comparação e procedimentos a serem seguidos para uma empresa ou órgão externo auditar tal produto. 

 

Tabela 8 - Parâmetros para a rotulagem ambiental 

Elementos Quantidades Unidades 

Água 71,05 L/Ton 

 

Energia 31,55 kWh/Ton 

 

𝐶𝑂2 191,30 kg𝐶𝑂2 

Aproveitamento de Resíduos Classe 

A 

95% - 

 

Os valores para os parâmetros de água e aproveitamento de resíduos foram bastante satisfatórios e podem ser utilizados 

como indicativos de boa precisão para o rótulo proposto, no entanto, há limitações nos dados que foram desenvolvidos, a 

principalmente quanto ao consumo energético, que pouco difere do convencional, o que precisa ser melhor desenvolvido 

em relação a tecnologia empregada. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Com o desenvolvimento deste estudo, foi possível verificar que a utilização de agregados reciclados na construção civil 

é uma solução viável para o desenvolvimento sustentável, pois foram obtidos valores satisfatórios quanto ao consumo de 

água, e principalmente quanto ao aproveitamento do resíduo em si. Além disso, este estudo contribui para geração de um 

banco de dados para análises comparativas da ACV de agregados reciclados no emprego de outros sistemas, já que os 

dados obtidos são referentes a uma empresa já consolidada no mercado e em pleno funcionamento. 
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A metodologia de ciclo de vida modular baseada na proposta do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável mostrou-

se prática e eficiente ao longo do estudo, permitindo seguir os procedimentos de maneira fidedigna, inclusive quanto as 

delimitações do estudo. 

 

Com a elaboração do fluxograma da usina foi possível visualizar quais são os gargalos ao longo de todo processo e as 

etapas que necessitam de mais focos de melhoria, e também qual o grau de importância de cada parâmetro avaliado para 

cada etapa do processo.  

 

No entanto, verifica-se limitações no estudo, até pela própria metodologia da ACV e suas aplicações na construção civil, 

que vem sendo aprimorada no país. Por este motivo e outros, há certo grau de incerteza, já que a coleta de dados foi feita 

de maneira macro e utilizando informações de somente uma empresa, não havendo comparações mais elaboradas.  

 

Para novos estudos, sugere-se a aplicação de análise de ciclo de vida com software na versão completa, comparação com 

outras análises de ciclo de vida de agregados reciclados e verificação com mais detalhada e escala menor da cadeia de 

produção de um agregado específico. 
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RESUMO 

 

Em razão do aumento do consumo mundial de água e consequente incremento na geração de águas residuais urbanas e 

doméstica esse estudo foi realizado visando analisar a utilização das paredes verdes para o tratamento das águas cinzentas 

para reuso. Os principais objetivos nesta pesquisa foram a avaliação do desempenho de uma parede verde já instalada 

num restaurante em Lisboa, diagnóstico dos problemas existentes e propostas de adaptações na estrutura para a possível 

utilização das águas residuais cinzentas de um banheiro anexo para a rega da mesma. Para tal fim foi realizado um 

levantamento, caracterização e classificação dos tipos de soluções de paredes verdes disponíveis no mercado e análise 

das vantagens e desvantagens de cada sistema em relação ao uso pretendido. Como resultados mais relevantes obtidos 

destacam-se a identificação dos produtos mais indicados para o uso citado, os principais aspectos que necessitam de 

intervenção na parede em Lisboa e a necessidade média mensal de água desta. Conclui-se que tanto as paredes verdes 

catalogadas quanto a analisada necessitam de adaptações, e ainda, que as águas produzidas somente pelo banheiro não 

seriam suficientes para alimentação da parede. Espera-se que o desenvolvimento de melhores sistemas de irrigação, 

drenagem e da estrutura no geral tragam a potencialização e popularização desse tipo de tratamento descentralizado. 

 

Palavras-chave: Paredes verdes; Águas cinzentas; Tratamento de água; Reuso. 

  

ABSTRACT 

 

Due to the increase in world water consumption and the consequent increment in the generation of urban and domestic 

wastewater, this study was carried out aiming to analyze the use of green walls for treatment of gray waters for reuse. The 

main goals of this research were the evaluation of the performance of a green wall already installed in a restaurant in 

Lisbon, diagnosis of existing problems and proposals for adaptations in the structure for the possible use of gray 

wastewater from an attached bathroom for irrigation of the wall itself. For this purpose, a survey, characterization and 

classification of the types of green wall solutions available on the market and analysis of the advantages and disadvantages 

of each system in relation to the intended use was accomplished. As the most relevant results obtained, we highlight the 

identification of the most suitable products for the mentioned use, the main aspects that need intervention on the wall in 

Lisbon and the average monthly water need of it. It was concluded that both the cataloged and analyzed green walls need 

adaptations, and that the water produced by the bathroom alone would not be enough to feed the wall. It is expected that 

the development of better irrigation, drainage and structure systems in general will bring the potential and popularization 

of this type of decentralized treatment. 

 

Keywords: Greenwalls; Gray Wastewaters; Water Treatment; Reuse. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O abastecimento de água em relação a qualidade e quantidade se apresenta como uma atividade de difícil gestão para 

cidades urbanizadas ao redor no mundo. Os custos em relação a implantação de sistemas de abastecimento e distribuição 

são extremamente altos, assim como as modificações necessárias na paisagem e organização arquitetônica da cidade. 

Além disso, o aumento da geração de águas residuais é outro impacto negativo da urbanização, sendo por vezes 

impraticável, devido aos custos, o incremento da capacidade de tratamento das infraestruturas já existentes e a expansão 

dos sistemas centralizados. 
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As águas residuais urbanas são, de acordo com a legislação em vigor, as águas residuais domésticas ou a mistura destas 

com águas residuais industriais e/ou com águas pluviais. Por sua vez as águas residuais domésticas podem ser 

classificadas em dois grupos, águas cinzentas e águas negras. As águas cinzentas são definidas como as águas residuais 

domésticas provenientes de banheiras, chuveiros, lavatórios, maquinas de lavar roupa, maquinas de lavar louça e 

lavatórios da cozinha, excluindo-se as bacias sanitárias, consideradas águas negras (Jefferson et al. [1], Otterpohl et al. 

[2], Eriksson [3] e Ottoson e Stenström [4]). 

 

A reciclagem e reuso das águas residuais é uma maneira atrativa de fazer a gestão das águas residuais urbanas de forma 

que se possam atingir percentuais de economia do uso de água próximos de 10 a 50% (Pradhan et al. [5]). Entretanto a 

possível presença de toxinas, metais pesados e patogênicos, danosos a saúde humana, nas águas residuais integrais, faz 

apresentar-se como melhor estratégia para seu tratamento e reuso a separação em águas cinzentas (menos poluídas) e 

águas negras (mais poluídas). 

 

Masi et al. [6] exploraram em seu estudo o potencial de paredes verdes como um meio de tratamento viável para as águas 

cinzentas, sendo este, feito a partir da percolação da água pelo meio de suporte e enchimento das plantas. Esse processo 

possibilitaria não só a redução da pegada de carbono dos tratamentos usuais e descentralização das unidades de 

tratamento, mas também uma série de benefícios na paisagem urbana, como aumento de áreas verdes, aprisionamento de 

carbono, produção de oxigênio, efeitos positivos no microclima local e isolamento sonoro e térmico nos edifícios. 

 

2. OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

Este artigo foi desenvolvido com base no trabalho de conclusão de curso para obtenção do grau em Mestrado Integrado 

em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico (Universidade de Lisboa), tendo como principais objetivos: análise 

do funcionamento atual e desempenho de uma parede verde do já instalada em um restaurante na zona de Lisboa, 

diagnóstico das patologias e problemas existentes e propostas de adaptações nas estruturas de irrigação e drenagem para 

a possível utilização das águas residuais cinzentas de um banheiro anexo para a rega da mesma. 

