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APRESENTAÇÃO 

 

Os artigos que você leitor verá a seguir são resultados de pesquisas do Colegiado de 

Área das Ciências Naturais, Computação e Engenharias da Unidavi que abrange os cursos de:  

Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação e Tecnologia em 

Processos Químicos.  

Esse número da Revista Caminhos - Dossiê Tecnologia apresenta temas que, 

consideradas as especificidades de cada curso, trazem soluções a questões cotidianas e, 

portanto, benefícios aos cidadãos.  

O primeiro artigo apresenta uma análise dos princípios da lean construction em canteiro 

de obra.  

O segundo artigo traz a análise química do solo em áreas utilizadas para a deposição de 

resíduos da construção civil nos municípios de Pouso Redondo e Rio do Sul, estado de Santa 

Catarina.  

O terceiro artigo apresenta uma avaliação do dimensionamento de viga de rolamento 

para monovia.  

O quarto artigo faz uma comparação de esforços oriundos do vento em pilares de 

fechamento contraventados e não contraventados. 

O quinto artigo apresenta o desenvolvimento de protótipo de jogo didático para ensino 

de física no ensino médio.  

O sexto artigo traz o dimensionamento de seção de drenagem, aplicação do cálculo para 

uma subbacia no município de Táio – SC. 

O sétimo mostra o ensaio do índice de suporte de Califórnia para pavimentação.  

O oitavo apresenta uma proposta para o desenvolvimento de modelos bim em um setor 

de projetos de estruturas metálicas. 

O nono aborda a reengenharia de software e engenharia reversa aplicada em sistemas 

legados. 

O décimo fala da utilização de rejeito na produção de concreto. 

 

       Boa leitura! 
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ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS DA LEAN CONSTRUCTION EM CANTEIRO DE 

OBRA: ESTUDO DE CASO RESIDENCIAL MADERO 

 

 

Daiane Riscarolli1 

Neiton José Caetano2 

 

RESUMO 

O setor da Construção Civil é um dos mais importantes na economia do Brasil. Consequência disso é a necessidade 

de novos conceitos, técnicas e tecnologias na construção. Muitas empresas estão aderindo a novos processos para 

otimização de tempo e recursos nos canteiros de obras. Essas melhorias estão embasadas principalmente em uma 

filosofia criada na década de 90, a Lean Construction ou Mentalidade Enxuta. Nesse contexto, este estudo visa 

analisar o grau de implantação da Filosofia Lean Construction na obra, como ela vem sendo aplicada e quais os 

princípios da Filosofia ficam mais visíveis na obra. A obra analisada foi o empreendimento Residencial Madero 

que pertence a empresa Melchioretto Sandri Engenharia LTDA, localizada na cidade de Rio do Sul. Para obter os 

dados para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada a pesquisa descritiva e a técnica utilizada foi o estudo de 

campo, realizando análises documentais e entrevistas com funcionários.  Além disso, foi realizada uma pesquisa 

sobre a filosofia Lean Construction como referencial teórico para, desta forma, estudar os princípios desta e propor 

adaptações ao canteiro de obras da obra em questão. A obra foi acompanhada durante o primeiro semestre de 2016. 

Após o levantamento de todos os dados necessários, os mesmos foram organizados para facilitar a compreensão. 

Considerando os resultados alcançados com este estudo, reforça-se a grande relevância da implantação dessa 

filosofia no canteiro de obra, principalmente em processos da construção civil e de seu planejamento.  

 

 

Palavras-chave: Construção civil. Mentalidade enxuta. Desperdícios. 

 

 

ABSTRACT 

Civil construction is one of the most important sectors of Brazilian economy. Therefore, as a consequence of this 

reality, the need for new concepts, construction techniques and technologies arises. Presently, many companies 

are adhering to new processes in the pursuit of the optimization of time and resources on construction sites. These 

improvements are based principally on a philosophy of ‘Lean Construction’, which came about in the 90’s. In this 

context, this study aims at analyze the degree of implementation of the Lean Construction Philosophy in the work, 

how it has been applied and which principles of Philosophy are more visible in the work. A work analyzed for the 

Residencial Madero project that belongs to Melchioretto Sandri Engenharia LTDA, located in the city of Rio do 

Sul. In order to obtain the data needed, descriptive research was utilized and the technique used was that of the 

field study. The methods for gathering such data were through the analyses of documentation and interviews with 

employees. Moreover, research was done into the ‘Lean Construction’ philosophy as a theoretical reference, so as 

to understand its principles and adapt them to the construction site in question. The construction was analyzed 

during the first semester of 2016, after which all the data required by the research was surveyed and later organized 

to aid in its comprehension. Considering the results reached through this study, it is noted that there is a possibility 

for the implementation of the ‘Lean Construction’ philosophy within construction sites, principally in processes 

pertaining to civil construction and its planning.  

 

 

Key-words: Civil construction. Lean construction. Waste. 
 

                                                           
1 Graduanda do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 

– UNIDAVI. E-mail: daiane_risc@hotmail.com. 
2 Professor do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário para o desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – 

UNIDAVI. E-mail: neiton@unidavi.edu.br. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A construção civil no Brasil vem passando por um período em que a demanda se 

mantem acima da oferta. A situação atual demonstra um grande potencial do desenvolvimento 

da construção civil brasileira, mas ao mesmo tempo demonstra a falta de preparação e 

planejamento que vem impedindo o atendimento total desta demanda. (BEZ et al., 2013). 

Conforme Junqueira (2006), o consumidor mais exigente, apoiado pela elevação do 

número de concorrentes tem buscado nas empresas novas soluções visando obter diminuição 

em custos nas obras mantendo a qualidade no serviço prestado. Desta forma, as empresas vêm 

buscando uma maneira de aproveitar os recursos básicos da construção civil, monitorando 

desperdícios, organizando melhor canteiros de obras visando otimização de tempo, entre outras 

soluções. Nesse contexto é que a filosofia Lean vem sendo implantada. 

Conforme Kurek (2005), a ideia inicial do Lean Thinking ou Mentalidade Enxuta surgiu 

no início dos anos 90, embasada no Sistema Toyota de Produção, tornando-se um novo modelo 

de controle de produtividade aplicável a diversos setores da indústria em geral. 

Junqueira (2006) descreve que a Lean Construction é uma filosofia baseada na Lean 

Manufacturing, que visa a redução de desperdícios e prazos e otimização de recursos. Sua ideia 

central está voltada principalmente para o planejamento e controle da produção. Seus princípios 

adaptados à construção civil foram apresentados por Lauri Koskela, em seu relatório técnico de 

1992.  

Considerando o aumento da competitividade entre as construtoras, as empresas que mais 

se adaptam, que se mostram flexíveis e que conseguem produzir com um menor custo, sem 

afetar os menores níveis de qualidade e, além disso, treinando seus funcionários, tem se 

destacado neste setor. A construção civil precisa considerar a adoção de alternativas e 

ferramentas que zelem pela qualidade do produto final, além de buscar menores prazos, 

desperdícios, e manter a lucratividade (CONTE, 2003).  

Hoje, a realidade visualizada na maioria das obras está distante do que seria considerado 

um processo ideal. Esse contexto sugere a aplicação da filosofia Lean na Construção Civil. Os 

fundamentos da Lean Construction, visam modificar a maneira de pensar dos construtores, 

levando boas práticas ao ciclo produtivo para que, desta maneira, busque reduzir desperdícios, 

retrabalhos, controle e aumente a produtividade obtendo assim um desenvolvimento de forma 

sustentável. Além de todas as vantagens já citadas, a construtora que implantar o pensamento 

Lean em suas obras, alcançará o benefício mais objetivado pelas empresas deste segmento no 

mercado, a diminuição nos custos totais da obra e maximização do lucro (JUNQUEIRA, 2006). 
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Nesse sentido, o objetivo da presente pesquisa é analisar qual o grau de implantação da 

Filosofia Lean Construction no Empreendimento Residencial Madero, como ela vem sendo 

aplicada e quais os princípios da Filosofia ficam mais visíveis na obra. O estudo irá diagnosticar 

o nível de implantação atual da Lean e as principais problemáticas a serem solucionadas para a 

obra em questão. Com o diagnostico elaborado, o trabalho identificará quais os princípios da 

Lean Construction possuem um maior grau de dificuldade em implantação, além de demonstrar 

como a empresa já apresenta boas práticas alinhadas aos princípios na obra em questão.  

Considerando que a Lean Construction é uma filosofia que visa diminuir 

consideravelmente o desperdício, em todos os processos de produção, reduzindo elementos 

desnecessários que acabam aumentando os custos sem agregar valor, ela é uma filosofia 

necessária nas obras de engenharia civil pois reduzindo excesso de pessoas, de estoques e de 

equipamentos, obtém-se maior da produtividade. Com o aumento da produtividade, alcança-se 

um melhor desempenho da empresa e incorpora-se um sistema de qualidade a organização da 

produção. 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste tópico será desenvolvido o embasamento para o desenvolvimento do presente 

trabalho trazendo conceitos, definições e métodos da filosofia Lean Construction que serão 

utilizados no desenvolvimento prático deste trabalho. 

 

 

2.1 LEAN CONSTRUCTION 

 

A Construção Enxuta ou Lean Construction adapta os princípios da Lean 

Manufacturing. Trata-se da produção na construção civil, baseando-se na produção enxuta ou 

produção sem perdas. Segundo Dennis (2008, p. 31) “[...] a produção Lean representa fazer 

mais com menos – menos tempo, menos espaço, menos esforço humano, menos maquinaria, 

menos material – e, ao mesmo tempo, dar aos clientes o que eles querem”. 
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2.1.1 Origem e Histórico 

 

Para Conte (2003), o Sistema Toyota de Produção foi a filosofia que embasou a criação 

da metodologia Lean Construction. Criado no Japão, esse sistema viabilizava a necessidade de 

produzir lotes com pequeno volume de produtos, consumindo desta maneira áreas menores, 

menos recursos, matéria prima e produtos no processo. O Sistema Toyota buscava um fluxo 

contínuo de fabricação aplicando um monitoramento das etapas dos processos para reduzir 

estoque e insumos. 

Com as mesmas ideologias do Sistema Toyota, a filosofia Lean Construction visa 

diminuir desperdícios através de abordagens práticas, para obter assim, a redução no custo de 

produção, garantindo a qualidade do produto final e mantendo a confiabilidade dos serviços e 

produtos. 

O setor da construção civil é muito lembrado por dispor de produtos de baixa qualidade, 

um grande número de patologias construtivas além de um índice elevado de desperdício. Esse 

fator motivou o desenvolvimento dos conceitos Lean para a Construção Civil em busca de 

modernização. Segundo Junqueira (2006), após o amadurecimento e a implantação da filosofia 

Lean na indústria em série, muitos gerentes na área da construção Civil começaram a 

demonstrar interesse pela mesma. 

Sobre o surgimento da filosofia da Construção Enxuta, Koskela (1992) cita que o ponto 

definitivo foi a publicação de um relatório técnico em 1992 pelo finlandês Laury Koskela, 

intitulado “Application of the new Production Philosophy to Construction”. Esta obra 

representa um marco na indústria da Construção Civil pois lançou as bases dessa nova filosofia. 

Conforme Conte (2009), em 1994 surgiu o International Group for Lean Construction 

(IGLC). Foi um grupo de pesquisadores que realizaram um movimento internacional cujo 

objetivo era criar e melhorar técnicas e ferramentas para o setor da Construção Civil. Esse grupo 

realizava encontros anuais onde discutiam assuntos e pesquisas acerca do tema. O IGLC 

demonstrou um grande esforço para a implantação do modelo em vários países como os Estados 

Unidos, Inglaterra, Austrália, Finlândia, Chile e Brasil. 

A evolução da construção civil no Brasil se relaciona tanto ao modelo tradicional quanto 

ao modelo proposto por Koskela. O modelo gerencial tradicional é característico pela 

subdivisão de um processo de atividades em vários sub-processos transformando insumos em 

produtos intermediários e, depois, produtos finais. Desta maneira, reduzindo os custos de cada 

sub-processo, reduz-se o custo total. O modelo de processo da Construção Enxuta envolve 

desde a matéria-prima até o produto final.  
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2.1.2 Princípios da Lean Construction 

 

Koskela (1992), partindo da mentalidade enxuta, desenvolveu o conceito da Construção 

Enxuta, definindo onze princípios para a base de diversas atividades de aplicação prática para 

a construção civil, sendo estes dispostos no quadro 1: 

 

Quadro 1 – Onze princípios da Lean Construction 

Critério Definição 

1. Reduzir a parcela de 

atividades que não 

agregam valor 

Reduzir atividades que não agreguem valor ao cliente final, minimizando as perdas 

para que desta forma o processo possa ser aprimorado. Porém as atividades devem 

ser analisadas com cuidado, antes de excluídas, já que algumas delas não agregam 

valor ao cliente final diretamente, mas são indispensáveis para o processo 

globalmente, como por exemplo, o treinamento da mão de obra, a utilização dos 

dispositivos de segurança e também o controle dimensional. 

2. Aumentar o valor do 

produto por meio da 

consideração das 

necessidades dos clientes 

Aumentar o valor agregado ao produto, considerando os requisitos dos clientes, 

internos e externos ao processo, pois em cada atividade existem clientes das 

atividades sucessoras e clientes do produto final. Assim, é preciso identificar estas 

necessidades, para que estas participem da elaboração do plano de gestão da 

produção. Para empregar esse princípio é necessário elaborar um mapeamento do 

processo, identificando os clientes e os requisitos correspondentes a cada fase. 

3. Reduzir a 

Variabilidade 

Ainda sendo o mesmo produto, existem diferenças de item para item considerando-

se que os processos de produção não são constantes. A variabilidade está presente 

desde os processos anteriores a execução em si, relacionando-se aos fornecedores 

do processo, a variabilidade na demanda e etc. Diminuir a variabilidade nos 

processos visa dois objetivos principais. Primeiramente um produto uniforme 

resulta na maior satisfação do cliente e em segundo, a variabilidade proporciona 

um aumento na quantidade de atividades que não agregam valor, assim como no 

tempo de produção considerando interrupções de fluxos de trabalho e também 

rejeições de produtos fora da especificação do cliente. 

4. Reduzir o tempo de 

ciclo 

O tempo de ciclo pode ser definido como a soma de todos os tempos (transporte, 

espera, processamento e inspeção) para produzir um produto ou de todos os tempos 

vinculados ao fluxo de materiais essencial a execução de uma obra. Este princípio 

está atrelado à necessidade de comprimir o tempo disponível visando eliminar 

atividades de fluxo. Além disso, reduzir o tempo de ciclo denota executar cada 

processo no momento certo, impedindo a criação de estoques. Traz como 

benefícios atender o cliente com rapidez, uma gestão de processos mais ágil, além 

de aumentar o aprendizado, a previsibilidade de demanda e diminuir a 

vulnerabilidade no sistema. 

5. Simplificar através da 

redução de passos, partes 

e ligações  

Quanto maior for o número de componentes ou de passos num processo, maior 

será o número de atividades que não agregam valor. Essa afirmação é comprovada 

considerando todas as tarefas auxiliares de preparação e conclusão necessárias em 

cada passo do processo além da presença de variabilidade. A simplificação de um 

processo é realizada readequando-se passos ou partes que agregam valor a esse 

processo, e descartando tarefas que não agregam nenhum valor.  

6. Aumentar a 

flexibilidade do resultado 

final  

Considera-se a necessidade de modificar características dos produtos finais 

entregues aos clientes, conforme as necessidades dos mesmos sem um 

considerável aumento de custo. Esse princípio é alcançado quando diminui-se o 

tamanho dos lotes, as dificuldades em realizar trocas e ajustes, possibilitando a 

personalização de produtos no tempo mais tarde possível, entre outras maneiras.  

7. Aumentar a 

transparência do 

processo  

Esse princípio visa tornar erros do processo mais visíveis, aumentando a 

disponibilidade de informações necessárias à execução de tarefas. Quanto maior a 

transparência no processo, maior é a facilidade em se obter o controle e melhorias, 

pois a transparência diminui a disposição a falhas, aumenta a visibilidade da 

produção geral e incentiva melhorias.  
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8. Focar o controle no 

processo global.  

Para obter-se o controle global do processo, é necessário que um responsável 

acompanhe todos os procedimentos de uma mesma organização. Somente 

realizando o controle segmentado de processos obtêm-se o controle global do 

processo. 

9. Introduzir melhoria 

contínua no processo 

A melhora contínua dos processos agrega valor ao produto pois ajuda na redução 

das perdas. Esse princípio é executado internamente, por meio da interação entre 

funcionários, que recebem capacitação, e outras. Além da empresa que introduz 

procedimentos de ação corretiva e preventiva, objetivando identificar problemas e 

suas causas. 

10. Balancear melhoria 

nos fluxos por meio de 

melhoria nas conversões 

Para que haja melhorias na produção, os fluxos e conversões devem ser observados 

com atenção. Quanto mais complexa for a etapa, e mais resíduos inerentes ao 

processo de produção existirem, maior será a melhoria obtida através de alterações 

em fluxo. O potencial de se alcançar melhoras é maior através dos fluxos, do que 

pelas conversões. Melhorias no fluxo iniciam-se com menos investimentos que as 

conversões, mas precisam de um prazo mais longo para resultados visíveis que as 

melhorias em conversão. Melhorias de fluxo estão ligadas às melhorias de 

conversão, pois para se obter melhores fluxos são necessários menores 

investimentos em equipamentos.  

11. Fazer benchmarking 

 

A definição de benchmarking é utilizar métodos e processos encontrados em outras 

empresas similares que mostraram algum êxito. Parece uma ideia simples, que 

dispensa a organização de investimentos para sua obtenção a aplicação. Essa ideia 

cria um padrão de métodos e processos às empresas de um mesmo ramo. 

Resumidamente significa conhecer os processos da própria empresa, para que estes 

possam ser melhorados, através de aprendizado de práticas de outras empresas. 

Fonte: Informações organizadas pela autora a partir de Koskela (1992). 

 

 

2.2 APLICABILIDADE PRÁTICA DA METODOLOGIA LEAN 

 

Conforme os princípios do Lean citados, a aplicação desta filosofia pode ser 

demonstrada com alguns exemplos associados a eles. 

Para Formoso (2005), na Construção Civil, um dos principais fatores para reduzir 

desperdício de tempo em serviços é a diminuição de parcelas que não agregam valor ao produto. 

Um exemplo simples e funcional deste princípio seria a utilização de um suporte para o mangote 

utilizado em um bombeamento de argamassa, para que, desta forma, o trabalhador, ao invés de 

segurar o mangote, faça alguma atividade que agregue valor em simultâneo, como espalhar a 

argamassa por exemplo. 

Ainda segundo o mesmo autor, outra maneira de diminuir desperdícios em obras é a 

redução da variabilidade. Esta redução se relaciona tanto ao ritmo de execução de serviços, 

como ao controle de qualidade dos materiais adquiridos para a obra. Cita-se como exemplo, 

uma maior produtividade por parte da equipe de alvenaria de uma obra, se todos os blocos 

comprados tenham pouca variação de tamanho, pois o assentamento será facilitado. A 

variabilidade também é reduzida quando se elimina interrupções nos fluxos de trabalho, 

causados por interferências entre equipes por exemplo. Além disso, é necessária uma 
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padronização de processos, com treinamento de equipes e trabalhadores, e controle adequado 

de execução. 

Já referenciando o princípio de redução do tempo de ciclo das atividades, Formoso 

(2005) cita como exemplo concentrar os esforços de produção em um número pequeno de 

unidades, além de mudanças nas relações entre atividades, para que não haja interdependências 

e as mesmas possam ser executadas em paralelo. É necessário comprimir o tempo disponível 

objetivando forçar a eliminação de atividades de fluxo.  

Outro princípio que deve ser utilizado segundo Formoso (2005) e é de fácil aplicação 

nos canteiros, é a transparência nos processos, pois este aumenta o acesso a informações 

necessárias para executar tarefas, além de proporcionar facilidade na identificação de erros. A 

aplicação deste princípio é simples, e geralmente é feita eliminando-se obstáculos visuais 

(tapumes, divisórias e etc.), proporcionando uma comunicação visual eficiente no canteiro 

(cartazes, sinalização luminosa e etc.), realizar programas para melhorias em organização e 

limpeza, além da aplicação de indicadores de desempenho, tanto de produtividade quanto de 

qualidade entre equipes. 

A aplicação do princípio da simplificação é outra ferramenta citada pelo mesmo autor, 

que segundo ele, acontece com a redução do número de passos ou tarefas do processo. Um 

exemplo prático deste método seria na execução de vergas. Enquanto uma verga feita in loco 

requer uma quantidade significativa de tarefas (que não agregam valor), além de interromper 

todo o processo de execução de alvenaria, uma viga pré-moldada reduz muito a quantidade de 

tarefas além de não interromper outros processos. 

 

 

2.3 FERRAMENTA PARA DIAGNÓSTICO DO NÍVEL DE IMPLANTAÇÃO DA LEAN 

CONSTRUCTION 

 

Visando medir o grau de implantação da filosofia Lean Construction em obras, Kurek 

(2005) propôs um questionário de verificação. É um indicador simples, e é utilizado para definir 

quão enxuto estão os processos produtivos das obras e empresas. Esse questionário foi 

elaborado utilizando como subsidio os onze princípios da Lean Construction elaborados por 

Koskela. Nele, acerca de cada princípio foram elaboradas perguntas que estão relacionadas a 

práticas, atitudes e ações cujas respostas evidenciam a utilização da Lean Construction. 

Conforme Kurek (2005. p. 79) cita “[...] a avaliação, individual, por princípio Lean 

Construction, tem o objetivo de identificar quais práticas de produção estariam sendo 
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contempladas nas obras e, para finalizar, gera-se um indicador geral". Na análise que Kurek 

(2005) propôs, a lista de perguntas deve ser respondida com “Sim”, “Não” ou “Não se Aplica”, 

onde a resposta “Não se aplica” não participa dos cálculos.  

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A modalidade de pesquisa é definida como descritiva, considerando a observação das 

atividades desenvolvidas em canteiro de obra. A abordagem do problema da pesquisa é feita de 

maneira qualitativa e a pesquisa é caracterizada como estudo de caso. Segundo Yin (2010), o 

estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo em seu contexto 

de vida real, utilizada principalmente quando o pesquisador busca responder a questões de 

“como” e “por que” o fenômeno ocorre.  

Caracterizada como uma pesquisa qualitativa, porém com a aplicação de um 

questionário. Desta maneira a população da pesquisa é formada pelos 23 funcionários da 

empresa Melchioretto Sandri e a amostra é composta por 5 deles que foram selecionados de 

forma não probabilística (escolhidos por acessibilidade).  

O contato com a empresa foi realizado através de oficio solicitando permissão para a 

realização da pesquisa e acesso a obra em questão. Esse ofício, foi entregue ao administrador 

da empresa, que autorizou a aplicação da pesquisa. O instrumento utilizado para a coleta de 

dados da pesquisa foi aplicação de um questionário. Esse questionário aplicado com os 

funcionários foi uma replicação, utilizando como base um Trabalho de Conclusão de Curso 

elaborado por Kurek (2005). O questionário foi aplicado visando medir o grau de implantação 

de cada princípio da Filosofia Lean Construction em uma obra. Esse questionário, no presente 

trabalho, foi aplicado de maneira individual e pessoalmente com cada membro da amostra 

selecionada, e toda amostra o respondeu. 

Desta forma, na primeira parte da pesquisa foi desenvolvida a revisão de Literatura, que 

visava reunir histórico, conceitos e ferramentas relacionadas ao Lean Construction. Essas 

informações foram obtidas através de livros, artigos, dissertações e teses. Essa fase do trabalho 

foi de fundamental importância para se obter uma base sólida de informações para as etapas 

seguintes.  

A segunda parte foi o desenvolvimento do Estudo de Caso em si com a aplicação do 

questionário proposto por Kurek (2005). O questionário originalmente proposto sugeria como 

respostas “Sim” e “Não”. Considerando a possibilidade da construtora estar em um nível 
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intermediário de implantação do Lean Construction, executando apenas algum dos princípios, 

o formulário original teve uma pequena adaptação para considerar não somente os extremos, 

mas sim a possibilidade de atribuir-se notas de zero a três, conforme o quadro 2. 

 

Quadro 2 – Escala de Avaliação Proposta 

Nota Nível de Implantação do Item na Obra 

0 A obra não incorpora o tópico 

1 A obra está visando incorporar o tópico (ideias e planos) 

2 A obra incorpora parcialmente o tópico (pequenas iniciativas) 

3 A obra incorpora o tópico (possibilidade de visualizar práticas relacionadas ao tópico) 

Fonte: Informações organizadas pela autora a partir de Kurek (2005). 

 

Para analisar o grau de implantação da filosofia foram analisados todos os dados 

coletados durante o estudo em campo e organizou-se as informações coletadas para identificar 

falhas nos processos e demonstrar o nível de implantação da filosofia na obra. Após, foi 

desenvolvida uma conclusão acerca da questão levantada, objetivando que a empresa consiga 

aprimorar processos e procedimentos e perceba as vantagens da implantação da filosofia Lean 

Construction. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

O empreendimento Residencial Madero está localizado na Rua Basílio Correa de 

Negredo - Bairro Centro - Rio do Sul-SC. Segue a seguir projeções do edifício após conclusão. 

 

Figura 01 - Planta Baixa e Prévia em 3D do Residencial 

 

Fonte: Acervo da Empresa (2016). 

 

Trata-se de um edifício multifamiliar de padrão médio. É composto por 8 andares de 

apartamentos tipo, sendo quatro apartamentos por andar. Possui em seu térreo, mais duas salas 

comercias, além de duas vagas de garagem comerciais e cinco vagas de garagem privativa. No 
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subsolo localizam-se mais 31 vagas de garagem privativas e 05 vagas para visitantes, além de 

espaço para zeladora (tanque e pequeno depósito para materiais), escada protegida e elevador. 

Os apartamentos possuem área mínima de 64,41m² e máxima de 66,55m². Além dos 

apartamentos o edifício contempla 02 salas comerciais; sala 01 com 63,11m² de área privativa 

e sala 02 com 123,30m² de área privativa. Os diferenciais citados pela empresa são: área de 

lazer com terraço, deck, playground, churrasqueira e salão de festas com cozinha.  

Considerando a obra selecionada é possível identificar algumas situações quanto ao grau 

de disseminação dos princípios da Lean Construction. A equipe de projeto apresenta um grau 

de conhecimento sobre o Lean Construction satisfatório, porém, a equipe de produção está em 

um nível relativamente baixo de conhecimento. Desta maneira, o estágio de assimilação de cada 

princípio da Lean Construction são citados a seguir. 

O primeiro princípio proposto por Koskela é o de “Reduzir a parcela de atividades que 

não agregam valor”.  Este princípio é alcançado quando o layout de canteiro é bem planejado e 

executado. Para este princípio ser bem aplicado deve-se ter uma organização estrutural do 

canteiro de obras com indicativos de entrada, saída, carga e depósito de materiais e insumos, 

todas as vias de circulação e locais para armazenamento de materiais e insumos. O engenheiro 

responsável pela obra otimizou o espaço oferecido em obra, organizando-o da melhor maneira 

possível, facilitando o fluxo de pessoas e materiais.  

No questionário aplicado, as perguntas propostas a este princípio foram: 

 A obra possui um arranjo físico para armazenamento de materiais, visando minimizar 

a distância entre locais de descarga e os respectivos locais de utilização? 

 Existem evidências de redução de atividades de movimentação, inspeção e espera 

(utilização de algum dispositivo de melhoria do fluxo do processo)? 

Conforme respostas e observação, esse princípio já está aplicado na obra em questão, e 

recebeu nota máxima (3,0). 

O segundo princípio proposto por Koskela é “Aumentar o valor do produto por meio da 

consideração das necessidades dos clientes”. Para implantação deste critério, é necessário que 

no decorrer da elaboração do projeto, a empresa elabore e disponibilize dados relacionados às 

preferências dos clientes finais. Esses dados podem ser obtidos através de pesquisas de mercado 

como avaliações de pós-ocupação de empreendimentos já entregues ou com potenciais 

compradores do empreendimento em questão, por exemplo. Esses dados devem ser repassados 

aos projetistas e engenheiros através de planilhas e reuniões executadas ao longo da elaboração 

do projeto. 

As perguntas propostas para análise deste princípio foram: 
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 São identificadas as necessidades dos clientes internos e externos? 

 Os processos são mapeados identificando os clientes e seus requisitos? 

 Existe alguma forma sistemática para obter os requisitos do cliente (pesquisa de 

mercado e avaliações pós-ocupação)? 

 Existe retroalimentação com projetistas, como reuniões onde são debatidos os 

requisitos dos clientes? 

 Existe planejamento das tarefas para atender os requisitos dos clientes internos na 

sequência de atividades? 

Este critério foi o que obteve a nota mais baixa conforme o resultado do questionário de 

Kurek (2005). Essa nota se deve principalmente pelo fato de a empresa não disponibilizar a 

opção de alterações estruturais nos apartamentos. A empresa faz um estudo do entorno, 

mercado financeiro, imobiliário e etc., e elabora o projeto visando atender as demandas da 

região. São consideradas as necessidades dos clientes em um âmbito geral, porém, não são 

consideradas as necessidades de cada cliente especificamente durante a compra ou execução 

dos apartamentos. Desta forma, as necessidades dos clientes não são elencadas como 

prioridade, e, consequentemente, não há agregação de valor ao produto, por meio dessas 

considerações. 

Conforme pesquisa na obra, a única modificação que a empresa disponibiliza para esta 

obra específica, é a alteração do revestimento de piso. Considerando que a empresa possui 

parceria com uma imobiliária (responsável pela venda dos apartamentos e locação das salas 

comerciais), durante o ato da venda, a empresa poderia disponibilizar algumas pré-opções de 

modificação, principalmente esteticamente nos apartamentos, juntamente com uma tabela com 

os valores que cada modificação agrega ao produto.  

O residencial Madero é construído com blocos estruturais, desta maneira, não há a 

possiblidade de se modificar paredes de lugar, por exemplo, pois é a própria parede que recebe 

os carregamentos da estrutura. Porém, algumas modificações poderiam ser disponibilizadas 

para escolha do cliente, além de se ouvir sugestões dos clientes, e analisar a viabilidade de 

atendê-los. 

O terceiro princípio que Koskela cita é reduzir a Variabilidade. As perguntas propostas 

no questionário de Kurek para este princípio foram: 

 Existem procedimentos padronizados para execução das tarefas? 

 Existem procedimentos padronizados para recebimento dos materiais? 

 Existe controle da variabilidade na execução das tarefas? 
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Este critério recebeu nota máxima no questionário de Kurek (2005), ou seja, já está 

totalmente implantado na obra em questão. Existem vários tipos de variabilidade: A 

variabilidade em processos anteriores a execução, por exemplo, que está relacionada aos 

fornecedores. A empresa possui um controle rigoroso de todo o material que é comprado para 

diminuir a variabilidade. Desta maneira, a empresa dispõe de um processo de qualificação de 

seus fornecedores e, consequentemente, opta por fornecedores conhecidos, que possuam selos 

de qualidade e que deem garantia de seus produtos. Assim, uma situação de variabilidade em 

processos anteriores como blocos estruturais com variações dimensionais, por exemplo, 

raramente acontece, e são observadas e corrigidas antes de causarem maiores prejuízos. 

Já a variabilidade no processo em si, está relacionada à execução da obra. A equipe de 

trabalho in loco é polivalente, e já trabalhou em várias outras obras da mesma empresa. 

Conforme observação na obra e conversa com funcionários é uma equipe que possui disposição 

para treinamentos contínuos, um bom relacionamento interpessoal, iniciativa e são muito 

responsáveis. Desta forma a equipe está habituada a trabalhar com obras com estas mesmas 

características a um tempo considerável o que agrega para a melhoria contínua da equipe nas 

etapas da execução.  

Com relação à variabilidade na demanda, a mesma considera as necessidades e desejos 

dos clientes. Na obra em questão, conforme citado anteriormente, não existe a possiblidade de 

alterações nos apartamentos. A única alteração que pode ser feita é a escolha do tipo de 

revestimento (cerâmico e etc.). Desta forma, a variabilidade na demanda é praticamente nula.  

Reduzir a variabilidade é viável, tanto para o cliente que adquire o imóvel e encontra 

um produto mais uniforme e consequentemente com uma maior qualidade quanto para a 

empresa construtora que reduzindo a variabilidade reduz também a parcela de atividades que 

não agregam valor ao produto final. 

O quarto princípio da Lean segundo Koskela (1992) é Reduzir o tempo de ciclo. As 

perguntas propostas para identificar este princípio foram: 

 Existem boas condições de trabalho, com segurança e equipamentos adequados aos 

operários? 

 Existe uma divisão dos ciclos de produção (como pacotes de trabalho, conclusão de 

uma metragem especificada, conclusão por pavimento)? 

 Existe alguma evidência de eliminação de atividades de fluxo que fazem parte de um 

ciclo de produção? 

Esse princípio da filosofia também já está implantado na obra em questão, e recebeu 

nota máxima no questionário de Kurek (2005). O tempo de ciclo é a soma de todos os tempos 
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(transporte, espera, processamento e inspeção). Assim, para realizar a redução no tempo de 

ciclo é preciso reduzir o tempo da execução das atividades citadas. 

A evidência mais clara em canteiro da redução no tempo de ciclo é na eliminação de 

atividades de fluxo, na definição da posição de materiais visando a redução no tempo da busca 

desses materiais e etc., considerando o estudo feito no layout do canteiro. Além disso, para 

obter a redução no tempo de ciclo é necessário que a empresa disponibilize de condições de 

trabalho adequadas para os funcionários da obra, observando quesitos como a segurança e 

equipamentos apropriados aos operários. A construtora preza muito pela segurança de seus 

funcionários, inclusive, executando treinamentos contínuos das equipes da obra durante a 

execução da mesma. 

Outra necessidade deste princípio é a divisão da execução da obra em ciclos de 

produção. A empresa possui, além do cronograma amplo da obra, subtarefas em cada etapa e 

metas que devem ser cumpridas pelos funcionários. Na situação da não conclusão destas tarefas 

e subtarefas no prazo, é aberta a possiblidade na empresa para os funcionários trabalharem além 

do horário comercial, inclusive em sábados para conclusão, para que estas tarefas não 

interrompam a precedência das demais. 

Uma maneira simples que reduz o tempo de ciclo é diminuir a relação de precedência 

entre as atividades, reduzindo a interdependência entre as mesmas para execução em paralelo. 

Na obra essa solução é visível, considerando que, durante a visita à obra, enquanto uma frente 

de trabalho executava as paredes no sétimo pavimento (figura 02), outra executava o reboco no 

segundo pavimento (figura 03), e outra executava a pintura no primeiro pavimento (figura 04). 

 

Figura 02 - Execução das paredes com Blocos Estruturais 

 
Fonte: Foto registrada pela autora (2016). 
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  Figura 03 - Equipe realizando o reboco do segundo pavimento 

 
   Fonte: Foto registrada pela autora (2016). 

 

Figura 04 - Pintura no primeiro pavimento 

 
Fonte: Foto registrada pela autora (2016). 

 

O quinto princípio da filosofia Lean Construction é simplificar através da redução do 

número de passos, partes e ligações. Quanto maior for o número de passos ou componentes 

presentes no processo, maior será a quantia de atividades que não agregam valor. Desta forma, 

para alcançar a simplificação é necessária uma readequação de atividades que agregam valor 

ao processo, e uma redução das atividades que não agregam.  

As perguntas propostas para este princípio foram: 

 É evidenciada a utilização de elementos pré-fabricados, kits ou máquinas 

polivalentes no processo de produção? 

 Existe um planejamento do processo de produção? 
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 Existe uma constante avaliação do processo, buscando a melhoria (reuniões, 

discussões para identificação de simplificação das operações)? 

 Existe uma organização no canteiro com relação ao armazenamento de equipamentos 

e material visando eliminar ou reduzir a ocorrência de movimentação e deslocamento? 

Esse princípio recebeu nota máxima no questionário de Kurek (2005) considerando-se 

inúmeros fatores. Um deles é o fato de que a empresa faz a utilização de elementos pré-

fabricados no processo de produção (lajes pré-fabricadas). Utilizar elementos pré-fabricados 

traz inúmeras vantagens para a obra, como a diminuição no prazo de execução, redução no 

custo de mão-de-obra e manutenção, além de reduzir a perda de materiais. No residencial 

Madero as lajes são pré-fabricadas e preenchidas com EPS (figura 05), material que garante 

resistência e leveza, além disso, este material não apodrece e nem favorece a presença de cupins 

por exemplo. 

 

Figura 05 - Laje pré-fabricada preenchida com EPS 

 
Fonte: Foto registrada pela autora (2016). 

 

Outro fator que fez com que esse critério recebesse nota máxima foi o planejamento do 

processo de produção. Conforme conversa com funcionários existem constantes avaliações e 

alterações (caso necessário) nos processos, visando a melhoria. São realizadas reuniões entre 

os engenheiros e mestres de obra pelo menos uma vez ao mês, para discutir o andamento da 

obra, aspectos que devem ser melhorados e possíveis soluções e mudanças para melhorar esses 

aspectos. Nessas reuniões são definidas medidas corretivas e relembradas medidas preventivas, 

conforme a necessidade. Além disso, a simplificação de passos é um dos assuntos colocados 

em pauta, pois é uma das ferramentas com maior facilidade de aplicação em obra, e que traz 
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um grande resultado no quesito de prazos e cumprimento de metas. Desta maneira, como já 

citado anteriormente, o canteiro é muito organizado quanto ao armazenamento de materiais e 

equipamentos para reduzir a movimentação e deslocamento desnecessários. 

O sexto princípio da Lean é Aumentar a flexibilidade do resultado final. As perguntas 

propostas para avaliação deste princípio foram: 

 O produto é customizado o mais tarde possível? Existem evidências? 

 O processo construtivo permite a flexibilidade do produto, rapidamente, sem grandes 

ônus para a produção (como utilização de divisória de gesso acartonado, lajes planas)? 

 As equipes de produção são polivalentes? 

 Existe uma minimização no tamanho dos lotes aproximando-os das quantidades 

demandadas? 

Este critério pode ser melhorado no empreendimento Residencial Madero. A 

flexibilidade considera a possibilidade de modificar características dos produtos finais 

entregues aos clientes, conforme as necessidades dos mesmos sem considerável aumento de 

custos.  Basicamente, este conceito está atrelado a possibilidade de personalização de produtos 

no tempo mais tarde possível. 

Hoje, a empresa não disponibiliza a opção de personalização e customização dos 

apartamentos nesta obra. Desta forma o produto não pode ser personalizado e é entregue de 

maneira padrão. Para a implantação deste critério as equipes de produção devem ser 

polivalentes, de maneira que a necessidade de alteração dos processos produtivos não acarrete 

em ônus para a construtora A equipe em obra é polivalente, desta maneira, o princípio de 

aumentar a flexibilidade do resultado final poderia ser alcançado se a empresa, no 

empreendimento em questão, considerasse a possibilidade de modificações nas plantas dos 

apartamentos por exemplo. A única maneira de tornar o produto mais flexível à mudanças seria 

agendando alterações com antecedência pelo setor técnico, antes da colocação da laje seguinte 

à execução das paredes do pavimento que seria modificado. 

O sétimo princípio proposto por Koskela (1992) é Aumentar a transparência no 

processo. As perguntas respondidas para analise deste princípio foram as seguintes: 

 O canteiro de obras está livre de obstáculos visuais como divisórias? 

 No canteiro são utilizados dispositivos visuais, como cartazes, sinalização e 

demarcações de áreas? 

 São empregados indicadores de desempenho que tornam visíveis atributos do 

processo? 
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 São empregados programas de melhoria na organização e limpeza como o programa 

5S? 

Esse princípio da Lean Construction recebeu nota dois no questionário de Kurek (2005), 

ou seja, a obra incorpora parcialmente esse tópico. Assim, existem atividades a serem inseridas 

ou corrigidas. Aumentar a transparência no processo é basicamente, otimizar a transparência de 

informações fundamentais para executar as tarefas. Com o aumento da transparência, aumenta-

se a visibilidade da produção como um todo, obtém-se um controle maior da produção e 

diminui-se a disposição de falhas, pois todo o processo fica mais claro. 

Uma das formas de se aumentar a transparência no processo é a utilização de indicadores 

de desempenho. No empreendimento são empregados programas de melhoria e organização da 

obra como o 5S no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-h). 

Porém, conforme pesquisa com os funcionários e verificação em obra, a utilização do 5S não 

fica muito clara no canteiro. Desta maneira, é necessário que se faça um novo treinamento com 

as equipes da obra conscientizando-os da importância desta ferramenta, já que os recursos para 

a utilização da mesma estão disponíveis. 