 

Para tal fim primeiramente foi apresentada e especificada a classificação das paredes verdes adotados no presente trabalho 

de acordo com a literatura consultada. Fez-se então um levantamento, a partir de pesquisas online e contato com os 

fornecedores, dos tipos de soluções de paredes verdes disponíveis no mercado, caracterizando-as e classificando-as em 

relação ao suporte, materiais, tipo de substrato, capacidade volumétrica da parede, adequabilidade das espécies de plantas, 

irrigação e drenagem, apresentando-se somente os resultados considerados mais relevantes. Em seguida promoveu-se 

uma sucinta avaliação crítica das principais vantagens e desvantagens apresentadas por cada sistema em relação à sua 

aplicação para o tratamento de águas cinzentas. Posteriormente foi realizada a avaliação do funcionamento atual, do 

desempenho e diagnóstico dos problemas e patologias de uma parede verde já instalada em um restaurante em Lisboa, 

fundamentados em visitas técnicas realizadas no local. Por fim sugeriram-se propostas de adaptações na estrutura para 

que fosse possível a utilização das águas cinzentas do banheiro anexo. 

 

3. PAREDES VERDES 

 

3.1 Classificação Geral 

 

Wong et al. [7] afirmaram que uma parede verde é um sistema vertical de vegetação geralmente anexado a uma parede 

interna ou externa, reiterando que seu principal objetivo seria atingir os níveis de design e praticidade em simultâneo, 

garantindo também uma vida longa útil com baixa manutenção. Como base para as posteriores discussões nessa 

dissertação foram definidas as nomenclaturas e classificações que serão utilizadas de acordo com as pesquisas de Köhler 

[8] e Dunnett e Kingsbury [9]. 

 

Assumiu-se assim que as paredes verdes podem ser divididas em dois principais grupos, as fachadas verdes (green 

facades) e as paredes vivas (living walls). As fachadas verdes podem ser classificadas em dois tipos, diretas (Figura 1) e 

indiretas (Figura 2). As diretas são aquelas em que as plantas são fixadas propriamente na parede ou têm como base o 

solo, já as indiretas necessitam de uma estrutura de suporte vertical para possibilitar o desenvolvimento da parte aérea da 

vegetação, estas últimas podendo ainda ser divididos em contínuas ou modulares, de acordo com a estrutura de suporte 

(Manso e Castro-Gomes [10]). 
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Figura 1 - Fachada verde direta (Scherer et al. [11]) 

 

 
Figura 2 - Fachada verde indireta contínua (Scherer et al. [11]) 

 

Os sistemas de paredes vivas, por sua vez, são classificados em contínuos (Figura 3) ou modulares (Figura 4), de acordo 

com o método de aplicação. Os sistemas contínuos são baseados na aplicação de um painel com um meio de cultura leve 

e permeável que permite que as plantas sejam inseridas individualmente. Já os sistemas modulares são compostos por 

elementos com dimensões específicas, incluindo o meio de cultura em que as plantas crescerão (Manso e Castro-Gomes 

[10]). Os módulos que compõe esse tipo de sistema podem se apresentar na forma de vasos, bandejas, revestimento 

cerâmico ou bolsas flexíveis. 
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Figura 3 - Parede viva contínua (Scherer et al. [11]) 

 
Figura 4 - Parede viva modular (Scherer et al. [11]) 

 

3.2 Resultados do Levantamento 

 

Como consequência da extensa pesquisa realizada foram encontradas 18 empresas fornecedoras das estruturas de 

montagem para paredes verdes, na Europa, Estados Unidos e Brasil, algumas delas possuindo produtos que se enquadram 

em duas ou mais classificações segundo o tipo. Tendo então 4 tipos de produtos para as fachadas verdes indiretas, 4 tipos 

para as paredes vivas contínuas e 13 tipos para as paredes vivas modulares. 

 

A partir da caracterização dos tipos de suporte, materiais, substrato, capacidade volumétrica da parede, adequabilidade 

das espécies de plantas e sistemas irrigação e drenagem podem-se destacar as seguintes características partilhadas mais 

relevantes. A irrigação da maior parte dos sistemas é feita por gotejamento, que tem por vantagem a redução do risco de 

salpicos e o fornecimento individual de água para as plantas. Porém, caso se pretenda uma utilização para tratamento com 

alimentação por águas cinzentas, o gotejamento pode não ser o melhor sistema, já que ele prevê uma economia de água 

que não é necessária e nem desejada nessa estrutura. 

 

Outra característica partilhada pela maioria dos sistemas apresentados é a drenagem das águas escoadas somente na base 

das paredes, fazendo uso de calhas que apresentam pendente direcionada para um dreno, para posterior encaminhamento 

da água para o sistema de drenagem comum do local. A coleta da água na base das paredes pode ser um elemento 

aproveitado nos sistemas para tratamento, porém o encaminhamento diretamente para a rede de esgotamento sanitário 

deve ser revisto, já que provavelmente os sistemas com recirculação da água escoada apresentam maior eficiência de 

tratamento. Portanto as canaletas de drenagem já presentes na maior parte dos sistemas pesquisados podem ser 

aproveitadas realizando-se leves modificações. 
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Por fim, em relação aos sistemas modulares, muitas das estruturas possuem funcionamento, estrutura de suporte, irrigação 

e drenagem muito semelhantes, não existindo uma distinção completamente relevante sobre o tipo de módulos mais 

indicados para utilização no tratamento das águas cinzentas, excetuando-se o sistema em bolsas flexíveis, por conta da 

passagem de água pelo material geotêxtil dos módulos que pode provocar entupimento dos poros com o tempo e redução 

da eficácia do sistema, além de apresentar maiores perdas de água por evaporação. 

 

3.3 Vantagens e Desvantagens 

 

Pode-se inferir que as fachadas verdes diretas são as mais sustentáveis e econômicas, já que esse tipo de sistema tem um 

impacto pequeno considerando que não são usados muitos materiais na sua instalação e os custos de manutenção são 

baixos. Porém esse tipo de sistema é pouco indicado para o tratamento de águas, já que o fluxo hídrico é muito baixo e 

os sistemas de irrigação e drenagem são praticamente inexistentes. Já os sistemas em paredes vivas precisam se 

desenvolver ainda para se tornarem soluções mais sustentáveis, através do uso de materiais mais eficientes 

energeticamente e com menor pegada de carbono no seu processo de produção. Alguns exemplos de paredes no mercado 

já mostram o uso de materiais naturais ou reciclados e plantas nativas, integrando os sistemas de recuperação e 

recirculação de água e sensores para água e nutrientes. 

 

Destacam-se os fornecedores pesquisados com maior viabilidade para adaptações, apresentados em ordem de relevância, 

e ainda algumas propostas de adaptações nos sistemas de irrigação e drenagem visando uma otimização para o uso 

proposto. Cabe salientar que, por serem recomendados em todas as soluções, tanques para recolha e recirculação de água 

não foram indicados individualmente em cada produto, ficando implícita a necessidade de instalação destes. 

 

1. Gky, necessária a adição de novas tubulações ao sistema de irrigação, de modo a funcionar por níveis, aumentando o 

fluxo de água e potencializando o tratamento. Os modelos mais adequados seriam a Versa Wall e a Versal Wall XT; 

2. Minigarden, necessária a automatização do sistema de irrigação e uma adaptação para permitir o escoamento da água 

dos vasos superiores para os imediatamente abaixo destes; 

3. Greenwall.pro, necessária a implantação de um sistema de recirculação; 

4. Verde Profilo e Treebox, necessário em ambos realizar-se um ajuste ao sistema de irrigação de modo a permitir o 

direcionamento da água das bandejas superiores para aquelas imediatamente inferiores. Ou ainda, sem grandes alterações, 

utilizar o sistema atual (com recirculação); 

5. Scotscape e Sagegreenlife, necessário otimizar o substrato a ser aplicado na parede contínua, de modo a aumentar o 

tempo de retenção, reforçando o tratamento. 

 

4. CASO DE ESTUDO 

 

4.1 Caracterização e Funcionamento Atual da Parede Verde 

 

A parede em estudo possui 300 m² de área vertical implantada, sendo dividida em cinco sectores, identificadas de 1 a 5, 

como pode ser visto na Figura 5, de maneira a facilitar a irrigação e manutenção da estrutura. Segundo os critérios 

adotados na seção 3 ela é classificada como uma parede viva modular, composta por módulos de três bolsas flexíveis 

(Figura 6) de material geotêxtil permeável de dimensões 28cm x 56cm x 7cm (extremidades) a 15 cm (centro). O conjunto 

de bolsas flexíveis é preso a uma estrutura metálica que serve de suporte para estas e para as tubulações do sistema de 

irrigação, sendo este composto por um conjunto de bombas e tubulações localizado atrás da parede (Figura 7), que possui 

cinco registros separados por sectores, sendo dispostas em altura por níveis de bolsas e de acordo com as seções, 

funcionando por gotejamento. A drenagem do sistema é feita por gravidade em ocasião da permeabilidade das bolsas e a 

água que chega na base da parede é recolhida por uma calha em concreto polimérico. 
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Figura 5 - Alçado da parede com divisão por sectores (imagem cedida pela ÁreaGolfe) 

 

 
Figura 6 - Modelo da bolsa flexível do sistema de parede viva (imagem cedida pela ÁreaGolfe) 
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Figura 7 - Conjunto com registros por seção e temporizador 

 

De acordo com a empresa que administra a manutenção da parede, a rega ocorre diariamente em dois horários, pela 

manhã, às 6:00, e pela noite, às 22:00. Os tempos de rega são definidos de acordo com as necessidades de água das 

espécies de plantas instaladas, umidade, estação do ano e regime de chuvas nos dias precedentes, sendo normalmente 

ajustados semanalmente a partir de avaliação visual da parede por um agente especializado. O consumo diário médio por 

zona nos meses referidos foi obtido a partir da média dos tempos de rega fornecidos pela empresa, o número de 

gotejadores e a vazão pré-definida destes. Os resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Consumos diários médios por sector em metros cúbicos de água 

Sector Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Média 

1 0,093 0,126 0,214 0,153 0,181 0,263 0,172 

2 0,120 0,156 0,276 0,198 0,233 0,339 0,220 

3 0,083 0,128 0,268 0,179 0,211 0,306 0,196 

4 0,089 0,138 0,289 0,220 0,227 0,330 0,216 

5 0,117 0,213 0,330 0,220 0,261 0,385 0,255 

 

4.2 Avaliação Visual dos Problemas e Propostas de Soluções 

 

Dentre os problemas visíveis identificados em três visitas técnicas ao local destacam-se os vazamentos excessivos através 

do material das bolsas modulares provocando acumulação de água nas superfícies das calçadas próximas à parede (Figura 

8) e nas áreas entre a estrutura metálica e a parede de suporte (Figura 9), escorrimentos visíveis na estrutura de suporte 

(Figura 10) e através da calha de drenagem (Figura 11), acumulação de água em alguns pontos da calha (Figura 12) e 

umidade excessiva nas bolsas, provocando aparecimento de pequenos musgos e favorecendo a proliferação de insetos. 

Além disso foi realizada a verificação, com um nível, das pendentes das calhas de drenagem, chegando-se à conclusão 

que a maior parte delas encontra-se desnivelada ou com o sentido oposto ao indicado em projeto. 
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Figura 8 - Acúmulo de água nas calçadas 

 

 
Figura 9 - Acúmulo de água entre a estrutura de suporte e a parede do edifício 
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Figura 10 - Escorrimento na estrutura de suporte 

 

 
Figura 11 - Escorrimento a partir da calha de drenagem 
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Figura 12 - Acúmulo de água na calha 

 

Em relação aos problemas citados podem ser inferidas soluções de impermeabilização parcial das bolsas, pelo menos na 

parte interna à parede, visto que o produto foi preconizado para instalação direta sobre a parede e não com um vão entre 

o edifício e a parede (o que ocorre nesse caso). Além disso, os problemas de acúmulo de água na calha de drenagem da 

base da parede são, indubitavelmente, devido à má execução das pendentes, devendo estas ser refeitas para que a água 

em excesso possa escoar livremente para a caixa coletora. 

 

4.3 Necessidades de Água da Parede Verde 

 

Para estimar a necessidade teórica de água da parede verde foi admitido o modelo de cálculo apresentado pelo 

Departamento de Recursos Hídricos da Universidade da Califórnia, que engloba o uso do Método do Coeficiente de 

Paisagem (tradução livre de Landscape Coefficient Method) em conjunto com a Classificações de Uso da Água de 

Espécies Paisagísticas (tradução livre de Water Use Classifications of Landscape Species ou WUCOLS III). O método 

consiste em determinar a evapotranspiração de referência (ET0), correspondente a considerar uma área plantada em 

condição de campo aberto e multiplicar por um coeficiente de paisagem kL (landscape coefficient), resultando na 

evapotranspiração de paisagem total, que foi considerada como equivalente a estimativa da necessidade de água da parede 

analisada. 

 

A evapotranspiração de referência foi determinada a partir da conhecida fórmula de Penman-Monteit, recomendada pela 

FAO (Food and Agriculture Organization), para estimar as necessidades de água em culturas agrícolas. Já na 

determinação do coeficiente de paisagem kL foi necessário ter-se em conta três fatores: espécie (ks), densidade (kd) e 

microclima (kmc), sendo então o produto destes três termos. 

 

Comparando-se as estimativas diárias da necessidade de água obtidas com os consumos apresentados na seção 4.1, 

apresentados na Tabela 2, pode-se concluir que a quantidade de água consumida pelo sistema de irrigação é ligeiramente 

superior às necessidades estimadas das vegetações instaladas. Ainda, no sector 5, observa-se a maior diferença entre os 

valores, inferindo-se então que as plantas localizadas nessa zona possivelmente necessitam de menor quantidade de água 

do que aquela fornecida atualmente. 

 

Tabela 2 - Comparação das necessidades e consumos de água por sector 

Sector Necessidade média [m³] Consumo médio [m³] 

1 0,104 0,172 

2 0,175 0,220 

3 0,157 0,196 

4 0,125 0,216 

5 0,093 0,255 
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4.4 Estudo Preliminar para Aproveitamento de Águas Cinzentas 

 

Estimou-se que o consumo diário de água apenas das torneiras do banheiro foi de 157,68 litros, obtido por observação e 

cronometragem da utilização em horários de pico. Desprezando-se as perdas de água na utilização dos lavatórios estima-

se que este volume é igual ao valor diário de águas cinzentas produzidas e, portanto, em um mês, pode-se aferir que o 

volume total de águas cinzentas produzidas será de 4,73 m³. De posse dos dados apresentados na seção 4.3 pode-se estimar 

que são necessários 0,654 m³/dia para toda a parede (soma das necessidades dos setores), logo, 19,62 m³/mês. Demonstra-

se assim que a utilização apenas das águas cinzentas produzidas pelo banheiro analisado não seria suficiente para prover 

todo o volume de água necessário para a irrigação da parede verde, fazendo-se necessária a alimentação do sistema 

também por uma fonte externa. Ainda assim, caso se optasse por esse uso é possível prever uma economia média mensal 

de água da ordem de 24%, bastante significativa considerando-se as dimensões da parede. 

 

A proposta de adaptação consiste em posicionar as tubulações de irrigação por níveis de altura ou de forma contínua 

contornando os níveis, como pode ser visto na Figura 13, amplificando o fluxo de água, e introduzir um sistema de 

recirculação, elevando o tempo de retenção na parede. A recirculação funciona direcionando a água pré tratada para um 

tanque no qual há a combinação desta com água cinzenta sem tratamento e com possíveis fertilizantes e, mediante um 

sistema de bombeamento, há a introdução da mistura novamente no sistema de irrigação. A recolha das águas ocorre por 

níveis (como indicado), direcionando-a posteriormente para o tanque de recirculação, outra possibilidade seria o 

direcionamento da água recolhida diretamente para as bolsas localizadas nos níveis inferiores até atingir a calha na base 

da parede. 

 

 
Figura 13 - Sistema com irrigação em tubulação contínua e drenagem por níveis 

 

5. CONCLUSÕES 

 

De acordo com o levantamento e catalogação realizado das fachadas verdes e paredes vivas acessíveis, concluiu-se que 

estas não estão preparadas, quando disponibilizadas pelos fornecedores, para serem utilizadas no tratamento das águas 

cinzentas, sendo ainda necessárias diversas adaptações de maneira a potencializar o uso previsto. Ainda, a partir da análise 

das modificações necessárias, são indicados os produtos das marcas GSky e Minigarden (vasos modulares) e da marca 

Greenwall.pro (bandejas modulares) como os mais viáveis para adaptações e rega com as águas cinzentas. 

 

No caso de estudo analisado é possível destacar a grande discrepância entre os resultados estimados do consumo de água 

da parede e os dados reais fornecidos pela empresa responsável pela manutenção. Isso se deve às limitações do modelo 

de cálculo utilizado e muito provavelmente às grandes perdas por evaporação nas bolsas flexíveis, devido à sua 

configuração na estrutura de suporte e seu matéria poroso, elevando essas taxas. 