A transparência nos processos da obra abrange também a utilização de identificação de 

materiais, indicadores de desempenho e dispositivos visuais, como cartazes, sinalização 

luminosa, demarcação de áreas e etc., que disponibilizam informações importantes para a 

equipe de produção. A obra incorpora este item, como pode se observar na figura 06, em que 

existe a indicação para a separação correta dos resíduos gerados na obra, item muito importante 

para a postural ambiental da mesma. 

 

 Figura 06 - Indicação da separação dos resíduos gerados na obra 

 
 Fonte: Foto registrada pela autora (2016). 
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Além disso, está exposta na obra avisos de segurança e telefones úteis em casos de 

emergência (figura 07) entre outras informações importantes e necessárias. 

 

Figura 07 - Avisos de segurança e telefones úteis expostos em obra 

 
Fonte: Foto registrada pela autora (2016). 

 

Porém, embora indicados todos os locais de armazenamento de materiais, separação de 

resíduos, avisos de segurança e política de qualidade, a transparência nos processos, inclui 

também o emprego de indicadores de desempenho como níveis de produtividade da equipe da 

obra, erros a serem corrigidos e etc. Há um controle rigoroso nos indicadores de desempenho 

no escritório de projetos, porém, é necessário que se faça a exposição dos mesmos em obra, 

pois é uma maneira de expor falhas da equipe a fim de melhora-las, ou até mesmo, 

reconhecimento no caso da realização das metas propostas e consequentemente motivação para 

a equipe. 

O oitavo princípio da Lean é Focar o controle no processo global. O controle global do 

processo permite corrigir possíveis desvios que podem vir a interferir no prazo de entrega da 

obra. A execução da obra é um processo de produção fragmentado, onde existem inúmeros 

projetistas, fornecedores independentes e empreiteiras (em alguns casos). Desta forma, um dos 

riscos em aplicar melhorias em tarefas específicas é, sub-otimizar estas tarefas, causando um 

efeito negativo no desempenho global do processo. 

As perguntas aplicadas para avaliar este princípio foram: 

 A empresa faz parceria com fornecedores, com o propósito de reduzir atividades que 

não agregam valor no momento da entrega e assegurar a qualidade do material? 

 Existe planejamento e controle da produção a fim de garantir a entrega da obra no 

prazo? 
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Este princípio da Lean Construction recebeu nota 2,5 no questionário de Kurek (2005), 

ou seja, a obra incorpora parcialmente este princípio e está incorporando definitivamente. Dois 

fatores devem ser considerados para a implantação definitiva deste tópico: o planejamento e 

controle de produção e a parceria com os fornecedores.  

Quanto ao primeiro fator, o planejamento e controle de produção, é essencial que os 

envolvidos na produção conheçam o processo como um todo, e não fiquem restritos apenas e 

área em que estão atuando. Além disso, é definido um responsável pelo controle global do 

processo, e esse responsável deve acompanhar todos os procedimentos da organização e da 

obra. Esse fator é bem visível no empreendimento Residencial Madero. É feito planejamento e 

controle de produção de forma bem específica (com planilhas e softwares de planejamento), 

além de controle de todos os processos (através do mapeamento) e garantia da entrega da obra 

no prazo definido no cronograma. 

O outro fator a ser considerado é a parceria com fornecedores. É importante que a 

empresa faça parceria com fornecedores, com o propósito de reduzir as atividades que não 

agregam valor no momento da entrega de materiais, por exemplo, além de garantir a qualidade 

dos materiais. No Residencial Madero, o processo de paletização para alguns materiais foi 

introduzido. Fez-se uma integração com o fornecedor dos blocos estruturais e estes são 

fornecidos em paletes na obra (figura 08) fazendo com que o próprio custo da alvenaria 

diminuísse, pois este processo facilita a entrega e movimentação destes materiais, caso 

necessário, além de facilitar o transporte interno feito pela grua. 

 
Figura 08 - Blocos de Alvenaria fornecidos sobre paletes 

 
Fonte: Foto registrada pela autora (2016). 
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Contratando o processo de fornecimento de materiais e não somente o armazenamento 

dos mesmos desta maneira, obtêm-se diversos benefícios, como a redução de custos no 

carregamento e descarregamento, entregas com hora marcada e redução de estoques em obra.  

Porém, na obra em questão, são poucos os materiais fornecidos desta maneira. Os blocos 

estruturais são um exemplo, mas poderiam ter muitos outros materiais que hoje são depositados 

no chão ou sobre paletes, porém não são fornecidos desta maneira.  

O nono princípio proposto por Koskela (1992) é Introduzir melhoria contínua no 

processo. Esse princípio é alcançado quando o trabalho em equipe e a gestão participativa 

funcionam na empresa. A equipe responsável pelo processo deve se esforçar para alcançar a 

redução nas perdas e consequentemente agregar valor ao produto. Esse princípio acontece 

internamente, na organização, e deve ser aprimorado continuamente.  Os funcionários devem 

receber capacitação. A empresa deve introduzir métodos de ação corretiva e preventiva visando 

o aprimoramento do processo e a identificação de problemas e suas causas.  

As perguntas atribuídas a este princípio foram as seguintes: 

 Existem evidências, exemplos de dignificação e iniciativas de apoio à mão de obra? 

 Existem procedimentos para monitorar as ações corretivas (as causas reais) e a 

eliminação com ações preventivas? 

 A gestão é participativa, são aceitas sugestões de funcionários? 

 Utilizam-se indicadores de desempenho para monitoramento de processos? 

A nota obtida através do questionário de Kurek (2005) para este processo foi 2,75, pois 

ele está praticamente implantado na obra em questão. Alguns dos requisitos para medir o nível 

de implantação deste princípio foram a utilização dos indicadores de desempenho, que embora 

bem elaborados, devem estar mais visíveis na obra, para aumentar a transparência no processo 

e motivar a equipe.  

Outro requisito que deve ser atendido para implantação deste princípio é a gestão 

participativa, onde os funcionários devem ter suas sugestões ouvidas e consideradas para a 

melhoria do processo. Neste caso, a empresa realiza reuniões com os funcionários internos da 

organização e com os funcionários da obra, a fim de elencar pontos que possam ser melhorados 

em todos os processos, tanto administrativos quanto no canteiro. Nessas reuniões também são 

repassadas ações preventivas e corretivas que devem ser executadas na obra.  

Conforme avaliado in loco, um dos quesitos que pode ser melhorado é a iniciativa de 

apoio a mão-de-obra. A empresa se preocupa muito com a segurança na obra, porém uma 

iniciativa que traria resultados positivos e estimularia os funcionários a buscar a melhoria 
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contínua do processo, seria a implantação de um meio em que se possam premiar equipes ou 

funcionários que consigam atingir suas metas e realizar suas tarefas dentro do prazo 

estabelecido e com sucesso. 

O décimo princípio proposto é Balancear melhoria nos fluxos por meio de melhoria nas 

conversões. É indispensável que haja um balanceamento entre fluxos e conversões, pois as 

melhorias entre os dois estão relacionadas. Nesse critério, através do questionário de Kurek 

(2005), obteve-se uma nota 2,5, ou seja, a obra incorpora parcialmente o tópico.  

As perguntas utilizadas para avaliação deste critério foram: 

 Existem evidências de práticas de melhoria de fluxos, como o mapeamento do 

processo? 

 Existe uma estratégia de ataque à obra? 

Conforme citado, um dos quesitos analisados neste critério foi a existência de evidencias 

de práticas que buscam a melhoria dos fluxos. Uma delas é o mapeamento de processos. Todos 

os processos da empresa são mapeados, e passam por constantes revisões para alterações caso 

necessárias. O único aspecto negativo neste quesito, é que esse mapeamento não é exposto de 

maneira clara na obra, para conhecimento dos trabalhadores no canteiro, embora estes 

funcionários também recebam treinamentos e participem de reuniões em que os processos do 

mapeamento sejam discutidos.  

É necessário o mapeamento dos processos justamente para identificar as possíveis 

melhorias nos fluxos e conversões. Fluxos menores necessitam de menor capacidade de 

conversão, e consequentemente, menores investimentos em equipamentos. Quando os fluxos 

são mais controlados, eles colaboram na implantação de novas tecnologias na conversão, 

diminuindo a variabilidade e beneficiando-os. Diminuir tempos de execução, com a 

implantação de ferramentas novas, mudanças em transporte, ou em métodos construtivos é um 

ganho no fluxo de conversão. 

Outro quesito que foi analisado para definir o nível de implantação deste critério foi 

analisar se a empresa possui uma estratégia de ataque à obra. O plano ou estratégia de ataque a 

obra consiste em elaborar um roteiro de atividades que deve ser seguido para se realizá-la. 

Define-se com antecedência ações, recursos e meios para executar o projeto. A empresa utiliza 

em todas as suas obras hoje, ferramentas de gerenciamento de projetos, cronogramas bem 

definidos e um plano de ataque a obra definido também. 

Neste critério, com relação a plano de ataque não existem muitas alterações a serem 

realizadas, porém, essas ferramentas utilizadas devem estar em constantes atualizações e 

susceptíveis a novos incrementos, se estes trouxerem benefícios à empresa.  
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O décimo primeiro princípio da Lean Construction é Fazer Benchmarking. O 

Benchmarking é um processo de investigação onde a empresa consegue determinar o quão 

competitiva ela está, comparada as concorrentes, comparando-se a outras empresas geralmente 

líderes e de destaque em um determinado segmento ou setor. Essa ferramenta é continua, e é 

utilizada para aprendizado identificando as melhores práticas. 

As perguntas utilizadas para analise deste critério foram: 

 A empresa conhece seus próprios processos (estão descritos e entendidos)? 

 São evidenciados aprendizados a partir de práticas adotadas em outras empresas 

similares? 

 Adapta as boas práticas encontradas na sua realidade? 

Esse critério recebeu nota 2,0 no questionário de Kurek (2005). A primeira pergunta 

respondida é se a empresa conhece os seus próprios processos e se estes estão descritos e claros. 

A empresa conhece todos os seus processos, os têm mapeados e disponíveis para consulta. É 

necessário que se tenha conhecimento dos processos da própria empresa, para que estes possam 

ser melhorados através do aprendizado de práticas de outras empresas.  

A segunda pergunta respondida foi referente a identificação de evidencias de 

aprendizado a partir de práticas adotadas em outras empresas similares. Neste quesito, o 

resultado foi baixo, pois a empresa não busca esse contato com outras empresas a fim de trocar 

experiências e ideias e, também, não realiza consultorias. Trocar experiências com outras 

empresas que utilizam de boas técnicas é uma ferramenta importante para ganho de experiência, 

além de melhorar atividades e processos construtivos. Os profissionais que mais se beneficiam 

com essa troca geralmente são os de planejamento, orçamento e os executores, pois aprimoram 

seus conhecimentos, trocam informações e às vezes elaboram soluções para dificuldades que 

estavam encontrando. Essa é uma ferramenta que a empresa precisa aplicar.  

Porém, mesmo sem praticar o benchmarking, a construtora adapta boas práticas visíveis 

e encontradas na realidade ao seu entorno. Essa foi a terceira pergunta respondida. Mesmo 

através da observação de boas práticas em empresas similares, somente a observação não é o 

suficiente, considerando que através da observação é possível somente visualizar métodos 

práticos, que beneficiariam somente os funcionários de canteiro, sendo que as otimizações que 

trazem o maior benefício com essa ferramenta, são as otimizações em escritório, solucionando 

problemas e definindo melhorias nos processos. 

Após responder todas as perguntas, conforme respostas, a nota por critério e a média 

aritmética obtida está demonstrada no quadro a seguir: 
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  Quadro 03 - Resumo do Formulário de Avaliação  

Residencial Madero 

Item Princípio da Lean Construction Nota 

1 Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor 3,00 

2 
Aumentar o valor do produto por meio da consideração das necessidades dos 

clientes 
1,60 

3 Reduzir a Variabilidade 3,00 

4 Reduzir o tempo de ciclo 3,00 

5 Simplificar através da redução de passos, partes e ligações 3,00 

6 Aumentar a flexibilidade do resultado final 2,25 

7 Aumentar a transparência do processo 2,00 

8 Focar o controle no processo global 2,50 

9 Introduzir melhoria contínua no processo 2,75 

10 Balancear melhoria nos fluxos por meio de melhoria nas conversões 2,50 

11 Fazer benchmarking 2,00 

 Média: 2,51 

  Fonte: Elaborado pela Autora a partir do questionário de Kurek (2005). 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÕES 

 

A Lean Construction vem se destacando como uma promissora filosofia para auxiliar 

nos conceitos de planejamento, acompanhamento e otimização dos projetos na construção civil. 

Essa filosofia tem sido disseminada justamente por apresentar ideias e soluções simples. A 

temática principal da filosofia é apresentar princípios que buscam constantemente a 

minimização de desperdícios junto com a agregação de valor analisando os processos de 

maneira global, tornando o processo de controlar e planejar mais flexível, valorizando a equipe 

de produção em obra. 

Desta maneira a organização da empresa precisa tomar conhecimento da filosofia Lean 

Construction para que as ideias propostas pela filosofia não se tornem apenas mais alguns 

métodos e burocracias, e sim atitudes e ações que possam ser inseridas em um contexto de 

implementação. As ideias propostas são simples, e os conceitos se adaptam facilmente na 

filosofia da empresa, porém, a implantação ainda se choca com a cultura construtiva de cada 

região, e necessita de dedicação e comprometimento dos gestores e funcionários. 

O trabalho foi desenvolvido visando contribuir e definir o grau de implantação da 

filosofia na obra objeto de estudo, considerando que, além de facilitar a visibilidade de 

aplicação da filosofia, pode servir como um referencial aos funcionários e colaboradores que 

tiverem interesse em ampliar conhecimentos acerca do tema. O estudo diagnosticou o nível de 

implantação atual da Lean e as principais problemáticas a serem solucionadas para a obra em 

questão. Com o diagnostico elaborado, o trabalho identificou quais os princípios da Lean 

Construction com um maior grau de dificuldade em implementação, além de demonstrar como 
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a empresa já apresenta boas práticas alinhadas aos princípios na obra em questão. Isso prova 

que, apesar de a empresa desconhecer terminologias relacionadas à filosofia, algumas práticas 

e métodos apresentados já são aplicados. 

A implantação da Lean Construction é um processo lento, seu retorno principalmente 

quantitativo não é observado imediatamente após o início da implantação e esse processo não 

pode ser visualizado como um projeto de começo meio e fim. O presente trabalho seria o 

começo de uma busca constante da organização para sustentar uma melhoria contínua mantendo 

as vantagens competitivas que ele traz. A empresa, com o andamento da implantação, poderá 

incrementar eficiência em seus processos produtivos obtendo redução em tempos de produção, 

em custos, recursos e aumentando consequentemente seu lucro e produtividade. 

A obra objeto de estudo pode aplicar a Lean Construction, assim como qualquer outra 

obra, considerando que a principal necessidade para a implantação será a predisposição e 

receptibilidade da própria empresa. A implantação acontece de maneira gradual e os 

trabalhadores possuem um papel muito importante. Desta forma, gestores devem colaborar com 

os funcionários, disponibilizando recursos necessários à implantação e ao alcance dos objetivos 

previstos e permitir-lhes que colaborem na análise das práticas a serem adotadas.  

Pode-se concluir que os objetivos inicialmente propostos para o trabalho foram 

atendidos, considerando que o estudo realizado contribuiu para disseminar a filosofia, 

diagnosticar as práticas de planejamento, execução e controle na obra facilitando busca de 

soluções para implantação da Lean Construction na obra objeto de estudo. 
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RESUMO 

A construção civil é a maior geradora de resíduos sólidos, onde muitas vezes não possui destinação final, acabando 

em locais clandestinos como margens de rios e terrenos baldios, acarretando diversos impactos ambientais, sociais 

e econômicos. O objetivo deste trabalho foi realizar a análise química do solo para verificar possíveis alterações 

devido à deposição de resíduos da construção civil, identificar áreas de deposição destes resíduos nos municípios 

de Rio do Sul e Pouso Redondo e também quais os tipos de materiais encontrados nestes resíduos. O presente 

estudo realizou-se nas cidades de Pouso Redondo e Rio do Sul, ambas as cidades localizadas no alto vale do Itajaí, 

região central do Estado de Santa Catarina. As amostras de solo foram coletadas aleatoriamente, através de furos 

de sondagem a trado em duas profundidades: 0,0 a 0,15m e 0,15 a 0,30 m. Em Pouso Redondo foram coletadas 6 

amostras e em Rio do Sul 5 amostras. Os materiais presentes nas áreas foram identificados conforme a classificação 

da Resolução do CONAMA Nº 307 de 2002. Verificou-se que não existe nenhum modelo de gestão, nos 

municípios estudados (Pouso Redondo e Rio do Sul). As informações são desencontradas, existem omissões dos 

órgãos responsáveis e descaso pela situação. De modo geral os índices de pH e matéria orgânica, estão abaixo dos 

parâmetros. Os níveis de contaminação para os metais Zinco e Cobre apresentaram valores inofensivos à 

contaminação do solo. Os materiais mais encontrados foram da classe A, onde poderiam perfeitamente ser 

reutilizados na própria obra de construção civil. 

 

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Metais Pesados. Lençol Freático.  

 

 

ABSTRACT 

The construction goes through a time of great growth. As a result of this growth, it is the largest generator of solid 

waste, which often have no suitable place for disposal, then ending up in illegal places like river banks and 

wastelands, leading to several environmental, social and economic impacts. The objective of this work was the 

chemical analysis of the soil to check for possible changes due to deposition of construction waste, identifying 

areas of deposition of waste in the municipalities of Rio do Sul and Pouso Redondo and also what types of materials 

found in these wastes. This study took place in the cities of Rio do Sul and Pouso Redondo, both cities located in 

the upper valley of Itajaí, central region of the State of Santa Catarina. Soil samples were collected randomly 

through boreholes Auger at two depths at both locations, as follows: 0.0 to 0.15 m and 0.15 at 0.30 m. In Pouso 
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Redondo were collected 6 samples and South River 5 samples. The materials present in the areas were identified 

as Ranked present in CONAMA Resolution No. 307 of 2002. It can be seen that there is no management model, 

both for the city of Pouso Redondo as to Rio do Sul. The information is mismatched, there are omissions of bodies 

and disregard for the situation. It was found that in general the pH and organic matter contents are below the 

parameters; as well as the contamination levels for zinc and copper metals that averaged harmless soil 

contamination. The most commonly found materials were class A (concrete debris, grout and ceramic), these 

materials could well be recycled and reused in the work of construction. 

 

Keywords: Solid Waste. Heavy Metals. Groundwater. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A construção civil hoje é um dos setores mais relevantes da economia brasileira. 

Existem cerca de 172.703 empresas atuantes no mercado, onde a construção civil passa por 

uma fase de grande crescimento (IETEC, 2012).  

Em decorrência deste crescimento, torna-se a maior geradora de resíduos sólidos, onde 

muitas vezes não possuem local adequado para destinação final, acabando então em locais 

clandestinos como margens de rios e terrenos baldios, acarretando diversos impactos 

ambientais, sociais e econômicos.  

Estes resíduos representam 61% do total de resíduos sólidos produzido no Brasil, 

gerando cerca de 90 milhões de toneladas de lixo por ano. Porém grande parte do entulho é uma 

interessante fonte de reciclagem, podendo ser utilizado, principalmente, como agregados na 

construção civil, tais como areia e brita, que podem ser reaproveitados na pavimentação, 

contenção de encostas, canalização de córregos e uso em argamassas e concreto. (SALAME, 

2012).  

No ano de 2012 em levantamento feito pela AMAVI (Associação de municípios do Alto 

Vale do Itajaí), estimou-se que na região do Alto Vale do Itajaí foi gerado em média 132.249 

(t/ano) de resíduos de construção civil. No município de Rio do Sul o montante médio gerado 

foi de 26.367 (t/ano) para um total de 175.780,08m² de área construída neste mesmo ano. 

Provavelmente grande parte deste material não teve um destino correto. 

No município de Rio do Sul e Pouso Redondo não existe um plano de gestão para 

gerenciamento e destinação dos resíduos da construção civil por parte dos órgãos públicos 

competentes. A coleta, transporte e destinação destes resíduos são feitas por empresas 

particulares, pois não existe aterro certificado pela FATMA na região do Alto Vale do Itajaí. 

Este material é coletado e destinado em local de propriedade destas empresas, alguns locais em 
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perímetro urbano que são impróprios para a destinação deste tipo de material provenientes de 

construção civil.  

Conforme a Resolução Nº 307, de 5 de julho de 2002 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) resíduos da construção civil são definidos como: “os provenientes de 

construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da 

preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, 

solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, 

telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente 

chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha”.  

Portanto o objetivo deste trabalho foi realizar a análise química do solo para possíveis 

alterações devido a deposição de resíduos da construção civil, identificar as áreas em que são 

depositados estes resíduos nos municípios de Rio do Sul e Pouso Redondo e também quais os 

tipos de materiais encontrados nestes resíduos. 

  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo realizou-se nas cidades de Pouso Redondo e Rio do Sul, ambas as 

cidades localizadas no alto vale do Itajaí, região central do estado de Santa Catarina. Conforme 

informações da Ambiente Brasil (2012) nesta região o clima é temperado, com máximas de 

40ºC e mínimas de -3ºC, sendo que a temperatura média anual é de 21ºC. As chuvas variam de 

acordo com a época do ano. O relevo apresenta grandes variações altimétricas, com cotas que 

variam de 700 a 1.200m, sendo que as menores altitudes estão nos vales dos rios, por volta de 

400m. Os rios maiores apresentam vales de fundo plano, limitados por encostas íngremes. 

As áreas de estudo foram identificadas por meio de entrevistas realizadas com 

profissionais das entidades públicas, a fim de obter informações sobre a localização dos locais 

onde são depositados os resíduos da construção civil nos dois municípios. 

A partir destas informações foi escolhida uma área em cada município para realização 

dos estudos. No município de Rio do Sul a área localiza-se em perímetro urbano, no bairro 

Canoas as margens da BR 470, próximo de um curso d’água. No município de Pouso Redondo 

o local está bem afastado do perímetro urbano, sendo um terreno baldio próximo as lavouras de 

arroz, ao lado da margem de um rio. 
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Após a delimitação das áreas de estudo, iniciou-se o trabalho de coleta de amostras de 

solo. Estas amostras foram coletadas aleatoriamente, através de furos de sondagem a trado em 

diferentes profundidades. 

Realizou-se a coleta em duas profundidades, em ambos os locais, sendo elas: 0,0 a 

0,15m e 0,15 a 0,30 m. Em Pouso Redondo foram coletadas 6 amostras e em Rio do Sul 5 

amostras, sendo que uma coleta de cada área foi destinada para testemunha, coleta esta realizada 

próxima ao local das amostras, mas aparentemente sem acúmulo de resíduos de construção, 

para comparação com as demais (testemunha). 

Posteriormente cada amostra coletada foi acondicionada em sacos plásticos, 

identificados com os dados da coleta e posteriormente armazenados em um recipiente limpo e 

refrigerado sem variação de temperatura, para não afetar a atividade microbiana. Assim as 

amostras foram destinadas ao laboratório de análise de solos da Universidade do Estado de 

Santa Catarina que seguiu a metodologia proposta por Tedesco (1995). 

Os materiais presentes nas áreas foram identificados conforme a classificação presente 

na Resolução do CONAMA Nº 307 de 2002. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

3.1 ANÁLISE QUÍMICA DO SOLO 

 

   Os dados referentes a análise química do solo encontram-se na Tabela 1 e 2. 

 

Tabela 1 - Análise química dos solos 

AMOSTRA                    pH H2O       SMP 
Ca Mg Al H+Al CTC ef CTC pH7 

cmolc/dm³ 

Testemunha RS 0 - 15 4,4 5,2 3,71 0,77 3,17 10,9 7,72 15,45 

RS 0 - 15 cm 6,3 6,6 2,77 1,43 0,0 2,2 4,59 6,79 

Testemunha RS 15 - 30 4,3 6,2 2,64 0,05 2,6 1,5 4,33 15,12 

RS 15 - 30 0,8 8,8 0,08 0,08 0,08 0,2 0,47 0,59 

Testemunha PR 0 - 15 4,2 5 4,33 3,69 3,1 13,7 11,28 21,88 

PR 0-15 5,5 6,3 7,12 5,71 0,08 3,1 13,33 16,35 

Testemunha PR 15 - 30 4,4 5,4 3,47 3,87 2,41 8,7 9,92 16,21 

PR 15 - 30 0,8 0,8 0,8 0,8 0,08 1709,2 0,26 1709,38 

RS = Rio do Sul; PR = Pouso Redondo 
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Tabela 2 - Análise química dos solos. 

Amostra 
M.O. C.O. Argila P Na K Zn Cu 

% mg/dm³ 

Testemunha RS 0 - 15 1,1 0,64 51 35,5 92 28 0,1 1,0 

 RS 0 - 15 1,2 0,7 24 6,1 39 151 4,5 3,8 

Testemunha RS 15 - 30 1,3 1,1 23 8,0 11 6,4 3,0 1,0 

RS 15 - 30 1,0 0,58 8,0 1,6 8,0 8,8 0,0 0,0 

Testemunha PR 0 - 15 1,9 1,1 36 1,3 28 62 4,9 19 

PR 15 - 30 1,6 0,93 32 10,9 30 166 2,3 3,3 

Testemunha PR 15 - 30 1,7 0,99 40 1,8 34 68 3,7 1,6 

PR 15 - 30 0,1 0,06 8,0 0,2 8,0 8,0 0,1 0,1 

RS = Rio do Sul; PR = Pouso Redondo 

 

 

3.1.1 pH 

 

Observa-se Tabela 1 que na primeira estratificação (0 – 15 cm) do solo de ambas as 

áreas, o pH apresentou-se ligeiramente básico, pH 6,6 em Rio do Sul e pH 6,3 em Pouso 

Redondo. Estes valores estão assim apresentados possivelmente devido às características 

apresentadas pelos resíduos da construção civil e também algum tipo de material orgânico 

presente na área. A decomposição nestes pontos encontra-se em estado avançado e até mesmo 

o caráter básico de alguns componentes como a cal. Com a ocorrência de diversas reações 

químicas o pH tende a ser mais alto. Entretanto na segunda estratificação dos solos, não houve 

grande alterações de pH.  

Oliveira (2012) observou este mesmo fato ao realizarem análises químicas de um solo 

em área de deposição de resíduos de construção civil em área de lixão, no município de 

Romaria, MG. 

 

 

3.1.2 CTC efetiva e CTC potencial 

 

A Tabela 1 mostra elevação da CTC potencial em relação à CTC efetiva. Ocorre 

variação da CTC com o pH do solo devido as cargas negativas que dependem deste pH. A CTC 

determinada ao pH do solo é denominada CTC Efetiva ou Real.  
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Quando tamponada a pH 7,0 (maior que o pH do solo) a CTC é denominada de 

Potencial. Assim, nos solos chamados de ácidos (pH abaixo de 7,0) a CTC Efetiva é inferior à 

CTC Potencial. 

A baixa CTC é devida a diminuição do pH (ácido <7) favorece uma maior mobilidade 

do contaminante no solo. A elevada CTC é explicada ao alto pH (básico >7) favorecendo a 

retenção de contaminantes no solo. Ainda A CTC é dependente de alguns elementos: do argilo 

mineral, do teor de matéria orgânica no solo e da adsorção específica dos íons. 

 

 

3.3.3 Matéria Orgânica (M.O.) 

 

Os teores de Matéria Orgânica apresentados na Tabela 2 variaram de 0,1 – 1,9 %, estes 

valores são relativamente baixos. Possivelmente este fato pode ser explicado pela presença de 

silte a argila que através de reações químicas ficam aderidas matéria orgânica, dando 

estabilidade aos agregados do solo. 

Silva et al., (1994) destaca que a matéria orgânica no solo, diminui rapidamente quando 

submetido ao intenso revolvimento, sendo perdida por erosão e oxidação microbiana. O fator 

revolvimento intenso dos resíduos foi observado nas áreas estudadas. 

 

 

3.3.4 Potássio (K) 

 

Na Tabela 2 verifica-se um grande incremento de K em superfície (0 – 15 cm), não 

evidenciado em profundidade, devido a sua pouca mobilidade no solo. 

A baixa mobilidade de K no solo é discutida por Vasconcellos et al. (2000) ao estudar 

solos em várzeas tropicais. 

 

 

3.3.5 Cobre (Cu)  

 

A análise do metal cobre variou de 0 – 19 mg/dm³, conforme Tabela 2. Estes valores 

são bastante inferiores aos níveis de contaminação definidos pela CETESB (2005) e CONAMA 

(2009). De acordo com estes órgãos os índices utilizados para avaliação da contaminação do 
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solo são 35 mg/Kg, de prevenção 60 mg/Kg, de intervenção residencial de 400 mg/Kg e o de 

investigação de 2000 mg/Kg. Lembrando que mg/dm³ equivale a mg/Kg. 

 

 

3.3.6 Zinco (Zn) 

 

Os valores encontrados para o Zn variaram de 0,0 – 4,9 mg/dm³, representados na Tabela 

2. O valor de referência para o zinco, segundo a CETESB (2005) e o CONAMA (2009) é de 60 

mg/kg, o valor de prevenção é de 300 mg.kg-¹, o valor de intervenção residencial é de 1000 

mg/kg e o valor de investigação é de 1050 mg/kg. Os valores proporcionados pela análise do 

solo no presente estudo encontram-se em níveis bem abaixo dos referenciais de contaminação 

para este metal. 

 

 

3.4 DESTINO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Segundo informações obtidas no setor de meio ambiente da prefeitura municipal de Rio 

do Sul (Figura 1) e Pouso Redondo (Figuras 2), não se encontra nenhum tipo aterro para 

disposição de resíduos sólidos da construção civil cadastrado junto à Prefeitura. Antigamente a 

prefeitura contava com lixão próprio, onde eram despejados resíduos domésticos e também 

resíduos sólidos da construção civil, todo esse material era misturado sem ter uma classificação 

adequada.  

Com o passar do tempo as prefeituras tiveram que se adequar as regras da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (BRASIL, 2010), onde não se teve a adequação e o lixão 

municipal teve que ser fechado. Contudo houve denuncias e alguns donos de terrenos na cidade 

foram notificados e multados por terem dispostos resíduos sólidos da construção civil de forma 

incorreta 
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    Figura 1 - Área de depósito de resíduos da construção civil no município de Rio do Sul, SC 

 
 

 
Figura 2 - Área de depósito de resíduos da construção civil no município de Pouso Redondo, SC 

 
 

Segundo pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2014) 

a partir da criação das novas regras cerca de 4% dos municípios brasileiros conseguiram se 

adequar as formas corretas de destinar o lixo produzido. As regiões Sul e Sudeste, são as que 

mais se adaptaram cerca de 70% a 80% das cidades conseguiram se adequar de forma regular. 

E as piores regiões foram Norte e Nordeste com índices de 8 a 9,6%. 

Atualmente esse serviço de recolhimento de resíduos domésticos, é feito por empresa 

terceirizada, onde esses resíduos são levados para um aterro na cidade de Otacílio Costa. O 

recolhimento dos resíduos sólidos da construção civil é feito por empresas particulares tipo 

disk-entulho onde as informações de disposição desse material são desencontradas.  

Os locais que foram retiradas amostras de solo foram na cidade de Pouso Redondo e 

Rio do Sul. Com busca destes locais foi encontrado um terreno na cidade de Pouso Redondo, 

bem próximo a uma comunidade, onde existe a passagem de um rio, e a constante passagem de 

pessoas e animais, nesse local foram encontrados materiais de cerâmica, concreto, plásticos, 

latas de tintas, madeiras e borracha.  
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Na cidade de Rio do Sul, o terreno se encontra em local urbano, com a passagem de um 

rio, e com vizinhança ao seu redor, que conta com a constante passagem de pessoas, nesse local 

foram encontrados materiais cerâmicos, concreto e materiais de demolição, contudo o terreno 

encontrava-se a um elevado grau de compactação. 

 

 

3.5 CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

Conforme resolução do CONAMA n° 307 de 5 de julho de 2002, estabelece diretrizes, 

critérios e procedimento para gestão dos resíduos da construção civil. Onde diz que os resíduos 

da construção não deverão ser dispostos em aterros de resíduos domésticos, encostas de rios 

áreas de bota fora, corpos de água, lotes vagos e áreas protegidas por lei. 

No local onde foram realizadas as coletas nas cidades de Pouso Redondo e Rio do Sul 

foram encontrados os seguintes materiais: 

Pouso Redondo - Restos de concreto, argamassa, cerâmica, materiais classificados como 

CLASSE A, (que poderiam ser reutilizados na obra como agregados ou dispostos em aterros de 

construção civil de modo a permitir sua utilização ou reciclagem). Foi encontrado também 

madeira, alumínio, plásticos, papel e papelão estes se enquadram como CLASSE B (materiais 

recicláveis para outras destinações), e também latas de tintas que se enquadram como CLASSE 

D (resíduos perigosos, que devem ser armazenados e transportados conforme normas técnicas 

especificadas pelo fabricante). 

Rio do Sul - Foram encontrados materiais de demolição como argamassa, concreto, e 

restos de cerâmica que se encaixam também como resíduos CLASSE A. 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 No decorrer da presente pesquisa observamos que referente à destinação final 

dos resíduos sólidos da construção civil, pode-se verificar que não existe nenhum modelo de 

gestão, tanto para o município de Pouso Redondo como para Rio do Sul. As informações são 

desencontradas, existem omissões dos órgãos responsáveis e descaso pela situação. 

Em discussão sobre os resultados da análise química do solo, de ambas as cidades, 

constatou-se que de modo geral os índices de pH H2O e matéria orgânica, estão abaixo dos 

parâmetros; assim como os níveis de contaminação para os metais Zinco e Cobre que 
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apresentaram valores inofensivos a contaminação do solo das áreas de Pouso Redondo e Rio 

do Sul, no entanto se os resíduos continuarem sendo depositados nestes locais de forma 

inadequada, como vem acontecendo, estes índices certamente irão se elevar. 

No se refere às classes de resíduos encontrada nas duas áreas os materiais mais 

encontrados foram da classe A (Restos de concreto, argamassa e cerâmica), estes materiais 

poderiam perfeitamente ser reciclados e reutilizados na própria obra de construção civil. 
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RESUMO 

Dentre as principais responsabilidades do engenheiro, quando projeta uma estrutura, está a garantia de que a 

mesma atenda à sua função sem entrar em colapso e sem deformar. Ao realizar verificações estruturais 

fundamentadas em cálculos, esse profissional deve avaliar e determinar as condições de uso de uma estrutura 

quanto a sua capacidade de resistir a solicitações, visando assim preservar a segurança da estrutura e daqueles que 

a usufruem. Este artigo visa à verificação do dimensionamento de uma viga de rolamento de uma monovia, através 

de cálculos regidos pela NBR 8800/2008, com o objetivo de identificar as cargas atuantes nesta viga, assim como 

sua capacidade de resistir a estas solicitações, e constatar se esta pode garantir seu uso seguro, mediante ao que foi 

executado. O desenvolvimento deste estudo se remete aos fundamentos teóricos e demonstra a importância de 

contextualizar sobre o levantamento das solicitações existentes com suas respectivas ponderações no que se refere 

a majorações, e a capacidade da viga em resistir a essas solicitações, considerando as minorações impostas pelas 

equações de estados limites e as caracterizações do elemento quanto a sua esbeltez. Os resultados foram obtidos 

através da aplicação dos cálculos previstos na norma técnica NBR 8800/2008, comparando os valores das 

solicitações com os das resistências, que neste caso apresentou conformidade para o uso seguro da estrutura. 

Entretanto, e apesar de alguns valores de resistências mostrarem-se muito superiores ao mínimo necessário, 

denotando superdimensionamento do elemento, constata-se que a flambagem lateral por torção (FLT) apresentou 

o valor de resistência muito próximo do mínimo necessário. 

 

Palavras-chave: Aço. Monovia. Norma. 

 

 

RESUMEN 

Entre las habilidades de ingeniero, una de sus principales responsabilidades en el diseño de una estructura es 

asegurar que cumple con su función, sin colapsar y sin deformar. Para llevar a cabo controles estructurales basados 

en cálculos, este profesional debe evaluar y determinar las condiciones de uso de una estructura y su capacidad 

para resistir las solicitudes, con el objetivo tanto para preservar la seguridad de la estructura y los que disfrutan. 

Este artículo tiene como objetivo verificar el diseño de una viga de rodomiento de una monovia por calcular de 

NBR 8800/2008, con el fin de identificar las cargas que actúan sobre esta viga, así como su capacidad de resistir 

a estas solicitudes, y ver si esto puede asegurar su uso seguro, a través de lo que se ejecute. El desarrollo de este 

estudio se refiere a los fundamentos teóricos y demuestra la importancia de la contextualización sobre el 

levantamiento de las aplicaciones existentes con sus respectivos pesos lo que respecta a los aumentos, y la 

capacidad de la viga para resistir estas solicitudes, teniendo en cuenta las minorações impuestas por las ecuaciones 

limitar los estados y las caracterizaciones del elemento como su esbeltez. Los resultados se obtuvieron aplicando 

el cálculo previsto en el estándar técnico NBR 8800/2008, la comparación de los valores de las solicitudes con la 

resistencia, que en este caso que se presenta de conformidad con el uso seguro de la estructura. Sin embargo, ya 

pesar de algunos valores de resistencia se muestran mucho más alto que el mínimo necesario, que denota el 

sobredimensionamiento del elemento, parece que el pandeo lateral por torsión (FLT) presentó el valor de 

resistencia muy cerca del mínimo necesario. 

 

Palabras clave: Acero. Monovia; Norma. Viga de Rodamiento. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre as principais responsabilidades do engenheiro, quando projeta uma estrutura, 

está a garantia de que a mesma atenda à sua função sem entrar em colapso e sem deformar. 

Dentro de limites definidos por normas técnicas, visa-se o uso mais adequado dos materiais 

disponíveis e o menor custo possível de construção e manutenção da estrutura.  

Engenheiros responsáveis realizam verificações estruturais fundamentadas em cálculos, 

necessários para que se possa avaliar e se responsabilizar pelo uso seguro de uma estrutura. 

Para Gerdau (2010) a viga de rolamento é um equipamento utilizado na indústria e 

definido como o caminho de rolamento dos sistemas de içamento e movimentação de cargas, 

utilizando mais comumente talhas manuais ou elétricas, onde este conjunto de equipamentos 

formam um sistema conhecido como monovia. 

Este artigo tem por objetivo a verificação do dimensionamento de uma viga de 

rolamento de uma monovia, através de cálculos regidos pela NBR 8800:2008 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que permitam identificar as cargas atuantes na viga, 

assim como sua capacidade de resistir a estas solicitações, e constatar se esta viga, recentemente 

instalada em uma indústria metal mecânica no município de Rio do Sul, SC, tem garantido o 

uso seguro, mediante ao que foi executado. 

Infelizmente, ainda existem projetos que são desenvolvidos e realizados sem o 

acompanhamento de um engenheiro responsável, colocando em risco a integridade física das 

pessoas. 

Esta verificação se faz necessária pela falta de evidencias que comprovem o adequado 

dimensionamento desta viga de rolamento, conforme norma técnica, e que permita constatar 

seu uso seguro. 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Aqui são abordados os requisitos da norma NBR 8800:2008 para o dimensionamento 

de viga de rolamento para monovias. 
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2.1 VIGA 

 

Para uma viga Hibeller (2010) explica que o esforço cortante é obtido pela soma das 

forças perpendiculares ao eixo da viga, e o momento fletor pela soma dos momentos em torno 

da extremidade secionada do segmento. 

Provenza (1996) expõe na figura abaixo as equações que determinam o valor de máximo 

momento fletor 𝑀máx. e esforço cortante, em cada um dos apoios 𝐴 e 𝐵, em função do 

carregamento concentrado 𝑃 ou distribuído 𝑞 e o comprimento 𝐿. 

 

Figura 1 - Carregamentos 

Carregamento uniformemente distribuído Carga concentrada em (L/2) 

 

𝑀máx =
𝑃𝐿

8
 

 

𝑀máx =
𝑃𝐿

4
 

𝐴 = 𝐵 =
𝑞𝐿

2
 𝐴 = 𝐵 =

𝑃

2
 

Fonte: Adaptado de Provenza (1996, p. 3-23). 

 

A NBR 8800 (2008) define que os estados-limites últimos (ELU), são relacionados a 

segurança da estrutura sujeita a combinações de ações mais desfavoráveis, previstas na vida 

útil, durante a construção ou quando atuar uma ação especial ou excepcional, em que os valores 

dos esforços resistentes 𝑅d devem ser superiores aos valores dos esforços atuantes 𝑆d. E os 

estados-limites de serviços (ELS) são aqueles relacionados com o desempenho da estrutura em 

condições normais de utilização, onde ações 𝑆ser devem ser maiores que os valores-limites 

adotados para esses efeitos, ou seja, os deslocamentos máximos 𝑆lim. 

“Se um ou mais estados-limites forem excedidos, a estrutura não atende mais aos 

objetivos para o quais foi projetada.” (NBR 8800/2008, p.14). 

 

 

2.2 AÇÕES E SEUS COEFICIENTES DE PONDERAÇÃO 

  

A NBR 8800 (2008) destaca que, as ações são classificadas em: 

 Ações permanentes: que agem com valores praticamente constantes durante a vida 

útil da construção; 
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 Ações variáveis: que agem pelo uso e ocupação da edificação com valores que 

apresentam variações significativas durante a vida útil da construção; 

 Ações excepcionais: de duração extremamente curta e probabilidade muito baixa de 

ocorrer, por exemplo, explosões e choque de veículos. 

De acordo com esta mesma norma, as ações devem ser ponderadas pelo coeficiente 𝛾f, 

dado por γf = γf1 γf2 γf3, onde γf1 é a parcela do coeficiente que considera a variabilidade das 

ações, γf2 é a parcela de ponderações que considera a simultaneidade de atuação das ações e 

γf3 é a parcela que considera os possíveis erros de avaliação dos efeitos das ações, de valor 

igual ou superior a 1,10. 

A NBR 8800 (2008) define os valores-base para verificação dos ELU nos quadros 1 e 2 

onde o produto γf1 γf3 é representado por γg ou γq e o coeficiente γf2 é igual ao fator de 

combinação ψ0. Em geral o coeficiente de ponderação das ações para os ELS, γf, é igual a 1,0. 

A NBR 8800 (2008, p. 18) expõe que “nas combinações de serviço são usados os fatores 

de redução 1 e 2 do Quadro 2, para obtenção dos valores frequentes e quase permanentes 

das ações variáveis, respectivamente”. 

 

Quadro 1 - Valores dos coeficientes de ponderação das ações 𝛄𝐟 = 𝛄𝐟𝟏. 𝛄𝐟𝟑  

Combinações 

Ações permanentes 𝛄𝐠 

Diretas 

Indiretas 

Peso 

próprio de 

estruturas 

metálicas 

Peso 

próprio de 

estruturas 

pré-

moldadas 

Peso próprio de 

estruturas 

moldadas no 

local e de 

elementos 

construtivos 

industrializados e 

empuxos 

permanentes 

Peso próprio de 

elementos 

construtivos 

industrializados 

com adições in 

loco 

Pesos próprio de 

elementos 

construtivos em 

geral e 

equipamentos 

Normais 1,25 1,30 1,35 1,40 1,50 1,20 

  

Ações variáveis γq 

Efeito da 

temperatura 
Ação do Vento Ações truncadas 

Demais ações variáveis, 

incluindo as decorrentes do uso 

e ocupação 

Normais 1,20 1,40 1,20 1,50 

Fonte: Adaptado de NBR 8800 (2008, p. 18). 

 

Quadro 2 - Valores dos fatores de combinação e de redução e para as ações variáveis 

Ações 
γf2 

ψ0 ψ1
d ψ2

e 

Cargas móveis 

e seus efeitos 

dinâmicos 

Passarelas de pedestres 0,6 0,4 0,3 

Vigas de rolamento de pontes rolantes 1,0 0,8 0,5 

Pilares e outros elementos ou subestruturas que suportam vigas de 

rolamento de pontes rolantes 
0,7 0,6 0,4 

Fonte: Adaptado de NBR 8800 (2008, p. 19). 
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O Quadro 1 apresenta coeficientes de majoração das ações permanentes e variáveis 

consideradas em função de suas variabilidades, simultaneidades e possíveis erros de avaliação 

dos efeitos. 

O quadro 2 apresenta fatores de redução para ações variáveis não consideradas como 

principais. 

Para as Combinações das Ações na NBR 8800 (2008) consta que um carregamento é 

definido pela combinação das ações que podem agir simultaneamente sobre a estrutura, durante 

um período preestabelecido. 

A mesma norma ainda orienta que, a combinação das ações deve ser feita de maneira 

que possam ser caracterizados os efeitos mais desfavoráveis para a estrutura. 

A NBR 8800 (2008) destaca que devem ser consideradas forças horizontais resultantes 

da movimentação dos equipamentos de içamento, e que estas devem ser igual a 10% da carga 

e estes equipamentos.  

Combinações últimas normais decorrem do uso previsto para a edificação aplicando-se 

a expressão: 

 

𝐹d = (γgi 𝐹Gi,k) + γql𝐹Q1,k + (γqjΨ0j𝐹Qj,k) 

 

Em que 𝐹Gi,k representa os valores das ações permanentes, 𝐹Q1,k o valor da ação 

variável considerada principal para a combinação e 𝐹Qj,k os valores das ações variáveis que 

podem atuar concomitantemente com a ação variável principal. 

De acordo com a NBR 8800 (2008), as combinações frequentes de serviço são as que 

se repetem na ordem de 105 vezes em 50 anos ou que tenham duração total da ordem de 5% e é 

definida pela equação: 

 

𝐹ser = 𝐹Gi,k +Ψ1𝐹Q1,k + (Ψ2j𝐹Qj,k) 

 

“Nas combinações frequentes, a ação variável principal 𝐹Q1 é tomada com seu valor 

frequente Ψ1𝐹Q1,k e as demais variáveis são tomadas com seus valores quase permanentes 

Ψ2j𝐹Qj,k”. (NR 8800/2008, p.21). 
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2.3 RESISTÊNCIAS 

 

Segundo Eising (2014) a resistência teórica de um elemento da estrutura depende da 

finalidade de seu uso. Uma estrutura tem sua estabilidade assegurada sempre que a solicitação 

majorada, não seja maior que a resistência minorada. 

De acordo com a NBR 8800 (2008), os valores dos coeficientes de ponderação das 

resistências γm do aço estrutural para ELU são definidos em dois coeficientes, γa1 relacionados 

a escoamento, flambagem e instabilidade, com valor igual a 1,10 e γa2, para a ruptura com valor 

de 1,35. Sendo estes considerados em combinações normais. Já os limites estabelecidos para os 

ELS não necessitam de minoração, portanto, m = 1,00. 

Conforme a influência da flambagem local, as seções das vigas podem ser divididas em 

três classes, dependendo da esbeltez 𝜆 dos elementos comprimidos em relação à esbeltez limite 

para seções compactas 𝜆p e esbeltez limite para seções semicompactas 𝜆r. As seções 

transversais podem ser classificadas em: a) compactas: cujos elementos comprimidos possuem 

𝜆 não superior a 𝜆p e cujas mesas são ligadas continuamente à alma; b) semicompactas: que 

possuem um ou mais elementos comprimidos com 𝜆 excedendo 𝜆p, mas não 𝜆r; c) esbeltas: 

que possuem um ou mais elementos comprimidos com 𝜆 excedendo 𝜆r. 

Pfiel e Pfiel (2009) explicam que a resistência à flexão das vigas pode ser afetada pela 

flambagem que é a perda de estabilidade das áreas comprimidas que reduzem o momento 

resistente da seção local e pela flambagem lateral em que a viga perde seu equilíbrio no plano 

principal de flexão e passa a apresentar deslocamentos laterais e rotações de torção. 

A NBR 8800 (2008) expõe que o carregamento transversal sempre deve estar em um 

plano de simetria. E para a verificação quanto a momento fletor e esforço cortante é definido 

que momento fletor solicitante de cálculo 𝑀Sd deve ser menor que o momento fletor resistente 

de cálculo 𝑀Rd, da mesma forma que a força cortante solicitante de cálculo 𝑉Sd deve ser menor 

que a força cortante resistente de cálculo 𝑉Rd. 

A NBR 8800 (2008, p. 47) define que “para assegurar a validade da análise elástica, o 

momento fletor resistente de cálculo não pode ser tomado maior que 1,5𝑊 𝑓y/γa1, sendo 𝑊 o 

módulo de resistência elástico mínimo da seção transversal da barra em relação ao eixo de 

flexão”. 

Na mesma norma constata-se que o momento fletor resistente de cálculo, 𝑀Rd, deve ser 

calculado, considerando-se conforme o caso, os estados limites últimos de flambagem lateral 



48 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, a. 8 (n. 27), p.42-62, out./dez. 2017. 

com torção (FLT), de flambagem local da mesa comprimida (FLM) e de flambagem local da 

alma (FLA). 

Ainda, a NBR 8800 (2008) define que vigas de alma não esbelta são aquelas, cujas 

almas, quando perpendiculares ao eixo de flexão, têm parâmetro de esbeltez λ inferior ou igual 

a λr (λ, λp e λr definidos no Quadro 3 para os estados-limite). 

 
Quadro 3 - Parâmetros referentes ao momento fletor resistente para seções I e H 

Estados-

limites 

aplicáveis 

𝑴𝐜 𝑴𝐜𝐫 𝛌 𝛌𝐩 𝛌𝐫 

FLT (𝑓y − 𝜎r)𝑊 
𝐶bπ

2𝐸𝐼y

𝐿b
2 √

𝐶w
𝐼y
(1 + 0,039

𝐽𝐿b
2

𝐶w
) 

𝐿b
𝑟y

 1,76√
𝐸

𝑓y
 

1,38√𝐼y𝐽

𝑟y𝐽β1
√1 +√1 +

27𝐶wβ1
2

𝐼y
 

FLM (𝑓y − 𝜎r)𝑊 
0,69𝐸

λ2
𝑊c 

𝑏

𝑡
 0,38√

𝐸

𝑓y
 0,83√

𝐸

(𝑓y − 𝜎r)
 

FLA 𝑓y𝑊 Viga de alma esbelta 
ℎ

𝑡w
 3,76√

𝐸

𝑓y
 5,70√

𝐸

𝑓y
 

Fonte: Adaptado da NBR 8800 (2008, p. 134). 

 

O Quadro 3 define as equações para identificar os valores de esbeltez, necessários para 

definir a resistência de uma viga quanto a instabilidades geométricas. 

A NBR 8800 (2008, p. 136) define que “a tensão residual de compressão nas mesas 𝜎r, 

deve ser tomada igual a 30% da resistência ao escoamento do aço utilizado”. 

Ainda de acordo com o Quadro 3, o momento fletor resistente de cálculo para FLT é 

dado por: 

 

a) 𝑀Rd =
𝑀pℓ

𝛾a1
, para λ ≤ λp 

b) 𝑀Rd =
𝐶b
γa1

 [𝑀pℓ − (𝑀pℓ −𝑀r)
λ − λp

λr − λp
] ≤

𝑀pℓ

γa1
, para λp < λ ≤ λr 

c) 𝑀Rd =
𝑀cr

γa1
≤
𝑀pℓ

γa1
, para λ > λr 

 

Assim também para FLM e FLA, o momento fletor resistente de cálculo é dado por: 

 

a) 𝑀Rd =
𝑀pℓ

𝛾a1
, para λ ≤ λp 
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b) 𝑀Rd =
1

γa1
 [𝑀pℓ − (𝑀pℓ −𝑀r)

λ − λp

λr − λp
] ≤

𝑀pℓ

γa1
, para λp < λ ≤ λr 

c) 𝑀Rd =
𝑀cr

γa1
, para λ > λr (não aplicável à FLA) 

 

Onde 𝐶b é o fator de modificação para diagrama de momento fletor não uniforme, 

adotado como 1,00 no para flambagem local da mesa e da alma, 𝑓y é a resistência ao escoamento 

do aço, 𝑀pℓ é o momento fletor de plástificação da seção transversal, igual ao produto do 

módulo de resistência plástico (𝑍) pela resistência ao escoamento(𝑓y), 𝑀r é o momento fletor 

correspondente ao início do escoamento,γa1 é o coeficiente de ponderação relacionado ao 

escoamento, flambagem e instabilidade, λ é o parâmetro de esbeltez da seção transversal, λp é 

o parâmetro de esbeltez correspondente à plástificação e λré o parâmetro de esbeltez 

correspondente ao início do escoamento. 

De acordo com Eising (2014, p. 125), “[...] o esforço cortante é a variação do momento 

fletor ao longo do comprimento. [...] só é possível surgir tensões normais na flexão se houverem 

tensões cisalhantes”. 

Segundo a NBR 8800 (2008, p. 50) “em seções I, H, e U fletidas em relação ao eixo 

central de inércia perpendicular à alma (eixo de maior momento de inércia), a força cortante 

resistente de cálculo, 𝑉Rd, é dada por:” 

 

- para λ ≤ λp ∶   𝑉Rd =
𝑉pℓ

γa1
 

- para λp < λ ≤ λr ∶   𝑉Rd =
λp

λ
 
𝑉pℓ

γa1
 

- para λ < λr ∶   𝑉Rd = 1,24 (
λp

λ
)

2

 
𝑉pℓ

γa1
 

Onde: 

λ =
ℎ

𝑡w
 

 

λp = 1,10√
𝑘V𝐸

𝑓𝑦
 

 

λr = 1,37√
𝑘V𝐸

𝑓𝑦
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𝑘V

=

{
 
 

 
 5,0 almas sem enrijecedores transversais, para 

𝑎

ℎ
> 3 ou para 

𝑎

ℎ
> [

260

(ℎ/𝑡w)
]
2

5 +
5

(𝑎/ℎ)2
, para todos  os outros casos                                                                              

 

 

Sendo que 𝑉pℓ é a força cortante correspondente à plástificação da alma por 

cisalhamento, 𝑎 é a distância entre as linhas de centro de dois enrijecedores transversais 

adjacentes, ℎ é a altura da alma, tomada igual a distância entre as faces internas das mesas nos 

perfis soldados e igual a esse valor menos os dois raios de concordância entre mesa e alma nos 

perfis laminados e 𝑡w é a espessura da alma do perfil. 

A NBR 8800 (2008) define a equação da força cortante correspondente à plástificação 

da alma por cisalhamento por: 

 

𝑉pℓ = 0,60𝐴W𝑓y 

 

Nessa equação, 𝐴W é a área efetiva de cisalhamento, que é tomada igual a: 

 

  𝐴W = 𝑑 𝑡W 

 

Onde 𝑑 é a altura total da seção transversal e 𝑡w é a espessura da alma. 

Eising (2014, p. 63) descreve que “uma barra comprimida pode chegar ao estado de 

ruína por esmagamento, quando as tensões atingem valores limites de ruptura, ou por 

instabilidade geométrica (flambagem) sem que as tensões cheguem necessariamente aos 

valores de ruptura”. 

Eising, (2014, p. 63) explica que: “Seja uma haste reta, bi rotulada, conforme figura 4, 

imaginando-se que haja uma deformação transversal da elástica de ordenadas y = y (x), tem-se 

em cada seção o momento fletor”. 
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Figura 1 - Haste reta, bi rotulada 

 
 Fonte: Eising, (2014, p. 63). 

 

Eising (2014), destaca ainda que a tensão crítica de flambagem depende apenas do 

índice de esbeltez (
𝐿

𝑟
). Quanto mais esbelta a haste, menor a carga de compressão que ela 

suporta. Sendo expressa por: 

 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸

(
𝐿
𝑟)

2 

 

A NBR 8800 (2008), define que a força axial de compressão solicitante de cálculo 

𝑁c,Sd deve ser menor que a força axial de compressão resistente de cálculo 𝑁c,Rd. E que esta, 

associada aos estados-limites últimos de instabilidade por flexão, por torção ou flexo-torção e 

de flambagem local, deve ser determinada pela expressão: 

 

𝑁c,Rd =
χ𝑄𝐴g𝑓y

γa1
 

 

Onde 𝑄 é fator de redução total associado à flambagem local, 𝐴g é a área bruta da seção 

transversal da barra, 𝑓y  é a resistência ao escoamento do aço e χ é fator de redução associado à 

resistência à compressão que é dado por: 

- para λ0 ≤ 1,5 ∶  χ = 0,658λ0
2
 

- para λ0 > 1,5 ∶ χ =
0,877

λ0
2  

Onde λ0 é o índice de esbeltez reduzido, dado por: 
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𝜆0 = √
𝑄𝐴g𝑓𝑦

𝑁𝑒
 

 

De acordo com a NBR 8800 (2008) a força axial de flambagem elástica, 𝑁e, de um perfil 

de seção transversal duplamente simétrica ou simétrica em relação a um eixo é dada pelas 

seguintes equações: 

a) para flambagem por flexão em relação ao eixo central de inércia x da seção 

transversal: 

𝑁ex =
𝜋2𝐸𝐼x
(𝐾x𝐿x)2

 

 

b) para flambagem por flexão em relação ao eixo central de inércia y da seção 

transversal: 

𝑁ey =
𝜋2𝐸𝐼y

(𝐾y𝐿y)
2 

 

Onde 𝐾x𝐿x é o comprimento de flambagem por flexão do eixo x, 𝐼x é o momento de 

inércia da seção transversal do eixo x, 𝐾y𝐿y é o comprimento de flambagem por flexão do eixo 

y, 𝐼y é o momento de inércia da seção transversal do eixo y e 𝐸 é o módulo de elasticidade do 

aço. E onde 𝐾x e 𝐾y são coeficientes de flambagem por flexão de elementos isolados. 

 

O índice de esbeltez das barras comprimidas, tomado como a maior relação entre o 

produto 𝐾𝐿 e o raio de giração 𝑟, portanto 𝐾𝐿/𝑟, onde 𝐾 é o coeficiente de flambagem 

fornecido pelo Quadro 4 o que for aplicável, e 𝐿 é o comprimento destravado, não 

deve ser superior a 200. (NBR 8800, 2008, p. 46) 

 

 

  Quadro 4 - Coeficiente de flambagem por flexão de elementos isolados 

A linha tracejada indica a linha 

elástica de flambagem 

(a) 

 

(b) 

 

(c)  

 

(d)  

 

(e)  

 

(f)  

 

Valores teóricos de 𝐾x e 𝐾y 0,5 0,7 1,0 1,0 2,0 2,0 

Valores recomendados 0,65 0,80 1,2 1,0 2,1 2,0 
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Código para condição de apoio 

 

Rotação e translação impedidas 

Rotação livre, translação impedida 

Rotação Impedida, translação livre 

Rotação e translação livres 

  Fonte NBR 8800 (2008, p.125). 

 

O Quadro 4 define valores para 𝐾x e 𝐾y para a instabilidade geométrica em função do 

tipo de vínculo utilizado. 

A NBR 8800 (2008) define que as barras submetidas à compressão, nas quais todos os 

elementos componentes da seção transversal possuem relações entre largura e espessura 

(relações 𝑏/𝑡) que não superam os valores de (𝑏/𝑡)lim, tem o fator de redução total 𝑄 igual a 

1,00. 

 

       Quadro 5 - F.1 – Valores de (𝒃/𝒕)𝐥𝐢𝐦 

Descrição dos elementos Alguns exemplos com indicação de 𝒃 e 𝒕 (𝒃/𝒕)𝐥𝐢𝐦 

Almas de seções I, H 

 

1,49√
𝐸

𝑓y
 

Mesas de seções I, H 

 

0,56√
𝐸

𝑓y
 

       Fonte: Adaptado de NBR 8800 (2008, p.128). 

 

O Quadro 5 auxilia na caracterização do fator de redução total 𝑄 com a relação de 

largura e espessura (𝑏/𝑡)lim em função do módulo de elasticidade  𝐸 e o limite de escoamento 

𝑓y do material empregado. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Neste trabalho a modalidade de pesquisa classifica-se como descritiva, pois tem como 

principal objetivo apresentar cálculos e análises que permitam a correta verificação do 

dimensionamento de uma viga de rolamento. 
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As informações necessárias para pesquisa foram levantadas por meio de livros e normas 

técnicas que orientam este tipo de trabalho. 

Trata-se especificamente da verificação da viga de rolamento de uma monovia 

construída em aço, com perfil laminado tipo “I” de medidas comerciais e recentemente instalada 

em uma empresa do ramo metal mecânico situada no município de Rio do Sul, SC. 

As ações atuantes e suas combinações são identificadas, majoradas e posteriormente 

confrontadas com os limites de resistência do elemento estudado. 

Estes limites são encontrados a partir das premissas de cálculo estabelecidos pela norma 

brasileira ABNT NBR 8800:2008 que trata de projeto de estruturas de aço e estruturas mistas 

de aço e concreto. 

Os cálculos foram realizados através da aplicação das equações expostas pela NBR 

8800:2008. Exceto as solicitações (ações), que foram detalhadas para melhor compreensão, os 

demais cálculos são apresentados de modo resumido, ou seja, equação e resposta. 

 

 

4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Nesta seção são apresentados todos os cálculos realizados para a verificação do 

dimensionamento da viga de rolamento estudada. Sendo que, para permitir resultados 

conclusivos sobre as condições de uso seguro esta é condicionada a fundamentação teórica já 

exposta. 

 

 

4.1 VIGA 

 

As características geométricas do perfil em estudo e suas propriedades mecânicas são 

fornecidas pelo fabricante em forma de quadro que aqui, encontra-se adaptada para melhor 

apreciação. 
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Quadro 6 - Características geométricas do perfil ASTM A572 Grau 50 - W250 x 44,8 

Ix 7158 cm4 Iy 704 cm4

Wx 538,2 cm³ Wy 95,1 cm³

rx 11,15 cm ry 3,50 cm

Zx 606,3 cm³ Zy 146,4 cm³

d 266 mm rt 3,96 cm

bf 148 mm It 27,14 cm4

tw 7,6 mm bf   /2tf 5,69

tf 13,0 mm d’/tw 28,95

h 240 mm Cw 112398 cm6

d' 220 mm u 1,09 m²/m

A 57,6 cm² peso/m 44,8 kg/m
 

Fonte: Adaptado de Gerdau (2016). 

 

Limite de Escoamento 𝑓𝑦= 345 Mpa ou 34,5 kN/cm² 

A viga em estudo apresenta comprimento linear de 7,5 metros (750 cm), possuindo um 

apoio em cada extremidade, sendo calculados considerando a viga simplesmente apoiada. Seu 

carregamento, além do peso próprio, é concentrado na metade do seu comprimento total, 

visando à condição mais crítica para o momento fletor e todo na extremidade para o 

cisalhamento. 

 

 

4.2 AÇÕES 

 

Mediante o exposto na fundamentação teórica, são caracterizadas as solicitações que 

agirão sobre a viga, sendo divididas em permanentes e variáveis. 

As ações permanentes, formadas pelo peso próprio do elemento, incluem os pesos de 

equipamentos e instalações permanentes. Que neste caso são: 

 Carregamento permanente distribuído: peso próprio (G1) = 44,8 kg/m (0,439 kN/m). 

Comprimento da viga (ℓ): 7,5 metros (750 cm); 

 

𝐹Gi,k = (G1ℓ) = (0,439 ×  7,5) = 3,3 𝑘𝑁 

 

As ações variáveis são as que apresentam variações significativas durante a vida útil da 

construção e causadas pelo uso da estrutura. Neste estudo foram considerados: 

 Carregamento variável concentrado: capacidade da Talha (Q1) = 2000 kg (19,6 kN); 
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 Carregamento variável concentrado: peso próprio da Talha (Q2) = 250 kg (2,4 kN). 

 

𝐹Q1,k = Q1 + Q2 = 19,6 + 2,4 = 22,1 𝑘𝑁 

 

Todas as cargas variáveis são consideradas principais, pois todas sempre agirão juntas 

durante o içamento e a movimentação, portanto 𝐹Qj,k = 0 𝑘𝑁. 

Não existem outras combinações que possam fornecer valores mais significativos, além 

da combinação ultima normal. 

Conforme o Quadro 1, os coeficientes de ponderação para as ações permanentes e 

variáveis são classificados como normais e definidos como: 

γg = 1,25 peso próprio da estrutura; e 

γq = 1,5 decorrente do uso e ocupação. 

Sendo esta resolvida abaixo: 

 

𝑆d = 𝐹d = (γgi 𝐹Gi,k) + γql𝐹Q1,k = (1,25 × 3,3) + 1,5 × 22,1 = 37,2 𝑘𝑁 

 

Aplicando os coeficientes de ponderação nas fórmulas expostas por Provenza (1996), 

temos o momento máximo solicitante de cálculo definido pelo somatório dos momentos 

atuantes definidos por: 

Carregamentos distribuídos: 

 

𝑀máx =
𝑃γg𝐿

2

8
=
0,00439 × 1,25 × 7502

8
= 386,1 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 

 

Carregamentos concentrados: 

 

𝑀máx =
𝑃γq𝐿

4
=
[(19,6 + 2,4) × 1,5] × 750

4
= 6205,8 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 

 

𝑀Sd = Σ𝑀máx = 6591,9 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 

 

4.3 RESISTÊNCIAS 

 

Para a determinação da resistência ao esforço cortante 𝑉Rd e a flexão 𝑀Rd da viga é 

fundamental conhecer sua esbeltez geométrica λ e a correspondente a plástificação λp. 
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O material utilizado na construção da viga é o ASTM A572 Grau 50 com limite de 

escoamento 𝑓y igual a 345 MPa ou 34,5 kN/cm². 

O coeficiente de ponderação das resistências para o estado-limite último (ELU) 

relacionados a escoamento e flambagem em combinações normais é definidos como 𝛾a1 =

1,10. 

Para o esforço cortante solicitante de cálculo (𝑉Sd) tem-se o valor correspondente a 

máxima carga atuando sobre um dos apoios, neste caso: 

 

𝑉Sd = 𝐹d = 37,2 𝑘𝑁 

 

Para a força cortante resistente de cálculo (𝑉Rd) faz-se a verificação quanto à esbeltez 

do elemento: 

λ =
ℎ

𝑡𝑤
=
𝑑′

𝑡𝑤
= 28,9 

 

Sem enrijecedores 𝑘𝑣 = 5,00 

λp = 1,10√
𝑘𝑣𝐸

𝑓𝑦
= 59,2 

 

Tem-se: 

λ ≤ λp 

28,9 ≤ 59,2 ⟹ 𝑜𝑘! 

 

Observa-se que o índice de esbeltez λ é menor que o correspondente a plástificação λP, 

sendo então determinada a resistência da viga pelo esforço cortante de plástificação da alma 

por cisalhamento 𝑉pℓ, sendo: 

 

𝐴𝑤 = 𝑑𝑡𝑤 = 20,2 𝑐𝑚² 

𝑉pℓ = 0,60𝐴𝑤𝑓𝑦 = 418,5 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑 =
𝑉𝑝ℓ

𝛾𝑎1
=
418,5

1,1
= 380,4 𝑘𝑁 

Então: 

𝑉Sd ≤ 𝑉Rd 

37,2 ≤ 380,4 ⟹ 𝑜𝑘! 
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O esforço cortante atuante na viga 𝑉Sd é inferior a 10% de sua resistência ao 

cisalhamento 𝑉Rd. Esse resultado é compreendido pela característica construtiva adotada, pois, 

a viga é constituída por um perfil laminado de mesmas propriedades ao longo de seu 

comprimento, tendo sua resistência voltada ao momento fletor e a flambagem que agem nas 

regiões mais distantes dos apoios.  

Para que os cálculos relacionados a momentos fletores sejam validados quanto a análise 

elástica, o momento fletor resistente de cálculo não pode ser maior que: 

 

𝑀Rd ≤ 1,5𝑊 
𝑓y

𝛾a1
 

 

Onde, 𝑊 é o módulo de resistência elástico mínimo da seção transversal do perfil em 

relação ao eixo fletido. 

Logo temos: 

𝑀Rdx = 25319,9 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 

𝑀Rdy = 4474,0 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 

 

Para a flambagem local da mesa comprimida (FLM) é preciso realizar a verificação 

quanto a esbeltez: 

λ =
𝑏

𝑡
=
𝑏f
2𝑡f

= 5,7 

 

𝑏/𝑡 é a relação entre a largura e espessura aplicável à mesa do perfil; no caso de seções 

I e H, 𝑏/𝑡 refere-se à mesa comprimida, onde 𝑏 é a metade da largura total. 

 

λp = 0,38√
𝐸

𝑓y
= 9,1 

 

λp – Parâmetro de esbeltez correspondente a plástificação. 

No momento fletor resistente de cálculo (𝑀Rd) para FLM temos: 

 

λ ≤ λP 

5,692 ≤ 9,149 ⟹ 𝑜𝑘! 
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Aqui, também observa-se que o índice de esbeltez λ é menor que o correspondente a 

plástificação λP, sendo então determinada a resistência da viga pelo momento fletor de 

plástificação, para solicitações verticais 𝑀pℓx e horizontais 𝑀pℓy, sendo: 

 

𝑀pℓ = 𝑍 × 𝑓𝑦 

𝑀pℓx = 20917,4 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 

𝑀pℓy = 5050,8 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 

 

Para então, calcular o valor do momento fletor resistente de cálculo 𝑀Rd para 

solicitações verticais 𝑀Rdx e horizontais 𝑀Rdy, sendo: 

 

𝑀Rd =
𝑀𝑝ℓ

𝛾𝑎1
 

𝑀Rdx = 19015,8 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 

𝑀Rdy = 4591,6 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 

 

Atendendo a validação quanto a análise elástica temos: 

 

19015,8 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 ≤ 25319,9 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 ⟹ 𝑜𝑘! 

4591,6 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 ≤ 5050,8 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 ⟹ 𝑜𝑘! 

 

E momento fletor solicitante de cálculo: 

 

𝑀Sd < 𝑀Rd 

6591,9 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 < 19015,9 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 ⟹ 𝑜𝑘! 

659,2 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 < 4591,6 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 ⟹ 𝑜𝑘! 

 

Entende-se aqui que a solicitação é expressivamente menor que a resistência e que para 

flambagem local da mesa comprimida (FLM) esta viga é considerada compacta. 

Na flambagem local da alma (FLA) faz-se também a verificação quanto a esbeltez: 

 

λ =
ℎ

𝑡𝑤
=
𝑑′

𝑡𝑤
= 28,9 

λp = 3,76√
𝐸

𝑓y
= 90,5 
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No momento fletor resistente de cálculo (𝑀Rd) para FLA temos: 

𝜆 ≤ 𝜆P 

28,9 ≤ 90,5 ⟹ 𝑜𝑘! 

 

Tendo-se o índice de esbeltez também menor que o correspondente a plástificação, 

considera-se o mesmo valor de resistência determinada para FLM. 

Para flambagem lateral com torção (FLT) tem-se a esbeltez definida por: 

 

λ =
𝐿b
𝑟y
= 213 

λp = 1,76√
𝐸

𝑓y
= 42,4 

λr =
1,38√𝐼y𝐽

𝑟y𝐽β1
√1 + √1 +

27𝐶wβ1
2

𝐼y
= 140,1 

 

Sendo λ > λr então: 

𝑀Rd =
𝑀cr

γa1
≤
𝑀pℓ

γa1
= 6899,6 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 

 

6591,9 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 ≤ 6899,6 𝑘𝑁. 𝑐𝑚 ⟹ 𝑜𝑘! 

 

Nesta análise observa-se que o índice de esbeltez λ é maior que o correspondente ao 

início do escoamento λr, caracterizando a viga como esbelta e  sendo então determinada a 

resistência pelo menor valor da comparação entre momento fletor de plástificação 𝑀pℓ e o 

momento fletor de flambagem elástica 𝑀cr, sendo neste caso 𝑀cr.  

Ainda nesta análise, identifica-se que, dentre as três possibilidades de falha por 

flambagem, esta é a condição mais importante a se considerar, pois é a mais próxima do limite 

de resistência da viga. 

Fica claro aqui, que o comprimento destravado do vão é o principal responsável pelo 

valor de resistência ser tão próximo ao da solicitação, pois quanto maior o comprimento livre 

da viga, menor é a sua resistência a flambagem lateral. 

Entende-se por fim que, para aumentar sua resistência lateralmente, deve-se adicionar 

contenções laterais de modo e garantir a diminuição do vão livre. 

Restando ainda a simples checagem das possíveis deformações, busca-se a comparação 

do limite recomendado pela norma com a existente na viga. 
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Flecha limite: 

ℓ

600
= 1,25 𝑐𝑚 

Flecha encontrada: 

𝛿x = √
1

5
×
P𝐿3

48𝐸𝐼
= 0,696 𝑐𝑚 ≤ 1,25 ⟹ 𝑜𝑘! 

𝛿y = √
1

5
×
P𝐿3

48𝐸𝐼
= 0,708 𝑐𝑚 ≤ 1,25 ⟹ 𝑜𝑘! 

 

As deformações verticais e horizontais existentes são menores que as recomendadas, 

sendo tradadas como adequadas à aplicação. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho verificou o dimensionamento de uma viga de rolamento metálica, 

caracterizando as ações atuantes no elemento para posterior constatação, através de cálculos, 

do uso seguro da estrutura. 

Diante dos resultados obtidos através do método dos estados limites, destaca-se que a 

viga de rolamento da monovia atualmente utilizada, possui adequada capacidade de sustentação 

das solicitações, de forma segura e atendendo ao disposto na NBR 8800/2008. 

Neste trabalho é possível constatar que o objetivo foi alcançado, pois, através do método 

de combinação das ações foram identificados os valores das solicitações que agem sobre o 

elemento estudado. Foram também identificados os valores das resistências do perfil adotado, 

sendo estes obtidos com a análise de esbeltez geométrica e a correspondente a plástificação, 

para a posterior definição dos valores limites de resistência para a flambagem local da mesa 

comprimida (FLM), da flambagem local da alma e a flambagem lateral por torção.  

A comparação dos valores das solicitações com os das resistências, apresentou 

conformidade para o uso seguro da estrutura. Entretanto, e apesar das resistências FLM, FLA e 

o esforço cortante resistente de cálculo 𝑉Rd apresentarem valores muito superiores ao mínimo 

necessário, denotando superdimensionamento do elemento, constata-se que a flambagem lateral 

por torção (FLT) apresentou o valor de resistência muito próximo do mínimo necessário, 

mostrando que, para aumentar sua resistência lateralmente, devem-se adicionar contenções 

laterais de modo e garantir a diminuição do vão livre. 
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Os resultados apresentados mostram o quão importante é a realização dos cálculos de 

verificação e atendimento a condições normativas, pois, somente desta forma, um engenheiro 

pode garantir que uma estrutura atenda à sua função sem entrar em colapso e sem deformar. 

Preservando a segurança da estrutura e daqueles que a usufruem. 
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COMPARAÇÃO DE ESFORÇOS ORIUNDOS DO VENTO EM PILARES DE 

FECHAMENTO CONTRAVENTADOS E NÃO CONTRAVENTADOS 

 

Álvaro Capela Coelho Merini1 

Luiz Gustavo Hess2 

 

 

RESUMO 

O estudo busca avaliar os esforços do vento em pilares de fechamento contraventados e não contraventados. Diante 

disso, esta pesquisa contribui para uma avaliação de esforços oriundos do vento em pilares de fechamento de 

oitões, considerando uma situação com contraventamento rígido, fazendo-se a utilização de um perfil metálico 

entre os pilares, e outra sem contraventamento. Dessa forma, realizou-se uma pesquisa descritiva, com abordagem 

quantitativa dos dados. Para a avaliação dos esforços, foram realizadas simulações de dois modelos estruturais no 

programa computacional SAP 2000, baseado no método de elementos finitos. Os resultados desse estudo 

evidenciam que os pilares não contraventados apresentam esforços de momento fletor mais elevados em sua base 

se comparado aos pilares contraventados, cujos valores podem ter sido influenciados pelo fato do elemento de 

rigidez inserido transferir parte dos esforços para o pórtico em que está sendo vinculado.  

 

 

Palavras-chave: Vento. Contraventamento rígido. Pilares. 

 

 

ABSTRACT 

The study aims to evaluate the wind's efforts on closed and non-contravent closing posts. Therefore, this research 

contributes to an evaluation of the efforts of the wind in the pillars of octopus closing, considering a situation with 

rigid bracing, using a metallic profile between the pillars, and another without bracing. In this way, a descriptive 

research was carried out, with a quantitative approach of the data. For the evaluation of the efforts, simulations of 

two structural models were performed in the computer program SAP 2000, based on the finite element method. 

The results of this study show that the non-contra-tensioned abutments present higher bending moment forces at 

their base when compared to the contravened abutments, whose values may have been influenced by the fact that 

the inserted stiffness element transfers part of the stresses to the portico in which it is being linked. 

 

 

Keywords: Wind. Rigid bracing. Pillars. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Toda estrutura está sujeita à ações externas, sejam estas permanentes, variáveis ou 

excepcionais. De acordo com Silva e Pannoni (2010), as ações são causas que provocam as 

forças nas estruturas, gerando, consequentemente, os esforços solicitantes internos de 

                                                           
1 Acadêmico do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 

– UNIDAVI.  
2 Professor do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 

– UNIDAVI. Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Administração pela Universidade do Vale dos Sinos 

– UNISINOS.  
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momentos fletores, torçores, forças normais e cortantes. Diante disso, o efeito mais nocivo 

causado pela ação do vento é o momento fletor. Para Botelho e Marchetti (2013), momento 

fletor é uma relação de “Força x Distância”, ao qual tende-se girar um elemento aplicando-lhe 

uma força.  

Segundo Chamberlain, Ficanha e Fabeane (2013), as ações oriundas do vento devem ser 

avaliadas em edificações mais esbeltas e com pouco travamento, sendo de grande importância 

sua consideração no dimensionamento de edifícios industriais. Em virtude disso, o vento deve 

ser considerado a todo rigor, conforme as prescrições da norma NBR 6123 (1988). 

Os galpões industriais em estruturas pré-fabricadas geralmente são compostos por 

pórticos, que, conforme Dias (1997) consiste em elementos horizontais e verticais vinculados 

entre si. Os pórticos de fachada, denominados oitões, geralmente recebem uma carga de vento 

alta, fazendo com que, consequentemente, os pilares de fechamento se submetam a valores 

elevados de momento fletor em sua base. Os pilares de fechamento dos oitões, em sua maioria, 

são mais altos que os demais, possuem vinculação de engaste na base e são rotulados no topo, 

o que justifica os maiores valores de momento fletor oriundos do vento. 

Por se tratar de estruturas mais flexíveis, os galpões em elementos pré-fabricados 

necessitam, muitas vezes, de sistemas de contraventamento, ou seja, barras colocadas nas 

estruturas com a finalidade de garantir a estabilidade do conjunto de elementos estruturais 

durante a vida útil da edificação, fornecendo rigidez espacial. Geralmente os sistemas de 

contraventamento utilizados em galpões consistem na utilização de perfis metálicos que 

fornecem travamento rígido (BELLEI, 2010). 

Diante do exposto, esta pesquisa busca responder a seguinte questão: quais os valores 

correspondentes aos esforços internos oriundos da ação do vento em pilares de fechamento 

contraventados e não contraventados? Nesse âmbito, a presente pesquisa busca avaliar os 

esforços do vento em pilares fechamento contraventados e não contraventados. 

O presente trabalho se justifica pela necessidade do conhecimento dos esforços que 

tentam desestabilizar um sistema estrutural, buscando esclarecer o comportamento de uma 

estrutura com e sem travamento. Além disso, o conhecimento dos esforços atuantes é um fator 

determinante na tomada de decisões do sistema estrutural a ser adotado, o qual influencia 

diretamente nos custos e na segurança da edificação. Dessa forma, é possível tornar as estruturas 

mais seguras e viáveis, evitando que a durabilidade e a vida útil da edificação seja 

comprometida por falta de avaliação de todos os esforços envolvidos. 

 



65 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, a. 8 (n. 27), p.63-85, out./dez. 2017. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

No referencial teórico aborda-se os processos recomendados pela NBR 6123 (1988) 

para determinação da carga do vento, considerando todos os aspectos necessários. 

 

 

2.1 CARGAS DEVIDAS AO VENTO 

 

O vento exerce força dinâmica em uma estrutura que, para fins de cálculos, transforma-

se em força estática, admitindo algumas restrições. Como o vento atua sobre uma área da 

edificação, é necessário que se determine a pressão dinâmica que está incidindo nas fachadas 

para que se façam as análises dos esforços horizontais provenientes de sua ação. Segundo Bellei 

(2010, p. 91) “a pressão dinâmica depende essencialmente da velocidade característica do vento 

e dos fatores que a influenciam”.  Dessa forma, têm-se: 

 

𝑞 = 0,613 ∙ 𝑉𝑘2 

 

𝑞: pressão dinâmica; 

𝑉𝑘: velocidade característica do vento. 

As cargas provenientes da ação do vento que atuam em uma estrutura devem ser 

avaliadas considerando o local da edificação, tipo de terreno, altura da edificação, rugosidade 

do terreno e tipo de ocupação (GONÇALVES et al., 2007). 

 

 

2.1.1 Velocidade característica do vento 

 

Conforme trata a Norma Brasileira NBR 6123 (1988), a velocidade básica do vento, Vₒ, 

é a velocidade de uma rajada de 3 segundos, excedida em média uma vez em 50 anos. Dessa 

forma, é possível visualizar o mapa das isopletas da velocidade básica no Brasil através da 

figura 1. 
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Figura 1 – Velocidade básica do vento no Brasil  

 
Fonte: NBR 6123 (1988).  