 

Salienta-se ainda que o método utilizado no caso de estudo foi uma adaptação de uma metodologia de cálculo para 

arquitetura paisagística, carecendo ainda de validação e mais estudos focados na sistematização específica para superfícies 
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verticais. Além deste fator, a discrepância entre as estimativas e os valores medidos se deve também ao fato de a água 

para rega ser perdida em escorrências da parede e através das calhas tanto na parte da frente quanto de trás desta. Ainda, 

por não serem impermeáveis, as bolsas flexíveis estão expostas a perdas pela superfície em contato com o exterior, 

retirando água das raízes e aumentando a necessidade de rega para garantir a sobrevivência das plantas, como já apontado.. 

 

Por fim destaca-se o fato de ainda serem necessários grandes avanços tecnológicos e inovações no mercado de paredes 

verdes disponíveis para que seja possível a sua utilização para o tratamento das águas cinzentas. As preocupações relativas 

à qualidade da água do efluente das paredes é também significativa, sendo de extrema importância a continuação das 

pesquisas reportando os materiais, meios de enchimento e tipos de plantas mais indicados para esse uso. 

 

Os desenvolvimentos futuros devem visar aos testes dos sistemas aqui propostos, analisando-se o volume de produção e 

a qualidade da água para reuso e os custos associados a adoção dessas sistemas em larga escala. Espera-se que o 

desenvolvimento de melhores sistemas de irrigação, drenagem e da estrutura no geral, planejados especificamente para 

esse fim, tragam a potencialização e popularização desse tipo de tratamento descentralizado. 
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RESUMO 

 

A indústria da construção civil está em constante crescimento, e apesar da evolução deste setor, um problema antigo 

ainda persiste nas obras: a geração de resíduos. Uma solução sustentável para este problema seria a gestão eficiente de 

resíduos dentro e fora do canteiro de obra. Para tanto, na cidade de Anápolis – GO, local de realização da pesquisa, a 

Prefeitura Municipal, instrui a criação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC segundo 

o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, para empreendimentos de construções 

caracterizadas como grandes geradoras de entulho, além de prover locais de descarte para pequenos geradores. A fim de 

verificar o uso deste Plano, quatro obras da cidade foram escolhidas para contribuir nesta pesquisa a partir do estudo das 

práticas de cada construtora em relação ao descarte de seus resíduos. Contudo, verificou-se a ausência de fiscalização 

nas obras quanto à elaboração e assiduidade do seguimento do PGRCC. Pode-se concluir que a falta do Plano para 

pequenos geradores exige medidas a serem tomadas acerca dos resíduos gerados. 

 

Palavras-chave: sustentabilidade; resíduos; gerenciamento; reutilização 

 

ABSTRACT 

 

The construction industry is constantly growing, and despite the evolution of this sector, an old problem still persists in 

the works: the generation of waste. A sustainable solution to this problem would be the efficient management of waste 

inside and outside the construction site. For this purpose, in the city of Anápolis - GO, where the research was carried 

out, the City Hall instructs the creation of the Civil Construction Waste Management Plan - PGRCC according to the 

Municipal Plan for Integrated Solid Waste Management - PMGIRS, for constructions characterized as large generators 

of rubble, in addition to providing disposal sites for small generators. In order to verify the use of this Plan, four works 

in the city were chosen to contribute to this research based on the study of the practices of each construction company in 

relation to the disposal of its waste. However, there was a lack of supervision in the works regarding the preparation and 

attendance of the PGRCC follow-up. It can be concluded that the lack of the Plan for small generators requires 

measures to be taken about the waste generated. 

 

Keywords: sustainability; waste; management; reuse. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A construção civil está em constante crescimento e consequentemente, a geração de entulhos proveniente dos restos de 

materiais utilizados nas obras também cresce de forma exorbitante. Isso interfere na eficiência da edificação de forma 

negativa quanto à questão de organização, além de gerar impactos ambientais graves. 

 

A sustentabilidade tem papel importante na construção civil. Apesar de inevitável a geração de resíduos, existe 

possibilidades para que o descarte seja feito de forma a minimizar danos e preservar a natureza. A partir dessa ideia, o 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) [1] criou a resolução 307/2002, que fixa exigências quanto à 

classificação, além da redução, reutilização e reciclagem dos resíduos produzidos pela construção civil. Outra 

determinação do Conselho é a elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) 

para os empreendimentos, de forma que disponibilize os processos necessários e os locais corretos para o descarte, de 

modo a reduzir a degradação ambiental. 
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A cidade de Anápolis – GO, local de estudo deste trabalho, possui um Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólido (PMGIRS) [2], válido por 20 anos, que regra as exigências quanto ao manejo de resíduos gerados no 

município. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Sustentabilidade 

 

O fator responsável pelo crescimento econômico e o maior causador de desastres ambientais é a atividade industrial, 

gerada após a revolução industrial no século XVIII. Conforme Câmara [3] os recursos são usados de forma vertiginosa, 

sendo captados como se fosse de forma ilimitada e gera subprodutos indesejáveis que depois de consumidos não 

desaparecem sem deixar indícios, gerando sempre algum tipo de resíduo. 

 

2.2 Resíduos 

 

i. Resíduos e construção civil 

 

Os RCC são considerados de baixa periculosidade. Segundo Brasil [4], os RCC representam de 50 a 70% dos resíduos 

sólidos urbanos. Em termos de quantidade, conforme IPEA [5] o país gera cerca de 31 milhões t/ano e 230 - 760 

kg/hab/ano de resíduos.  

 

ii. Classificação dos resíduos 

 

Segundo a ABNT [6], a NBR 10004 apresenta uma classificação geral de resíduos sólidos de acordo com o impacto 

oferecido ao meio ambiente e à saúde pública. 

 

1. Resíduos classe I – Perigosos: Apresentam periculosidade; 

2. Resíduos classe II – Não perigosos: Resíduos como papel ou papelão, plástico; 

3. Resíduos classe IIA – Não inertes: Apresentam características como biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água; 

4. Resíduos classe IIB – Inertes: Resíduos que após contato com água destilada ou desionizada não tiveram 

nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões; 

 

Já a resolução 307/2002 do CONAMA [1], classifica a partir do seu tipo e grau de periculosidade: 

 

1. Classe A – Provenientes de construção e demolição. Componentes cerâmicos, argamassa e concreto; 

2. Classe B - São os resíduos recicláveis para outras destinações. Embalagens vazias de tintas imobiliárias e 

gesso; 

3. Classe C - São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias que permitem sua reciclagem; 

4. Classe D - São resíduos perigosos. Tintas, solventes, óleos e outros; 

 

iii. Forma de descarte de resíduos 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [7], nos dados publicados na Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico (PNSB), dos 5.564 municípios brasileiros, 4.031 possuem serviços de manejo de RCC e RCD. E destes, apenas 

392 possuem algum tipo de processamento, por classe de resíduos. 

 

iv. Legislações brasileiras referentes aos resíduos 

 

• Resolução 307 do CONAMA 

• Política Nacional de Resíduos Sólidos, com base na Lei Nacional 12.305/2010.  

• Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS).  

• Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS). 
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v. PMGIRS de Anápolis 

 

 O PMGIRS de Anápolis [2], foi elaborado em 2015 e é válido por 20 anos, há revisões a cada 4 anos, e define os 

planejamentos quanto à gestão de resíduos sólidos do município. 

 

vi. Gestão de resíduos 

 

Segundo o PMGIRS [2] as empresas de construção civil, será exigido um PGRCC próprio. 

 

Dentre os passos descritos no PRGCC, um deles é a definição das formas de acondicionamento dos resíduos sólidos, 

separados por classe e tipo, como descrito na Figura 1. 

 

Figura 1 – Tipos de recipientes para acondicionamento de resíduos [8] 

(1) Bombonas; (2) Bags; (3) Caçambas estacionárias; (4) Baias. 

 

3. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM ANÁPOLIS – ESTUDO DE CASO 

 

3.1 Metodologia 

 

Para verificar se algumas das construtoras da cidade de Anápolis-GO estão elaborando um PGRCC para todo o período 

de execução da obra — caso seja classificado como grande gerador; ou depositando em locais corretos, caso 

classificados como pequeno gerador — foi elaborado um questionário baseado nos itens necessários para elaboração do 

Plano de Gestão conforme citado por Lima e Lima [8], além da resolução nº 307/2002 do CONAMA. Foram feitas 

visitas em quatro obras de construtotras distintas na cidade, sendo duas obras multifamiliares que para fins didáticos 

serão denominadas obras A e B, uma unifamiliar denominada obra C, e uma comercial denominada obra D. 