 

A partir da velocidade básica do vento, a NBR 6123 (1988) especifica que é possível 

determinar a velocidade com que ele incidirá na edificação, ou seja, velocidade característica 

Vk. Essa velocidade considera aspectos particulares, tais como: topografia local, rugosidade do 

terreno, altura da edificação e suas dimensões, tipo de ocupação e risco de vida. Dessa forma, 

a velocidade característica pode ser obtida através da seguinte equação: 

 

𝑉𝑘 = 𝑉𝑜 ∙ 𝑆1 ∙ 𝑆2 ∙ 𝑆3 

 

𝑉𝑜: velocidade básica do vento; 

𝑆1: fator topográfico; 

𝑆2: fator relativo à rugosidade do terreno e às dimensões da edificação; 

𝑆3: fator estatístico referente ao tipo de ocupação e risco de vida. 
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2.1.1.1 Fator topográfico S1 

 

De acordo com a NBR 6123 (1988), o fator topográfico (S1) leva em consideração as 

grandes variações na superfície do terreno, ou seja, acelerações encontradas perto de colinas, 

proteção e afunilamento em vales, podendo ser classificado de acordo com a figura 2. 

 

 Figura 2 – Classificação do fator topográfico (S1) 

 
 Fonte: NBR 6123 (1988) 

 

 

2.1.1.2 Fator rugosidade S2 

 

O fator S2 considera o efeito combinado da rugosidade do terreno, da variação de 

velocidade com a altura do terreno e das dimensões da edificação ou do elemento em 

consideração. A velocidade do vento está diretamente associada com a rugosidade do terreno, 

sendo considerados os obstáculos naturais ou artificiais. Dessa forma, a NBR 6123 (1988) 

considera cinco categorias, conforme o quadro 1. 

 

Quadro 1 – Categorias para determinação do coeficiente S2 

Definição das categorias conforme a NBR 6123 (1988) 

Categoria Descrição 
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I 
Superfícies lisas de grandes dimensões, com mais de 5 km de extensão, medidas na direção do 

vento incidente. Exemplos: mar calmo; lagos e rios. 

II 

Terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, com poucos obstáculos, como árvores 

e edificações baixas. A cota média dos obstáculos é considerada igual a um metro ou inferior. 

Exemplos: campos de aviação; pradarias; zonas costeiras planas; pântanos de vegetação rala;  

III 

Terrenos planos ou ondulados com obstáculos como sebes ou muros, poucos quebra-ventos de 

árvores, edificações baixas e esparsas. A cota média dos obstáculos é considerada igual três 

metros. Exemplos: casas de campo, com exceção das partes com mato; subúrbios a considerável 

distância de grandes cidades, com casas baixas e esparsas. 

IV 

Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados, em zona florestal, industrial 

ou urbanizada. A cota média dos obstáculos é considerada igual 10 metros ou maiores, que 

ainda não podem ser considerados na categoria V. Exemplos: zonas de parques e bosques com 

muitas árvores; cidades pequenas e seus arredores; áreas industriais plena ou parcialmente 

desenvolvidas;  

V 

Terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos e pouco espaçados. A cota média 

dos obstáculos é considerada superior a 25 metros. Exemplos: florestas com árvores altas de 

copas isoladas; centros de grandes cidades; complexos industriais bem desenvolvidos. 

Fonte: Adaptado da NBR 6123 (1988). 

 

Referente as dimensões das edificações, a NBR 6123 (1988) define três classes de 

edificações, conforme o quadro 2, levando em conta os intervalos de tempo para cálculo da 

velocidade média, correspondendo a rajadas de vento em 3, 5 e 10 segundos paras as classes A, 

B e C respectivamente. 

 

Quadro 2 – Classes de edificações e seus elementos para determinação do coeficiente S2 

Classe Descrição 

A 

Todas as unidades de vedação, seus elementos de fixação e peças individuais da estrutura sem 

vedação. Toda edificação na qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal 

(onde incide o vento) não exceda 20 metros. 

B 
Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da 

superfície frontal (onde incide o vento) esteja entre 20 e 50 metros. 

C 
Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da 

superfície frontal (onde incide o vento) exceda 50 metros. 

Fonte: Adaptado da NBR 6123 (1988). 

 

Com as classes e categorias definidas, parte-se para a associação dos dados e 

interpretação do quadro 3, definindo o fator S2 que será utilizado no cálculo, baseando-se na 

altura relativa de influência do vento (Z), conforme recomenda a NBR 6123 (1988). 

 
Quadro 3 – Fator rugosidade do terreno, dimensões da edificação e altura acima do terreno (S2) 

Z 

(m) 

Categoria 

I II III IV V 

Classe  Classe  Classe  Classe  Classe 

A B C A B C A B C A B C A B C 

≤ 5 1,06 1,04 1,01 0,94 0,92 0,89 0,83 0,86 0,82 0,79 0,76 0,73 0,74 0,72 0,67 

10 1,10 1,09 1,06 1,00 0,98 0,95 0,94 0,92 0,88 0,86 0,83 0,80 0,74 0,72 0,67 

15 1,13 1,12 1,09 1,04 1,02 0,99 0,98 0,96 0,93 0,90 0,88 0,84 0,79 0,76 0,72 

20 1,15 1,14 1,12 1,06 1,04 1,02 1,01 0,99 0,96 0,93 0,91 0,88 0,82 0,80 0,76 

30 1,17 1,17 1,15 1,10 1,08 1,06 1,05 1,03 1,00 0,98 0,96 0,93 0,87 0,85 0,82 

40 1,20 1,19 1,17 1,13 1,11 1,09 1,08 1,06 1,04 1,01 0,99 0,96 0,91 0,89 0,86 

Fonte: Adaptado da NBR 6123 (1988). 
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2.1.1.3 Fator estatístico S3 

 

O fator estatístico leva em conta o grau de segurança requerido e a vida útil da 

edificação, tendo por base o período de 50 anos. A NBR 6123 (1988) estabelece valores 

mínimos para este coeficiente, incluindo efeitos de impacto que variam de 0,83 a 1,1. 

Por outro lado, Blessmann (2001), por motivos de segurança, recomenda considerar o 

fator estatístico S3 = 1,00, pois a ruína de uma edificação não deve ser tratada de maneira 

diferenciada com relação ao número maior ou menor de pessoas que ocupam o espaço, já que 

basta apenas um indivíduo presente para que a segurança alheia seja comprometida. 

 

 

2.1.2 Coeficientes de pressão e forma aerodinâmicos 

 

De acordo com Silva e Pannoni (2010), o vento, ao incidir sobre uma edificação, causa 

efeitos de pressão e sucção. Dentro deste conceito, para edificações com geometria retangular, 

como galpões industriais, há ocorrência de pressão na fachada que está incidindo o vento e 

sucção nas demais. 

Gonçalves et al. (2007, p.39) afirmam que “os coeficientes de pressão e forma envolvem 

outros dois coeficientes, o de pressão externa e interna”. O coeficiente de pressão externa avalia 

a condição do vento atuando diretamente nas edificações que possuem paredes com base 

retangular. Já o de pressão interna leva em consideração a permeabilidade da edificação, 

portanto, é necessário relacionar a área total da fachada analisada e a área das aberturas.  

A NBR 6123 (1988) fornece valores recomendados de coeficientes de pressão externa 

(Cpe) e coeficientes de forma (Ce) para vários tipos de edificações, conforme o quadro 4. 

 

Quadro 4 – Coeficientes forma (Ce) e pressão externa (Cpe) 

Altura relativa 

Valores de Ce para 

CPe 
médio 

α=0° α=90° 

A1 e 

B1 

A2 e 

B2 
C D A B 

C1 e 

D1 

C2 e 

D2 

 

𝟏 ≤
𝒂

𝒃
≤
𝟑

𝟐
 -0,8 -0,5 +0,7 -0,4 +0,7 -0,4 -0,8 -0,4 -0,9 

𝟐 ≤
𝒂

𝒃
≤ 𝟒 -0,8 -0,4 +0,7 -0,3 +0,7 -0,5 -0,9 -0,5 -1,0 

𝟏 ≤
𝒂

𝒃
≤
𝟑

𝟐
 -0,9 -0,5 +0,7 -0,5 +0,7 -0,5 -0,9 -0,5 -1,1 
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𝟐 ≤
𝒂

𝒃
≤ 𝟒 -0,9 -0,4 +0,7 -0,3 -0,7 -0,6 -0,9 -0,5 -1,1 

 

𝟏 ≤
𝒂

𝒃
≤
𝟑

𝟐
 -1,0 -0,6 +0,8 -0,6 +0,8 -0,6 -1,0 -0,6 -1,2 

𝟐 ≤
𝒂

𝒃
≤ 𝟒 -1,0 -0,5 +0,8 -0,3 +0,8 -0,6 -1,0 -0,6 -1,2 

Fonte: NBR 6123 (1988). 

 

A NBR 6123 (1988) recomenda que se faça uma analogia para determinar os 

coeficientes em todas as faces da edificação, considerando a incidência do vento a 0° e 90° 

(figura 3). 

 

Figura 3 – Incidência do vento na estrutura a 0° e 90° 

 
Fonte: NBR 6123 (1988). 

 

 De acordo com a NBR 6123 (1988), é necessário realizar algumas considerações: 

a) Para a/b entre 3/2 e 2, interpolar linearmente; 

b) Para o vento a 0°, nas partes A3 e B3, o coeficiente de forma Ce tem os seguintes 

valores: 

- para a/b = 1: mesmo valor das partes A2 e B2; 

- para a/b = ≥ 2: Ce = -0,2; 

- para 1 < a/b < 2: interpolar linearmente; 

c) Para cada uma das incidências do vento (0° ou 90°), o coeficiente de pressão médio 

externo, Cpe médio, é aplicado à parte de barlavento das paredes paralelas ao vento. 

Para o coeficiente de pressão interna, Bellei (2010) faz algumas considerações que 

podem ser visualizadas no quadro 5, visto que estes valores são os mais usuais para galpões 

industriais. Caso a situação não se encaixe nas seguintes, deve-se recorrer à NBR 6123 (1988). 



71 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, a. 8 (n. 27), p.63-85, out./dez. 2017. 

Quadro 5 – Coeficientes de pressão interna 

Cpi Descrição 

-0,3 ou 0,0 Quatro faces igualmente permeáveis. 

-0,2 ou 0,0 
Edificações efetivamente estanques e com janelas fixas que tenham uma probabilidade 

desprezível de serem rompidas por acidente. 

Fonte: Adaptado de Bellei (2010). 

 

Além dos coeficientes de pressão e forma em fachadas, a NBR 6123 (1988) recomenda 

analisar a influência do vento em telhados. Dessa forma, pode-se determinar os coeficientes de 

pressão e forma em telhados de duas águas com base nos dados do quadro 6. 

 

Quadro 6 – Coeficientes de forma (Ce) e pressão externa (Cpe) em telhados de duas águas 

Altura relativa Graus 

Ce 

α=90° α=0° 

EF GH EG FH 

 

0 -0,8 -0,4 -0,8 -0,4 

5 -0,9 -0,4 -0,8 -0,4 

10 -1,2 -0,4 -0,8 -0,6 

15 -1,0 -0,4 -0,8 -0,6 

20 -0,4 -0,4 -0,7 -0,6 

 

0 -0,8 -0,6 -1,0 -0,6 

5 -0,9 -0,6 -0,9 -0,6 

10 -1,1 -0,6 -0,8 -0,6 

15 -1,0 -0,6 -0,8 -0,6 

20 -0,7 -0,5 -0,8 -0,6 

 

0 -0,7 -0,6 -0,9 -0,7 

5 -0,7 -0,6 -0,8 -0,8 

10 -0,7 -0,6 -0,8 -0,8 

15 -0,8 -0,6 -0,8 -0,8 

20 -0,8 -0,6 -0,8 -0,8 

Fonte: Adaptado da NBR 6123 (1988). 

 

Para o telhado, também é necessário realizar uma relação das dimensões da edificação, 

considerando a inclinação do telhado, sendo necessário enquadrar em uma das três situações 

tratadas no quadro 6 e definir os coeficientes para relacionar com a carga do vento atuante. 

 

 

2.2 ESTUDOS RELACIONADOS 

 

Raymundo, Carvalho e Camilo (2011) ao verificar a influência da laje funcionando 

como diafragma rígido na distribuição dos esforços entre os elementos de contraventamento, 

constataram que a transferência dos esforços nos pórticos de uma estrutura dependem 
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diretamente da proporcionalidade de rigidez entre tais elementos e também como são dispostos 

em planta no pavimento, ou seja, a distância entre os elementos de contraventamento. 

Teixeira (2012) buscou, em seu estudo, analisar um sistema de contraventamento rígido 

em oitões de uma estrutura pré-fabricada, enfatizando os pilares. Evidenciou-se que com a 

presença do elemento de travamento rígido, houve uma diminuição significativa dos esforços 

ocasionados pelo vento e, consequentemente, contribuiu para o travamento da estrutura como 

um todo. 

Conforme Chaves (2009), ao analisar tipologias diferentes de contraventamentos a fim 

de minimizar os esforços horizontais, os elementos de travamento influenciam e ajudam a 

combater, de maneira significativa, os deslocamentos laterais de uma estrutura, variando 

proporcionalmente em relação à altura da edificação. 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa se classifica como descritiva, pois tem como objetivo descrever os 

esforços do vento em pilares fechamento contraventados e não contraventados, envolvendo 

cálculos. 

Quanto à abordagem do problema, esta pesquisa é quantitativa. Para Martins e 

Theóphilo (2009), na pesquisa quantitativa busca-se definir variáveis, a fim de compreender o 

fenômeno avaliado. 

Para a pesquisa, foi definido um caso hipotético como objeto de estudo, simulando uma 

situação usual de estruturas de galpões de uso geral. Com base nisso, foram definidos alguns 

parâmetros para a determinação dos esforços do vento, que foram obtidos das recomendações 

da NBR 6123 (1988). Vale ressaltar que este estudo limita-se à galpões de até 10,0 metros de 

altura e aos demais parâmetros definidos no item 4.1, portanto, para outros casos, os resultados 

obtidos podem divergir dos encontrados nesta pesquisa. 

Também foram definidos modelos numéricos para a avaliação de esforços internos de 

momento fletor no programa computacional SAP 2000, tomando como base as cargas de vento 

encontradas por meio dos procedimentos recomendados pela NBR 6123 (1988). Dessa forma, 

foram determinados dois modelos de análise no software, simulando as duas situações distintas 

dos pilares com e sem contraventamento. 
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Na figura 4 é possível visualizar o primeiro modelo estrutural elaborado no programa 

computacional para simulação, admitindo que não haja nenhum elemento de travamento. 

Assim, foi considerado o sistema de pórtico plano para a análise numérica. 

 

Figura 4 – Modelo analítico sem contraventamento 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Para a segunda hipótese, foram inseridos perfis metálicos tubulares de seção 15x15cm 

como elementos de contraventamento rígido nos pilares, os quais foram vinculados ao pórtico 

subsequente, ligando-os à viga cobertura de seção “T”. Para este caso, foi necessário processar 

o modelo analítico como um pórtico espacial, evidenciado na figura 5. 

 

Figura 5 – Modelo analítico com contraventamento rígido 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 



74 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, a. 8 (n. 27), p.63-85, out./dez. 2017. 

Uma vez lançada a estrutura no programa computacional, os resultados obtidos do 

modelo analítico foram apresentados por meio de quadros e gráficos, a fim de comparar os dois 

casos avaliados. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Nesta seção apresenta-se a descrição e análise dos esforços oriundos do vento em pilares 

fechamento para um caso hipotético, iniciando pelos parâmetros para a determinação da pressão 

dinâmica, cálculo das cargas do vento e aplicação dos esforços do vento ao modelo analítico. 

 

 

4.1 PARÂMETROS PARA DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO DINÂMICA 

  

Para o cálculo das ações devidas ao vento nos pilares fechamento de um galpão de uso 

geral, foram definidos alguns parâmetros: 

 Altura do galpão: 10,0 metros (altura dos pilares com platibanda). 

 Inclinação do telhado: 5%. 

 Velocidade básica do vento em Santa Catarina: 43m/s. 

 Fator topográfico: terreno plano ou fracamente acidentado, S1 = 1,0. 

 Fator rugosidade S2: Terreno em área industrial, categoria IV e classe B. 

 Fator estatístico: alto fator de ocupação S3 = 1,0. 

Quanto à vedação, admite-se a utilização de placas pré-fabricadas, com poucas aberturas 

e cobertura em telhas metálicas. Na figura 6 visualiza-se a planta baixa do galpão e os pilares 

de fechamento que serão estudados, sendo estes os pilares PF1, PF2 e PF3. 
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Figura 6 – Plata baixa do galpão: locação dos pilares 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 

4.2 CÁLCULO DAS CARGAS DO VENTO 

 

Para determinar as cargas do vento, é necessário seguir as recomendações da NBR 6123 

(1988) tratadas anteriormente na revisão bibliográfica.  

 

 

4.2.1 Cálculo da pressão dinâmica do vento 

 

A velocidade característica do vento, pressão dinâmica e os fatores S1, S2 e S3 podem 

ser determinados conforme especificado no item 2.1.1.  

Para o fator S2 foi considerado o comportamento diferencial do vento ao longo da altura, 

portanto a cada 5,0 metros adotou-se um coeficiente relativo. É importante essa consideração, 

pois o vento age de maneira escalonar na estrutura, ao qual na base da edificação ocorre com 

menor incidência e aumenta de acordo com a altura, sendo o topo da estrutura ponto de maior 

influência de carga. No quadro 7 evidencia-se a determinação da pressão dinâmica do vento. 

 

Quadro 7 – Cálculo da velocidade característica e pressão dinâmica 

Z 

(m) 
𝑽𝒐 𝑺𝟏 𝑺𝟐 𝑺𝟑 

𝑽𝒌 = 𝑽𝒐 ∙ 𝑺𝟏 ∙ 𝑺𝟐 ∙ 𝑺𝟑 

(m/s) 

𝒒 = 𝟎, 𝟔𝟏𝟑 ∙ 𝑽𝒌𝟐 

(Kgf/m²) 

≤5 43 1,0 0,73 1,0 31,39 60,4 

10 43 1,0 0,80 1,0 34,40 72,9 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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4.2.2 Coeficientes de pressão e forma adotados 

 

Os coeficientes de pressão externos, foram definidos com base nas características 

geométricas da edificação, por meio de relações de proporção, conforme especificado no item 

no item 2.1.2. Na figura 7 demonstra-se os coeficientes de pressão externa adotados.  

 

Figura 7 – Coeficientes de pressão externa em paredes com vento a 0° 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Para o telhado, os coeficientes de pressão externa são definidos conforme a figura 8, 

cuja delimitação de regiões com diferentes coeficientes é recomendado pela NBR 6123 (1988). 

 

Figura 8 – Coeficientes de pressão externa no telhado com inclinação de 

5% considerando a incidência do vento a 0° 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Por se tratar de pilares do oitão, será avaliado o esforço do vento apenas no sentido a 0°, 

visto que esse é o caso mais nocivo para esta análise. Dessa forma, os coeficientes para o vento 

incidindo no ângulo de 90° não serão utilizados para determinação das cargas.  

Para os coeficientes internos, adotou-se a situação em que a edificação é estanque ao 

vento, portanto, os valores utilizados foram de -0,2 e 0,0. Para o cálculo do pórtico é necessário 

uma compilação entre os coeficientes, a fim de obter uma relação de interação entre os efeitos 

de pressão e sucção causados pelo vento. Na figura 9 evidencia-se as combinações dos 

coeficientes de pressão na incidência do vento a 0°. 

 

Figura 9 – Combinação dos coeficientes de pressão com vento a 0° utilizando os coeficientes de 

pressão interna -0,2 e 0,0 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Para a análise dos esforços, deve-se adotar a combinação mais nociva entre os 

coeficientes. Dessa forma, o caso II foi utilizado para a determinação dos esforços no oitão. 

Vale ressaltar que, para interpretação dos resultados, os valores positivos se referem ao esforço 

de compressão e os valores negativos aos esforços de tração.  

Os coeficientes de pressão devem ser multiplicados pela pressão dinâmica e 

considerados no pórtico, para posterior combinação com as demais ações atuantes na estrutura. 

Na figura 10 é possível visualizar os esforços resultantes da ação do vento no oitão. 
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Figura 10 – Esforços do vento a 0° no oitão 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

É importante ressaltar que a carga distribuída visualizada na vista lateral da figura 10 

deve ser multiplicada pela área de influência dos pilares, uma vez que os valores apresentados 

se referem à pressão dinâmica. Por outro lado, na vista frontal, a carga ilustrada já é resultante 

no pórtico, ou seja, consiste no valor da pressão dinâmica multiplicado pelo vão entre pórticos. 

 

 

4.3 APLICAÇÃO DOS ESFORÇOS DO VENTO AO MODELO ANALÍTICO 

 

Para a análise dos esforços internos nos pilares fechamento do oitão foram elaborados 

dois modelos de pórticos, a fim de conhecer o comportamento da estrutura perante às forças 

horizontais aplicadas com e sem contraventos. Nas duas situações, os pilares foram 

considerados engastados na base e com a presença de vigas cobertura de vinculação rotulada. 

A seção definida para as vigas é de 15x40cm e para os pilares é 30x50cm. Foi utilizado o 

programa computacional SAP200 para a análise numérica.4.3.1 Pilares não contraventados 

(modelo 1) 

Neste primeiro modelo a estrutura foi analisada como pórtico plano, sendo 

desconsiderado qualquer travamento neste pórtico em relação ao outro que dá sequência a 

estrutura. Na figura 11 demonstra-se os esforços de momento fletor atuantes com o vento 

incidindo a 0°. 
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Figura 11 – Momento fletor nos pilares do oitão sem contraventamento 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Para análise da influência do vento em pilares, os esforços de momento fletor são os 

mais nocivos e mais importantes para consideração no cálculo do elemento estrutural. Observa-

se que os esforços na base do pilar apresentam valores relativamente altos, na ordem de 20,4 

tfxm. 

É possível também conhecer os esforços de força cortante, que, neste caso, apresentam-

se em magnitude relativamente baixa. Através da figura 12, evidencia-se os esforços mais 

nocivos de momento fletor e força cortante para os pilares PF1 e PF3, já que representam o pior 

caso.   
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Figura 12 – Momento fletor e força cortante nos pilares mais solicitados sem contraventamento 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

É importante ressaltar que os valores para deformação devem ser desconsiderados, pois 

foi lançada uma armadura genérica nos pilares, já que o objetivo não envolve dimensionamento, 

mas sim conhecer os esforços envolvidos. 

 

 

4.3.2 Pilares contraventados (modelo 2)  

  

O segundo modelo foi avaliado como pórtico espacial, pois foram inseridos elementos 

de contraventamento rígido nos pilares de fechamento ligados a outro pórtico da estrutura. Foi 

aplicado um perfil metálico tubular de seção 15x15cm com a finalidade transmitir parte dos 

esforços para o outro pórtico. 

Para este caso, para o lançamento da viga de seção “T”, não se preocupou com a seção 

e armadura, assim como qualquer outro elemento. Foram apenas lançadas seções genéricas e 

bastante usuais em galpões de elementos pré-fabricados, pois o intuito da pesquisa é conhecer 

os esforços internos envolvidos e não procurar uma solução mais econômica ou eficaz, embora 

os parâmetros aqui definidos possam ser tomados como base para alcançar tais anseios. Na 

figura 13 é possível visualizar os esforços de momento fletor atuantes na estrutura, 

considerando a incidência do vento a 0°. 
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Figura 13 – Momento fletor nos pilares do oitão com contraventamento 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Através da figura 14, evidencia-se os esforços mais nocivos de momento fletor e força 

cortante no pilar PF2, além do deslocamento máximo. 

 

Figura 14 – Momento fletor e força cortante no pilar mais solicitado com contraventamento 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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4.3.3 Comparação dos dois modelos 

 

Com base nos valores obtidos de momento fletor para os dois modelos lançados no 

programa computacional SAP2000, faz-se a comparação dos resultados para verificar a 

influência dos contraventos rígidos no comportamento da estrutura. No Quadro 8 demonstra-se 

os esforços de momento fletor obtidos nos dois casos analisados. 

 

Quadro 8 – Momento fletor obtido nos dois modelos lançados no programa computacional SAP200, 

mostrando a situação com contravento e sem contravento rígido 

Momento fletor máximo na base dos pilares (kgf.m) 

Pilar Sem contraventamento Com contraventamento Redução de esforços 

PF1 20393,54 kgf.m 17270,98 kgf.m 15,3 % 

PF2 19728,00 kgf.m 18461,87 kgf.m 6,42 % 

PF3 20393,54 kgf.m 17270,99 kgf.m 15,3 % 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Nota-se que a presença dos contraventos rígidos influenciam de maneira a reduzir os 

esforços causados pelo efeito dinâmico do vento. Para os pilares PF1 e PF3 houve uma redução 

de momento fletor na ordem de 3122,56 kgfxm. Para o pilar PF3, houve uma redução menos 

significativa, totalizando 1266,13 kgfxm. No gráfico 1, é possível visualizar as diferenças 

encontradas entre os dois modelos lançados, com base nos dados do quadro 8. 

 

Gráfico 1 – Momento fletor obtido nos dois modelos simulados no programa computacional 

SAP200 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar os esforços do vento em pilares fechamento 

contraventados e não contraventados. Para isso, realizou-se uma pesquisa descritiva e com 

abordagem quantitativa dos dados. 

Após todas as análises e verificações realizadas através do programa computacional 

SAP 2000, constatou-se que a ação do vento provoca esforços de momento fletor relativamente 

altos na base dos pilares fechamento. Tal ocorrência pode ocasionar deformações excessivas ou 

até mesmo provocar a ruína da estrutura. 

No primeiro caso avaliado, o qual considera-se os pilares de fechamento sem 

contraventamento, é possível notar que o esforço de momento fletor é mais solicitante nos 

pilares PF1 e PF3. Essa diferença de valores pode ter sido originada, além da carga aplicada 

diretamente na estrutura, pelo efeito de sucção lateral, já que estes dois pilares encontram-se 

mais próximos à lateral da edificação, sofrendo com maior incidência tal esforço. Nestes dois 

pilares, os esforços de momento fletor são da ordem de 20393,54 kgfxm. 

Para o segundo caso hipotético, foi inserido o perfil metálico de contraventamento rígido 

ligando o oitão com o pórtico que dá sequência à edificação. Observa-se que os esforços de 

momento fletor tiveram uma diminuição mais significativa para os pilares PF1 e PF3, reduzindo 

15,3% perante à primeira hipótese. Por outro lado, nesta segunda situação, o pilar PF2 teve uma 

redução de esforços de 6,42% e apresenta-se como o pilar com maior momento fletor na base. 

Tal ocorrência pode ser justificada pelo fato da viga cobertura inserida no pórtico que está 

ligado o perfil metálico de travamento ter sofrido deformações excessivas, implicando efeitos 

de segunda ordem que podem influenciar diretamente na atuação de esforços e sua distribuição. 

Essa hipótese se justifica pelo fato do pilar PF2 se interligar, por meio do perfil metálico, com 

a viga cobertura no ponto onde o momento fletor da viga e suas deformações são máximas, ou 

seja, no meio do vão da mesma. 

Dessa forma, assim como Teixeira (2012), conclui-se que a presença do elemento de 

travamento rígido ocasionou em uma diminuição dos esforços ocasionados pelo vento e, 

consequentemente, contribuiu para o travamento da estrutura. Por outro lado, os valores não 

foram tão significativos, reduzindo menos que o esperado. 

Os elementos de travamento foram dispostos de acordo com a disposição dos pilares, 

pois, a vinculação do perfil metálico foi realizada no próprio pilar com a viga cobertura. Por 

outro lado, se as distâncias entre os pilares forem redefinidas, a transferência de esforços irá 

divergir, variando proporcionalmente ao posicionamento dos elementos de contraventamento 
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rígido. Portanto, assim como Raymundo, Carvalho e Camilo (2011), o posicionamento dos 

elementos de contraventamento em planta influenciam diretamente na rigidez e transferência 

de esforços entre os pórticos. Dessa forma, os resultados poderiam ter sido otimizados se 

houvesse uma nova disposição dos elementos de travamento, admitindo uma distância maior 

entre eles. 

Os resultados encontrados no presente estudo se associam com o previsto, embora se 

esperava obter uma redução de esforços de momento fletor mais significativa. Foi evidenciado 

que os pilares de fechamento do oitão se encontram bastante solicitados de carga do vento e 

podem ser estabilizados em diferentes parcelas com o uso de elementos de contraventamento 

rígido. Vale ressaltar que as deformações e deslocamentos da estrutura, em uma perspectiva 

geral, pode influenciar nos resultados obtidos, ao qual, em casos mais complexos, deve-se 

analisar os efeitos de segunda ordem envolvidos. 

A inserção dos elementos de contraventamento rígido torna a edificação mais onerosa, 

a troco de segurança. A não utilização destes elementos promove uma estrutura mais flexível, 

proporcionando vulnerabilidade quando houver incidência do vento em altas intensidades. 

Porém, há outras medidas que podem ser utilizadas para proporcionar rigidez à estrutura, tais 

como a inserção de mezaninos e vigas que proporcionam travamento contra as ações do vento 

implicadas. Essas configurações estruturais devem ser estudadas quanto à viabilidade, para que 

se tenha um bom aproveitamento da edificação e que, acima de tudo, atenda a real necessidade 

do contratante. 

Recomenda-se para pesquisas futuras, que sejam realizados estudos envolvendo a 

efeitos de segunda ordem em estruturas submetidas à ação do vento. Também se sugere realizar 

uma avaliação de esforços oriundos do vento comparando o aumento significativo da altura de 

uma edificação. As limitações da presente pesquisa estão relacionadas ao tipo de edificação 

analisada e à configuração estrutural adotada, pois, assim como a maioria dos casos de 

engenharia, trata-se de uma situação específica. Portanto, qualquer que seja a situação avaliada, 

os resultados obtidos podem divergir dos encontrados no presente estudo, já que os resultados 

encontrados são válidos para edificações de até 10,0 metros de altura.  

Por fim, evidencia-se que, em estruturas de pouca rigidez, é de suma importância 

considerar a ação do vento e seus efeitos, a fim de garantir segurança e estabilidade à edificação.  
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RESUMO 

Atualmente o ensino em sala de aula se torna cada vez mais desafiador, pois os professores têm que lidar com 

alunos acostumados a conteúdos muito mais dinâmicos. Uma saída para este problema seria a utilização de jogos 

didáticos, para que o aluno aprenda a matéria enquanto se diverte em um ambiente mais diversificado e com 

experiências mais palpáveis. O presente trabalho relata o desenvolvimento de um protótipo de jogo didático 

voltado para o ensino de lançamento oblíquo na disciplina de física para ensino médio. Este protótipo visa trazer 

a oportunidade de experiências mais tangíveis para o que antes seria um conteúdo apenas teórico. No decorrer 

deste trabalho, é feito um relato sobre as tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do protótipo, tais como 

Unity e C#. Também são conceituados assuntos pertinentes ao projeto, como a utilização de jogos didáticos no 

ambiente de estudos. São também construídos diagramas para um aprofundamento maior do protótipo, assim como 

explicações mais detalhadas do funcionamento do mesmo. Por fim, são apresentadas nas considerações finais, uma 

pequena explicação de cada um dos objetivos cumpridos e recomendações para trabalhos futuros.  

 

Palavras-chaves: Jogo didático. Física no ensino médio. Lançamento oblíquo. Sistemas de informação. 

 

 

ABSTRACT 

Currently the education in the classroom becomes each time more challenging, because the teachers have to deal 

with students used too much more dynamic contents. One way out for this problem would be the utilization of 

didactic games, for the student to learn the topic of the class while having fun in a more diversified environment 

and with more palpable experiences. This paper describes the developing of a prototype of a didactic game turned 

to the teaching of oblique throw from the physics school subject for high school. This prototype intends to bring 

the opportunity of more tangible experiences for what used to be only a theory subject. In the course of this paper, 

is made a report the technologies used for the developing of the prototype, like Unity and C#. There are also the 

subjects pertinent to this project, like the utilization of didactic games on studies environments. Also are presented 

diagrams for a bigger deepening on the prototype, just like more detailed explanations of the functioning of the 

prototype. At last, will be presented in the final considerations, an explanation of each completed objectives and a 

few recommendations for futures papers. 

 

Keywords: Didactic game. High school physics. Oblique throw. Information systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias de hoje os professores enfrentam o problema de manter a atenção do aluno, 

isso se dá pela forma como os assuntos são abordados limitando as possibilidades do aluno de 

se aprofundar nos assuntos, diminuindo a possibilidade de uma aprendizagem satisfatória, 

criando assim um desinteresse do aluno pela matéria. 

Os alunos que frequentam as escolas atualmente foram criados em um mundo 

tecnologicamente avançado, onde os mesmos podem acessar informações que vão muito além 

do que é apresentado nas salas de aula. Esses alunos são expostos a vários tipos de mídias que 

despertam nos mesmos um grau de atividade elevado, assim chegando na escola esperando uma 

adequação dos professores, fazendo com que o professor não necessite apenas do domínio dos 

conteúdos apresentados, mas também uma atualização na forma que as aulas são ministradas. 

 Atualmente existem vários estudos sobre a eficácia da utilização de jogos didáticos 

como ferramenta de ensino complementar, exaltando que as mesmas oferecem um ambiente de 

aprendizado mais rico e dinâmico aumentando assim a eficácia do ensino. 

Na área de Sistemas de Informação há atualmente tecnologias suficientes para a criação 

de jogos didáticos, mesmo que complexos, de forma mais simples, oferecendo ferramentas que 

diminuem o trabalho e aumentam a eficácia da criação, podendo assim gastar mais tempo com 

o aprimoramento da ferramenta e do ensino pretendido pela mesma. 

O crescimento do mercado de jogos mundiais nos dias atuais é extremamente rápido, 

tão rápido que já ultrapassou o faturamento do mercado de filmes e músicas no mundo inteiro. 

Parte desse desenvolvimento se deve pelo uso de ferramentas como a Unity que possibilita 

qualquer pessoa com um computador a aprender e criar seus próprios jogos. 

Percebe-se que o estudo de física nas escolas brasileiras, principalmente na rede pública, 

tende a ser complicada e acaba fazendo com que alunos percam o interesse nas aulas. Um desses 

motivos pode ser a ausência atividades práticas, considerando que a disciplina é extremamente 

teórica, podendo dificultar o aprendizado da maioria dos alunos. 

Considerando, o crescimento do mercado de jogos também percebe-se uma abertura 

maior do mercado para os jogos didáticos que podem ser empregados para aperfeiçoar o 

aprendizado dos alunos. No caso da disciplina de Física, torna-se possível por meio de um jogo 

didático que o aluno possa experimentar situações vistas na teoria, de forma que possa entender 

melhor os temas estudados, ou até mesmo despertar seu interesse no conteúdo. 

Justifica-se ainda o desenvolvimento deste trabalho em relação ao potencial campo de 

aplicação local deste jogo nas escolas da rede pública e privada das escolas da região. De acordo 
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com os dados preliminares do Censo Escolar 2016 da Secretaria Estadual de Educação (SED) 

do Estado de Santa Catarina, são aproximadamente 3.707 (três mil setecentos e sete) alunos 

matriculados no Ensino Médio na rede pública e privada na abrangência da Gerência Regional 

de Educação (GERED) de Rio do Sul, compreendendo os municípios de Agrolândia (337 

alunos), Agronômica (153 alunos), Braço do Trombudo (96 alunos), Laurentino (186 alunos), 

Rio do Oeste (208 alunos), Trombudo Central (203 alunos), Rio do Sul (2.220 alunos) e ainda 

os Centros de Educação de Jovens e Adultos (304 alunos). (SANTA CATARINA, 2016).  

Desta forma, o objetivo principal deste trabalho é demonstrar as etapas do 

desenvolvimento um protótipo de jogo didático web que auxilie os estudantes nas disciplinas 

de Física no Ensino Médio na compreensão dos conhecimentos teóricos adquiridos em relação 

à lançamento oblíquo utilizando velocidade horizontal, velocidade vertical e gravidade. 

Para que objetivo principal possa ser alcançado, este trabalho se propõe ainda a explicar 

sobre a plataforma e as ferramentas selecionadas para o desenvolvimento do jogo didático e 

conceituar os assuntos relacionados aos jogos didáticos; identificar as teorias da Física sobre 

lançamento oblíquo utilizando velocidade horizontal, velocidade vertical e gravidade para a 

simulação e construção das regras do jogo; empregar como plataforma e ferramenta de 

desenvolvimento o Unity; analisar a demanda para a utilização deste jogo em turmas de Ensino 

Médio da rede pública e privada da cidade de Rio do Sul; e por fim detalhar as atividades e os 

passos a serem realizados durante o jogo. 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo de revisão da literatura serão abordadas questões em relação ao 

desenvolvimento e aplicação de jogos didáticos, tratando ainda de um aprofundamento nas 

ferramentas para o desenvolvimento de jogos: Unity e C#, bem como de maneira sucinta sobre 

a modelagem de sistemas. 

 

 

2.1 JOGOS DIDÁTICOS 

 

A construção do conhecimento pode ser entendida como um desenvolvimento 

operacional do aluno, ou seja, a capacidade do aluno compreender por meio dos materiais 
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didáticos e de recursos metodológicos os conteúdos que lhe são apresentados. (PEREIRA; 

FUSINATO; NEVES, 2009, p.17). 

Segundo Barbosa e Murarolli (2013) para a formação básica de uma criança e para a 

resolução dos problemas encontrados no cotidiano são necessárias informações relevantes, 

amadurecidas pelas gerações, tempo e na própria comunidade escolar que focalizam as novas 

tecnologias, sendo de suma importância que as crianças tenham condições de receber 

informações ampliando o alcance do poder de suas ideias, com os diversos fatores associados 

às novas tecnologias.  

 

 

Assim, as tecnologias de informação e comunicação são fundamentais para o 

crescimento e desenvolvimento e por isso podemos citar diversos aparelhos, dentre 

eles os computadores convencionais, os notebooks, os novos tablets, celulares e 

smartphones, as inovadoras lousas digitais, dentre diversos outros. Dentre as 

tecnologias neles utilizados, podemos citar ainda a internet, os SMSs, os softwares 

educativos, jogos computadorizados, e até mesmo a inovadora realidade aumentada. 

Todos estes estão presentes na vida das pessoas em pequena ou na maioria do tempo, 

e a educação/escola deve utilizar dessas ferramentas como instrumentos de otimização 

do ensino. (BARBOSA; MURAROLLI, 2013, p.6). 

 

 

A construção de jogos didáticos encontra certa dificuldade na sua elaboração, 

principalmente pelo fato desses jogos não possuírem o mesmo dinamismo, interatividade, 

estímulo e desafio de um jogo voltado para o lazer, causando certo preconceito com a utilização 

destes tipos de jogos. (PEREIRA; FUSINATO; NEVES, 2009). 

Segundo Squire (2008a), computadores e videogames são grandes indústrias que 

atraíram a atenção de escolas em várias disciplinas. Ainda assim os jogos têm sido ignorados 

por grande parte dos educadores. Quando educadores discutem sobre jogos, eles têm se focado 

apenas nas consequências sociais da utilização de jogos, ignorando o potencial dos jogos.  

 

 

O jogo é uma atividade rica e de grande efeito que responde às necessidades lúdicas, 

intelectuais e afetivas, estimulando a vida social e representando, assim, importante 

contribuição na aprendizagem. Uma das características mais importantes é a sua 

separação da vida cotidiana, constituindo-se em um espaço fechado com regras 

próprias definidas, mas mutáveis, onde os participantes atuam de forma 

descompromissada em uma espécie de “bolha lúdica”, que, durante o jogo, não tem 

consequências no mundo exterior; porém, essa experiência enriquecedora é absorvida 

pelos participantes e podem refletir no mundo exterior de maneira muito positiva. 

(PEREIRA; FUSINATO; NEVES, 2009, p.14). 

 

 

“Os jogos educativos baseiam-se no interesse que as crianças têm em brincar e jogar e, 

aproveitando-se disso, criam ambientes de aprendizagem atraentes e lúdicos, constituindo-se 
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num recurso poderoso de estímulo para o desenvolvimento integral do aluno”. (SILVEIRA; 

RANGEL; CIRÍACO, 2012, p.3). 

Segundo Savi e Ulbricht (2008), o aumento no número de pesquisas que tentam 

encontrar formas de tornar jogos digitais voltados para a educação se devem pela complexidade 

da tarefa, mas se torna necessária, pois proporcionam práticas educacionais inovadoras, onde o 

aluno pode aprender de forma diferente sendo mais dinâmica e motivadora que podem se tornar 

ótimas ferramentas para o processo de ensino. 

 

 

As características que tornaram os jogos educativos computadorizados 

intrinsecamente motivadores são o desafio, a fantasia e a curiosidade. Os jogos podem 

fornecer alguns resultados educativos não previstos e que são tão importantes quanto 

os previamente determinados. Podem oferecer oportunidades para o aluno usar 

lógicas, raciocínio e habilidades de organização para resolver problemas de maneira 

mais interessante do que seriam expostos em um exercício comum. Um jogo simples 

pode ensinar várias habilidades e conceitos, de maneira sofisticada para que os alunos 

não cansem rapidamente do jogo. (SILVEIRA; RANGEL; CIRÍACO, 2012, p.6). 

 

 

Segundo Squire (2008b), quando as pessoas pensam em computadores e videogames, a 

maioria pensa em Pong, Pac Man, jogos de luta como Mortal Kombat, ou jogos de tiro como 

DOOM. Contudo, hoje em dia jogos são muito mais complexos, e necessitam de formas de 

pensamento sofisticadas, incluindo o entendimento de sistemas complexos, a expressão de 

criatividade com ferramentas digitais, e a formação e manipulação de redes sociais como guilds 

e clans4. 

Livros e aulas não devem sumir, mas existe uma chance potencial de que os jogos 

possam reconfigurar drasticamente a função de cada um. Similar ao aprendizado baseado em 

problemas, jogos oferecem a oportunidade para organizar o aprendizado com desafios. 

Entretanto existe o potencial dos jogos de fornecer um feedback mais responsivo e instantâneo, 

de utilizar tecnologias digitais para customizar atividades para jogadores, objetivos e interesses, 

para melhorar o pensamento do aluno com ferramentas digitais, e para utilizar tais ferramentas 

para permitir o aluno a pensar a agir criativamente. (SQUIRE, 2008b).  

 

 

A maioria das pessoas associa jogo à atividade física ou mental associada a 

passatempo ou divertimento, tais como jogos de bola, jogo de cartas, jogo de memória, 

jogos de damas, de xadrez ou mais atualmente a jogos computacionais. Associamos 

então, aos jogos, atividade de lazer ou, no máximo, atividades mentais que 

desenvolvem o raciocínio. Todas essas atividades possuem a principal característica 

dos jogos, que é a de obedecer a regras previamente combinadas e possuir sempre um 

ganhador e um perdedor. (STRAPASON, 2011, p. 13). 

                                                           
4 guilds e clans são grupos criados por jogadores de jogos via internet. 
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“O jogo deve ter um significado para quem joga, seja de entretenimento ou finalidade 

educativa, conforme o jogo escolhido. Em ambos os casos sempre propicia situações de prazer, 

de desprazer e de busca de estratégias para a melhor jogada”. (STRAPASON, 2011, p. 15). 

Os jogos didáticos podem ter aplicações em diferentes níveis educacionais e diferentes 

disciplinas, tendo o potencial para despertar o interesse pelos alunos em relação aos conteúdos 

estudados, conforme destacado por Pereira, Fusinato e Neves (2009, p.15): 

 

 

No que diz respeito à Física, os jogos apresentam grande potencial para despertar o 

interesse dos alunos pelos conteúdos, principalmente porque os jogos abordam esses 

conteúdos dentro de um ambiente lúdico, propício a uma melhor aprendizagem, muito 

diferente das salas de aula nas escolas, que geralmente são expositivas, tornando o 

ambiente um espaço de “anticriação”, impedindo uma maior participação dos alunos 

nas aulas.  

 

 

Jogos educacionais voltados para física podem ser simples, como exercícios de prática 

ou podem ser ambientes de aprendizagem ricos e complexos. Seus principais objetivos seriam 

despertar o interesse do aluno pelo conteúdo e criar um ambiente de aprendizagem mais 

dinâmico. (PEREIRA; FUSINATO; NEVES, 2009). 

Da mesma forma, outros autores como Silveira, Rangel e Ciríaco reforçam: 

 

 

Os jogos educativos digitais são elaborados para divertir os alunos e aumentar a 

chance na aprendizagem de conceitos, conteúdos e habilidades embutidas no jogo. 

Um jogo educativo computadorizado pode propiciar ao aluno um ambiente de 

aprendizagem rico e complexo. Alguns pesquisadores denominam esses jogos de 

“micromundos”, porque fornecem um mundo imaginário a ser explorado e no qual os 

alunos podem aprender. (SILVEIRA; RANGEL; CIRÍACO, 2012, p.6). 

 

 

Contudo, os jogos didáticos, além de despertar o interesse dos alunos devem assegurar 

a aprendizagem dos conceitos, visando a melhora no rendimento do aluno, sem serem vistos 

como uma forma de desviar a atenção os conteúdos previstos na grade curricular. (PEREIRA; 

FUSINATO; NEVES, 2009). 

Por sua necessidade de unir diversão a aprendizado, os jogos acabam tendo um desafio 

na aceitação do usuário final. As equipes envolvidas na elaboração de jogos educativos acabam 

encarando o problema de fazer com que o tópico de aprendizagem seja assimilado com sucesso 

pelo jogador despertando o interesse pelo conteúdo. (PEREIRA; FUSINATO; NEVES, 2009). 

Segundo Brito et al. (2015, p. 271) “quando combinadas com metodologias tradicionais, 

as técnicas de ensino/aprendizagem lúdicas podem gerar resultados mais satisfatórios de 

aprendizagem.”. Considera ainda ao autor que o uso de jogos didáticos é um meio 
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complementar às aulas expositivas, bem como tem potencial para auxiliar os alunos na fixação 

dos temas estudados. (BRITO et al., 2015). 

 

 

2.2  FERRAMENTAS E LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO 

 

 

2.2.1 Unity 

 

De acordo com a documentação oficial da ferramenta, Unity é considerada uma engine5 

para criação de jogos que é igualmente adequada para criar jogos em três dimensões (3D) e 

duas dimensões (2D). (UNITY, 2016).  

Um dos diferenciais apontados para esta ferramenta é o fato de não ser necessário anos 

de experiência em programação ou em artes gráficas para fazer bons jogos, contudo existem 

alguns conceitos básicos de trabalho que são necessários para aprender a utilizar esta tecnologia, 

conforme consta na documentação da Unity (2016): 

 Scenes: contém os objetos do seu jogo. Eles podem ser utilizados para criar o menu 

principal, níveis individuais, e qualquer outra coisa. Pense em cada cena única como um único 

nível. Em cada cena, serão colocados os ambientes, obstáculos, e decorações, essencialmente 

para desenvolver o jogo em partes.  

 GameObjects: são os objetos fundamentais no Unity que representam personagens, 

props6 e cenários. Eles não fazem muitas coisas por si só, mas eles agem como agregadores 

para componentes, que irão implementar as reais funcionalidades. 

 Componentes: um dos grandes aspectos de componentes é a flexibilidade, quando 

um componente é ligado a um GameObject, existem diferentes valores ou propriedades no 

componente que podem ser ajustadas no editor durante a construção do jogo, ou por scripts 

durante a execução do jogo. 

De acordo com a Unity (2016), esta ferramenta é igualmente adequada para criação de 

jogos 2D e 3D. Quando um novo projeto é criado na Unity existem as seguintes opções de 

escolha do modo de criação: 

                                                           
5 engine é um programa e ou bibliotecas utilizadas para abstrair e facilitar o desenvolvimento de jogos. 
6 props são adereços utilizados em jogos. 
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 Jogos Full 3D: jogos 3D normalmente fazem o uso de geometria tridimensional, 

com materiais e texturas renderizadas na superfície desses objetos para fazê-los parecer tão 

sólidos quanto ambientes, personagens e objetos que fazem o mundo do jogo. A câmera pode 

se mover ao redor da cena livremente, com luzes e sombras sendo criados ao redor do mundo 

de modo realístico. Jogos 3D normalmente renderizam a cena utilizando perspectiva, para que 

os objetos utilizados na cena pareçam maiores na tela com a aproximação do jogador. 

 Jogos 3D ortográfico: Às vezes os jogos utilizam geometria 3D, mas usam uma 

câmera ortográfica ao invés de perspectiva. Essa é uma técnica comum utilizada em jogos que 

proporcionam ao jogador uma visão de pássaro da ação, também chamado às vezes de “2.5D”. 

 Jogos Full 2D: Vários jogos 2D utilizam gráficos planos, também chamados de 

sprites, que não utilizam geometria 3D. Eles são desenhados na tela como imagens planas, e a 

câmera do jogo não tem perspectiva. 

 Jogos 2D com gráficos 3D: alguns jogos 2D utilizam geometria 3D para o ambiente 

e personagens, mas restringe o jogo em duas dimensões. Basicamente o jogo utiliza modelos 

3D, mas proporciona ao jogador uma visão lateral para o jogo e permite apenas movimentos 

para os lados. 

Para ter uma simulação das leis da física de forma convincente, um objeto no jogo 

precisa acelerar corretamente e ser afetado por colisões, gravidade e outras forças. As engines 

de física disponíveis na Unity proporcionam componentes que manipulam e facilitam esta 

simulação. Com apenas algumas opções de parâmetro você pode criar objetos que se 

comportam passivamente de um modo realista (UNITY, 2016), sendo eles: 

 Rigidbodies: rigidbody é o principal componente que habilita o comportamento 

físico para um objeto. Com o Rigidbody acoplado, o objeto irá imediatamente responder a 

gravidade.  

 Rigidbody 2D: um componente Rigidbody2D coloca o objeto sobre o controle da 

engine de física. Muitos conceitos do componente Rigidbody padrão são passados para o 

Rigidbody2D, com a diferença de que em 2D, os objetos podem se mover apenas no plano XY 

e podem apenas rotacionar em um eixo perpendicular naquele plano. 

 Colliders: os componentes Collider definem a forma do objeto para o propósito de 

colisões físicas. Com um posicionamento e dimensionamento cuidadoso, colliders podem se 

aproximar da forma do objeto mantendo a utilização do processador mais baixa. Mais 

flexibilidade pode ser conseguida colocando colliders adicionais em objetos filhos. (UNITY, 

2016). 
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De acordo com a documentação da Unity (2016), o sistema de animação da ferramenta 

é baseado no conceito de Animation Clips, que contém informação sobre como certos objetos 

devem mudar suas posições, rotações, ou outras propriedades com o tempo. Cada clip pode ser 

pensado como uma gravação única e linear.  

Os Animation clips são então organizados em uma estrutura de diagrama de fluxo 

chamados de Animator Controller. O Animator Controller age como uma “Máquina de 

Estados” que mantém o controle de que clip deve estar sendo exibido, e então quando as 

animações devem mudar ou se misturar. (UNITY, 2016). 

Um Animator Controller simples pode conter apenas um ou dois clips, por exemplo, 

para controlar um giro ou pulo, ou para animar a abertura de uma porta fechando no tempo 

correto. Um Animator Controller mais avançado pode conter dúzias de animações humanoides 

para todas as animações dos personagens principais, e podem se misturar por múltiplos clips ao 

mesmo tempo para prover uma movimentação fluida enquanto o personagem se move pela 

cena. (UNITY, 2016). 

 

 

2.2.2. C# 

 

Segundo Hilyard e Teilhet (2007) C# é uma linguagem voltada para desenvolvedores 

para a plataforma Microsoft.NET. Diferente das versões anteriores do C ou C++ para a 

plataforma Microsoft Windows, o código C# roda sobre um ambiente de execução gerenciada 

e a Microsoft retrata o C# como uma linguagem moderna e inovadora para desenvolvimento 

.NET.  

Language Integrated Query7 (LINQ) é um novo jeito de acessar dados de várias fontes 

diferentes. LINQ fornece um modelo de query única que pode operar em domínios de dados 

diferentes individualmente ou juntos em uma única query. LINQ traz a habilidade de fazer 

querys para linguagens .NET e algumas linguagens têm fornecido extensões para fazer o seu 

uso mais intuitivo. Uma dessas linguagens é o C#. (HILYARD; TEILHET, 2007). 

Segundo Hilyard e Teilhet (2007), tradicionalmente programação orientada a objeto é 

baseada em um estilo imperativo onde o desenvolvedor descreve em detalhes, não apenas o que 

ele quer que aconteça, mas também descrever mais detalhes referente a exatamente como isso 

deveria ser feito pelo código. LINQ ajuda a levar o código para um caminho mais declarativo 

                                                           
7 Query corresponde à um pedido por informações da Base de Dados. 
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que facilita descrever o que o desenvolvedor quer fazer, ao invés de descrever como completar 

o objetivo em detalhes. LINQ também permite um estilo de programação mais funcional. Essas 

mudanças podem diminuir drasticamente a quantidade de código que é preciso para fazer 

alguma tarefa. 

Common Language Runtime (CLR) segundo Lotar (2010), é o mecanismo responsável 

pela execução das aplicações .NET Framework. O C# suporta CLR, assim como outras 

linguagens de programação da Microsoft. 

“O código gerado pelo compilador para o suporte CLR é denominado código 

gerenciado. O Common Language Runtime (CLR) (linguagem comum em tempo de execução) 

é o cérebro do .NET Framework”. (LOTAR, 2010, p.27). 

No que ser refere ao Microsoft Intermediate Language (MSIL) é tido como “Quando o 

código gerenciado é compilado, é gerada a Microsoft Intermediate Language – MSIL, ou 

simplesmente IL. Essa linguagem intermediária é independente da CPU podendo ser convertida 

para código nativo”. (LOTAR, 2010, p.29). 

 

 

O MSIL não necessita de plataforma, logo só precisamos de um compilador para 

converter o código MSIL em código nativo na máquina-alvo. Além disso, os 

metadados, que representam informações utilizadas pelo CLR, são colocados em um 

arquivo chamado Portable Executable (PE), que pode ter a extensão DLL ou EXE. 

(LOTAR, 2010, p.29). 

 

 

Segundo Lotar (2010), o código contido no MSIL não pode ser executado diretamente 

pois antes é preciso convertê-lo para instruções que possam ser interpretadas pela CPU. A 

conversão é realizada por um compilador just-in-time (JIT ou JITter). O autor ainda falta soubre 

outro recurso, os Assemblies, que são a parte fundamental da programação com .NET 

Framework, pois contêm o código que o CLR executa. 

 

 

Um assembly pode ser estático ou dinâmico. Os assemblies estáticos podem incluir 

vários tipos (interfaces e classes) do .NET Framework, como também recursos para 

assemblies (bitmaps, arquivos .jpeg etc.). Os assemblies estáticos são armazenados no 

disco rígido com um arquivo portable executable. O .NET Framework cria assemblies 

dinâmicos que são executados diretamente da memória e não precisam ser 

armazenados em disco. Podemos salvar em disco assemblies dinâmicos após sua 

execução. (LOTAR, 2010, p.30). 

 

 

O ambiente de desenvolvimento do C#, Microsoft Visual Studio, implementa o conceito 

de RAD (Rapid Application Development), oferecendo ferramentas para a construção rápida de 

aplicativos, ao mesmo tempo que oferece um excelente designer de telas e debugger integrado. 

(MAYA, 2011). 
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De acordo com Lotar (2010), a linguagem C# tem no seu ambiente de desenvolvimento 

algumas ferramentas para o auxílio do programador, sendo elas: 

 Class library – biblioteca de classes: é uma biblioteca de classes, interfaces e tipos 

incluídos no .NET Framework, que permite acesso às funcionalidades do sistema, sendo a base 

a partir da qual são construídas aplicações .NET, componentes e controles.  

 Metadata: o metadata descreve tipos e membros contidos em uma aplicação. Quando 

um código C# é convertido em um Portable Executable (PE), o metadata é inserido em parte 

desse arquivo, enquanto isso outra parte desse mesmo arquivo recebe outra porção desse código 

que é convertido para MSIL. Quando o código for executado, o metadata irá ser carregado na 

memória, juntamente com referências para as classes, membros, herança etc. 

 Garbage collector – coletor de lixo: é um mecanismo que descarta, de forma 

automática, os objetos que não são mais utilizados por uma aplicação. Isso deixa o programador 

mais tranquilo, já que não há preocupação com o gerenciamento de memória da aplicação. 

 A plataforma .NET: o .NET Framework é um componente integrado ao Windows 

que dá suporte à execução e ao desenvolvimento de uma nova geração de aplicações e XML 

web services. 

 

 

2.3 MODELAGEM 

 

A modelagem de software serve para explicar as características ou comportamento de 

um software ou de um sistema. Durante a construção do software os modelos podem ser 

utilizados para a identificação ou até revisão de funcionalidades e características que o software 

deverá prover, e no planejamento de sua construção. (VARGAS, 2008). 

Segundo Sommerville (2011, p. 82) “modelagem de sistema é o processo de 

desenvolvimento de modelos abstratos de um sistema, em que cada modelo apresenta uma visão 

ou perspectiva, diferente do sistema”. 

“Os modelos são usados durante o processo de engenharia de requisitos para ajudar a 

extrair os requisitos do sistema durante o processo de projeto”. (SOMMERVILLE, 2011, p. 

82). Destaca Sommerville (2011) ainda que os modelos desenvolvidos podem ser utilizados 

para documentar tanto a estrutura quando a operação do sistema. 

A UML (Linguagem Unificada de Modelagem) é uma linguagem gráfica para 

visualização, especificação, construção e documentação de artefatos de um sistema. A UML 

fornece um modo padrão de montar um diagrama, incluindo itens conceituais como processos 
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de negócio e funções do sistema, assim como itens mais concretos como modelos de bancos de 

dados e componentes reutilizáveis do software. (SPARX, 2016a). 

Dentre os diagramas previstos na UML, para este trabalho serão utilizados os diagramas 

de classes e de atividades. O diagrama de classe é um padrão de UML utilizado para detalhar o 

padrão que os objetos serão produzidos. A classe é uma especificação, e um objeto é a instância 

de uma classe. As classes podem ser herdadas de outras classes, ter outras classes como 

atributos, delegar responsabilidades para outras classes e implementar interfaces abstratas. 

(SPARX, 2016d).  

O modelo de classes está no centro de um desenvolvimento orientado a objeto. Ele 

expressa o estado persistente do sistema e o comportamento do sistema (SPARX, 2016d), 

tornando-se parte fundamental do processo de desenvolvimento de sistemas e aplicativos. 

Os diagramas de atividade são utilizados para mostrar como fluxos de atividades no 

sistema são construídos, como eles iniciam e a possibilidade de várias decisões que podem ser 

feitas do começo ao fim. Ele também pode ilustrar onde algum processamento paralelo possa 

ocorrer na execução de algumas atividades. (SPARX, 2016c). 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente artigo caracteriza-se como pesquisa descritiva, quanto ao objetivo, e propõe-

se ao desenvolvimento de um protótipo de jogo didático para utilização de forma complementar 

no processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Física nas turmas de ensino médio. 

Quanto à lógica, a pesquisa se classifica como aplicada por utilizar suas descobertas a 

problemas existentes através da utilização de jogos didáticos para melhorar o ensino nas 

escolas.  

A partir de uma revisão de literatura, buscou-se apresentar os conceitos dos temas 

correlatos ao trabalho, como os jogos didáticos, as ferramentas de desenvolvimento e 

programação, bem como aspectos em relação a modelagem de sistemas. Por fim, baseado nos 

levantamentos bibliográficos efetuados, e nas pesquisas realizadas detalham-se as etapas do 

desenvolvimento do protótipo de um jogo educativo para utilização nas disciplinas de física do 

ensino médio, como resultado aplicável deste trabalho.  
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 4 JOGO DIDÁTICO PARA ENSINO DE FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 

 

 

4.1 VISÃO GERAL DO JOGO 

 

O protótipo se trata de um jogo que visa oferecer ao jogador uma experiência mais 

dinâmica com uma interface que vai apresentar dois canhões, um para o jogador e outro para o 

inimigo. Também são apresentados os valores que devem ser utilizados para chegar aos 

resultados, dois campos para digitar os resultados e um botão para atirar.  

O jogo consiste em o jogador utilizar os valores de velocidade horizontal e velocidade 

vertical inicial fornecidas na tela do jogo e informar os resultados de altura máxima atingida e 

distância máxima percorrida. Após preencher os campos com os valores o jogador deve 

pressionar o botão atirar. Caso ambos os valores estejam corretos o canhão do jogador irá 

destruir o canhão adversário. E caso algum valor esteja errado ou não tenha sido preenchido o 

computador irá destruir o canhão do jogador. Em ambos os casos serão disponibilizadas as 

opções de reiniciar o jogo com novos valores ou voltar para a tela inicial. Também são 

disponibilizadas as respostas corretas para o jogador, uma mensagem na cor verde se ele tiver 

acertado as respostas, ou em vermelho caso estejam incorretas. 

 

 

4.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

 

Nesta seção serão apresentadas as regras de negócio também explicando as fórmulas 

necessárias para funcionamento do jogo, requisitos funcionais e requisitos não funcionais.  

Em primeiro lugar são apresentadas as Regras de negócio: 

 Ao iniciar o jogo serão apresentadas ao jogador as informações de velocidade 

horizontal e velocidade vertical inicial que devem ser utilizadas para a resolução do problema; 

 O jogador terá apenas uma chance de acerto; 

 Caso o jogador erre algum dos resultados serão disponibilizados na tela os resultados 

corretos em vermelho; 

 Caso o jogador acerte ambos os resultados serão disponibilizados na tela os 

resultados corretos em verde; 
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 Ao mostrar os resultados também serão disponibilizados ao jogador as opções de 

reiniciar o jogo com novas informações de velocidade horizontal e velocidade vertical inicial, 

ou de finalizar o jogo voltando para a tela inicial; 

 As informações fornecidas para o jogador para a resolução do problema não podem 

ser alteradas pelo mesmo; 

 Para a resolução do problema proposto pelo jogo devem ser utilizadas as fórmulas de 

lançamento oblíquo descritas abaixo; 

 Para a resolução dos exemplos de cada uma das fórmulas serão consideradas as 

variáveis abaixo. 

Vx = 5 

Voy = 18 

 

No Quadro 1 é apresentada a fórmula que será necessária para encontrar o tempo de 

subida do projétil até seu ponto máximo, levando em conta a velocidade vertical e gravidade. 

 

Quadro 1 - Fórmula para cálculo do tempo de subida (F1). 

𝑉𝑦 =  𝑉𝑜𝑦 + 𝑎 ∗ 𝑡 

𝑉𝑦 se refere a velocidade final do eixo y que será sempre igual a zero; 

𝑉𝑜𝑦 se refere a velocidade inicial no eixo y; 

𝑎 se refere a aceleração, que no caso da fórmula proposta é representada pela gravidade que 

é igual a dez. Como a conta se refere ao movimento de subida do projétil essa força se torna negativa; 

𝑡 se refere ao tempo total de subida do projétil. 

Fonte: acervo do autor. 

 

No Quadro 2 é apresentado um exemplo da fórmula para cálculo do tempo de subida. 

 

Quadro 2 - Exemplo de fórmula para cálculo do tempo de subida. 

𝑉𝑦 =  𝑉𝑜𝑦 + 𝑎 ∗ 𝑡 

0 =  18 − 10 ∗ 𝑡 

10 ∗ 𝑡 = 18 

𝑡 = 18/10 

𝑡 = 1.8 

Fonte: acervo do autor. 

 

No Quadro 3 é apresentada a fórmula que será necessária para encontrar a altura máxima 

atingida, levando em conta a velocidade vertical, o tempo de subida encontrado no Quadro 

1(F1) e a gravidade. 
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Quadro 3 - Fórmula utilizada para encontrar a altura máxima atingida (F2). 

𝛥𝑆 = 𝑉𝑜𝑦𝑡 + 
𝑔 ∗ 𝑡2

2
 

𝛥𝑆 se refere a altura máxima atingida; 

𝑉𝑜𝑦𝑡 se refere a velocidade inicial no eixo y multiplicada pelo tempo de subida; 

𝑔 se refere a força da gravidade que afeta o eixo y que é igual a dez. Como a conta se refere 

ao movimento de subida do projétil essa força se torna negativa; 

𝑡2se refere ao tempo de subida encontrado no Quadro 1(F1). 

Fonte: acervo do autor. 

 

Um exemplo de aplicação da fórmula para encontrar a altura máxima atingida pode ser 

verificada no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Exemplo da fórmula para encontrar a altura máxima atingida. 

𝛥𝑆 = 𝑉𝑜𝑦𝑡 + 
𝑔 ∗ 𝑡2

2
 

𝛥𝑆 = 18 ∗ 1.8 − 
10 ∗ (1.8)2

2
 

𝛥𝑆 = 32.4 − 
10 ∗ 3.24

2
 

𝛥𝑆 = 32.4 − 
32.4

2
 

𝛥𝑆 = 32.4 − 16.2 

𝛥𝑆 = 16.2 

 

Fonte: acervo do autor. 

 

No Quadro 5 é apresentada a fórmula que será necessária para calcular o tempo de 

viagem total do projétil, levando em conta o tempo de subida que é encontrado na fórmula no 

Quadro 1. 

 

Quadro 5 - Fórmula para calcular o tempo de viagem total do projétil (F3). 

𝑇𝑡 =  𝑡 ∗  2 

𝑇𝑡 se refere ao tempo total de movimento do projétil; 

𝑡 se refere ao tempo de subida encontrado na primeira fórmula. 

Fonte: acervo do autor. 

 

Um exemplo de aplicação da fórmula para calcular o tempo de viagem total do projétil 

pode ser verificado no Quadro 6. 
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Quadro 6 - Exemplo da fórmula para calcular o tempo de viagem total do projétil. 

𝑇𝑡 =  𝑡 ∗  2 

𝑇𝑡 = 1.8 ∗ 2 

𝑇𝑡 = 3.6 

Fonte: acervo do autor. 

 

No Quadro 7 é apresentado um exemplo de aplicação da fórmula para calcular a 

distância total percorrida pelo projétil, levando em conta a velocidade horizontal e o tempo de 

viagem total do projétil encontrado na fórmula do Quadro 5. 

 

Quadro 7 - Fórmula para encontrar a distância máxima atingida pelo projétil (F4). 

𝑉𝑥 =
𝛥𝑥

𝛥𝑡
 

𝑉𝑥 se refere a velocidade no eixo x; 

𝛥𝑥se refere a distância percorrida pelo projétil; 

𝛥𝑡 se refere ao tempo total de movimento do projétil descoberto no Quadro 5(F3) 

Fonte: acervo do autor. 

 

Um exemplo de aplicação da fórmula para encontrar a distância máxima atingida pelo 

projétil, pode ser verificada no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Exemplo da fórmula para encontrar a distância máxima atingida pelo projétil. 

𝑉𝑥 =
𝛥𝑥

𝛥𝑡
 

5 =
𝛥𝑥

3.6
 

𝛥𝑥 = 3.6 ∗ 5 

𝛥𝑥 = 18 

Fonte: acervo do autor. 

 

Os Requisitos Funcionais levantados para o jogo são apresentados a seguir: 

 O jogo deverá disponibilizar uma tela de início com as funções de começar o jogo, ir 

para a tela de informações e finalizar o jogo. 

 O jogo deverá na tela de informações disponibilizar dados sobre os componentes 

existentes e seus papéis no jogo, assim como o que o jogador deve fazer. 

 O jogo deverá, antes do começo do jogo, definir as informações utilizadas para a 

resolução do problema, assim como já ao início definir as respostas do problema. 
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 O jogo deverá fornecer as informações necessárias para a resolução dos problemas 

conforme as fórmulas descritas na RN 7, assim como suas unidades de medida. 

 O jogo deverá disponibilizar campos para que o jogador possa digitar o resultado dos 

cálculos realizados. 

 O jogo deverá, quando o botão Atirar for pressionado, verificar as respostas 

disponibilizadas pelo jogador e compará-las com as respostas definidas no início do jogo como 

descrito no RF 3.  

 O jogo deverá, no caso das respostas estarem corretas fazer o canhão do jogador 

efetuar o tiro destruindo o canhão adversário. 

 O jogo deverá após destruir o canhão adversário mostrar ao jogador o resultado e o 

texto “Correto” em verde assim como os botões para reiniciar o jogo e voltar para a tela 

principal. 

 O jogo deverá, no caso das respostas estarem erradas fazer o canhão adversário 

efetuar o tiro destruindo o canhão do jogador. 

 O jogo deverá após destruir o canhão de o jogador mostrar os resultados corretos e o 

texto “Errado” em vermelho assim como os botões para reiniciar o jogo e voltar para a tela 

principal. 

 O jogo deverá no caso de o jogador pressionar o botão reiniciar, voltar ao seu estado 

inicial, definindo as novas informações utilizadas para a resolução do problema, assim como 

definir as respostas do problema. 

 O jogo deverá no caso de o jogador pressionar o botão sair, voltar para página inicial. 

 O jogo deverá no caso do jogador pressionar o botão sair na página principal, fechar 

a aplicação. 

 O jogo deverá ter animações para o tiro do canhão e explosões dos canhões. 

 O jogo deverá disponibilizar as informações corretas para o jogador, assim como as 

opções de recomeçar o jogo ou sair, a tela do jogo principal deve ser jogada para segundo plano 

ficando mais escura e seus componentes devem ficar inativos. 

 Por fim, são apresentados os Requisitos Não Funcionais do jogo: 

 O jogo deverá ter uma interface fácil de ser utilizada. 

 O jogo deverá ter uma tela do jogo que irá dispor de uma área para exibir informações 

e instruções para os jogadores. 

 Utilizar a linguagem de programação C# para o desenvolvimento do jogo. 

 O jogo deve efetuar a transição de telas em menos de 0.5 segundos. 
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 O jogo deve ser desenvolvido para funcionar em qualquer navegador. 

 O jogo deve fazer o uso do componente Rigidbody2D disponibilizado pela Unity para 

a simulação da gravidade. 

 

 

4.3 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 

 

Neste tópico serão apresentadas as técnicas e ferramentas utilizadas, regras do jogo, 

utilização e funcionamento, telas do jogo e detalhamento sobre como elas foram desenvolvidas. 

Para o desenvolvimento do jogo “Lançamento Oblíquo” foram utilizadas ferramentas 

especializadas em desenvolvimento de jogos multiplataformas. A engine utilizada para o 

desenvolvimento foi a Unity, e como linguagem de programação foi utilizada C#. Durante o 

desenvolvimento do jogo foram utilizadas algumas ferramentas disponibilizadas pela Unity, 

como o a ferramenta para a detecção de colisões de objetos dentro do jogo. Também foram 

utilizadas as ferramentas UI (User Interface) para os textos demonstrados na tela, botões e 

campos para escrita. Também foi utilizada a ferramenta Animator para criar as animações 

utilizadas durante o jogo, como explosões. Para a simulação da gravidade foi utilizado o 

componente Rigidbody2D que permite que o seu efeito seja alterado, deixando seu efeito mais 

forte ou mais fraco, ou até mesmo nulo. 

A linguagem C# se tornou uma ótima escolha pois permite a utilização e manipulação 

de objetos dentro do jogo de forma simples, mas também oferece funcionalidades mais 

avançadas, como o uso de cortinas. Foi utilizada para definir os usos e reações das ferramentas 

disponibilizadas pela engine. Para a criação dos diagramas utilizados para descrever o 

funcionamento do jogo assim como a estrutura dos códigos, foi empregado o Enterprise 

Architect devido a sua grande coleção de diagramas disponíveis, assim como a facilidade de 

seu uso. Os diagramas utilizados foram o diagrama de classes para a definição do 

funcionamento do código e o diagrama de atividades para apresentar o fluxo de atividades e as 

decisões que ocorrem durante. 

 

 

4.4 REGRAS DO JOGO 

 

As regras implementadas no jogo, bem como as informações importantes sobre o seu 

funcionamento são descritas a seguir: 
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 Após a abertura do jogo o jogador pode escolher entre três opções: (1) iniciar o jogo, 

(2) abrir a tela de informações ou (3) finalizar o jogo. 

 Ao iniciar o jogo o jogador deve utilizar as informações de velocidade horizontal e 

velocidade vertical inicial fornecidas na tela do jogo para chegar nos resultados esperados. 

 Após a resolução do problema o jogador deve inserir a altura máxima atingida e 

distância máxima atingida nos seus respectivos campos. 

 Após preencher os campos com os resultados o jogador deve pressionar o botão 

atirar. 

 Caso algum dos resultados fornecidos pelo jogador esteja errado ou em branco o 

canhão inimigo efetua o disparo destruindo o canhão do jogador. 

 Após a destruição do canhão do jogador serão informadas as respostas corretas em 

vermelho e serão disponibilizadas as opções de reiniciar o jogo ou voltar para a tela inicial. 

 Caso ambos os resultados estejam corretos o canhão do jogador efetua o disparo, 

destruindo o canhão inimigo. 

 Após a destruição do canhão inimigo serão informadas as respostas corretas em verde 

e serão disponibilizadas as opções de reiniciar o jogo ou voltar para a tela inicial. 

 Caso o jogo seja reiniciado, novas informações são disponibilizadas ao jogador para 

que novamente resolva o problema. 

 Caso o jogador decida voltar para a tela inicial, serão apresentadas novamente as 

opções de: iniciar o jogo, abrir a tela de informações ou finalizar o jogo. 

 

 

4.5 UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

O jogo tem o intuito de tornar o ensino de física de ensino médio mais dinâmico tentando 

oferecer uma experiência mais palpável das fórmulas apresentadas durante as aulas sobre 

lançamento oblíquo. Este jogo pode também ser aplicado com alunos que estão estudando para 

o vestibular. Uma experiência mais palpável pode dar ao jogador uma melhor experiência e 

melhorar o aprendizado, já que o jogador pode ver o resultado das fórmulas em funcionamento, 

criando assim talvez um maior interesse do jogador na matéria para estudos ou até mesmo como 

em uma possível carreira. 

Como havia sido previamente apresentado o jogo é formado por três telas principais. A 

tela inicial, a tela de informações e a tela do jogo. O jogo começa na tela inicial onde ao jogador 
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são apresentadas três opções: Iniciar, Informações e Sair. A tela inicial e representada na Figura 

1. Sendo que, os botões representando as ações disponíveis são descritos a seguir:  Iniciar: 

ao clicar o jogo deve iniciar;  Informações: envia o jogador para a tela de informações e  

Sair: finaliza o jogo.  

 

   Figura 1 - Jogo Lançamento Oblíquo: tela inicial 

 
  Fonte: acervo do autor. 

 

Na tela de Informações, apresentada na Figura 2, são descritas as funções de cada 

componente as informações necessárias durante o jogo, assim como explicações das ações do 

jogador e suas consequências. 

Nesta tela, o jogador tem apenas uma ação disponível que é representada pelo botão: 

 Retornar: retorna para a tela inicial. 

 

   Figura 2 - Jogo Lançamento Oblíquo: tela de informações 

 
  Fonte: acervo do autor. 



106 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, a. 8 (n. 27), p.86-111, out./dez. 2017. 

Na tela do jogo, ao jogador são apresentadas as variáveis no topo esquerdo da tela e que 

serão necessárias para a resolução dos problemas. Abaixo dos valores são apresentados os 

campos onde devem ser preenchidos os resultados das fórmulas de altura máxima e distância 

máxima, e logo abaixo o botão atirar.  

Quando o botão atirar for pressionado o jogo verifica se as respostas fornecidas pelo 

jogador estão corretas. Caso as informações estejam corretas o canhão com o texto “Você” 

efetua o disparo e destrói o canhão inimigo. Porém, caso as informações estejam incorretas o 

canhão com o texto “Computador” efetua o disparo e destrói o jogador. A Figura 3 demonstra 

a ação de tiro do canhão do jogador. 

 

Figura 3 - Jogo Lançamento Oblíquo: exemplo da ação do jogo após pressionar o botão atirar 

 
Fonte: acervo do autor. 

 

Caso os resultados fornecidos pelo jogador estejam corretos e após canhão inimigo ser 

destruído, como demonstrado na Figura 4, a tela do jogo passa para um segundo plano ficando 

mais escura, assim focando na mensagem “Correto” e os resultados corretos na cor verde. 

Contudo, se os resultados fornecidos pelo jogador estejam incorretos e o canhão do jogador ter 

sido destruído, como demonstrado na Figura 5 a tela do jogo também é jogada para o segundo 

plano, mas a mensagem mostrada é “Errado” e as respostas corretas serão mostradas em 

vermelho. Em ambas as telas de “Correto” ou “Errado” existem dois botões disponíveis: (1) 

Reiniciar, e (2) Sair:  Reiniciar: reinicia o jogo com novas variáveis para a resolução do 

problema; e  Sair: envia o jogador novamente a tela inicial. 
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Figura 4 - Jogo Lançamento Oblíquo: simulação de respostas corretas informadas pelo jogador 

 
Fonte: acervo do autor. 

 

Figura 5 - Jogo Lançamento Oblíquo: simulação de respostas erradas informadas pelo jogador 

 
Fonte: acervo do autor. 

 

Conforme apresentado, o jogo desenvolvido possui uma interface simples e intuitiva, 

inclusive utilizando ícones que são comuns a maioria dos usuários. O jogo foi pensado para 

funcionar em navegadores, mas pode também ser portado para plataformas móveis como tablets 

e smartphones.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho buscou-se criar uma alternativa para o melhor ensino da matéria de física 

nas escolas em turmas de ensino médio, visando criar experiências mais palpáveis para os 
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alunos, já que a matéria de física costuma ser uma matéria expositiva com pouca participação 

do aluno, assim causando um desinteresse dos alunos. A demanda para a utilização do jogo na 

região de Rio do Sul se concretiza, pois, atualmente existem aproximadamente 3.707 (três mil 

setecentos e sete) alunos matriculados no ensino médio de escolas públicas e privadas na 

abrangência da Gerência Regional de Educação de Rio do Sul. 

Os jogos didáticos oferecem uma opção viável para auxiliar os professores a manterem 

o interesse dos alunos na matéria, pois oferecem a eles uma interação maior com a matéria 

estudada, assim como podem proporcionar maior facilidade do entendimento dos conceitos 

previstos pela matéria já que o jogo oferece uma experiência mais prática para algo que 

anteriormente seria apenas uma informação teórica. O jogo didático também é visto como uma 

forma de diversão e não apenas de estudos. 

A ferramenta Unity foi de extrema importância para o desenvolvimento do protótipo, 

pois ela oferece recursos que auxiliam na criação do jogo, tornando várias tarefas extremamente 

simples, como a criação de animações e a interação dos objetos e a manipulação dos mesmos, 

permitindo que o desenvolvimento de um jogo complexo possa ser uma atividade simples. Para 

a programação do protótipo a utilização da linguagem C# se apresentou de extrema utilidade, 

pois ao mesmo tempo que é simples para a criação do jogo, oferece muitas possibilidades para 

soluções e funções mais complexas. A linguagem foi utilizada principalmente para criar a 

interação entre objetos, definir suas ações e para o gerenciamento das animações utilizadas no 

jogo. 

No que tange a teoria para a criação do jogo, adotou-se a teoria de lançamento oblíquo 

utilizando as velocidades dos eixos X (horizontal) e Y (vertical) e gravidade que é simulada 

pela Unity, ainda deixando uma possibilidade de aprofundamento no funcionamento do 

protótipo podendo utilizar futuramente o ângulo de lançamento. 

Para o detalhamento das funções do jogo assim como as atividades existentes foi 

utilizado à ferramenta Enterprise Architect, que se mostrou de fácil utilização. A ferramenta foi 

utilizada para criar o diagrama de classes para uma melhor visão de como as classes do jogo se 

comportam e interagem, e o diagrama de atividades utilizado para uma representação mais 

simples do fluxo de atividades durante o jogo para um melhor entendimento das atividades e os 

passos a serem realizados durante o jogo. 

Embora todas as vantagens apresentadas em relação ao jogo desenvolvido, percebe-se 

a necessidade de teste com alunos da região que cursam o ensino médio, onde o jogo deve ser 

aplicado durante o período de estudos da matéria de física sobre lançamentos, para que possa 

ser analisado se a utilização do jogo didático contribuiu no aprendizado dos alunos. 
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Isto posto, podemos concluir que os objetivos específicos do presente trabalho foram 

plenamente alcançados, bem como o objetivo geral com o desenvolvimento de um protótipo de 

jogo didático para web que pode proporcionar aos estudantes das disciplinas de Física no Ensino 

Médio uma melhor compreensão dos conhecimentos teóricos adquiridos em relação à 

lançamento oblíquo utilizando velocidade horizontal e velocidade vertical e gravidade. 

Para trabalhos futuros poderiam ser adicionadas mais telas utilizando fórmulas mais 

complexas assim como a utilização de ângulos de lançamento nas fórmulas. Criar opções de 

escolha de configurações para os jogadores enriquecendo o jogo, deixando o mesmo mais 

atrativo. Também seria possível a utilização do jogo em pesquisas experimentais, visando 

verificar se existe alguma mudança significativa no desempenho dos alunos que utilizaram o 

jogo didático durante as aulas, em relação aos que não o utilizaram. 
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RESUMO 

A hidrologia, apesar de ser um assunto pouco tratado em Engenharia, merece total atenção, pois o regime 

hidrológico é um fator importante e condicionante para obras hidráulicas. No tocante ao ambiente urbano, o bom 

conhecimento da hidrologia é fundamental; pois, como consequência da consolidação e ampliação das cidades, o 

ciclo hidrológico e o regime das águas são alterados sensivelmente. O objetivo deste trabalho foi identificar uma 

bacia drenante no município de Taió, SC, determinar sua vazão e dimensionar a área equivalente necessária para 

compor um canal de drenagem. A bacia calculada se subdivide em duas áreas, uma área com ocupação residencial 

e a outra área composta com grande declividade e recoberta com mata nativa. Para a determinação da vazão total 

da bacia munidos dos dados da área e da intensidade das chuvas na região, utilizou-se o Método Racional, 

entretanto como existem tipos de superfícies distintas, adotaram-se dois coeficientes de deflúvio diferentes, para 

um período de retorno de 25 anos. Foram dimensionadas duas seções, uma através do cálculo da vazão por 

continuidade que resultou em 2,146 m² e o outro utilizando Manning que resultou em 1,57 m². Ao confrontar os 

dois valores, seria interessante adotar a maior seção mesmo que acarrete em velocidade maior do fluído, pois em 

pluviosidade excessiva, tal seção irá comportar e conduzir melhor as águas pluviais para um destino final.  Aliados 

as condições normais de precipitações, os estudos hidrológicos para macro-drenagem e micro-drenagem requerem 

um conhecimento mais profundo de cada parte dos sistemas implantados nas cidades. 