 

A aplicação do questionário foi efetuada aos engenheiros responsáveis. 

 

3.2 Obra A 

 

A Obra A possui sistema construtivo de alvenaria estrutural. Possui o PGRCC, segundo a empresa não existe nenhuma 

fiscalização quanto ao cumprimento. 

 

Há um controle mensal dos resíduos gerados, apresentado no Gráfico 1. No mês de abril de 2019, a geração de RCC foi 

muito alta se comparada aos outros meses, devido a etapa de alvenaria, a qual se encontrava a obra. 
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Gráfico 1 – Geração de RCC na obra A [9] 

 

Há também um controle anual dos índices de geração de resíduos, representado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Índices anuais de geração de RCC [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como demonstrado no Gráfico 2, o índice de até junho de 2019, é maior que a soma de 2016, 2017 e 2018. Segundo a 

construtora, no ano de 2019 houve um acréscimo nos serviços executados, e consequentemente acúmulo nos resíduos 

gerados. 

De novembro de 2016 até maio de 2019, a geração total de RCC era de 1.365,55m³, e a área construída era de 

17.021,43m². Com base no índice dos dados anteriores pode-se afirmar que a cada m² construído é gerado 0,08 m³ de 

resíduos. 
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Os resíduos são separados de acordo com classe e tipo, conforme demonstrado na Figura 2. O gesso é o único que não 

possui separação. O transporte interno é realizado por jericas. 

 

Figura 2 - Acondicionamento em baias da Obra A 

 

 

Os tipos de resíduos mais gerados são classe A. Dentro da obra não existe reciclagem, porém, resíduos como papelão, 

plástico e restos de aço, são vendidos para empresas de reciclagem. 

 

A coleta e transporte dos resíduos é realizada por empresas terceirizadas direcionados, a aterros e empresas  de 

reciclagem. Em média saem 4 caçambas por semana. A empresa não realiza um controle da destinação final dos RCC. 

 

No quesito de plano de educação e sensibilização socioambiental é realizado um Diálogo Diário de Segurança (DDS), 

porém, diverge com que realmente é executado, pois são realizados somente duas vezes na semana. Na visão da 

construtora a conscientização é o primeiro passo para se obter um sistema eficaz de gestão de RCC. 

 

3.3 Obra B 

 

A Obra B é possui área construída de 11.418m². O sistema construtivo é de parede de concreto.  

 

A obra possui o PGRCC. Segundo a construtora não há fiscalizações acerca do cumprimento do PGRCC e nem quanto 

aos lugares onde os resíduos serão depositados. 

 

Há um controle mensal dos resíduos, apresentado no Gráfico 3. Os resíduos são separados de acordo com o gráfico 

como entulho limpo de classe A (tijolos, concreto e outros), além de plásticos, papel/papelão, metais, madeiras e mix de 

resíduos de classe C (sacaria, fibras de nylon, lixo orgânico, resíduos sanitários, e outros). Conforme especificado neste 

gráfico, o mês de abril de 2019 obteve maior índice de geração de entulho limpo, devido a obra estar na fase de 

finalização da estrutura de parede de concreto e início da fase de acabamento. 
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Gráfico 3 - Consumo de RCC mensal da obra B em 2019 (em m³) [10] 

 

Os resíduos são separados de acordo com classe e tipo, através de baias, caçambas, conforme demonstrado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Tipos de acondicionamento de RCC na obra B [10] 

 
 

 

O transporte interno é através de bobcats e carrinhos de mão e o externo por empresas terceirizadas. A construtora doa 

seus resíduos como plásticos, metais, papel, papelão a empresas de reciclagem. A obra tem um processo dentro do seu 

próprio canteiro, que consiste em reaproveitar restos de concreto para produzir peças pré-moldadas que podem ser 

utilizadas como guia de calçada, por exemplo. A quantidade de concreto e peças reutilizadas, estão especificadas no 

Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Reaproveitamento de concreto (m³) e quantidade de peças na obra B em 2019 [10] 

 

Devido ao processo de reaproveitamento do concreto a empresa obteve retorno financeiro, como demonstrado no 

Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Retorno financeiro a partir do reaproveitamento de concreto (Obra B, 2019) [10] 

 

 

Resíduos de classe A e classe C são destinados ao aterro municipal, através de caçambas. Resíduos classe B como, 

plástico, papelão e metais são destinados a empresas terceirizadas de reciclagem de Anápolis, e somente o gesso é 

destinado a uma empresa em Aparecida de Goiânia – GO. 

 

Na visão da construtora o planejamento de organização dos resíduos é o primeiro passo para uma gestão adequada. No 

quesito de planos de educação e sensibilização socioambiental, a empresa possui o DDS e a Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes e Meio Ambiente. Existe um treinamento da mão de obra para realizar segregação de RCC nos 

canteiros, além de medidas de minimização de resíduos e práticas sustentáveis com implantação e reaproveitamento de 

água da chuva. 
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3.4 Obra C 

 

A obra C possui cerca de 300 m² de área construída. O sistema construtivo é em alvenaria de concreto armado.  

 

A obra não possui PGRCC, pois é classificado como pequeno gerador (até 1,2t/dia). 

 

Por ser de pequeno porte a geração de resíduos, não há um controle ou pesagem. Não há também nenhum tipo de 

acondicionamento dos resíduos, sendo eles dispostos no próprio canteiro de obras livremente (Figura 4). Os RCC mais 

gerados são os de classe A. 

 

Somente a madeira é separada do restante dos materiais para que seja reaproveitada como lenha (Figura 5). Não há 

reciclagem de resíduos dentro da obra. 

 

Figura 4 - Acondicionamento de resíduos (Obra C) 

 

Figura 5 -Separação de madeira dos demais resíduos (Obra C) 
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O transporte interno é através de jericas e carrinhos de mão. A coleta e transporte externo são realizados por empresa 

terceirizadas, e não possui destinações diferentes de acordo com seu tipo. O recolhimento é através de caçambas com 

destinação o aterro municipal de Anápolis. O recolhimento será realizado apenas no final do empreendimento, com 

geração média de 8 caçambas. 

 

Na visão da construtora, o primeiro passo para uma gestão adequada seria a separação e organização dos resíduos. No 

quesito de planos de sensibilização e educação socioambiental, a empresa introduz metas de redução de resíduos apenas 

na fase de implementação do empreendimento. Porém, apesar deste diálogo, não há  medidas de utilização de práticas 

sustentáveis e de minimização de resíduos. 

 

3.5 Obra D 

 

A Obra D possui 36.456,41m² de área construida. Sistema construtivo é estruturas de peças pré-moldadas. 

 

A construtora possui um Sistema de Gestão de Qualidade certificado, conforme as Norma NBR ISO 9001:2015 e 

PBQP-H/SiAC nível “A” no subsetor obras de edificações.  

 

A obra possui um PGRCC. Os resíduos sólidos são armazenados em caçambas, e quando o engenheiro julgar necessário 

serão retirados e destinados ao aterro sanitário de Anápolis. Os orgânicos serão armazenados em lixeiras e em seguida 

coletados pelo serviço de limpeza pública municipal. Os resíduos produzidos pela obra encontram-se separados por 

baias. É produzido em média 7 caçambas mensais de resíduos.  

 

O Gráfico 6, representa a controle da geração mensal de resíduos. Segundo o gráfico, de abril de 2019 a maio de 2019, 

houve uma variação muito grande na geração de resíduos da obra, devido ao início da etapa de alvenaria. 

 

Gráfico 6 – Consumo de RCC Mensal da obra D (m³) [11] 

 

Os resíduos mais gerados nesta obra são classe A, especificamente restos de bloco e concreto, conforme a Figura 6. Eles 

são reaproveitados através de moagem e o pó é utilizado em novos traços para peças não estruturais, como construção 

de calçadas. Eles são armazenados na central de moagem. 

 

Os resíduos da classe B são materiais recicláveis que se encontram separados por baias, conforme Figura 7. Eles são 

vendidos e convertidos em prêmios para funcionários. 
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Há empresas contratadas para retirar resíduos como gesso, resíduos perigosos e outros. 

 

Figura 6 –Resíduos Classe A (Obra D) 

 

Figura 7 -Resíduos classe B (Obra D) 

 

O transporte é feito através de um trator com uma espécie de “carretinha”, conforme Figura 8. 