 

 

Palavras-chave: Método racional. Coeficiente de deflúvio. Macro-drenagem. 

 

 

ABSTRACT 

Hydrology, although it is a subject little treated in Engineering, deserves full attention, because the hydrological 

regime is an important and conditioning factor for hydraulic works. With regard to the urban environment, a good 

knowledge of hydrology is essential; as a consequence of the consolidation and enlargement of cities, the 

hydrological cycle and the water regime are substantially altered. The objective of this work was to identify a 

drainage basin in the municipality of Taió, SC, determine its flow rate and size the equivalent area required to 

compose a drainage channel. The calculated basin is subdivided into two areas, one area with residential 

occupation and the other composed area with great slope and covered with native forest. For the determination of 

the total flow of the basin provided with the area and rainfall intensity data in the region, the Rational Method was 

used, however, since there are different types of surfaces, two different defluvial coefficients were adopted for a 

return period of 25 years. Two sections were dimensioned, one through the calculation of the flow by continuity 

that resulted in 2,146 m² and the other using Manning that resulted in 1.57 m². When confronting the two values, 

it would be interesting to adopt the largest section even if it leads to greater fluid velocity, because in excessive 

rainfall, such a section will better behave and lead rainwater to a final destination. Allied to normal rainfall 

conditions, hydrological studies for macro-drainage and micro-drainage require a deeper knowledge of each part 

of the systems deployed in cities. 

 

 

Keywords: Rational method. Coefficient of runoff. Macro-drainage. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Na natureza, a cobertura vegetal realiza a drenagem do terreno, absorvendo parte da 

água percolada e deixando escoar o restante, oferecendo ao mesmo tempo proteção ao solo 

contra erosões. Devido à perda de cobertura vegetal em consequência a expansão urbana, faz 

se necessária à construção de dispositivos de drenagem artificiais, que acabam por fim 

compensar estas propriedades que a cobertura vegetal oferece.  

  A hidrologia, apesar de ser um assunto pouco tratado em engenharia merece total 

atenção, pois o regime hidrológico é um fator importante e condicionante para obras 

hidráulicas. No que toca ao ambiente urbano, o bom conhecimento da hidrologia é fundamental, 

pois como consequência da consolidação e ampliação das cidades o ciclo hidrológico e o regime 

das águas é alterado sensivelmente, por conta da absorção e escoamento das águas, aí vem a 

necessidade da construção de obras hidráulicas bem dimensionadas, para que consiga 

compensar estes impactos. Tucci (2001) postula que o efeito do desenvolvimento urbano altera 

o ciclo hidrológico de maneira sensível como: 

 Redução da infiltração no solo: o volume deixado de infiltrar gera um escoamento 

superficial. O que aumenta de forma significativa às vazões máximas, antecipando seus picos 

no tempo; 

 Com a redução da infiltração, o aquífero tende a diminuir o nível do lençol freático 

pela falta de alimentação reduzindo o escoamento subterrâneo, o que pode agravar ainda mais 

pela infiltração de aguas de esgoto, poluindo e tornando crítica a qualidade das águas 

subterrâneas.  

Devido à substituição da cobertura vegetal natural ocorre uma redução na 

evapotranspiração, já que a superfície urbana não retém água e não permite a evaporação 

moderada da água pelas folhagens e pelo solo. 

  Então durante o tempo e através de experimentos, obtiveram-se métodos empíricos 

comprovados para determinar o escoamento das águas da chuva em uma determinada área 

levando em conta os aspectos hídricos e topográficos da região. Existem vários métodos para 

estimar e prever a vazão de água de uma bacia drenante dentre eles será adotado para a o caso 

Método Racional, comumente utilizado pelos profissionais da engenharia civil para a obtenção 

das vazões relacionadas à pluviosidade local, para posteriormente aplica-las ao 

dimensionamento de redes de drenagem, canais e galerias pluviais. O método usado para o 

dimensionamento das seções é o Método de Manning, utilizado para as vazões em condutos 

livres, adequado na aplicação de galerias redes e canais de drenagem.  
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 Portanto, o objetivo da pesquisa: Identificar uma bacia drenante no município de Taió, 

SC, determinar sua vazão e dimensionar pelos métodos citados a área equivalente necessária 

para compor um canal de drenagem.  

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

  A urbanização é um processo onde o espaço geográfico é sensivelmente modificado 

para a construção de edificações e equipamentos públicos como vias, praças por exemplo. 

Através desse processo o ambiente é modificado, gerando consequências que nem sempre são 

positivas, e que causam impacto principalmente nos corpos d’água existentes como rios lagoas 

e lençóis freáticos. 

 

 

2.1 CONSEQUÊNCIAS DA URBANIZAÇÃO SOBRE A DRENAGEM E O ESCOAMENTO 

DAS ÁGUAS 

 

De acordo com Tucci (2001) a medida que o ambiente urbano se consolida gera um 

aumento significativo de sedimentos proveniente das construções, das limpezas de terrenos para 

novos loteamentos, da construção de ruas avenidas e rodovias, entre outras causas. Essa 

produção de sedimentos provoca acumulo e assoreamento das seções de drenagem. Reduzindo 

a capacidade de escoamento dos condutos rios e lagos urbanos. Outro fator importante é o 

transporte de poluentes agregados aos sedimentos, contaminando as águas pluviais. O lixo que 

obstrui as drenagens e cria condições ambientais piores, sendo minimizado com a educação da 

população, mediante imposição de pesadas multas.  

 

 

2.2 O IMPACTO DA URBANIZAÇÃO NA DRENAGEM 

 

 De acordo com Tucci (2001) A origem dos impactos devido a drenagem urbana que 

ocorrem na maioria das cidades brasileiras são as seguintes:  

 Princípio dos projetos: A drenagem urbana tem sido desenvolvida com base no 

princípio equivocado de que: a melhor drenagem e a que retira a agua excedente o mais rápido 

possível de seu local de origem 
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 Não considera a bacia como sistema de controle: todos os impactos gerados em cada 

projeto são transferidos de um ponto a outro dentro da bacia através de condutos e canalizações. 

Em consequência destes projetos ocorrem os impactos citados nos itens anteriores com 

elevado prejuízo para diferentes grupos da população e para o poder público.  

Ainda conforme Tucci (2001) na micro drenagem os projetos aumentam a vazão e 

esgotam todo o seu volume para jusante. Cada novo loteamento amplia a vazão máxima da 

ordem de seis vezes com relação as condições pré-existentes.  

Na macrodrenagem a tendência de controle da drenagem urbana é através da canalização 

dos trechos críticos. Este tipo de solução segue a visão particular de um trecho da bacia, sem 

que as consequências sejam previstas para o restante da mesma ou dentro de diferentes 

horizontes de ocupação urbana. A canalização dos pontos críticos acaba apenas transferindo a 

inundação de um lugar para o outro na bacia.  

 

 

2.3 O CONTROLE DE ENCHENTES VERSUS TRATO DA DRENAGEM PLUVIAL NO 

ÂMBITO ADMINISTRATIVO E SOCIAL 

 

Apesar de ser um tema importante para a boa manutenção do ambiente urbano, ele é 

visto com grande complexidade, devido a uma questão cultural e histórica relacionada com a 

ocupação das margens dos rios, sendo de difícil abordagem, pois envolve fatores sociais 

econômicos, que podem causar um impacto considerável na vida social e econômica de uma 

região. 

Tucci (2001) sustenta que não há ainda um programa sistemático em qualquer nível de 

controle da ocupação de áreas de risco de inundação. As legislações sobre recursos hídricos 

enfatizam o papel da outorga, entretanto sem propor uma definição mais clara sobre o controle 

dos impactos da inundação. Sendo potencializado pelas razões abaixo. 

 A falta de conhecimento sobre o controle de enchentes por parte dos planejadores 

urbanos; desorganização a níveis federal e estadual sobre o controle de enchentes; 

 Pouca informação técnica sobre o assunto a nível de graduação na Engenharia; 

 O desgaste político para o administrador público resultante do controle não 

estrutural; (zoneamento), já que a população está sempre esperando uma obra hidráulica;  

 Falta de educação da população sobre o controle de enchentes. 
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Atualmente existem esforços para que haja um controle maior nas áreas de expansão 

urbana, e que preventivamente evite problemas futuros. Quanto às áreas já consolidadas que 

sofrem com enchentes, e não há mais solução que adotar medidas de emergência, quando do 

fato. 

  

 

2.4  DRENAGEM X QUALIDADE DA ÁGUA 

 

A qualidade da água que passa pelo ambiente urbano é também observada com 

seriedade e preocupação, pois com a crescente demanda de água potável frente ao fornecimento, 

exige-se uso racional deste recurso. 

Conforme Tucci (2001) a qualidade da água pluvial não é melhor do que a do efluente 

de um tratamento secundário. A quantidade de material suspenso na drenagem é superior a 

encontrada no molho in natura. Esse volume é mais significativo no início das enchentes. 

A qualidade da água da rede pluvial depende de vários fatores: da limpeza urbana e da 

sua frequência, da intensidade de precipitação e sua distribuição temporal e espacial, da época 

do ano e do tipo de uso da área urbana. Os principais indicadores da qualidade da água são os 

parâmetros que caracterizam a poluição orgânica e a quantidade de materiais.  

 

 

2.5  POLUIÇÃO DOS AQUÍFEROS 

 

Outro ponto crítico decorrente da expansão urbana, é a poluição dos lençóis freáticos 

pelo uso inadequado do solo, descarte incorreto de resíduos e esgotos sendo despejados de 

maneira inadequada, indo de encontro com Tucci (2001) que afirma que as principais condições 

de contaminação dos aquíferos são: 

 Aterros sanitários: que contaminam as águas subterrâneas pelo processo natural de 

precipitação e infiltração. Deve-se evitar que sejam construídos aterros sanitários em áreas de 

recarga deve-se procurar escolher as áreas com baixa permeabilidade. Os efeitos de 

contaminação nas águas subterrâneas devem ser examinados quando da escolha do local do 

aterro 

 Grande parte das cidades brasileiras utilizam fossas sépticas como destino final do 

esgoto. Este conjunto tende a contaminar a parte superior do aquífero. Esta contaminação pode 
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comprometer o abastecimento de agua urbana quando existe comunicação entre diferentes 

camadas de aquíferos através de percolação e de perfuração inadequada de poços artesianos 

 A rede de condutos de pluviais pode contaminar o solo através de perdas de volume 

no seu transporte e até por entupimento de trechos da rede que pressionam a agua contaminada 

para fora do sistema de condutos.  

  Então, se medidas não forem tratadas com atenção e cuidado para que se resolvam as 

demandas citadas, as chances de contaminação de proliferação de doenças bacterianas e por 

produtos químicos será grande, pois todos os corpos d’água estarão comprometidos com a 

infiltração massiva de resíduos nocivos, gerando custos enormes para a manutenção e reversão 

do problema.  

 

 

2.6 DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO DO 

CONDUTO  

 

 Uma microbacia quando é objeto de estudo possui características únicas que 

compreendem sua declividade, o uso do solo nas áreas adjacentes, sua topografia e área. Estas 

características são necessárias para a determinação da vazão de projeto, relacionada com a 

região. São realizadas mediante a estimativa de precipitação média na área, dado este 

determinado pelas equações de chuvas disponíveis no estado de Santa Catarina de acordo com 

Festi (2007).  

Para Florianópolis: 

1. 𝑖 =
145∙𝑇𝑅

0,55

(𝑡𝑐−1,18)
0,34

 

                                                                                                Ou 

 

2. 𝑖 =
597∙𝑇𝑅

0,32

(𝑡𝑐+3)
0,73

 

Para Urussanga:  

3. 𝑖 =
3445,7∙𝑇𝑅

0,138

(𝑡𝑐+26)
1,012

 

Sendo 𝑇𝑅 , o tempo de retorno em anos, utilizando em engenharia o prazo de 25 anos. 

Segundo Botelho (2011) o tempo de concentração pode ser expresso pela seguinte 

fórmula: 
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𝑡𝑐 = 𝑡𝑎 + 𝑡𝑠 

Onde: 

𝑡𝑐= tempo de concentração; 

 𝑡𝑎= tempo de que leva uma gota de água caindo no ponto extremo da bacia, até chegar 

ao vale de maior extensão, geralmente estipulado em 10 minutos; 

𝑡𝑠 = tempo que leva uma gota de água para percorrer o vale da bacia de maior extensão 

até a primeira boca de lobo do sistema dado pela expressão.   

 

𝑡𝑠 =
16 ∙ 𝐿

(1,05 − 0,2𝑝) ∙ (100 ∙ 𝐼0,04)
 

 

Um dos fatores primordiais para se obter um dimensionamento adequado é saber estimar 

com precisão as consequências do escoamento da água no solo, após uma chuva. Segundo 

Tomaz (2013) o método racional é um método indireto apresentado em 1851 por Mulvaney, e 

utilizado nos Estados Unidos por Emil Kuiching em 1889. Este método estabelece a relação 

direta entre a chuva e o escoamento superficial do solo. O termo racional serve para contrapor 

os métodos antigos que não eram racionais, sendo usado para calcular a vazão do pico de uma 

determinada bacia, considerando uma seção de estudo. Na Inglaterra Lloyd-Davies fez um 

método semelhante em 1850, e muitas vezes o método racional é chamado de Método de Lloyd-

Davies. Este método de cálculo é utilizado para bacias com área maior que 3 km².  

A vazão de projeto pode ser determinada pela seguinte fórmula: 

 

𝑄 = 𝐶 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴 

Onde:  

 

𝑄 = vazão de projeto 

𝐶 = coeficiente de escoamento superficial (deflúvio) 

𝑖 = intensidade média da chuva em mm/h expressa pelas equações de chuva de cada 

região do Brasil, utilizar-se-á neste caso a equação de duas cidades de Santa Catarina: 

Florianópolis e Urussanga para efeitos comparativos.  

𝐴 = área da bacia em (ha) - Ha = 10.000 m²  
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A partir da determinação da vazão de projeto, determina-se a seção do conduto. Para 

condutos livres e canais, onde o fluido percorre através da gravidade e não sob pressão utiliza-

se o método de Manning. Conforme explana Tomaz (2013), esta fórmula utilizada no Brasil e 

países de língua inglesa, foi concebida pelo engenheiro irlandês R. Manning, em 1891, sendo 

largamente utilizada pela sua simplicidade em estimar a rugosidade, de maneira que uma pessoa 

experiente possa estipular com facilidade os valores adequados para cada situação. A fórmula 

de Manning pode ser expressa da seguinte maneira:  

 

4. 𝑉 = 
1

𝑛
 ∙  𝑅ℎ2/3  ∙   √𝐼 

 

Onde:  

𝑛 = coeficiente de Manning para rugosidade do material do conduto 

𝑉 = velocidade média na seção (m/s) 

𝑅ℎ = Raio hidráulico, que é o quociente entre a área molhada e o perímetro molhado 

𝐼 = Declividade do conduto em (m/m)  

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia aplicada para o presente artigo, consiste na aplicação prática dos 

métodos de cálculo para a estimativa de pluviosidade em relação a um dado tempo, e a partir 

destes dados estima as vazões e dimensionar a seção de um conduto livre que satisfaça essas 

condições, não será considerada a fração de áreas para o cálculo de vazão de bocas de lobo.  

A área que foi objeto de pesquisa, encontra-se no município de Taió, sob as coordenadas 

27º 07’ 06,13” S  49º 59’ 23,43” O. Conforme Figura 01. 
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 Figura 01 – Área da bacia a ser levantada 

 
Fonte: Google Earth (2017). 

 

A bacia a ser calculada se subdivide em duas áreas, uma área com ocupação residencial 

e a outra área composta com grande declividade e recoberta com mata nativa, conforme Figura 

02. 

 

                         Figura 02 – Área da bacia com as subdivisões conforme o uso do solo 

 
                         Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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   Então para a determinação da vazão total da bacia munidos dos dados da área e da 

intensidade das chuvas na região, utiliza-se o método racional sob a expressão, entretanto como 

existem tipos de superfície distintas na bacia em questão, deve-se adotar dois coeficientes de 

deflúvio diferentes conforme Canholi (2014, p.110), para um período de retorno de 25 anos 

exibidos na Tabela 01.  

 

  Tabela  01 – Coeficientes de deflúvio para vazões – tempo de retorno em 25 anos  

ESPECIFICAÇÃO COEFICIENTE DE DEFLÚVIO 

Residências Unifamiliares 0,50 – 0,61 

Terrenos Montanhosos 0,66 – 0,88 

                       Fonte: Adaptado de Canholi (2014, p.110). 
 

 Conforme Fonseca (2006) este coeficiente é determinado através da razão do volume 

de água escoado pela superfície e o total precipitado. Este coeficiente pode ser relativo a uma 

chuva isolada ou relativo a um intervalo de tempo onde várias chuvas ocorreram. 

 

𝐶 = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑎𝑑𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
  

 

Conhecendo-se o coeficiente de deflúvio para uma determinada chuva intensa de certa 

duração, pode-se determinar o escoamento superficial de outras precipitações de intensidades 

diferentes, desde que a duração seja a mesma. 

 

 

4 RESULTADOS – OBTENÇÃO DA ÁREA DO CANAL 

 

Então calculando o tempo de concentração para este caso considerando que o 

comprimento do talvegue seja de 1.037 metros, aplicamos a fórmula para o ts 

Dados 

I = 0,0511 m/m 

L = 1037 m 

 

𝑡𝑠 =
16 ∙ 1037

(1,05 − 0,2 ∙ 70) ∙ (100 ∙ 0,05110,04)
= 11,42 𝑚𝑖𝑛 

 

A partir daí somam-se os tempos para obter o tempo de concentração total em minutos 
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𝑡𝑐 = 10 + 11,42 = 21,42 𝑚𝑖𝑛 

 

Obtendo o tempo de concentração, podemos por fim determinar a intensidade de chuva 

que precipitará sobre a bacia, de acordo com Festi (2007 p.93), temos para o estado de Santa 

Catarina, duas equações de chuva. 

Para Florianópolis adota-se neste método a seguinte equação e obtemos intensidade sob 

as duas equações:  

 

𝑖 =
145 ∙ 𝑇𝑅

0,55

(𝑡𝑐 − 1,18)0,34
= 

145 ∙ 250,55

(21,42 − 1,18)0,34
= 116,61 𝑚𝑚/ℎ 

 

𝑖 =
597 ∙ 𝑇𝑅

0,32

(𝑡𝑐 + 3)0,73
=

597 ∙ 250,32

(21,42 + 3)0,73
= 162,28 𝑚𝑚/ℎ 

 

                                                                       

Para Urussanga então obtém-se os seguintes valores:    

𝑖 =
3445,7 ∙ 𝑇𝑅

0,138

(𝑡𝑐 + 26)1,012
=

3445,7 ∙ 250,138

(21,42 + 26)1,012
= 108,17 𝑚𝑚/ℎ  

 

Adotados os coeficientes, calcula-se utilizando o método racional as vazões 

correspondentes a cada área de estudo. No caso adota-se a pior situação, que consiste na maior 

precipitação, ou seja 162,28 mm/h. 

 

Para a área residencial:  

𝑄 = 𝐶 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴 = 0,61 ∙
162,28 ∙ 10−3

3600
∙ 196.359,45 𝑚2 = 5,40 𝑚3/𝑠  

  Para a área com cobertura vegetal montanhosa:  

𝑄 = 𝐶 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴 = 0,88 ∙
162,28 ∙ 10−3

3600
∙ 188.626,37 𝑚2 = 7,48 𝑚3/𝑠 

 

Soma-se as vazões e obtém-se a vazão total: 

 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 = 5,40 + 7,48 = 12,88 𝑚3/𝑠 
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A partir dos dados de vazão de projeto, aplica-se a fórmula de Manning para obter a 

velocidade na seção de drenagem. Conforme Botelho (2011, p.136), os coeficientes adotados 

podem ser: 

𝑛 = 0,011 em canais de perfeita construção, águas limpas 

𝑛 = 0,013 canal de concreto comum, águas não totalmente limpas 

𝑛 = 0,025 canais de terra com vegetação rasteira no fundo  

Como o estudo em questão trata-se de um canal executado em concreto, adota o 

coeficiente n= 0,013. 

Para estipular a velocidade máxima no canal, recorremos a tabela de Magela & Mello 

(2015). 

                                    Tabela  02 – Limites de Velocidade  

ESPECIFICAÇÃO Velocidade máxima (m/s) 

Terreno Arenoso Comum 0,76 

Terreno de Aluvião 0,91 

Terreno de Argila Compactada 1,14 

Cascalho grosso, Pedregulho, Piçarra 1,83 

Alvenaria  3,00 

Concreto 6,00 

                                    Fonte: Adaptado de Magela e Mello (2015, p.4). 
 

Adota-se a velocidade máxima para condutos livres em concreto, no caso 6,00 m/s, e 

pela equação da continuidade pode-se obter a área do canal em seção plena. 

 

𝑄 =  𝑉 ∙ 𝐴 = 

12,88 = 6 ∙ 𝐴 

𝐴 =
12,88

6
= 2,146 𝑚²  

 

Obtendo o cálculo através de Manning, determinamos a velocidade do conduto 

adotando-se a uma seção com base em 3,00 metros e altura de 0,72 metros que equivale a área 

calculada pela fórmula da continuidade. 

 

𝑉 = 
1

𝑛
 ∙  𝑅ℎ

2
3  ∙   √𝐼 =

1

0,013
 ∙  (

0,72 ∙ 3

3 + 2 ∙ 0,72
)

2
3
 ∙   √0,0511  =  10,75 𝑚/𝑠 
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Como a velocidade é superior a 6,00 m/s a seção é insuficiente, aplica-se Manning para 

a velocidade máxima permitida a condutos de concreto considerando a declividade (I) de 0,0511 

m/m na interpolação das cotas obtidas pela imagem do Google Earth.  𝐼 =
399−343

1037
  

 

6,00 =
1

0,013
 ∙  𝑅ℎ

2
3  ∙   √0,0511 = 𝑅ℎ

2
3 = 

6,00

17,39
= (0,345)

3
2 = 0,20 

 

Obtendo o cálculo através da combinação de Manning e da equação da continuidade 

obtém-se a fórmula, para calcular a área molhada, considerando a seção plena do canal.  Adota-

se então no caso uma seção genérica de 2,5𝑎 de base por 𝑎 de altura.  

Então: 

𝐴𝑚 = 2,5 𝑎 ∙ 𝑎 = 2,5 𝑎2 

 

𝑃𝑚 = 2,5 𝑎 + 2𝑎 = 4,5 𝑎 

 

𝑅ℎ =
𝐴𝑚

𝑃𝑚
=
2,5𝑎2 

4,5𝑎
= 0,55𝑎 

 

𝑄 =  
1

𝑛
 ∙ 𝐴𝑚 ∙  𝑅ℎ

2
3  ∙   √𝐼 =  

12,88 𝑚3/𝑠 =  
1

0,013
 ∙ 2,5𝑎2 ∙  0,55𝑎

2
3  ∙   √0,0511 

12,88
𝑚3

𝑠
=  23,909  𝑎

8
3  

(
12,88

23,909
)

3
8
=  𝑎  

𝑎 =  0,7929 

 

Determina-se então a área molhada do conduto 𝐴𝑚 = 2,5 ∙  0,7929 ∙ 0,7929 =

1,57 𝑚2 

Através dos dois cálculos podemos obter as seções necessárias para o escoamento cujos 

resultados 2,146 m² e 1,57 m² foram divergentes. Ao utilizar Manning por ser considerada a 

rugosidade do material do conduto, fazendo com que a velocidade do mesmo seja diminuída 

devido ao atrito e a viscosidade do fluído ao longo do talvegue, necessitando seção transversal 

menor para o escoamento, se o fluído for submetido a velocidades menores, isso implicará na 
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diminuição da seção de escoamento, o que está comprovado pelo cálculo dos raios hidráulicos 

onde na equação em que resultou a velocidade de 10,75 m/s teve seu raio hidráulico calculado 

em 0,486 m, se obedecendo a tabela com a velocidade máxima de 6,00 m/s, o valor do seu raio 

hidráulico se iguala a 0,20 m.  

    A área mínima do conduto calculado fica determinada em 1,57 m², mas 

empiricamente, apesar dos valores matemáticos indicarem que quanto menor a seção menor a 

sua velocidade, frente a um evento de pluviosidade intensa faz se necessária a construção de 

um canal com seção superior para evitar transbordamento, então adota-se nesse caso a seção 

calculada de 2,146 m², com base em 3,00 m por 0,72 m de altura. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÕES 

 

O objetivo proposto ao artigo foi alcançado, foram dimensionadas duas seções, uma 

através do cálculo da vazão por continuidade que resultou em 2,146 m² e o outro utilizando 

Manning que resultou em 1,57 m², ao confrontar os dois valores adotou-se a maior seção mesmo 

que acarrete em velocidade maior do fluído, levando em conta que diante de uma pluviosidade 

excessiva, a maior seção irá comportar e conduzir melhor as águas pluviais para um destino 

final.  Através destes cálculos também pode-se concluir que aliado as condições normais de 

precipitações, os estudos hidrológicos para macro-drenagem e micro-drenagem requerem um 

conhecimento mais profundo de cada parte dos sistemas implantados nas cidades. Então, 

partindo do pressuposto que todos os empreendimentos públicos e privados (loteamentos, 

canais, galerias) tem seu estudo efetivado para atender um local específico, quando se for 

projetar as futuras ampliações urbanas, os cálculos localizados vão ajudar a determinar o global. 

Diante disso é conveniente que tenhamos nos órgãos competentes que trabalham diretamente 

com as questões de saneamento nas cidades, todos os projetos desde o mais simples ao mais 

bem elaborado. Cadastro técnico de redes de galerias de águas pluviais é importantíssimo para 

gerirmos as questões de inundações que poderão a ser minimizadas, desde que tenham sido bem 

elaborados. 
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ENSAIO DO ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA PARA PAVIMENTAÇÃO 

 

 

Michael Hoffmann1 

Paulo Sergio Furtado2 

 

 

RESUMO 

O assunto trata-se de um estudo a campo e em laboratório, dos índices físicos do solo para pavimentação em 

Fundos Aurora, para a realização do cálculo do CBR (índice de suporte Califórnia). Neste caso será realizado uma 

sondagem no solo a cada 200 metros de acordo com o DNIT (2016), ao longo da estrada em uma extensão de 10 

quilômetros ligando do centro de aurora, até o ponto de ligação para Ribeirão Mayer e Serra Aurora, os quais serão 

extraídos uma amostra de solo a cada quilometro para teste do CBR, umidade ótima e expansão do solo em 

laboratório (Núcleo de Práticas UNIDAVI). O Índice de Suporte Califórnia (CBR), tem a função de determinar a 

resistência do solo no seu estado limite último, isto é, quando o solo está totalmente encharcado de água, os valores 

são obtidos em porcentagem (%), tendo o conhecimento da resistência do solo, com isso posso determinar o tipo 

de pavimentação e suas espessuras.      

 

 

Palavras-chave: Índices físicos. CBR (Índice de Suporte Califórnia). Ensaios. 

 

 

RESUMEN 

El tema se trata de un estudio a campo y en laboratorio, de los índices físicos del suelo para pavimentación asfáltica 

en Fondos Aurora, para la realización del cálculo del CBR (índice de soporte de California). En este caso se 

realizará un sondeo en el suelo cada 200 metros de acuerdo con el DNIT (2016), a lo largo de la carretera en una 

extensión de 10 kilómetros conectando desde el centro de aurora, hasta el punto de conexión para Ribeirão Mayer 

y Serra Aurora, Se extraerá una muestra de suelo a cada kilómetro para probar el CBR, humedad óptima y 

expansión del suelo en laboratorio (Núcleo de Prácticas UNIDAVI). El Índice de Apoyo de California (CBR), 

tiene la función de determinar la resistencia del suelo en su estado límite último, es decir, cuando el suelo está 

totalmente empapado de agua, los valores se obtienen en porcentaje (%), teniendo el conocimiento de la La 

resistencia del suelo, con lo que puedo determinar el tipo de pavimentación y sus espesores. 

 

 

Palabras clave: Índices físicos. CBR (Índice de soporte de California). Ensayos. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Ao implantar uma pavimentação, é necessário o conhecimento dos métodos a serem 

estudados como, os índices físicos dos solos, os materiais e técnicas a serem adotados para 

garantir economia e qualidade no projeto. Esses métodos serão estudados conforme DNIT 

(2014).    

                                                           
1 Acadêmico do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí-  

UNIDAVI  
2 Bacharel em Engenharia Civil pela Universidade do estado de Santa Catarina (2004), Especialista em engenharia 

de Produção pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci (2017). 
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A pesquisa tem como objetivo analisar os índices físicos dos solos e elaborar ensaios de 

CBR conforme tipos de solos ao longo do trecho estudado e verificação de umidade ótima para 

determinar a capacidade de suporte que o solo da estrada representa. Serão realizados sondagens 

para extração de solo nos pontos de referência, os quais passarão pelo processo de 

destoroamento, secagem, peneiramento, o qual será pesado para o cálculo do teor de umidade 

equivalente (he%) inicial para o ensaio, após verificado o teor de umidade, coloca-se a amostra 

de solo em uma bandeja, adiciona-se a água e realiza a homogeneização, retira-se uma amostra 

de solo o qual será pesado e colocado na estufa com temperatura em torno de 150º C. por 24 

horas, pesa-se novamente a amostra, e calcula-se o teor de umidade real (hr%), com o solo 

homogeneizado e a amostra extraída, o próximo Passo é a compactação do solo em cinco 

camadas com doze golpes cada, faz o arrasamento do solo em excesso e pesagem, repete-se 

esse processo com teor de umidade crescente formando um gráfico com a variação de umidade 

e peso, em seguida, coloca-se os cilindros submerso em água por 96 horas para a verificação da 

expansão do solo, após decorrer o tempo e visto que não ultrapassou a expansão mais que 3%, 

significa que o solo é útil para pavimentação, retira-se os cilindros da água e deixa escoar por 

15 minutos, coloca-se o cilindro na prensa, e realiza compressão do solo com velocidade de 

1,27 mm por minuto e registra a variação do anel dinamométrico na deformação de 0,1” (2,54 

mm) e 0,2’ (5,08 mm), com esses dados e a calibração do anel dinamometrico, faço os cálculos 

do Índice de Suporte Califórnia (CBR).            

Este tema tem a justificativa de elaborar os testes para verificar os tipos de solos, e suas 

variações ao longo do trecho analisado, onde serão coletadas as amostras através de sondagem 

a cada quilometro para testes em laboratório, e a cada 200 metros para testes a campo. A área 

estudada fica localizada no município de Aurora (SC), Bairro Fundos Aurora, que liga o Centro 

até o Ribeirão Mayer e Serra Aurora, com extensão de 10 quilômetros.   

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para Balbo (2007), há que se lembrar de que a estrutura de pavimento tem como função 

suportar os esforços oriundos de cargas e ações climáticas, sem que apresentem processos de 

deterioração de modo prematuro, refere-se ao dimensionamento de um pavimento em função 

do tráfego e das condições ambientais, relacionando também a questão de economia e 

disponibilidade de materiais. Na construção de uma pavimentação, é necessária a pesquisa de 

materiais disponíveis nas proximidades, comercializados ou não, considerando sua dificuldade 
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de exploração e de transporte. Esses fatores devem ser analisados obtendo alternativas dos 

materiais de pavimentação relacionando tempo, demanda e custos. 

Com o aumento crescente das vias pelos veículos tracionados mecanicamente (final do 

século XIX), trouxe à tona as diversas deficiências da utilização pura e simples de camadas 

granulares de pavimentos.  

 

 

Na década de 1920, o advento da Mecânica dos Solos deu grande impulso ás pesquisas 

aplicadas á pavimentação, em especial por pesquisadores ligados a universidades e a 

agencias viárias americanas. Entre 1928 e 1929, O, J. Porter, engenheiro da Califórnia 

Division of Highways, realizou pesquisas que permitiram definir algumas das 

principais causas da ruptura dos pavimentos flexíveis, apresentando, então, a primeira 

curva empírica para dimensionamento com base em um critério de resistência ao 

cisalhamento do subleito indiretamente obtida pelo ensaio de Califórnia Bearing Ratio 

(CBR)-Índice de Suporte Califorrniano. Na mesma época e local, estabelecia o ensaio 

de Proctor (nome em homenagem ao autor) para a compactação de solos. Tais 

trabalhos geraram frutos inimagináveis anos mais tarde, em especial nos critérios de 

projeto de pavimentos asfálticos e flexíveis. (BALBO, 2007, p. 23). 

 

 

O texto acima relaciona a importância dos estudos e pesquisas experimentais, 

relacionando ao mesmo assunto, mais tarde, na década de 1940, a falta de material britado de 

boa qualidade para a execução de bases e sub-bases de pavimentos levou a descoberta de 

técnicas de estabilização química de solos e agregados com o uso de ligantes hidráulicos.  

 

 

2.1 CONCEITO DE SOLOS 

 

Para a implantação de uma pavimentação é importante ser estudado o leito onde serão 

expostas todas as cargas, isso garante uma estrutura mais resistente, pois o conhecimento dos 

tipos de solo e de rocha será necessário para o nivelamento da estrada. 

Balbo (2007) diz que para a Pedologia, solo é material constituído por minerais e matéria 

orgânica, geralmente não consolidado, diferenciado por horizontes, distinguindo-se do material 

genético subjacente em morfologia, constituição, propriedades físicas e características 

biológicas. Já para os geólogos, a superfície da Terra é composta por rochas; o material não 

consolidado (sedimentos) é denominado regolito, por ação do intemperismo, a parte superficial 

dos sedimentos modifica-se e fica exposta a atividades biológicas, essa camada modificada é 

chamada de solo. Logo para a engenharia civil, solo é qualquer depósito solto ou fofo, resultante 

da ação do intemperismo ou da degradação de rochas ou ainda da decomposição de vegetais 

(solo orgânico, turfas). 
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A classificação dos solos é muito importante para finalidades rodoviárias, seu emprego 

conduz a subutilização do material do ponto de vista de suas potencialidades, como material 

para reforços, bases e sub-bases de pavimentos, devendo o engenheiro, sempre que possível, 

tomar partido de suas características favoráveis, aplicando os critérios de análises estudados. 

Com base na figura 1 segundo Fiori (2009), menciona para as finalidades práticas de 

engenharia que uma massa de solo pode ser considerada como um conjunto de partículas 

sólidas, contendo vazios de forma e tamanhos variados que, por sua vez, podem estar 

preenchidos com água, ar ou ambos. Uma massa de solo pode ser descrita por suas propriedades 

físicas, como peso especifico, teor de umidade, índice de vazios, grau de saturação, entre outros, 

e suas propriedades mecânicas, como ângulo interno, resistência ao cisalhamento, coesão, etc.  

                           

                                                 Figura 1 - Índices físicos (Solo = sólido + líquido + gases) 

 

                             Fonte: DNIT (2006, p. 26). 

 

Onde: 

Var = volume de ar (gases ou vapor) 

Va = volume de água 

Vg = volume de grãos sólidos 

Vt = Vv + Vg = volume total 

 Vv = Vt - Vg = volume de vazios 

Pa = peso da água 

Pg = peso dos grãos sólidos 

Par = peso do ar (desprezível) 

Pt = Par + Pg = peso total 
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Fiori (2009) relata que os índices físicos dos solos expressam relações matemáticas entre 

pesos e volumes dos componentes de uma massa de solo, o teor de umidade é relacionado em 

variação do volume de água. O índice de vazios é expresso em relação ao volume de vazios 

pelo volume de sólidos, é uma medida de densidade, portanto representa uma das características 

mais importante para a definição de um solo, essa propriedade define a permeabilidade, a 

compressibilidade e a resiliência a ruptura, o mesmo se aplica para o grau de saturação. 

 

 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DOS SOLOS 

 

No estudo dos solos, o conhecimento dos mesmos é de grande importância, pois facilita 

o recolhimento de informações para os testes para a terraplanagem e compactação dos materiais 

para tal pavimentação. 

 

 

Para facilidade de identificação dos solos, sob o ponto de vista do seu comportamento, 

existe uma série de testes simples, visuais e manuais, prescindindo de qualquer 

instrumento de laboratório, que permitem distinguir entre um tipo e outro de solo. 

(DNIT, 2006, p.28). 

 

 

Esses tipos de identificação dos solos conforme DNIT é relatado no quadro a baixo. 

 

Quadro 1 – Identificação de solos de forma manual baseada pelo DNIT 

Teste visual Que consiste na observação visual do tamanho, forma, cor e constituição mineralógica 

dos grãos do solo – teste que permite distinguir entre solos grossos e solos finos. 

Teste do tato Consiste em apertar e friccionar, entre os dedos, a amostra de solo: os solos ásperos são 

de comportamento arenoso e os solos macios são de comportamento argiloso. 

Teste do corte Consiste em cortar a amostra com uma lamina fina e observar a superfície do corte: sendo 

polida (ou lisa), trata-se de solo de comportamento argiloso; sendo fosca (ou rugosa), 

trata-se de solo de comportamento arenoso. 

Teste da 

dilatância 

Consiste em colocar na palma da mão uma pasta de solo (em umidade escolhida) e 

sacudi-la batendo leve e rapidamente uma das mãos contra a outra. A dilatância se 

manifesta pelo aparecimento de água a superfície da pasta e posterior desaparecimento, 

ao se amassar a amostra entre os dedos: os solos de comportamento arenoso reagem 

sensível e prontamente ao teste, enquanto que os de comportamento argiloso não reagem.  

Teste de 

resiliência seca 

Que consiste em tentar desagregar (pressionando com os dedos) uma amostra seca do 

solo: se a resiliência for pequena, trata-se de solo de comportamento arenoso, se for 

elevada, de solo de comportamento argiloso. 

Fonte: DNIT (2006, p. 28 – 29). 
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2.3 SONDAGEM 

 

Conforme DNIT (2016), a partir do reconhecimento geológico-geotécnico da faixa do 

projeto, deverá ser elaborado o plano de sondagens ou de investigações a ser discutido. A 

distribuição, espaçamento e número das sondagens/ensaios “in situ” e de laboratório serão 

orientados em função das características específicas de cada trecho e recomendações. Os 

materiais a serem movimentados na fase de terraplenagem, bem como os materiais constituintes 

do subleito deverão ser caracterizados geotecnicamente, através da realização de investigações, 

de tipos e quantidades suficientes a serem definidas no plano de sondagens/investigações. 

 As sondagens e coleta de amostras dos cortes e subleito deverão conter uma 

determinada quantidade e distâncias, os furos deverão ser distribuídos de forma a abranger o 

segmento inicial, o segmento central e o segmento final do corte. 

 

                    Quadro 2 – Determinação dos furos de sondagens 

EXTENSÃO DO CORTE  NÚMERO MÍNIMO DE FUROS DE SONDAGENS  

Até 120m 1 furo 

120 a 200 2 furos 

200 a 300 3 furos 

300 a 400 4 furos 

Superior a 400m 1 furo a cada 150m 

                    Fonte: DNIT (2016, p. 10). 

 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Trata-se de pesquisa acadêmica descritiva, pois tem como objetivo a descrição das 

características de determinados fenômenos em especial os índices físicos dos solos. As 

pesquisas desse tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de resistência 

de determinado solo, e estabelecimento de relações entre variáveis.  

As técnicas utilizadas para desenvolvimento desta pesquisa foram de forma descritiva, 

bibliográfica, a campo e laboratorial. Foi fundamental a busca de conhecimento e informações 

em livros, sites e outros materiais bibliográficos, para desenvolvimento do tema o que também 

o caracteriza como uma pesquisa bibliográfica. 

Este trabalho se iniciou com estudos em janeiro de 2016, com a parte de embasamento 

teórico, as coletas de solos foram realizadas nos dias 9 e 16 de julho e 9 de outubro de 2016 em 

8 pontos do bairro, os quais foram secados, destorroados e peneirados com peneira 4.8 mm, 

onde os mesmos serão realizados os testes de umidade ótima, variação de volume (inchamento), 
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e, Índice de Suporte Califórnia (CBR). Sendo que os ensaios de cada km ocupam cinco dias 

para serem realizados em laboratório (Núcleo de Práticas, UNIDAVI), esses ensaios foram 

realizados nos meses de julho e outubro de 2016. 