 

A coleta e transporte externo é realizada por empresas terceirizadas e as destinações diferem de acordo com a 

classificação e tipo de resíduo. 
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Figura 8 – Trator utilizado no transporte dos resíduos (Obra D) 

 

Para se obter um sistema eficaz de gestão de RCC, segundo a construtora é a organização do destino de cada resíduo. A 

empresa possui práticas sustentáveis como a moagem de restos de concreto e bloco, e reaproveitamento de materiais 

como madeira e aço. 

 

O controle dos resíduos é realizado através das notas de retiradas. A forma de garantir o correto descarte é através da 

licença emitida pela prefeitura de Anápolis, autorizando a empresa terceirizada de caçamba a descartar os resíduos. 

 

3.6 Comparativo das obras 

 

A partir dos resultados obtidos elaborou-se um comparativo da quantidade média de geração de resíduos de construção 

civil nos empreendimentos visitados, apresentado no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Média de geração de RCC (m³) * 

* Os valores são a média de geração de resíduos das obras num período de 6 meses. 

 

A obtenção dos dados do gráfico acima foi realizada da seguinte forma: 
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• Obra A, B e D: obteve-se os valores através dos dados fornecidos pelas próprias empresas, por meio do 

controle mensal da geração de resíduos; 

 

• Obra C: a quantidade de resíduos se deu através do número de caçambas coletadas mensalmente, tendo por 

base uma caçamba de 3 m³. Nesta obra, é gerado em média 4 caçambas num período de 6 meses, totalizando 

12m³. 

 

Como se trata de obras de dimensões diversas, um comparativo mais equivalente seria a partir do índice que relaciona a 

quantidade de resíduo produzido por m² de área construída. O Gráfico 8 exibe este índice baseado na média de geração 

de resíduos nas obras num período de 6 meses e relacionadas com as áreas construídas de cada obra correspondente. 

 

Gráfico 8 - Índice da média de resíduos gerados por metro quadrado construído nas obras 

 

A partir dos dados demonstrados no Gráfico 8, pode-se perceber que a Obra C, apesar de pequeno porte, é a que mais 

produz resíduos com base em sua área construída. Já a Obra B, que antes aparecia com a maior geração, quando 

relacionada a sua área construída é a que produz menos resíduos no mesmo período de tempo. 

 

Outro dado importante são os principais tipos de resíduos gerados, baseado na quantidade de contribuição de cada um 

no total informado pelas construtoras, conforme especificado no Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Tipo de resíduos mais gerados nas obras 
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A etapa de alvenaria é a que mais contribui na geração de resíduos, tendo participação das classes A, B e C. Resíduos 

classe A são mais gerados, devido à grandes sobras de tijolos, cerâmica e outros. Resíduos classe B, também gerados 

nessa etapa como madeira, metais, papel/papelão possuem uma geração significativa, porém não tanto quanto os de 

classe A. Resíduos classe C e D possuem uma menor participação na geração, mas estão presentes em diversas etapas 

da obra. 

 

Alguns outros dados questionados aos engenheiros ou responsáveis pelas obras, estão descritos no Quadro 1, que 

compara as características de cada uma das quatro obras que serviram de instrumento para esta pesquisa. 

 

Quadro 1 - Características de gerenciamento de resíduos das obras A, B, C e D 

Principais pontos 

verificados 

Obras 

Obra A Obra B Obra C Obra D 

Tipo Multifamiliar Multifamiliar Unifamiliar Comercial 

Possui PGRCC? Sim Sim Não Sim 

Há fiscalização quanto ao 

cumprimento do PGRCC? 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

Tipos de 

acondicionamento 

Baias, 

caçambas 
Baias, caçambas Canteiro 

Baias, 

caçambas 

Transporte interno Jericas Bobcats 
Carrinho de 

mão 

Trator com 

“carretinha” 

Reciclagem ou 

reaproveitamento? 
Sim Sim Não Sim 

Frequência de 

recolhimento de 

caçambas na obra 

 

Semanal 

 

Diário 

 

Fim da obra 

 

Mensal 

 

Destino dos resíduos 
Aterro de 

Anápolis 

Aterro de Anápolis e de 

Aparecida de 

Goiânia 

Aterro de 

Anápolis 

Aterro de 

Anápolis 

Planos de 

sensibilização e 

educação 

socioambiental aos 

funcionários 

 

 

DDS 

DDS, Semana 

Interna de Prevenção 

de Acidentes e Meio 

Ambiente 

Diálogo apenas 

na fase de 

implementação da 

obra 

Incentivo de 

prêmios em 

troca de 

resíduos 

reciclados 

Medidas de 

minimização de 

resíduos 

 

Sim 

 

Sim 

 

Não 

 

Sim 

Práticas sustentáveis Sim Sim Não Sim 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos conceitos apresentados na fundamentação teórica deste trabalho, foi possível analisar a problemática da 

geração de resíduos, como por exemplo, a falta alternativa de descarte, pois o estado de Goiás possui apenas 3 centros 

de processamento de resíduos, localizados em Aparecida de Goiânia. A cidade de Anápolis apresenta como única 

alternativa de descarte o aterro municipal, aceitando apenas resíduos classe II (não perigosos). 

 

Foi possível verificar que as obras A, B e D, apresentaram medidas de reciclagem e reaproveitamento de resíduos 

dentro e fora do canteiro de obras, além de incentivos e métodos de educação e sensibilização socioambiental com os 

funcionários. 

 

Pode se observar que a obra C, a qual não possui um PGRCC, não dispõe de nenhuma medida de minimização de 

resíduos, nenhuma prática sustentável, além de não apresentar tipos de reciclagem ou reaproveitamento. Outro ponto 
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verificado é quanto ao acondicionamento, ocorrido no próprio canteiro. Isso interfere de forma negativa na eficiência da 

edificação quanto à questão de organização, além de gerar grandes impactos ambientais.  

 

Portanto, entende-se que a falta de medidas é devido à obra não possuir um PGRCC e não haver exigências quanto a 

essas práticas. Desse modo, cabe ao governo introduzir novas medidas que se enquadram aos pequenos geradores de 

resíduos. 

 

Por fim, pode-se concluir a importância do PGRCC, pois os benefícios vêm desde retornos financeiros a proteção 

ambiental, já tão comprometida. 
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RESUMO 

 

O estudo da compatibilidade química entre biomassa vegetal e matriz cimentícia é de fundamental importância para a 

produção do bio-concreto. Este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito de diferentes métodos de tratamento de serragem 

de madeira na retirada de extrativos para melhorar esta compatibilidade. A remoção de extrativos foi analisada por meio 

de ensaios de resistência à compressão uniaxial de 7 e 28 dias do bio-concreto, que tem em sua composição 40% de 

serragem de madeira e 60% de matriz cimentícia, ambos em volume. A serragem passou por três tratamentos: tratamento 

térmico com imersão em água a 80 °C na proporção mássica 1/10 (serragem/água) por 1 hora, e dois tratamentos alcalinos 

com imersão em solução de Ca(OH)2 com concentração de 0,73%, sendo realizados em um e dois ciclos de imersão de 

duração de 1 hora cada. O melhor resultado obtido foi o tratamento alcalino com dois ciclos de imersão em solução de 

Ca(OH)2 que apresentou o valor de resistência à compressão de 10,51 MPa, revelando o potencial de aplicação do bio-

material na construção civil. 

 

Palavras-chave: serragem de madeira; extrativos; tratamento alcalino; bio-concreto de madeira. 

 

ABSTRACT 

 

The study of chemical compatibility between vegetable biomass and cementitious matrix has fundamental importance for 

the production of bio-concrete. This work aims to evaluate the effect of different methods of treating wood shavings in 

removing extractives to improve this compatibility. The removal of extractives was analyzed through uniaxial 

compressive tests at 7 and 28 days of bio-concrete, which has 40% of wood aggregate and 60% of cementitious matrix, 

both in volume. The aggregate underwent three treatments: heat treatment with immersion in water at 80 °C in the mass 

proportion of 1/10 (wood shavings / water) for 1 hour, and two alkaline treatments with immersion in Ca(OH)2 solution 

with a concentration of 0.73%, being performed in one and two immersion cycles lasting 1 hour each. The best result 

obtained was the alkaline treatment with two immersion cycles in Ca(OH)2 solution, which presented a compressive 

strength value of 10.51 MPa, revealing the potential application of bio-material in civil construction. 

 

Keywords: wood shavings; extractives; alkaline treatment; wood bio-concrete.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O uso da madeira como material de construção, não apenas em aplicações estruturais, tem sido objeto de interesse da 

indústria da construção civil há muitos anos. Aliado a isso, o desenvolvimento de materiais de construção sustentáveis 

que reduzam os impactos ambientais é uma necessidade. Segundo Florentin et al. [1] uma alternativa para esta 

problemática é a produção de bio-concretos associando ligantes inorgânicos e agregados lignocelulósicos. Diversos 

pesquisadores como Andreola [2], Diquélou et al. [3], Da Gloria [4] e Parchen [5] desenvolveram compósitos cimento – 

biomassa vegetal (bambu, cânhamo, madeira) leves com o intuito de aumentar a eficiência energética do material. Nesse 

contexto, a utilização de resíduos de madeira na produção de bio-concretos mostra ter elevado potencial para o 

desenvolvimento da construção civil sustentável, uma vez que este material, além de possuir baixa densidade, apresenta 

propriedades de isolamento térmico e acústico. 

 

Entretanto, determinados componentes químicos da madeira podem afetar negativamente as propriedades físico-químicas 

e de durabilidade e, assim, a performance dos bio-concretos que podem refletir na hidratação, endurecimento e 

propriedades mecânicas, como afirmam Amziane e Collet [6]. Vaickelionis e Vaickelioniene [7] afirmam que os 

principais responsáveis são os extrativos (resinas, ácidos graxos, terpenos, açúcares simples, compostos fenólicos) e 

hemiceluloses, que podem ser degradadas pela alta alcalinidade do cimento e liberar subprodutos. Beraldo et al. [8] 

afirmam que a presença de açúcares e extrativos solúveis em água ou álcali retarda o tempo de pega do cimento. Quiroga, 

Marzocchi e Rintoul [9] explicam que a presença de substâncias inibidoras promove a formação de uma membrana 

impermeável em torno de grãos de cimento não hidratados, impedindo o acesso da água até eles e causando uma redução 

na coesão do material. 

 

Dado o problema de incompatibilidade química entre a madeira e o cimento, diversos autores têm estudado métodos de 

tratamento da madeira que possam corrigir ou minimizar seus efeitos negativos quando estão em contato com uma matriz 

cimentícia. Iwakiri et al. [10], Tchéhouali et al. [11], Castro et al. [12], Da Silva Bertolini et al. [13] assim como Pinto, 

Da Gloria e Toledo Filho [14] estudaram a remoção de parte dos extrativos por diferentes métodos, através de imersão 

dos agregados de madeira em água quente (a 80 °C ou 60 °C), em água fria, em solução de hidróxido de sódio (NaOH) e 

hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), todos com diferentes tempos de imersão e proporções serragem/água. 

 

A validação dos tratamentos utilizados na retirada de extrativos da madeira pode ser a partir de diferentes experimentos. 

Pinto, Da Gloria e Toledo Filho [14] estudaram a compatibilidade entre cimento e madeira através da elevação adiabática 

de temperatura, Na et al. [15] por calorimetria isotérmica, e Dong et al. [16] por meio de análises termogravimétricas e 

miscroscopia eletrônica de varredura (MEV). Além de todos esses métodos, a resistência à compressão de bio-concretos 

é também um indicador da compatibilidade entre cimento e madeira, como sugerem Tchéhouali et al. [11], Castro et al. 

[12] e Da Silva Bertolini et al. [13]. 

 

Este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito de diferentes métodos de tratamento de serragem de madeira na retirada de 

extrativos no intuito de melhorar a sua compatibilidade com a matriz cimentícia através do ensaio de resistência à 

compressão do bio-concreto de madeira com idades de 7 e 28 dias.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Materiais 

 

i. Materiais cimentícios 

 

Foram utilizados para a produção dos bio-concretos o Cimento Portland CP V – ARI produzido pela empresa Holcim, a 

cinza volante fornecida pela Pozofly e a metacaulinita provém da empresa Metacaulim do Brasil. 

  

A matriz cimentícia é composta por 40% de cimento, 30% de metacaulinita e 30% de cinza volante. Estes teores foram 

definidos a partir do estudo realizado por Andreola et al. [19] com o objetivo de reduzir o consumo de cimento e melhorar 

a resistência mecânica dos bio-concretos. A Tabela 1 apresenta os valores de massa específica dos materiais cimentícios 

utilizados neste trabalho. 
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Tabela 1- Massa específica dos materiais cimentícios 

Materiais cimentícios Massa específica g/cm³ 

Cimento Portland (CP V – ARI)  3,01  

Cinza volante 1,89 

Metacaulinita 2,51 

 

ii. Serragem de madeira 

 

Foram utilizados neste trabalho resíduos de madeira em forma de serragem provenientes do estado do Rio de Janeiro, 

sendo uma mistura aleatória das espécies Angelim pedra, Cedro, Cedrinho e Maçaranduba. O material passou por um 

processo de peneiramento para se obter bio-agregados com dimensões superiores a 1,18 mm e eliminar finos da mistura 

que potencialmente poderiam liberar mais extrativos e absorver mais água na mistura devido a sua grande área específica. 

A Figura 1 ilustra as partículas obtidas para uso neste trabalho. A serragem apresenta valor de massa específica aparente 

de 580 kg/m³ e teor de umidade de 12,50%.  

 

 
 

Figura 1- Partículas de serragem de madeira utilizadas no trabalho 

 

2.2 Métodos 

 

i. Métodos de tratamento da serragem 

 

Tratamentos térmico e alcalinos foram testados neste trabalho, além da referência com serragem não tratada. Os valores 

de temperatura, tipo de soluto e concentração e número de ciclos de imersão são apresentados na Tabela 2. Em todos os 

métodos o tempo de imersão foi de 1 hora para cada ciclo e a relação serragem/água foi fixada em 1/10. As siglas 

apresentadas na Tabela 2 representam a serragem sem tratamento (SEM-TRAT), com tratamento térmico em água à 80 

ºC (TERM-80), com tratamento alcalino e um ciclo de imersão em Ca(OH)2 (ALC-1IMER) e com tratamento alcalino e 

dois ciclos de imersão em Ca(OH)2 (ALC-2IMER). 

 

Tabela 2- Tratamentos da serragem de madeira 

Tratamento Temperatura Soluto/Concentração Ciclos de imersão 

SEM-TRAT - - - 

TERM-80 80 °C - 1 

ALC-1IMER 23 °C Ca(OH)2 / 0,73% 1 

ALC-2IMER 23 °C Ca(OH)2 / 0,73% 2 

 

Para o caso dos tratamentos alcalinos, passado o tempo de imersão de 1 hora, as partículas de madeira foram secas sem 

serem lavadas com água afim de promover a carbonatação pelo hidróxido de cálcio na superfície das mesmas. 
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ii. Produção de bio-concretos 

 

A dosagem do bio-concreto foi definida tendo em sua composição 40% de bio-agregado de madeira e 60% de materiais 

cimentícios (destes 40% de cimento, 30% de metacaulinita e 30% de cinza volante). A relação água/materiais cimentícios 

foi fixada em 0,35 e foi adicionada à mistura uma quantidade de água referente à absorção do bio-agregado (80%) para 

que o processo de hidratação do cimento não fosse prejudicado. Além disso, um teor de 3% de cloreto de cálcio (em 

relação à massa de materiais cimentícios) foi acrescentado à mistura para funcionar como acelerador de pega. A Tabela 

3 mostra a dosagem do bio-concreto em kg/m³. 

 

Tabela 3- Dosagem do bio-concreto de madeira (kg/m³) 

Cimento Metacaulinita Cinza Volante Serragem 
Cloreto de 

cálcio 

Água de 

hidratação 

Água de 

absorção 

283,20 212,40 212,40 232,00 26,56 247,80 185,60 

 

Os bio-concretos foram produzidos em uma argamassadeira de 20 litros e os procedimentos de mistura foram realizados 

da seguinte forma: mistura dos materiais cimentícios e serragem de madeira seca por 1 minuto; adição progressiva da 

água total misturada previamente com o cloreto durante 1 minuto; e mistura até a homogeneização do bio-concreto até o 

4º minuto.  