De uma forma geral, esta pesquisa acadêmica foi realizada com os livros disponíveis na 

Biblioteca, equipamento no laboratório da UNIDAVI e a campo, conduzida pelo professor 

orientador visando o conhecimento e entendimento do objetivo desta pesquisa. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

As coletas de solos foram realizadas nos dias 9 e 16 de julho e 9 de outubro de 2016 em 

8 pontos do bairro, os quais foram secados, destorroados e peneirados com peneira 4.8 mm, 

onde os mesmos serão realizados os testes de umidade ótima, variação de volume (inchamento), 

e, índice de suporte Califórnia (CBR). O teste de compactação do solo no cilindro pelo método 

DNER para tais ensaios citados a cima, com amostra de solo do quilometro 8, foi realizado no 

dia 11 de julho, como homogeneização do solo com umidades diferentes, compactação do solo 

no cilindro, pesagem, coleta de amostra para verificação do teor de umidade e imersão em água 

com os pesos e micrômetro. No dia seguinte (12 de julho) foi feito a verificação do peso do 

solo das cápsulas para verificação da umidade ótima. No dia 15 verificou-se a expansão do solo 

e tirou-se os corpos de prova da água e colocou na prensa para a verificação do índice de suporte 

Califórnia como demostra os quadros e figuras a baixo.  

 

 

4.1 ENSAIO DE SOLO NO QUILOMETRO 8 

 

Para realização dos ensaios para o teste do CBR, é necessária a secagem, destorroamento 

e peneiramento do solo, após essa etapa, pesa se a amostra para determinação do volume de 

água adicionado (figura 2).    
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          Figura 2 - Determinação do peso do solo seco 

 
                                                                Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Tendo a determinação do peso, coloca-se a amostra na bandeja (figura 3), e tendo o 

conhecimento prévio do tipo de solo, coloca-se uma determinada porcentagem de água para 

iniciar os ensaios, sendo que para siltes ou solos arenosos, pode-se iniciar o processo com cerca 

de 10% de água (h= 10%), já para argilas pode-se iniciar com 20% de umidade 

aproximadamente.  

 

                                   Figura 3 - Amostra de solo seco e amostra de solo com umidade adicionada  

 
                                    Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 Em seguida retira-se uma amostra do solo homogeneizado (figura 4), pesa e anota o 

valor em tabela para determinação da umidade ótima (peso do solo menos o peso da cápsula), 

consequentemente coloca-se a amostra na estufa com temperatura em torno de 110º C, após 24 

horas pesa-se novamente a amostra (peso do solo menos o peso da cápsula) e utilizando a 

equação se obtém a determinação da umidade.    

 

                                   Quadro 3 - Verificação do peso em relação ao volume do cilindro 

Teste de solos (quilometro 8) 

Molde Peso do cilindro Peso total Peso do solo 

1 4311 g 9479 g 5168 g 

2 4324 g 9347 g 5023 g 

3 4401 g 9658 g 5257 g 

4 4325 g 10483 g 6158 g 

5 4326 g 10435 g 6106 g 

                                Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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                      Quadro 4 - Verificação do teor de umidade 

Amostra para verificação da umidade ótima (quilometro 8) 

Capsula Peso da 

capsula 

Peso 

total 

Peso do solo 

úmido 

Peso do solo 

seco 

Teor de 

umidade (%) 

1 12 g 113 g 101 g 91 g 11 % 

2 14 g 113 g 99 g 89 g 11,23 % 

3 14 g 104 g 90 g 80 g 12,5 % 

4 14 g 109 g 95 g 80 g 18,75 % 

5 14 g 162 g 148 g 119 g 24,37 % 

                      Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Avaliando os quadros 3 e 4, verificando que o cilindro de maior peso, consequentemente 

terá a umidade ótima (maior grau de compactação). O molde (cilindro) que se obteve maior 

massa é o de número 4, logo, esse terá a umidade ótima, verificado a massa da amostra após a 

secagem pode calcular o teor de umidade (ℎ (%)). 

 

                       Figura 4 - Amostra coletada e pesada e amostra de solo na estufa 

 
                        Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Para calcular a umidade podemos usar a formula a baixo: 

ℎ (%) =
𝑃𝑎

𝑃𝑠
∗ 100 

h; Umidade em porcentagem. 

Pa; Peso da água. 

Ps; Peso do solo seco. 

Pa=(peso do solo úmido – peso do solo seco) 

Pa = (95 – 80) 

Pa = 15 g 

ℎ (%) =
15

80
∗ 100 

h (%) = 18,75 % 

Repete esse cálculo para as demais amostras, obtendo os resultados que estão no quadro. 
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O próximo passo é a compactação do solo, para isso utilizou-se um cilindro metálico de 

152,4 mm de diâmetro (figura 5), são compactadas sucessivamente cinco camadas conforme a 

energia de compactação (soquete com os respectivos números de golpes do solo a ser 

caracterizado). A quantidade de solo a ser compactado, em cinco camadas, deve ser tal que 

resulte em uma altura total do corpo de prova de 110 mm após a compactação. Em sequência, 

arrasa-se a superfície do cilindro e pesa o conjunto, desconta-se o peso do cilindro e suporte de 

metal para verificação do cilindro que possui a umidade ótima.   

 

                    Figura 5 - Suporte, cilindro, filtro e soquete para ensaio, e solo compactado. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

O passo seguinte coloca-se as amostras (cilindros) imersas em água por 96 horas com o 

micrômetro acoplado para a determinação da expansão do solo (figura 6), os mesmos não 

podem passar de 3% de expansão, caso contrário o solo é descartado para pavimentação. O 

excesso de expansão do solo úmido acarreta a pavimentação asfáltica em trincas na camada de 

rolamento diminuindo drasticamente sua vida útil. O corpo de prova que terá a umidade ótima 

será o molde que se teve maior massa com mesmo volume que nesse caso é o molde de número 

4, o qual colocamos o micrômetro e que após 96 horas submerso em água obteve a leitura de 

0,15 milímetros, ou seja, menor que 3% de expansão da altura do molde (formula a baixo), 

aprovado para pavimentação. O molde tem 1517 mm de altura sendo que o solo não pode dilatar 

mais que 3%, usando a regra de três, temos: 

1517 ↔ 100 

𝑥 ↔ 3 

X= 45,51 mm, isso significa que o solo submerso em água após 96 horas não pode subir 

sua altura mais que 45,51 mm, sendo que o corpo de prova subiu 0,15 mm (aprovado). 
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Figura 6 - Verificação da expansão 

 
                                             Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Após decorrer às 96 horas com os moldes submersos em água, retira-se os cilindros e 

coloca em um local com posição inclinada e deixar escoar por 15 minutos, em seguida se faz o 

teste do Índice de Suporte Califórnia (CBR) para o cálculo (figura 7). 

 

Figura 7 - Ensaio do CBR 

 
                                                     Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

As leituras do micrômetro do anel medem seus encurtamentos diametrais provenientes 

da atuação das cargas. No gráfico de aferição do anel tem-se a correspondência entre as leituras 

lidas no micrômetro do anel e as cargas atuantes (quadro 5). As cargas correspondentes são 

determinadas através do micrômetro, integrante do anel dinamométrico, por meio destas 
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leituras e da curva de aferição, conhecem-se as cargas atuantes no pistão que divididas pela área 

fornecem as pressões aplicadas a amostra. 

 

    Quadro 5 - Resultados da calibração do anel dinamométrico para compressão 5 Tf 

VVC Indicações (mm) Medida das 

deformações 

(mm) 

Erro relativo de (%) U (%) K 

KN Kgf R0 R90 R180 R270 Indi- 

cação 

Repetiti- 

vidade 

5,00 510,0 0,284 0,282 0,283 0,281 0,283 -0,85 1,14 0,280 2,0 

10,00 1020,0 0,549 0,552 0,551 0,55 0,551 -0,12 0,56 0,240 2,0 

15,00 1530,0 0,82 0,823 0,822 0,821 0,822 0,42 0,37 0,220 2,0 

20,00 2039,0 1,087 1,088 1,089 1,089 1,088 0,28 0,19 0,210 2,0 

25,00 2549,0 1,352 1,354 1,355 1,353 1,354 -0,01 0,22 0,210 2,0 

30,00 3059,0 1,623 1,62 1,622 1,621 1,622 -0,06 0,19 0,210 2,0 

35,00 3569,0 1,892 1,889 1,891 1,89 1,891 -0,09 0,16 0,210 2,0 

40,00 4079,0 2,161 2,159 2,16 2,158 2,160 -0,13 0,14 0,210 2,0 

45,00 4589,0 2,434 2,432 2,433 2,432 2,433 -0,02 0,08 0,220 2,0 

50,00 5099,0 2,709 2,708 2,707 2,706 2,708 0,10 0,11 0,220 2,0 

Legenda: VVC; valor verdadeiro convencional, U; incerteza relativa expandida de medição, K; fator de 

abrangência.  

Fonte: Contenco, (2016, dados fornecidos de acordo com o modelo de anel). 

 

Os valores da tabela foram obtidos pelo certificado de calibração nº 8047/2016 através 

da equação: 

Força (Kgf)= ax2 + bx +c 

Onde: 

a= -3,587433752. 

b= 1562,159088. 

c= -22,70114175. 

x= valor da deformação em mm 

Constante do anel (K): 1871,041. Valor de referência para cálculo do Índice de Suporte 

Califórnia (CBR) e/ou Estabilidade Marshall.  

Para se obter melhor precisão dos resultados dos ensaios de compressão, utiliza o 

método de interpolação representados pelo quadro 6, e pela fórmula a baixo: 

 

                                              Quadro 6 – Função em relação a força e deformação 

Força (KN) Deformação (mm) 

F1 b 

FX (x) 

F2 d 

                                               Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

(F1 − F2)

(F1 − FX)
=
(𝑏 − 𝑑)

(𝑏 − 𝑥)
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Onde: 

F1, FX, F2: valores de cargas obtidos através da fórmula de acordo com a calibração. 

b, d: deformação do anel medida pelo relógio comparador. 

x: deformação do anel medida pelo relógio comparador através do ensaio realizado.  

Utilizando o método da interpolação para valores de deformação de acordo com o 

quadro 13, obtém se a fórmula expressada a baixo para valores de deformação menores que 

0,283 mm, nesse caso, só substituímos o (x) pela deformação do anel dinamométrico (leitura 

do micrômetro), e assim temos o resultado de (Fx) e dividindo pela área da agulha (19,32 cm2), 

temos o resultado da pressão conforme quadro a baixo: 

(0 − 510)

(0 − Fx)
=
(0 − 0,282)

(0 − x)
 

Fx= 1808,5106 𝑥  

Função para deformação do anel dinamométrico com raio de 90 mm para valores de 0 

a 0,282 mm. 

 

 

4.1.1 Cálculo do molde 4 dos ensaios do km 8 

 

Como os resultados obtidos pelo relógio comparador, é abaixo dos valores relacionados 

na tabela, a força (Fx) fica na primeira linha como mostra o quadro abaixo, e o raio do anel da 

prensa utilizado para o ensaio é de 90 mm (R90).  

Penetração de 0,1” (2,54 mm)= 0,025 mm 

Fx2,54 = 1808,5106 *0,025 

Fx2,54 = 45,21 Kgf. 

Penetração de 0,2” (5,08 mm) = 0,030 mm 

Fx5,08 = 1808,5106 *0,03 

Fx5,08 = 54,25 Kgf. 

Para a determinação do CBR foram empregados os índices de pressão padrão (kgf/cm2) 

os valores de 70 e 105 para as penetrações de 0,1 e 0,2 pol. (2,54mm e 5,08mm) respectivamente 

estabelecidos pela norma rodoviária DNER. Os valores de P2.54 e P5.08 da equação acima, foram 

encontrados utilizando a equação de calibração da prensa de CBR, onde encontra-se o valor da 

carga (Fx = 45,21 Kgf e Fx = 54,25 Kgf), em sequência divide-se essa carga pela área da agulha 

de penetração.  

𝑃 = 𝑓/𝐴 
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P: pressão sobre o solo; 

ƒ: força sobre o solo; 

A: área da agulha (19,32 cm2) 

P2,54= (45,21 / 19,32) 

P2,54= 2,34 Kg/cm2. 

P5,08= (54,25 / 19,32) 

P5,08= 2,81 Kg/cm2. 

Cálculo do Índice de Suporte Califórnia (CBR): 

CBR2. 54=(P2.54/70)∗100%  

CBR5, 08=(P5,08/105)∗100% 

CBR2. 54=(2,34/70)∗100%  

   CBR2. 54= 3,34 % 

CBR5, 08=(2,81/105)∗100% 

  CBR5, 08= 2,67%  

(adotar o menor valor para o CBR, sendo neste caso, o valor de 2,67%) 

                  

Quadro 7 – Dados do ensaio de penetração dos cilindros (KM 8) 

Corpos 

de prova 

Penetração 

(pol) 

Tempo 

(min) 

Leitura Pressão (Kgf/cm2) CBR 

(%) Calculado Corrigido 

1 0,1” 2,0 0,003 mm 0,280 0,280 0,401 

0,2” 4,0 0,004 mm 0,374 0,374 0,356 

2 0,1” 2,0 0,003 mm 0,280 0,280 0,401 

0,2” 4,0 0,005 mm 0,468 0,468 0,445 

3 0,1” 2,0 0,007 mm 0,655 0,655 0,936 

0,2” 4,0 0,007 mm 0,655 0,655 0,624 

4 0,1” 2,0 0,025 mm 2,340 2,340 3,343 

0,2” 4,0 0,030 mm 2,808 2,808 2,674 

5 0,1” 2,0 0,003 mm 0,280 0,280 0,401 

0,2” 4,0 0,003 mm 0,280 0,280 0,267 

                Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

De acordo com os ensaios acima e as análises em campo, chegamos a um determinado 

CBR em toda a extensão da estrada (Gráfico 1). Todos os solos submersos em água por 96 

horas, sendo que nenhum ultrapassou os 3% de expansão (expansão máxima obtida de 0,15%). 
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  Gráfico 1 – resultados do teste do CBR conforme solo a cada 200 metros 

 
  Fonte: dados da pesquisa (2016). 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

As coletas de solo foram realizadas com êxito, porém, houve dificuldade no 

destorroamento dos solos argilosos, no momento da coleta, o solo se apresentava de forma 

pastosa impedindo o peneiramento, quando secado em estufa, a pasta se transformava em torrão 

e impedindo novamente a peneiramento. No laboratório, ouve a dificuldade de desvendar o 

funcionamento da prensa para o cálculo do CBR e leitura do ábaco de deformação.  

De acordo com os estudos em relação aos ensaios de solos, aprendi que, solos siltosos 

resistem mais a compressão que solos argilosos, como a região estudada, fica em um vale, a 

parte plana, o solo tende a ser silto-arenoso, e na parte ondulada e montanhosa, o solo tende a 

ser somente argiloso. As argilas possuem o índice de plasticidade mais elevado em relação aos 

siltes, confere conforme referências bibliográficas. Quando se trabalha com análises de 

materiais, quanto maior for o número de amostras e de volume (como por exemplo, a coleta de 

solo em cápsula para a determinação do teor de umidade), maior será a precisão, o mesmo serve 

para o número de sondagens. A vantagem de realizar ensaios em laboratório, é que aumenta o 

conhecimento em teoria e prática, e quanto mais testes ser realizados, melhor o desempenho e 

precisão, como por exemplo, a homogeneização do solo para verificação da umidade ótima, 

depois de vários ensaios, a praticidade e o conhecimento do solo, obtém certa precisão na adição 

de água, trazendo valores mais próximos e com menos variação. 
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De acordo com os ensaios, o solo se representa na região bem frágil para pavimentação, 

segundo o DNIT (2006), para solos com CBR menor que 3%, recomenda-se a remoção desse 

solo e recomposição de um solo ou material com CBR superior a 5%. 
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PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE MODELOS BIM EM UM SETOR 

DE PROJETOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
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RESUMO 

Esta pesquisa possui como objetivo principal a elaboração de uma biblioteca de componentes personalizados para 

projetos de estruturas metálicas por meio o software Tekla Structures, utilizado por uma empresa de projeto e pré-

fabricação de estruturas situada na região do Alto Vale do Itajaí (SC). Este estudo busca se endereçar a uma avenida 

de pesquisa nitidamente apontada tanto pela academia quanto por profissionais práticos referente à falta de avanço 

na adesão da tecnologia BIM no Brasil. Assim, essa pesquisa se classifica como explicativa, com abordagem 

qualitativa, aplicando-se pesquisa experimental, através da elaboração de componentes personalizados para peças 

padrões, contendo variáveis estudadas e testadas ao longo da elaboração dos mesmos. Para tal propósito, 

contemplou-se no referencial teórico deste trabalho a tecnologia BIM, o software Tekla Structures e a estrutura 

metálica, a fim de se obter e apresentar uma melhor compreensão sobre o tema. Por fim, embora a indústria da 

construção no Brasil ainda represente uma forte resistência em relação à adoção desta tecnologia, observa-se 

através da elaboração de quatro componentes personalizados principais que o uso da tecnologia BIM é capaz de 

fornecer vários avanços relacionados à integração de projetos de diferentes setores, padronização de peças, redução 

de retrabalhos e erros, além de melhorias em termos de redução de tempo de modelagem e grau de detalhes 

apresentados em uma estrutura. 

 

 

Palavras-chave: Tecnologia BIM. Estruturas metálicas.  Tekla Structures. 

 

 

ABSTRACT 

The main objective of this research relies on the elaboration of a customized components library for steel structures 

design using the software Tekla Structure, used by a structure design and precast company located in the Alto Vale 

do Itajaí region (SC). This study aims to address a research avenue clearly identified by both academia and 

practitioners regarding the lack of progress in the adhesion of BIM technology in Brazil. Thus, this research is 

classified as explanatory, with a qualitative approach, applying experimental research, through the elaboration of 

custom components for standard parts, containing variables studied and tested throughout their elaboration. For 

this purpose, the BIM technology, the Tekla Structures software and the steel structure were contemplated in the 

theoretical framework of this work in order to obtain and present a better understanding of the subject. Finally, 

although the construction industry in Brazil still presents a strong resistance regarding the adoption of this 

technology, we observed through the elaboration of four main customized components that the use of BIM 

technology is capable to provide several advances related to the integration of projects of different sectors, 

standardization of parts, reduction of rework and errors, besides improvements in terms of modeling time reduction 

and degree of details presented in a structure. 

 

 

Keywords: BIM Technology. Steel structures.  Tekla Structures. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor da construção civil é considerado como um dos domínios industriais com menos 

ênfase em tecnologia. Desta forma, a literatura traz evidências da dificuldade que tal área 

encontra para se desenvolver tecnologicamente, especialmente no que tange a automação de 

processos. Entretanto, percebe-se que a partir das últimas duas décadas, o setor vem obtendo 

avanços significativos quanto ao uso de novas tecnologias. 

Neste cenário, a tecnologia BIM vem se destacando como o principal fator relacionado 

ao desenvolvimento de tecnologias voltadas à construção civil. Para Eastman et. al (2014, p.18) 

o BIM “é um dos mais promissores desenvolvimentos na indústria relacionada à arquitetura, 

engenharia e construção.” Um modelo BIM, quando completo, pode apresentar e conter 

informações exatas, bem como a real geometria do futuro empreendimento ainda na fase de 

projeto. Isso faz com que seja possível prever e resolver interferências antes mesmo que elas 

aconteçam, auxiliando no gerenciamento da obra.  

Contudo, ainda se observa no atual contexto Brasileiro, que a ferramenta mais utilizada 

para elaboração de projetos ligados à construção civil é a de projetos auxiliados por computador 

(CAD). Assim, com essa difícil transição de plataformas tecnológicas, desenvolvimento da a 

tecnologia BIM acaba sendo dificultada, uma vez que muitas funções e aplicabilidades ligadas 

à tecnologia de modelagem da informação para construção se mantém estagnadas e pouco 

acessíveis.  

Assim, durante um estágio realizado em uma empresa de projeto e pré-fabricação de 

estruturas, situada na região do Alto Vale do Itajaí (SC), que utiliza a tecnologia BIM na 

elaboração de seus projetos, surgiram questionamentos pertinentes, sendo o principal deles o 

seguinte: “Como o setor de projetos de uma empresa pode promover o desenvolvimento da 

tecnologia BIM?”  

Portanto, a partir da questão de pesquisa levantada acima buscou-se como objetivo 

principal a elaboração uma biblioteca de peças genéricas e com informações para adaptação, 

chamadas componentes personalizados, a fim de aprimorar a elaboração de projetos a partir da 

utilização do software BIM Tekla Structures. Ademais, a fim de se atender a esse objetivo 

principal, buscou-se, como objetivo secundário, elaborar um guia de utilização do software para 

usos futuros. Desta forma, com o intuito de satisfazer ambos os demais objetivos secundários 

se fazem necessários: a) realizar um levantamento de peças que possam ser padronizadas no 

setor metálico da empresa estudada; b) verificar quais possíveis alterações essas peças podem 

sofrer sem deixar a padronização; c) elaborar componentes personalizados no Tekla Structures 
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com essas peças; e d) analisar a automação de lançamento de peças padrão nos projetos de 

estrutura metálica.  

Os demais tópicos que compõem a estrutura desse artigo são destacados na seguinte 

forma. Seção 2 apresenta uma revisão da literatura sobre a tecnologia BIM com ênfase na sua 

utilização no contexto brasileiro. Seção 3 apresenta os procedimentos metodológicos, enquanto 

que a seção 4 traz os resultados. Por fim, seção 5 aborda as considerações finais desse estudo. 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste ponto da pesquisa, serão abordadas definições de tecnologia BIM, bem como um 

breve histórico de sua aplicação tanto no Brasil quanto fora do país. Então, será estudado sobre 

estrutura metálica e principais aspectos de peças metálicas, para então finalizar o estudo 

aprofundando o conhecimento referente ao software Tekla Structures.  

 

 

2.1 TECNOLOGIA BIM 

 

BIM, a sigla da língua inglesa para Building Information Modelling, que, em português 

traduz-se para o termo Modelagem de Informação para Construção, é, segundo Eastman et. al 

(2014, p.18), “[...] um dos mais promissores desenvolvimentos na indústria relacionada à 

arquitetura, engenharia e construção”. Um modelo BIM completo conterá todas as informações 

exatas e relevantes para a construção da edificação. 

Para a Trimble Inc. (2017), o BIM agrega a automação da informação no modelo. Com 

o uso desta tecnologia, busca-se precisão, compatibilidade com outras soluções e capacidade 

para lidar com inúmeras informações de um único modelo. A Autodesk Inc. (2017) afirma que 

o BIM se torna uma ferramenta para a melhoria da compreensão do empreendimento entre 

profissionais de construção, das instalações técnicas e proprietários.  

Para Childress (2013), as mais importantes vantagens do BIM é a habilidade que o 

sistema possui de desenvolver a realidade, modelos tridimensionais e detalhes bidimensionais 

quando necessário, mesmo enquanto o projeto ainda está em processo de modelação. Além 

disso, com o uso do BIM é possível diminuir erros de projetos. 
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2.1.1 Breve histórico  

 

Conforme SAEPRO-UFRGS (2017), a ideia de integração entre projeto e documentos 

elaborados no papel para sistemas computacionais partiu de Chuck Eastman e sua equipe do 

Instituo de Tecnologia da Georgia, em 1974, a partir da criação do conceito BDS (Building 

Description System – Sistema de Descrição da Construção).  

A partir de então, com o desenvolvimento da plataforma CAD (Computer Aided Design 

– Desenho Auxiliado por Computador), a mesma equipe, liderada por Eastman, publicou em 

1992 “[...] um artigo abordando as múltiplas visões de modelagem da construção”. Neste 

mesmo artigo, seria utilizado, pela primeira vez, a expressão Modelling Building Information, 

que viria se tornar, mais tarde, Building Information Modelling – BIM. (SAEPRO-UFRGS, 

2017). 

Segundo Penttilä (2006), pesquisas referente à modelação de produto vêm sendo 

realizadas desde a década de 1980. Menezes (2012) ainda afirma que pesquisas e trabalhos 

semelhantes ao que Eastman realizava nos Estados Unidos, também estavam sendo feitos na 

Europa, especialmente no Reino Unido. 

A partir de então, “[...] muitas aplicações práticas foram (...) desenvolvidas ao longo do 

tempo, destacando-se o Vera Project, pela Tekes, da Agência Nacional de Tecnologia da 

Finlândia” (MENEZES, 2012, p. 157).  

 

 

2.2 BIM NO BRASIL 

 

No Brasil, Menezes (2012) afirma que o BIM vem ganhando espaço no Brasil a partir 

do ano de 2000, especialmente com o uso de plataformas BIM em escritórios de arquitetura. 

Atualmente, mesmo com dificuldades iniciais relatadas, como alto custo e mudança de cultura 

de trabalho, plataformas BIM começaram a ser utilizadas por inúmeros profissionais na área de 

orçamentos, arquitetura, estruturas e instalações prediais.  

Menezes (2012, p.162) afirma que, mesmo que o alto custo de implantação seja a maior 

dificuldade relatada “[...] a adoção desta plataforma prevê, em médio e longo prazo, o retorno 

do investimento”. Outra dificuldade para a implantação do BIM no Brasil, segundo Baroni 

(2011), é a falta de uma biblioteca de componentes que possam representar a realidade, 

tornando o modelo o mais real possível. Porém, fornecedores, empresas de arquitetura e 
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engenharia além de universidades estão tendo que adequar-se à esta ferramenta, criando suas 

próprias bibliotecas.  

Ainda conforme Menezes (2012, p.164) “[...] algumas construtoras já estão exigindo 

que os seus parceiros desenvolvam todos os projetos modelados”. Tamaki (2015) também 

afirma que, no Brasil, algumas licitações públicas já começam a exigir que os projetos sejam 

feitos em plataformas BIM, como Petrobras, BNDS e SESC, o que faz com que muitas empresas 

tenham que se adaptar à plataforma para não perderam espaço no mercado. Quando há 

solicitação de BIM em processos licitatórios, Tamaki (2015) afirma, a partir de entrevista com 

o arquiteto Luiz Augusto Contier, que há, portanto, a exigência de um projeto completo, não 

mais o básico, o que faz com que os contratos realizados sejam melhores auditados. 

Por fim, o que Menezes (2012) percebe é que o Brasil apresentou, relativamente, um 

atraso na implantação do BIM na comunidade acadêmica, porém, deve-se considerar também 

que o país implantou tardiamente até mesmo o uso do CAD, com cerca de 20 anos de diferença 

do início do uso desta plataforma entre países desenvolvidos e o Brasil. Menezes (2012, p.167) 

ainda conclui que “[...] para a inserção do conhecimento sobre plataforma BIM no meio 

acadêmico brasileiro, será necessário muito mais uma mudança cultural” do que investimentos 

financeiros na compra de softwares e equipamentos.  

 

  

2.2.1 Principais softwares de mercado 

 

Segundo Menezes (2012), no ano de 2010 a construtora Gafisa começou a desenvolver 

5 projetos residenciais com 4 diferentes softwares de plataforma BIM, com o objetivo de testá-

los e verificar suas potencialidades. Foram desenvolvidos dois projetos, um em Brasília e outra 

em Goiânia, com o software Revit, da Autodesk, um terceiro projeto para Goiânia também, 

com o software ArchiCAD, da empresa Graphisoft, um projeto Santos com o software Bentley 

e um quinto projeto em São José dos Campos, com software VectorWorks.  

Para o uso de engenharia estrutural, Eastman et. al (2014) apresentam o software Tekla 

Structures, juntamente com o Revit e o Bentley como os principais softwares para estruturas no 

mercado atualmente.  
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2.3 ESTRUTURA METÁLICA 

 

A estrutura metálica trata-se de uma estrutura projetada e executada com peças de aço 

estrutural. As peças metálicas para estruturas podem ser produtos siderúrgicos, como perfis, 

chapas e barras, ou perfis metalúrgicos, como chapas dobradas ou compostos de chapas 

soldadas. De acordo com Pinheiro (2005), algumas das principais aplicações das estruturas 

metálicas são telhados, edifícios industriais e comerciais, pontes e viadutos, escadas, 

mezaninos, hangares, entre outros.  

Segundo Pravia, Fabeane e Ficanha (2013) alguns dos principais elementos da estrutura 

metálica são pórtico em alma cheia, contraventamento em X, tesoura treliçada, coluna de alma 

cheia e treliçada, viga de rolamento, entre outros. 

 

 

2.3.1  Perfis metálicos 

  

Os perfis metálicos estruturais são materiais que compõem a estrutura metálica. Eles 

podem ser classificados, conforme sua fabricação, de duas formas: perfis laminados e perfis de 

chapa dobrada. 

Segundo Pfeil e Pfeil (2014), os perfis laminados são aqueles fabricados a partir de 

laminadores, ou seja, em sucessivas passagens, tomam a forma da seção desejada. Existem os 

perfis laminados de barras e chapas, ambos diferenciados pela forma da peça: barras possuem 

suas seções transversais menores do que seu comprimento, enquanto as chapas possuem sua 

espessura muito menor do que sua largura e comprimento. As chapas ainda podem ser divididas 

em chapas grossas (espessura superior a 5mm) e chapas finas. 

Os perfis laminados podem ser produzidos em forma de barras, chapas, L, C (U), I (S), 

W e HP, além dos perfis trilhos e tubos. Conforme Pfeil e Pfeil (2014), os perfis I e H também 

podem ser chamados de Perfis W (wide flange) e HP.  

Os perfis de chapa dobrada, ainda segundo Pfeil e Pfeil (2014), constituem-se de chapas 

metálicas dobradas em prensas a frio. Para que as dobras sejam realizadas sem prejudicar as 

chapas, as prensas possuem gabaritos que limitam os raios internos de dobragem a certos 

valores mínimos. As formas mais comumente utilizadas para perfis dobrados são perfil U, um 

perfil U complexo ou enrijecido, perfil S e perfil Z. 

Há também os perfis soldados, em que chapas ou perfis dobrados são soldados juntos 

para a formação de um terceiro perfil. As mais utilizadas formas de perfis soldados são de 
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chapas soldadas para a formação de um perfil I, a união de dois perfis U ou L, formando um 

perfil em caixa, também chamado de perfil box, também há a união de duas vigas I laminadas 

soldadas entre si para formar um perfil box com abas. A utilização destes perfis irá variar de 

acordo com as necessidades de cada projeto (PFEIL e PFEIL, 2014, p.23). 

 

 

2.4 SOFTWARE TEKLA STRUCTURES 

 

O Tekla Structures é um software de origem finlandesa com habilidade para modelar, 

analisar e detalhar estruturas agregado à tecnologia BIM. A Trimble Inc (2017) é a empresa 

detentora e desenvolvedora do software Tekla Structures, e o descreve como um software capaz 

de criar e gerenciar, com detalhes precisos, modelos estruturais em 3D, altamente construíveis, 

independentemente de seus materiais ou complexidade estrutural. Os modelos construídos no 

Tekla podem abranger um completo processo de construção de edifícios, desde a concepção de 

seu design até detalhes de fabricação e montagem, auxiliando o gerenciamento de 

empreendimentos. 

Ainda segundo a Trimble Inc. (2017), modelos criados no Tekla contêm informações 

precisas, confiáveis e detalhadas necessárias para a aplicação da Modelagem de Informação 

para Construção – BIM com sucesso, sendo possível trabalhar com todo tipo de material e com 

as mais complexas soluções estruturais.  

A Trimble Inc (2017) fornece o Tekla Structures pronto para utilização, porém, com a 

opção de otimização do software.  Enquanto o Tekla possui uma abordagem aberta à tecnologia 

BIM, é possível incorporar modelos e funcionalidades de outros fornecedores, além da 

possibilidade de personalização do software para melhor atender as necessidades individuais 

de clientes e construtores.   

 

  

2.4.1 Componentes personalizados  

 

Um dos principais atributos do Tekla Structures é a possibilidade de criar ligações, peças 

e detalhes personalizados, de acordo com cada projeto e padrão adotado. A Trimble Solutions 

Corporation (2016), em seu manual técnico para componentes personalizados do Tekla 

Structures 2016i, afirma que é possível ainda criar componentes personalizados inteligentes, os 

quais podem, automaticamente, atualizarem-se às mudanças efetuadas no modelo. 
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A Trimble Solutions Corporation (2016) afirma que os componentes personalizados são, 

geralmente, criados quando para atender às necessidades de cada projeto, quando ainda não há 

um componente com sistema predefinido na biblioteca do software. Um dos principais 

benefícios do uso de componentes personalizados, é a facilidade de alteração dos mesmos. Uma 

vez que há a necessidade de alterar algum componente, faz-se a alteração uma única vez e, as 

mudanças salvas, são aplicadas automaticamente no modelo todo.  

Para a criação de componentes, é necessário definir o tipo do componente. Existem 

ainda quatro tipos de componentes personalizados, segundo a Trimble Solutions Corporaton 

(2016), que são peças, ligações, detalhes e emendas.  

Os componentes personalizados definidos como peças, nada mais são do que peças 

independentes ou um grupo de peças com características únicas, como vigas, pilares e lajes. Os 

componentes definidos como ligações são utilizados para realizar a conexão entre uma peça 

principal e outras 30 peças secundárias, como ligações entre peças como base, viga em viga, 

ligações de topo ou em flange, entre outros. Para os componentes em detalhe, utiliza-se para 

adicionar um elemento ou informação em uma peça, como chapas extras ou recortes. Já para os 

componentes emenda, parecidos com ligações, podem também conectar uma peça principal a 

outras secundárias, mas variam conforme o comprimento da peça, como degraus de escadas. 

Cria-se, portanto, cada componente com sua característica específica. (TRIMBLE 

SOLUCTIONS CORPORATION, 2016). 

 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Com o propósito de atender ao objetivo geral deste estudo, sendo a elaboração de uma 

biblioteca de componentes personalizados de estruturas metálicas para o software Tekla 

Structures, buscou-se utilizar como método de pesquisa, a pesquisa explicativa, uma vez que 

este tipo de pesquisa procura “[...] identificar os fatores que determinam ou que contribuem 

para a ocorrência dos fenômenos” (GIL, 2002, p.42).  

Para iniciar a pesquisa, foi necessário estudar peças da empresa em que o estágio foi 

realizado e verificar possibilidade de padronização de algumas peças para estruturas metálicas. 

Com isso, estudou-se a criação de componentes personalizados no software Tekla Structures e 

de que forma estes componentes poderiam ser aplicados nos projetos de estruturas metálicas.  

Assim, para que fosse possível a criação destes componentes, utilizou-se, como 

procedimento metodológico, a pesquisa experimental, a qual, segundo Gil (2002, p.47), “[...] 
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consiste em determinar um objeto de estudo” aplicando variáveis aptas a influenciá-los, 

definindo “[...] as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no 

objeto”.  Com isso, para a elaboração deste estudo, foi necessário dividi-lo nas seguintes etapas: 

manipulação, controle e distribuição.  

Com a continuidade da pesquisa, após a definição das peças padronizadas, para a 

elaboração dos componentes criou-se variáveis que, a partir de profundo estudo, foram 

manipuladas para melhor atender às necessidades dos componentes. A seguir, com as variáveis 

definidas, buscou-se testar os componentes e alterar controladamente as variáveis, conforme 

sua funcionalidade. Por último, com os componentes previamente definidos, distribuiu-se aos 

possíveis usuários, neste caso projetistas de estruturas metálicas, para que os testassem e 

avaliassem possíveis melhorias aos componentes, finalizando, com isso, este estudo. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Como resultados deste estudo, foram elaborados componentes personalizados no 

software Tekla Structures, de modo a facilitar a utilização do mesmo na elaboração de projetos 

de estruturas metálicas, no setor de engenharia de uma empresa que pré-fabrica estruturas, na 

região do Alto Vale do Itajaí (SC). Para tanto, algumas peças padrões foram estudadas e 

escolhidas para serem transformadas em componentes. 

Todos os componentes foram criadas de modo experimental, ou seja, testando sua 

funcionalidade e aplicando melhorias em seguida. Conforme as variáveis e as vinculações eram 

aplicadas, os componentes eram testados para a verificação da aplicabilidade das variáveis, para 

que, com isso, houvesse otimização no tempo de elaboração dos mesmos. 

A criação dos componentes visa facilitar não somente a fase de projeto, mas de 

fabricação das peças, tornando-as o mais padronizado possível. Desta forma, a seguir serão 

apresentados e explicados os componentes personalizados elaborados, e de que forma eles 

podem facilitar a modelação de projetos metálicos. 

 

 

  



152 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, a. 8 (n. 27), p.143-160, out./dez. 2017. 

4.1 TRAVAMENTO RÍGIDO 

 

O travamento rígido metálico em questão é composto por dois perfis em U, unidos por 

chapas metálicas soldadas entre os mesmos. Atuam, como o próprio nome diz, no travamento 

da estrutura. A figura 1 a seguir apresenta o escopo de uma peça utilizada para travamento. 

 

Figura 1 – Travamento metálico 

 
Fonte: Elaborado por esta autora (2017). 

 

Conforme apresentado anteriormente na figura 1, o travamento composto por dois perfis 

U ligados por chapas metálicas, possui chapas na extrema para possibilitar sua fixação em 

outras peças, realizando o travamento necessário na estrutura. 

Este componente personalizado foi elaborado como uma peça, e, de tal forma que seu 

comprimento é variável conforme os pontos de lançamento. Na elaboração destes componentes, 

muitas variáveis foram consideradas. A mais importante delas seria a possibilidade de alteração 

do perfil metálico principal, pois, ao alterar-se este perfil, altera-se as distâncias mínimas e 

máximas para as chapas intermediárias, conforme as normas estabelecidas para cálculo de 

estrutura metálica. Assim, foi necessário acrescentar fórmulas para calcular automaticamente 

estas distâncias, de acordo com o perfil adotado e comprimento total.  

Para que o componente calculasse corretamente as distâncias mencionadas, foi 

necessário construí-lo em etapas: primeiro acrescentando a variável do perfil, em seguida as 

variáveis contendo os valores de distância entre chapas para cada perfil, e, então, as variáveis 

com fórmulas que definissem as distâncias igualmente, facilitando a fabricação da peça. Desta 

forma, ao lançar a peça em um determinado comprimento e aplicar determinado perfil, a 

distância entre as chapas é automaticamente calculada de forma que estas fiquem igualmente 

distantes e respeitem o espaçamento mínimo determinado nos cálculos. 

Assim, o lançamento do travamento torna-se automatizado, sem necessidade de calcular 

o espaçamento necessário entre chapas e alterar os dados manual e individualmente. Isto faz 
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com que o processo de lançamento de travamentos seja muito mais rápido e eficaz, 

especialmente se houver alguma alteração no modelo. 

Por fim, para que o componente se tornasse de fácil utilização, elaborou-se uma janela 

de lançamento e edição de componente user friendly, ou seja, com uma interface de fácil 

compreensão ao usuário, facilitando seu uso. A janela de edição criada para este componente 

pode ser observada na figura 2 a seguir.  

 

Figura 2 – Janela de edição do componente para travamento 

 
Fonte: Elaborado por esta autora (2017). 

 

Na figura 2 apresentada anteriormente, pode-se observar que a janela de edição deste 

componente é de fácil compreensão a qualquer usuário, contendo todas as variáveis da peça e 

imagens que facilitem o entendimento.  

 

 

4.2 PEÇAS TRAVEJADAS 

 

As peças travejadas são compostas de, no mínimo, duas peças metálicas distantes entre 

si e unidas por chapas. São utilizadas devido à inúmeras razões em estruturas metálicas, mas 

geralmente com o objetivo de reduzir o peso da estrutura. Muitas vezes, estas peças são 

utilizadas para a composição de peças maiores, como tesouras ou vigas metálicas, podendo ser 
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utilizadas como banzos, montantes ou diagonais destas peças. A figura 3 a seguir apresenta uma 

vista das peças travejadas de componentes elaborados. 

 

Figura 3 – Peças travejadas 

 
Fonte: Elaborado por esta autora (2017). 

 

A figura 3 apresentada anteriormente, apresenta as quatro opções elaboradas com 

componentes personalizados, sendo com perfis U e perfis L (cantoneiras). Todas possuem as 

mesmas variáveis, as quais serão tratadas a seguir. 

Os componentes personalizados para travejamentos foram elaborados como peças. 

Possuem, portanto, o comprimento variável conforme o lançamento, e a possibilidade de alterar 

alguns dados na janela de edição da peça, facilitando o lançamento do modelo. É possível, 

portanto, alterar os perfis e a distância entre si, tamanho, espessura e quantidade de chapas para 

travejamento, as quais serão divididas igual e automaticamente ao longo da peça e distância 

inicial das mesmas em relação aos pontos de início e fim da peça. 