 

O bio-concreto fresco foi lançado em três camadas em moldes cilíndricos de dimensões de 50 x 100 mm (diâmetro x 

altura), sendo cada camada vibrada mecanicamente em uma mesa vibratória (68 Hz) durante 10 segundos. Após a 

moldagem, os corpos-de-prova foram protegidos contra a perda de umidade e desmoldados passadas 24 horas. Por fim, 

as amostras foram mantidas em cura seca, em uma sala à temperatura de 22 ± 3 ºC e umidade relativa de 35 ± 2% até 

atingir as idades de ensaio (7 e 28 dias). 

 

iii. Ensaio de resistência à compressão 

 

O ensaio de resistência à compressão uniaxial e determinação do módulo de elasticidade do bio-concreto seguiu as 

prescrições da NBR 5739/2018 [17] e NBR 8522/2017 [18]. Cinco corpos-de-prova, para cada tipo de tratamento, foram 

ensaiados em prensa servo-controlada modelo Shimadzu – 1000 kN com velocidade de deslocamento de 0,3 mm/min. 

Transdutores elétricos (LVDTs) foram instalados para a medição dos deslocamentos longitudinais (Figura 2). 

 

 
Figura 2- Ensaio de compressão uniaxial do bio-concreto de madeira 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O bio-concreto produzido com a serragem sem tratamento não endureceu, não sendo possível realizar os ensaios de 

compressão uniaxial. Este episódio ocorreu devido a quantidade de extrativos presente na serragem de madeira que 

retardou o processo da pega do bio-concreto. 
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A densidade, resistência à compressão e o módulo de elasticidade do bio-concreto produzido com bio-agregados de 

madeira com diferentes tratamentos, para as idades de 7 e 28 dias, estão resumidos na Tabela 4. Os valores representam 

uma média de cinco amostras para cada configuração e entre parênteses são apresentados os valores de coeficiente de 

variação.  A  

Figura 3 apresenta as curvas típicas de tensão versus deformação dessas amostras. 

 

Tabela 4 – Densidade, resistência à compressão e módulo de elasticidade 

Bio-concretos 
Idade 

(dias) 

Densidade 

 (g/cm³) 

Resistência à 

compressão (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade (GPa) 

TERM-80 
7 1,24 (1,15) 8,72 (1,80) 2,02 (10,32) 

28 1,16 (0,91) 8,90 (4,35) 2,04 (7,20) 

ALC–1IMER 
7 1,19 (2,65) 6,25 (5,54) 1,58 (5,44) 

28 1,08 (1,11) 7,08 (13,01)  2,21 (6,60) 

ALC–2IMER 
7 1,31 (0,58) 9,95 (4,97) 2,25 (11,32) 

28 1,20 (1,33) 10,51 (5,27) 2,28 (7,87) 

 

  
(a) (b) 

 

Figura 3 - Curvas tensão x deformação (a) 7 dias; (b) 28 dias 

 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se observar que aos 7 dias, o bio-concreto atinge em média 88,28%, 97,98% 

e 94,67% da resistência à compressão aos 28 dias para os tratamentos ALC-1IMER, TERM-80 e ALC-2IMER, 

respectivamente. Andreola et al. [19] afirmam que este comportamento pode ser atribuído ao uso de cimento Portland de 

alta resistência inicial (CP V –ARI) aliado ao cloreto de cálcio que acelera o processo de hidratação do cimento, liberando 

hidróxido de cálcio de forma precoce que reage rapidamente com a sílica presente nas pozolanas. Os valores de módulo 

de elasticidade aos 7 dias apresentam a mesma tendência. Para os três tratamentos na ordem supracitados, o bio-concreto 

já atinge 71,49%, 99,02% e 98,68% da rigidez observada aos 28 dias. A densidade dos bio-concretos mostrou-se bastante 

semelhante para os três tratamentos, com valor médio de 1,15 g/cm³ aos 28 dias. 

 

O tratamento ALC-2IMER apresentou o maior valor de resistência à compressão em ambas as idades. A  

Figura 3 mostra que aos 28 dias, para este tratamento, a resistência é 32,63% maior que ALC-1IMER e 15,32% maior 

que TERM-80. O tratamento alcalino funciona removendo os extrativos da madeira, bem como na dissolução de produtos 

da hemicelulose que retardam a pega do bio-concreto. Um segundo ciclo de imersão potencializa este efeito, sendo capaz 

de extrair uma quantidade maior de susbstâncias solúveis da serragem e justificando, assim, o incremento na resistência 

à compressão.  

 

Tratamentos térmicos vêm sendo pesquisados e comprovada a sua melhor eficiência em retirada de extrativos quando 

comparados com lavagem em água fria, como comprovam Quiroga, Marzocchi e Rintoul [9], Iwakiri et al. [10], 
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Tchéhouali et al. [11], Castro et al. [12] e Da Silva Bertolini et al. [13]. Da Silva Bertolini et al. [13] realizaram tratamento 

da madeira em água a 80 ºC em 3 ciclos de 2 horas cada e obtiveram um acréscimo de 70% em resistência à compressão 

e 126% no módulo de elasticidade se confrontados com as amostras de compósitos cimento-madeira utilizando madeira 

não tratada.  

 

Em se tratando dos tratamentos alcalinos, Castro et al. [12] afirmam que a combinação do aditivo cloreto de cálcio, na 

porcentagem de 3% em relação à massa de cimento, com partículas de madeira carbonatadas pelo tratamento com 

hidróxido de cálcio apresentou maior resistência à compressão. O fenômeno da carbonatação ocorre na superfície das 

partículas e trata-se de uma “agressão” físico-química à estrutura da fibra que modifica as propriedades de ligação do 

cimento à superfície da madeira. O tratamento alcalino pode degradar e extrair uma maior quantidade de substâncias 

solúveis (extrativos) da madeira. Portanto, um incremento nas propriedades mecânicas é esperado.  

 

A Figura 4, obtida por microscopia eletrônica de varredura (MEV), ilustra a superfície da madeira com os tratamentos 

TERM-80, ALC-1IMER e ALC-2IMER. 

 

   

(a) (b) (c) 

 

Figura 4 - Superfície da serragem de madeira com diferentes tratamentos obtidas por MEV (a) TERM-80; (b) ALC-

1IMER; (c) ALC-2IMER 

 

Pode-se observar a impregnação de hidróxido de cálcio à superfície da partícula de madeira (Figura 4 b e c), tendo a 

tratada com 2 ciclos de lavagem uma maior quantidade presente em suas fibras. 

 

Deve-se ressaltar que a eficiência ou não de um tratamento para a retirada de extrativos da madeira vai depender da 

espécie da madeira, do tempo de imersão em água ou solução alcalina, do número de ciclos de lavagens, da temperatura 

da água, do tipo e concentração do soluto utilizado, entre outras variáveis. Caldas et al. [20] produziram um bio-concreto 

de madeira, com serragem de madeira macia sem tratamento, sem uso de aditivo acelerador e com uma matriz composta 

de 60% de cimento, 30% de metacaulinita e 10% de cinza volante, e obtiveram uma resistência à compressão de 2,91 

MPa, provando que ao variar apenas a espécie da madeira os resultados são discrepantes.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

O estudo confirma que os três tratamentos (TERM-80, ALC-1IMER e ALC-2IMER) utilizados mostraram-se satisfatórios 

na retirada de extrativos da madeira, em termos de resistência à compressão do bio-concreto de madeira, uma vez que os 

produzidos com serragem sem tratamento não apresentaram endurecimento. Foi observado também que para os três 

tratamentos, aos 7 dias de idade o bio-concreto atinge aproximadamente 90% da resistência à compressão apresentada 

aos 28 dias.  

 

Entre os três tratamentos, o alcalino ALC-2IMER revelou-se o mais eficiente, apresentando valor de resistência de 10,51 

MPa aos 28 dias, por potencializar, através de um segundo ciclo de imersão, a ação da solução de hidróxido de cálcio na 

retirada de extrativos e dissolução de produtos da hemicelulose da madeira. Este apresentou valor de resistência 32,63% 

superior ao ALC-1IMER e 15,32% superior ao TERM-80. As imagens obtidas por MEV mostram a maior impregnação 

de Ca(OH)2 na superfície da madeira para o tratamento ALC-2IMER. 
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Os resultados obtidos nesse trabalho provam que é possível melhorar a performance mecânica do bio-concreto de madeira, 

apenas mudando o tipo de tratamento realizado nas partículas, e viabilizar a fabricação e uso deste compósito.  
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