Durante a elaboração dos componentes, verificou-se que o software ainda não permite 

a possibilidade de alterar a posição do perfil em componentes (virado para esquerda, direita, 

para cima ou para baixa). Com isso, para que fosse possível utilizar estes componentes com 

todas as variáveis necessárias e respeitando as peças padronizadas da empresa, observou-se a 

necessidade de criação de 4 componentes separadamente: perfis U e L virados para fora 

alterando-se a distância interna entre os mesmos, e perfis U e L virados para dentro alterando-

se a distância externa total.  

A importância destes componentes personalizados se dá na redução de tempo e 

otimização do lançamento da estrutura, já que não há a necessidade de lançar cada peça 

individualmente ou alterar a distância entre perfis e tamanho das chapas manualmente. Além 

disso, caso haja alguma alteração na peça, igualmente todas as suas informações, como 

comprimento e distância entre chapas, será atualizado automaticamente. Da mesma forma, 

quando esta peça for utilizada como uma diagonal, basta lança-la no modelo com um ponto de 
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início e outro de fim, que as chapas seguirão a inclinação dos perfis, sem necessidade de alterar 

uma a uma. 

Para estes componentes também foram criadas janelas de edição com uma interface 

inteligente.  

 

 

4.3 EMENDA DE PEÇAS TRELIÇADAS 

 

As peças metálicas treliçadas, como vigas e tesouras, podem ser as principais peças de 

uma estrutura metálica. Para tanto, seus comprimentos devem respeitar alguns aspectos como 

transporte e tamanho máximo para galvanização, quando necessário. Com isso, muitas vezes 

estas peças devem ser fabricadas com uma delimitação de comprimento, fazendo com que 

emendas sejam necessárias. A figura 4 a seguir apresenta a região de emendas de peças 

treliçadas. 

 

Figura 4 – Emenda de peças treliçadas 

 
Fonte: Elaborado por esta autora (2017). 

 

Devido à importância das emendas em peças treliçadas, foi elaborado um componente 

personalizado para unir estas peças, em que vários dados das emendas podem ser alterados, 

como tamanho de chapas principais e de reforço, bem como de parafusos e nome das peças. É 

possível decidir, na janela de edição do componente, se há necessidade de criação de 

determinada chapa de reforço ou não. 
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 Figura 5 – Janela de edição principal do componente de emendas 

 
Fonte: Elaborado por esta autora (2017). 

 

Figura 6 – Janela de edição secundária do componente de emendas 

 
Fonte: Elaborado por esta autora (2017). 
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Conforme pode ser observado nas figuras 5 e 6 apresentadas anteriormente, com este 

componente é necessário apenas alterar os dados na janela de edição e lançar a emenda nas 

peças. Desta forma, emenda de peças torna-se automatizada, sem necessidade de alterar peça a 

peça individualmente. 

 

 

4.4 PERFIL I COM CHAPAS SOLDADAS 

 

Conforme apresentado anteriormente neste estudo, a estrutura metálica permite a 

utilização de peças para a fabricação de um único perfil, como é o caso de perfil I com chapas 

soldadas. Esta peça trata-se da união, através de solda, de três chapas distintas e, de tal forma 

que, formem um perfil I. 

O componente foi criado como uma peça, em que seu comprimento pode variar de 

acordo com os pontos de lançamento. Este componente possui as opões de alterar a altura total 

do perfil, ajustando automaticamente, portanto, a alma do perfil, altera-se também dimensões 

da mesa e espessura da alma. A figura 7 a seguir apresenta a janela de edição deste componente, 

onde é pode-se observar as edições possíveis deste componente. 

 

Figura 7 – Janela de edição de perfil com chapas soldadas 

 
Fonte: Elaborado por esta autora (2017). 
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Opta-se, muitas vezes, em fabricar um perfil I com chapas soldadas ao invés de adquirir 

um perfil laminado, pois há uma facilidade maior em adaptar o perfil para as dimensões 

necessárias de cálculo, sem limitações de fornecedores, além de o custo ser menor. 

Desta forma, visando a facilidade do detalhamento das peças na fase de projeto, fez-se 

este componente. Ao detalhar, as peças poderão ser separadas em chapas, sendo necessário 

apenas indicar a posição de cada chapa no perfil, facilitando, portanto, a fabricação do perfil 

inteiro já que, em muitas empresas, a fabricação de chapas é automatizada. 

 

 

4.5 TUTORIAL PARA USO DOS COMPONENTES 

 

Após a criação e testes dos componentes personalizados, criou-se um tutorial que guia, 

de forma simplificada, o uso de cada componente. Neste, são descritas as formas de lançamento 

de cada componente, suas funcionalidades, assim como, onde acessá-los no software. 

Este tutorial foi criado com o objetivo de facilitar o uso dos componentes pelos 

projetistas, e fará, portanto, parte do acervo técnico da empresa como resultado deste estudo. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo buscou apresentar uma proposta para modelagem de peças BIM no 

setor de engenharia de uma empresa que pré-fabrica estruturas metálicas e de concreto.  O 

trabalho foi conduzido durante um estágio realizado em uma empresa de pré-fabricados, na 

região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, a qual utiliza a tecnologia BIM na elaboração 

de seus projetos. 

Neste contexto, esta pesquisa apresentou como objetivo principal responder de que 

forma o setor de projetos de uma empresa pode promover melhorias quanto a utilização do 

software BIM para modelagem de estruturas metálicas. Assim, como resposta a tal 

questionamento, buscou-se elaborar uma biblioteca de componentes personalizados, contendo 

informação e passíveis de rápida alteração, para aperfeiçoar a elaboração de projetos no 

software BIM Tekla Structures, no setor de estruturas metálicas. Adicionalmente a essa 

contribuição principal, esse trabalho também se destaca por prover um guia para execução 

elaboração de modelos e execução de trabalhos utilizando a tecnologia BIM como plataforma 

principal, de modo a facilitar o uso destes componentes. 



159 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, a. 8 (n. 27), p.143-160, out./dez. 2017. 

Assim, a partir de um estudo geral sobre a utilização da tecnologia BIM e do atual 

contexto brasileiro, pode-se observar que ainda há uma barreira significativa por parte das 

empresas em respeito a adoção dessa tecnologia. Grande parte deste fato pode ser explicado 

pela dificuldade natural que empresas possuem para aderir novas tecnologias, o que pode ser 

justificado por fatores como: custo da tecnologia, custo e tempo de aprendizado, adaptação e 

suporte técnico. Contudo, observou-se também que o setor, de forma geral, pode ser largamente 

beneficiado pelo uso do BIM, uma vez que esta plataforma promove avanços que outras 

tecnologias ainda não capazes de proporcionar como: integração de projetos de diferentes 

setores, padronização, redução de retrabalhos e erros, além da redução do tempo de modelação 

e detalhamento de estruturas.  

Desta forma, este trabalho buscou contribuir para o desenvolvimento dessa transição 

tecnológica por meio da apresentação de uma estrutura para modelagem de peças em estruturas 

metálicas realizadas a partir da aplicação da plataforma BIM. Tal estrutura busca facilitar a 

padronização de peças, a automatização de lançamento de peças nos modelos e a redução do 

tempo de lançamento de peças nos projetos seja alcançada. 

Com a elaboração e teste dos componentes personalizados, destaca-se também que é 

possível automatizar o lançamento e a alteração de peças padrões nos modelos de estruturas 

metálicas do software Tekla Structure, a partir da elaboração de janelas de edição de fácil 

compreensão para os usuários. 

Por fim, observa-se que há um amplo espaço para desenvolvimento de trabalhos para 

aprimoramento da tecnologia BIM. Por exemplo, estudos futuros podem buscar mais foco em 

outros aspectos da utilização dessa tecnologia, como: a automatização do BIM para desenhos 

de produção ou fabricação, e, até mesmo, a integração do BIM com impressão 3D de peças 

estruturais.  
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RESUMO 

Com a rápida evolução dos sistemas de informação muitas linguagens, ferramentas e metodologias surgiram para 

que o desenvolvimento dos sistemas fosse facilitado. Os conhecimentos em engenharia de software podem ser 

considerados primordiais no projeto de um novo sistema, bem como no processo de manutenção, visando aumentar 

a sua vida útil. Contudo, percebe-se que nem sempre os profissionais possuem este conhecimento e os sistemas 

não são projetados e mantidos adequadamente, desta forma surgem os sistemas legados. Muitas vezes, os sistemas 

legados são mantidos em funcionamento devido a inúmeros fatores, tais como, a manutenção do negócio, a 

necessidade de alto investimento de tempo e recursos financeiros para trocar de sistema, ou ainda do esforço 

necessário na adaptação dos usuários para que possam desempenhar bem suas funções diárias em um novo sistema. 

Para auxiliar neste processo, a engenharia de software dispõe de recursos que auxiliam na tomada de decisão em 

relação aos sistemas legados, como por exemplo a engenharia reversa e a reengenharia de software. Desta forma, 

o presente artigo tem como principal objetivo conceituar sistemas legados, reengenharia de software e engenharia 

reversa, bem como descrever um caso onde foram utilizadas a reengenharia de software e a engenharia reversa em 

um sistema legado. A metodologia realizada no desenvolvimento deste artigo foi qualitativa descritiva por meio 

de pesquisa bibliográfica. Como parte dos resultados foi possível observar que estes recursos se apresentam como 

uma alternativa viável para empresas que possuam sistemas legados, prezando pela manutenção e adequação dos 

sistemas as tecnologias mais modernas. 

 

Palavras-chave: Sistema Legado. Reengenharia de Software. Engenharia Reversa. Engenharia de Software. 

Sistemas de Informação. 

 

ABSTRACT 

With the rapid evolution of information systems many languages, tools and methodologies have emerged for the 

development of the systems were facilitated. Knowledge in software engineering can be considered paramount in 

the design of a new system, as well as in the maintenance process, to increase its useful life. However, it is clear 

that not always the professionals have this knowledge and the systems are not designed and maintained properly, 

so that arise legacy systems. Muitas vezes, os sistemas legados são mantidos funcionando devido a vários fatores, 

tais como: manter o funcionamento dos negócios, a necessidade de investimentos elevados em tempo e recursos 

financeiros para mudar o sistema, ou mesmo o esforço necessário para adaptar os usuários. To assist in this process, 

software engineering has the resources that help in decision making in relation to legacy systems, such as reverse 

engineering and software reengineering. In this way, the main objective of this article is to conceptualize legacy 

systems, software reengineering and reverse engineering, as well as to describe a case where software 

reengineering and reverse engineering were used in a legacy system. The methodology developed in the 

development of this article was qualitative descriptive through bibliographic research. As part of the results it was 

possible to observe that these resources are presented as a viable alternative for companies that have legacy 

systems, aiming the maintenance and adaptation of the systems to the most modern technologies. 

 

Keywords: Legacy System. Software Reengineering. Reverse engineering. Software Engineering. Information 

systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas de informação são relativamente novos, sendo que muitas linguagens de 

programação surgiram no decorrer do tempo, cada qual com sua facilidade e operabilidade. 

Contudo, mesmo com todas as facilidades para produzir um software, poucos profissionais 

tinham noção dos métodos, ferramentas e procedimentos de engenharia de software, e as suas 

boas práticas para desenvolver um software com poucos erros e com documentação suficiente 

para a manutenção deste sistema. 

Hoje em dia, existem muitas empresas que ainda utilizam algum tipo de sistema legado, 

e as razões de manter esse tipo de software em funcionamento são variadas: receio por trocar, 

existem poucas pessoas que realizam a manutenção, não existe documentação para facilitar ou 

até pelo fato de custar muito, seja tempo e dinheiro, para realizar a transação do software antigo 

para o novo. Segundo Pressman (1995, p. 163) “remendos são colocados sobre remendos, 

resultando em programas que funcionam imperfeitamente, que falham muito frequentemente e 

que não correspondem às necessidades dos usuários.”. Assim sendo, a engenharia de software 

recomenda a utilização de duas técnicas, caso a compra de um novo software não esteja nos 

planos: engenharia reversa e reengenharia de software.  

Para Sommerville (2011, p. 174) “a reengenharia pode envolver a redocumentação do 

sistema, a refatoração da arquitetura do sistema, a mudança de linguagem de programação para 

uma linguagem mais moderna e modificações e atualizações da estrutura e dos dados de 

sistema”. Um dos objetivos da reengenharia de software é reestruturar o software de maneira 

que sua estrutura permaneça a mesma, ainda que em outra linguagem. Além disto, o objetivo é 

deixar a documentação mais completa visando a diminuição dos custos de manutenção e 

gerando mais eficiência para o trabalho no sistema. (SOMMERVILLE, 2011). 

Importante destacar que “a reengenharia é uma extensão da engenharia reversa. Ao 

passo que a engenharia reversa abstrai informações, a reengenharia produz um novo código-

fonte para o software, sem modificar a função do sistema como um todo.”. (PFLEEGER, 2004, 

p. 408). 

Esta temática se apresenta como de extrema relevância para os envolvidos no 

desenvolvimento de sistemas, uma vez que conhecer as alternativas de ação frente a um sistema 

legado pode auxiliar na tomada de decisão. Pode parecer intimidante pensar em realizar o 

processo de reengenharia de software, porém a longo prazo, manter o sistema legado 

funcionando poderá gerar ainda mais custos do que se realizar este procedimento no curto 

prazo. (PRESSMAN, 1995). 
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Poderia parecer que existem poucas opções aceitáveis. Mas não é esse o caso. Uma 

estratégia para se efetuar a reengenharia de um software existente pode ser 

desenvolvida se a administração da empresa estiver disposta a “pagar já”, em vez de 

esperar para “pagar (muito) mais tarde”. Na realidade, a reengenharia pode ser uma 

alternativa de “baixo custo” à manutenção de software [...]. (PRESSMAN, 1995, 

p.163). 
 

 

Segundo Pressman (1995, p. 163) “[...] todas as empresas que usam sistemas de 

informação ou constroem produtos baseados em computador defrontar-se-ão com uma ‘fábrica 

de software em fase de envelhecimento’”. Empresas que ainda trabalham com sistemas 

desenvolvidos na década de noventa, provavelmente estão utilizando sistemas legados que 

demandam altos custos que sejam mantidos em funcionamento. Contudo, nem os softwares 

criados mais recentemente estarão salvos desta “fábrica de software em fase de 

envelhecimento”, conforme citado pelo autor, não pelo fato de tornar-se defasado, mas pelo 

fato das boas práticas de engenharia de software não estarem sendo utilizadas de forma 

adequada nos projetos atuais de construção de sistemas de informação. 

Desta forma, o presente artigo tem como objetivo conceituar sistemas legados, 

reengenharia de software e engenharia reversa, bem como descrever um caso real envolvendo 

esta temática.  

Para que o objetivo possa ser alcançado este artigo é constituído da seguinte maneira: 

além desta seção introdutória e da seção que descreve a metodologia utilizada neste trabalho, 

será apresentada uma seção de revisão da literatura onde serão conceituados os temas: sistemas 

legados, reengenharia de software e engenharia reversa. Na sequência é apresentado o capítulo 

de desenvolvimento com um caso real (OLIVEIRA, 2003) onde foram utilizadas a reengenharia 

de software e a engenharia reversa na reconstrução de um sistema legado. Por fim, as 

considerações finais são apresentadas na última seção.  

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a construção deste artigo foi realizada uma revisão da literatura constituída 

principalmente de publicações em livros da área de engenharia de software. A partir da revisão 

de literatura, foram apresentadas as considerações sobre a temática estudada: sistemas legados, 

reengenharia de software e engenharia reversa. Já no desenvolvimento foram apresentados os 

aspectos relevantes sobre um caso real envolvendo um sistema legado do ramo imobiliário 



164 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, a. 8 (n. 27), p.161-172, out./dez. 2017. 

desenvolvido em Clipper na cidade de Barbacena, em Minas Gerais (OLIVEIRA, 2003). A 

metodologia utilizada foi qualitativa descritiva por meio de pesquisa bibliográfica. 

 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nesta seção serão conceituados os temas discutidos no presente artigo: sistemas legados, 

reengenharia de software e engenharia reversa. 

 

 

3.1 SISTEMAS LEGADOS 

 

Para Pressman (2011) os sistemas legados são os softwares mais antigos, que foram 

desenvolvidos há algum tempo, quem sabe décadas, e trazem consigo inúmeros problemas 

como, limitações de operação, pouca documentação, alterações mal administradas, etc., porém 

muitas vezes são vitais para um determinado negócio e funcionam de forma confiável. 

Muitas empresas mantêm sistemas legados por diversos fatores, seja por receio de trocar 

de sistema que poderiam gerar um custo muito alto, ou com um risco inclusive de falir a 

empresa se deixar o sistema legado para trás. No início da construção do projeto de software, 

às vezes não é considerado que o sistema irá necessitar de inúmeras alterações e manutenções 

no decorrer do seu ciclo de vida. Como isso não foi previsto, a estrutura do código e a 

documentação não foram adequados para suportar tais alterações no sistema, deixando uma 

situação muito complicada para realizar novas adições no mesmo. Assim, o sistema faz-se 

custoso para manter e defasado de novas funcionalidades, tornando-se um sistema legado. 

(PFLEEGER, 2004). 

Desta forma, manter uma gerência dos sistemas legados na empresa é uma necessidade 

muito importante, pois com isso, é possível projetar qual caminho necessário a ser realizado a 

fim de eliminar este sistema legado com o mínimo de problemas possíveis. (SOMMERVILLE, 

2011). 

 

 

Geralmente, as organizações têm um portfólio dos sistemas legados que usam, com 

um orçamento limitado para a manutenção e modernização desses sistemas. Elas 

precisam decidir como obter o melhor retorno de seus investimentos, o que envolve 

fazer uma avaliação realista de seus sistemas legados e, em seguida, decidir sobre a 

estratégia mais adequada para a evolução desses sistemas. (SOMMERVILLE, 2011, 

p. 177). 
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Segundo Sommerville (2011), para realizar um gerenciamento desses sistemas legados, 

antes de escolher a opção para realizar a atualização do sistema em si, existem vários passos a 

serem tomados. Estas escolhas visam eliminar sistemas que não trazem retorno para a empresa, 

analisando suas características, desde seu custo de manutenção, qualidade do software, e o valor 

de negócio que eles podem trazer à empresa. 

Ao calcular a qualidade do software tecnicamente, uma tabela com várias perguntas é 

utilizada para determinar o nível de satisfação que o sistema pode trazer para a realização do 

negócio. Estas perguntas abrangem o sistema como um todo, desde a parte da documentação, 

banco de dados, linguagem de programação, hardware utilizado, idade do sistema em questão, 

nível de desempenho, taxa de falhas do sistema, teste e se existem pessoas com a habilidade 

necessária para manter a aplicação rodando, independentemente de o fornecedor ainda existir 

ou não. Agora, ao medir o valor de negócio do sistema, deve-se realizar várias análises, como 

classificar a frequência do uso do sistema e a confiança do sistema em sua execução. 

(SOMMERVILLE, 2011). 

Todos estes passos são necessários para verificar quais são as partes mais críticas do 

sistema que necessitam de atualização ou quais as partes que poderiam ser descartadas, pois 

não agregam valor ao negócio da empresa. 

 

 

3.2 ENGENHARIA REVERSA 

 

Durante a construção de um novo sistema, os envolvidos no processo, sejam 

programadores ou analistas, devem estabelecer desde o início maneiras de utilizar o 

rejuvenescimento constante de software, ou seja, manter o sistema adequado às novas 

tecnologias e tendências de mercado de forma contínua. Realizar manutenção de sistemas pode 

ser algo problemático e cansativo, que geralmente consiste em gasto de tempo e dinheiro. Além 

dos recursos financeiros já serem um empecilho para a manutenção do sistema, o tempo é um 

ponto importante que pode definir o sucesso ou o fracasso do software, seja para manutenção 

ou para estabelecer o sistema no mercado. (PFLEEGER, 2004). 

O rejuvenescimento de software nada mais é que utilizar de alguns conceitos e ideias 

para aumentar a qualidade do software produzido. Dessa forma, segundo Pfleeger (2004, p. 

405): 
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O rejuvenescimento de software trata o desafio da manutenção no sentido de tentar 

aumentar a qualidade de todo um sistema existente. Ele analisa os produtos de trabalho 

de um sistema, com o objetivo de tentar conseguir mais informações ou reformá-las 

de uma maneira mais compreensível. 

 

 

Na prática o rejuvenescimento do software pode ser realizado por meio de algumas 

técnicas, como por exemplo, a redocumentação, reestruturação, engenharia reversa e 

engenharia de software. No que se refere a redocumentação do software, ela tem como objetivo 

realizar uma análise estática do código-fonte para criar informações importantes que poderão 

ajudar as pessoas responsáveis pela manutenção futuramente, principalmente para compreender 

o seu funcionamento. (PFLEEGER, 2004). 

Por outro lado, a reestruturação do software é formatação do código, para tornar mais 

fácil o entendimento e a modificação dele. Neste caso, utiliza-se a ajuda de ferramentas para 

automatizar o processo. Essas ferramentas interpretam o código-fonte e ajudam na formatação, 

informando a manutenibilidade do código e efeitos da reestruturação no código-fonte. 

(PFLEEGER, 2004). 

Já a engenharia reversa é a técnica que visa criar, a partir do sistema legado, uma nova 

documentação, contendo modelos de dados, diagramas, descrição de funções, ou ainda o 

próprio código-fonte traduzido para uma nova linguagem (SOMMERVILLE,2011), porém a 

dificuldade aumenta conforme o tamanho do software aumenta. 

 

 
A engenharia reversa é bem-sucedida quando as expectativas são pequenas. Isto é, as 

ferramentas são capazes de determinar todos os elementos de dados e as chamadas 

relacionadas a um componente específico. Elas podem exibir a estrutura de sistemas 

complexos e podem reconhecer inconsistências ou violações dos padrões de projeto. 

(PFLEEGER, 2004, p. 408). 
 

 

Igualmente à redocumentação, a engenharia reversa também fornece documentação 

sobre o sistema, porém vai além disso. Ela realiza uma busca de forma automatizada, para 

recuperar informações de engenharia com base em diversos métodos, sejam eles de 

especificação ou de projeto de software. É importante ressaltar que, mesmo assim, essa busca 

não é totalmente eficiente, já que muitos componentes estão interligados com diversos 

componentes de projeto. Dessa forma, a engenharia reversa pode ter menos informações que o 

sistema original. (PFLEEGER, 2004). 
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3.3 REENGENHARIA DE SOFTWARE 

 

A reengenharia de software é considerada uma continuação da engenharia reversa. Após 

receber as informações da engenharia reversa do sistema legado em uma nova documentação, 

inicia-se o processo de reengenharia. Primeiramente são identificadas as partes mais críticas 

para que seja realizada a reengenharia. Com os dados obtidos no processo de engenharia 

reversa, é desenvolvido um novo código-fonte mantendo as mesmas propriedades do sistema 

antigo, contudo, com melhorias, facilidade de entendimento e facilidade para futuras 

manutenções. Infelizmente, geralmente todo esse processo precisa ser feito manualmente, ou é 

realizado com pouca automatização. (PFLEEGER, 2004). 

 

 
As entradas para o processo de reengenharia incluem o código-fonte, arquivos de 

banco de dados, de geração de telas, e outros arquivos semelhantes relacionados ao 

sistema. Quando o processo é concluído, a documentação de todo sistema é gerada, 

incluindo as especificações, o projeto e novo código-fonte. [...]. Num futuro próximo, 

o processo deve envolver uma combinação de transformação e interação humana. 

(PFLEEGER, 2004, p. 408). 

 

 

É fundamental realizar um estudo prévio com o sistema legado antes de iniciar o 

processo de reengenharia visando analisar se esta será a melhor alternativa. Pode ocorrer de ser 

menos custoso comprar um sistema pronto, já existente no mercado, do que realizar o processo 

de reengenharia no software, mesmo que a reengenharia geralmente tenha um custo baixo. São 

análises e decisões complexas que irão determinar qual será a escolha mais certa para cada caso. 

(PRESSMAN, 1995). 

 

 
O problema com a reengenharia de software é que existem limites práticos para o 

quanto você pode melhorar um sistema por meio da reengenharia. Não é possível, por 

exemplo, converter um sistema escrito por meio de uma abordagem funcional para 

um sistema orientado a objetos. As principais mudanças de arquitetura ou a 

reorganização radical do sistema de gerenciamento de dados não podem ser feitas 

automaticamente, pois são muito caras. Embora a reengenharia possa melhorar a 

manutenibilidade, o sistema reconstruído provavelmente não será tão manutenível 

como um novo sistema, desenvolvimento por meio de métodos modernos de 

engenharia de software. (SOMMERVILE, 2011, p. 175). 

 

 

Sommerville (2011) destaca alguns benefícios da adoção da reengenharia de software: 

risco reduzido, custo reduzido, tradução do código-fonte para uma linguagem mais moderna, 

engenharia reversa para produção de uma documentação, melhoria da estrutura do programa, 

modularização do programa e reengenharia de dados para sistemas gerenciadores de banco de 
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dados mais modernos. Existe um risco reduzido pois a reengenharia de software utiliza como 

base um sistema já existente, com as regras de negócio e os requisitos já definidos. Desta forma, 

espera-se também um custo reduzido, restando principalmente a tradução do código-fonte, 

visando melhorar as rotinas e facilitar a manutenção no código-fonte futuramente. 

(SOMMERVILLE, 2011). 

A engenharia reversa gera a documentação necessária para entender cada parte do 

software e suas regras de negócio, consequentemente a estrutura do programa é melhorada 

devido à existência da documentação. Como existe a documentação, é possível relacionar partes 

do programa e descartar partes com redundância, gerando a modularização do programa e a 

reengenharia de dados. (SOMMERVILLE, 2011). 

 

 

4 REENGENHARIA DE SOFTWARE EM SISTEMA LEGADO 

 

O caso real que será apresentado trata-se de um Trabalho de Conclusão de Curso da 

acadêmica Mírian Cristina de Oliveira (OLIVEIRA, 2003), que cursou Ciência da Computação 

na Universidade Presidente Antônio Carlos (Barbacena, Minas Gerais), no ano de 2003. A 

pesquisa da autora trata do sistema legado de uma imobiliária, que utilizava como linguagem o 

Clipper (versão Summer 87), criado no início da década de noventa. Esta pesquisa ainda traz 

extensa revisão bibliográfica sobre o tema reengenharia de software.  

Segundo Oliveira (2003, p. 34) “o objetivo deste sistema, é gerenciar as locações dos 

imóveis cadastrados na organização, através de inclusões de locadores, imóveis, locatários, 

alterações desde itens, consultas a dados destes itens, aos imóveis que estão alugados, e os 

disponíveis para locação”. Além dessas funções, a autora ainda destaca outras funcionalidades 

como por exemplo, recibo de pagamento de aluguel, confecção de contatos de locação, 

locatários em débito, listagem de locadores, listagem de depósitos não efetuados, comprovante 

de imposto de renda, cartas de cobrança para locatários em débito, lista de locatários, lista de 

contratos vencidos e vários tipos de carta-modelo. Existia também uma função que agendava 

os depósitos da parte do aluguel, gerando todo dia uma lista com todos os depósitos que 

deveriam ser feitos naquele dia. (OLIVEIRA, 2003). 

Sobre a estrutura do software, possuía aproximadamente cerca de oito mil linhas de 

código e comportava várias características de um sistema legado, como dificuldade de 

manutenção, pouca documentação sobre o software, programa desenvolvido já havia algum 

tempo, obsoleto e com grande dificuldade para implementar novas funcionalidades. Durante a 
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construção do sistema não existia uma equipe de projeto cuidando de toda documentação e 

padronização do que estava sendo construído, somente havia os programadores que focavam 

exclusivamente no desenvolvimento. (OLIVEIRA, 2003). 

No início do processo de reengenharia do software, a autora procedeu com a engenharia 

reversa, utilizando uma ferramenta automatizada para ajudar no processo, chamada de Rational 

Rose (especializada na elaboração de modelos orientados a objetos). A autora relata em seu 

trabalho que retirou as informações do programa em Clipper e as transformou posteriormente 

em Delphi Orientado a Objetos. Para auxiliar neste trabalho, também utilizou o seguinte padrão 

de documentação para a realização de cada parte do sistema, seja no próprio software ou no 

banco de dados (OLIVEIRA, 2003): 

 Nome: ação que estará sendo feita, gerando algum resultado; 

 Intuito: qual é o propósito desta ação; 

 Problema: o problema a ser resolvido propriamente dito; 

 Influências: as causas que fazem o problema acontecer; 

 Solução: a solução sugerida para o problema; 

 Avaliação: o resultado da aplicação da solução; 

 Justificativa: motivo para a utilização da solução na engenharia reversa; e 

 Produtos obtidos: o produto obtido através do processo de engenharia reversa. 

Seguindo este padrão, a autora conseguiu obter treze pontos importantes e utilizá-los na 

criação de um nosso sistema orientado a objetos. Além disto, foram construídos diagramas que 

auxiliaram na documentação e entendimento do sistema, como por exemplo, diagramas de caso 

de uso, diagramas de sequência, diagrama de classes. 

Ao finalizar o processo de engenharia reversa no sistema legado desenvolvido em 

Clipper, iniciou-se o processo da reengenharia, seguindo o mesmo padrão descrito 

anteriormente, transformando todas as informações obtidas na engenharia reversa para 

desenvolver um novo sistema em Delphi orientado a objetos (OLIVEIRA, 2003), sendo que, 

neste caso, em virtude da necessidade de mudança do paradigma estruturado para orientado a 

objeto, a tradução do código-fonte de forma automatizada não foi possível. 

Como ponto de partida, a autora iniciou o processo escolhendo o ambiente operacional, 

o banco de dados relacional e o pacote da linguagem de programação (sendo o Delphi 

previamente escolhido). Após definir o escopo e os limites do novo sistema, a autora partiu para 

o processo de conversão do banco de dados para o novo banco de dados. Em seguida, foram 
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realizados o processo de definição dos métodos e as melhorias das interfaces do sistema. 

(OLIVEIRA, 2003). 

Algo muito importante discutido na sua pesquisa foi a importância da documentação do 

novo sistema para realizar manutenções no futuro (OLIVEIRA, 2003). Uma vez que os 

desenvolvedores do sistema legado não haviam deixado nenhuma documentação sobre ele, 

trazendo mais dificuldade para o processo de engenharia reversa, e posterior reengenharia para 

construção do novo sistema. 

Na finalização da sua pesquisa, Oliveira (2003) destacou a grande tendência da época 

em relação à troca de sistemas que foram desenvolvidos através do paradigma estruturado para 

o paradigma orientado a objetos. Outro destaque da autora é sobre a importância de 

compreender que o sistema de informação é que necessita de adaptação, ao invés dos clientes 

adaptarem-se ao sistema, para que não haja problemas com a utilização, seja por aversão ou 

mudança de rotina. 

Segundo Oliveira (2003, p. 83),  

 

 
O resultado da implantação desta metodologia é um novo sistema com melhor 

qualidade, documentação completa do processo, que acompanha o novo software, e 

finalmente o novo sistema possui abertura para manutenções futuras que podem surgir 

de acordo com as novas necessidades do cliente. 

               

 

Apesar dos processos de engenharia reversa e reengenharia de software terem sido 

realizados no sistema da imobiliária, conforme apresentado, bem como os benefícios destes 

processos terem sido percebidos, o sistema não foi implantado, inexistindo informações sobre 

o seu funcionamento posterior. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O crescimento acelerado da indústria de software é algo que impressiona, contudo 

percebe-se que, de fato, poucos profissionais utilizam os métodos, ferramentas e técnicas da 

engenharia de software que visam a boa manutenibilidade dos sistemas de informação. Isso 

acarreta no surgimento de sistemas envelhecidos, chamados de sistemas legados, trazendo 

problemas futuros para a manutenção do sistema que está sendo produzido. Contudo, conforme 

apresentado neste artigo, existem recursos, como a engenharia reversa e a reengenharia de 

software, que auxiliam no processo de rejuvenescimento dos sistemas para uma versão mais 
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atualizada, com novas tecnologias novas funcionalidades e principalmente proporcionando 

mais facilidade na manutenção. 

Estes recursos se apresentam como alternativas de menor custo que podem ajudar na 

tomada de decisão das empresas que possuem sistemas legados: será melhor desenvolver um 

sistema do início ou apenas reformar e deixá-lo com uma cara nova, porém com as mesmas 

funções? Esta é uma análise que deverá ser realizada com cautela, visando determinar qual será 

o melhor caminho a ser seguido. (PRESSMAN, 1995; SOMMERVILLE, 2011). 

Desta forma, conforme apresentado na pesquisa de Oliveira (2003), decidiu-se utilizar 

a engenharia reversa e a reengenharia de software para o rejuvenescimento de um antigo sistema 

de uma imobiliária. A empresa apresentada pela autora no caso, percebeu que seu sistema estava 

gerando um alto custo para ser mantido, porém ao mesmo tempo ele era indispensável para o 

funcionamento diário da imobiliária, pois continha todas as informações dos seus clientes, dos 

seus imóveis gerenciados, controles financeiros e todas as regras referentes ao negócio estavam 

implementadas adequadamente no antigo sistema. Durante a sua pesquisa a autora apresentou, 

por meio de um caso prático, como os conceitos de engenharia reversa e a reengenharia de 

software podem ser aplicados na prática visando manter o sistema atualizado, eliminando 

situações que possam causar problemas de manutenção futuramente.  

Releva-se a importância do conhecimento em engenharia de software aos envolvidos no 

desenvolvimento de sistemas de informação, pois “Gerenciar e manter a qualidade do software 

é uma atividade árdua que demanda frequente esforço de todos os envolvidos” 

(CREUTZBERG, MODRO e DALMOLIN, 2016). As ferramentas, técnicas, metodologias, 

recomendações e boas práticas apresentadas pela engenharia de software não resolvem todos 

os problemas de desenvolvimento, porém auxiliam todo o processo de desenvolvimento de 

sistemas visando permitir a manutenção futura de um sistema. Não existe um modelo pronto 

para cada situação enfrentada, porém a engenharia de software consegue mostrar os caminhos 

mais adequados para que o sistema possa se manter útil e moderno por mais tempo, não se 

transformando rapidamente em um sistema legado. 

Isto posto, podemos concluir que o objetivo principal deste artigo foi plenamente 

alcançado por meio da revisão da literatura sobre sistemas legados, engenharia reversa e 

reengenharia de software, bem como com a apresentação de um caso real envolvendo esta 

temática. 

Este estudo possui inúmeras limitações, principalmente por não esgotar todo o 

referencial bibliográfico existente sobre os temas tratados, porém tem sua contribuição em 
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apresentar sucintamente como as técnicas de reengenharia de software e engenharia reversa 

podem auxiliar no processo de rejuvenescimento de sistemas legados. 
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UTILIZAÇÃO DE REJEITO NA PRODUÇÃO DE CONCRETO 

 

 

Daniela Becker1 

Jurandir Cesar Hoffmann2 

 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a variação de resistência de compressão axial do concreto que é fabricado 

utilizando rejeito, material que tem origem na lavagem dos caminhões-betoneira.  Este rejeito trata-se de um pó 

extremamente fino que se acumula no fundo dos tanques de decantação das usinas de concreto, de onde sai apenas 

para ser depositado em aterros sanitários. Para a avaliação da interferência que a adição do rejeito causa no 

concreto, fez-se a adoção de um traço considerado padrão para servir de referência. Logo após foram elaborados 

seis tipos de traços, onde dois deles tiveram as quantidades de rejeito de 5 e 10kg por metro cúbico acrescentados 

a sua mistura; outros dois, além do acréscimo de rejeito também tiveram alteração no teor de areia natural; e os 

dois restantes, alteração no teor de argamassa. As quantidades dos materiais foram ajustadas para produzir 20 litros 

de concreto e os traços foram testados com relação a sua consistência no estado fresco e sua resistência nas idades 

de 1, 3, 7 e 28 dias. Em posse dos resultados pode-se avaliar que o teor de argamassa e o excesso de finos 

influenciam diretamente na resistência final do concreto, pois o traço que teve adição de 5kg de rejeito e redução 

do teor de argamassa apresentou a maior resistência entre todos os traços, enquanto o que teve adição de 10kg de 

rejeito e a mesma correção do teor de argamassa apresentou a pior resistência encontrada neste estudo. 

 

 

Palavras-chave: Rejeito. Concreto usinado. Resistência do concreto. 

 

 

ABSTRACT 

This paper aims to evaluate the axial compression strength variation of the concrete that was manufactured using 

tailings, a material that is originated in the washing of the mixer trucks. This tailing is an extremely fine powder 

that accumulates in the bottom of the decantation tanks in the concrete plants, which it is only destined to landfills. 

To evaluate the interference that the adding of this reject causes in the concrete, a trait considered standard was 

used to serve as reference. Soon after, six different traces were elaborated, where two of them had 5 and 10 Kg of 

tailing per cubic meter added to the mixture; other two, besides the adding of the tailing, had also been altered in 

its natural sand content; and the remaining two were altered in the mortar quantities content. The material quantities 

were adjusted to produce 20 liters of concrete and the traits were tested for their freshness consistent and resistance 

at the ages of 1, 3, 7 and 28 days. The results showed that the mortar content and the excess of fines had a direct 

influence on the final concrete strength, since the trait with addition of 5 Kg of tailing and reduction of the mortar 

content showed the highest resistance among all other traces. On the other hand the one with the addition of 10 Kg 

of tailings and the same correction of mortar content presented the worst resistance found in this study.  

 

 

Keywords: Tailing. Ready mixed concrete. Concrete strength.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A construção civil é uma das mais antigas atividades desenvolvidas pelo ser humano e 

desde de sua origem é considerada a atividade que mais gera impacto ao meio ambiente, pois 

se utiliza de consideráveis quantidades de recursos naturais e é grande geradora de resíduos 

sólidos (LEVY, HELENE, 2000).  De acordo com Menezes, Pontes e Afonso (2011), esta 

atividade consome de 20 a 50% do total de recursos naturais disponíveis no planeta e é 

responsável pela geração de aproximadamente 70% dos resíduos sólidos produzidos pela 

humanidade.  

Segundo Capello (2006), o percentual de reciclagem de resíduos da construção civil no 

Brasil é considerado baixo, tendo valor de 5%, enquanto os 95% restantes são alocados em 

aterros onde geram apenas acumulo e poluição ao meio ambiente.  

Hoje o concreto ocupa a posição do segundo material mais consumido do mundo, 

perdendo apenas para o consumo de água. Ele é o material que mais aparece em meio aos 

entulhos a serem descartados e também o que apresenta as maiores possibilidades de 

reutilização. (IBRACON, 2009).   

Nos últimos anos o ramo da construção civil passou por uma grande ascensão o que 

acabou despertando a necessidade de obras mais ágeis e rápidas.  Diante deste senário o 

concreto usinado, comumente utilizado em larga escala em obras grandiosas, surgiu também 

como alternativa viável para obras de pequeno e médio porte.  De acordo com a Associação 

Brasileira de Cimento Portland (2013), entre os anos de 2005 a 2012, o consumo de cimento 

apresentou aumento de 80%, enquanto o consumo do concreto preparado em centrais dosadoras 

apresentou aumento de 180%. 

A utilização de concreto usinado apresenta nítidos benefícios como a rapidez na 

concretagem, grande controle de qualidade e redução do desgaste físico dos colaboradores. 

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem do Brasil (2007) a 

utilização desta modalidade ainda apresenta outras vantagens ao canteiro de obras como: a 

eliminação de perdas de areia, brita e cimento; racionalização do número de operários e 

consequentemente redução de encargos trabalhistas; maior agilidade e produtividade da equipe; 

eliminação da área de estoque nos canteiros de obra; e redução no custo total do 

empreendimento. 

Devido ao seu rigoroso controle de qualidade a produção de concreto usinado pode ser 

considerada a maneira mais limpa de se produzir concreto. Entretanto, toda produção gera 

resíduos e nesta não seria diferente. O transporte do concreto usinado é feito com caminhões-
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betoneira, os quais após efetuarem o transporte são lavados para remoção dos vestígios de 

concreto existentes no tambor. De acordo com Ekolu e Dawneerangen (2010) neste processo 

de lavagem são utilizados certa de 500 litros de água e por fim tem-se uma água contaminada 

com partículas de concreto.  

Esta água pode voltar ao processo de fabricação de concreto, desde que atenda aos 

requisitos apresentados na NBR 15900-1 de 2009. Um destes requisitos trata da dimensão das 

partículas sólidas existentes na água, permitindo sua utilização desde que as partículas não 

ultrapassem a dimensão de 0,25mm. Para a remoção dos componentes que apresentam 

características superiores a permitida, esta água é lançada em tanques onde há a sedimentação 

natural destas partículas, de onde saem apenas para serem depositadas em aterros sanitários 

sendo chamadas de rejeito. 

Logo, o objetivo desta pesquisa é avaliar a variação de resistência de compressão axial 

do concreto que é fabricado utilizando o rejeito que tem origem na lavagem dos caminhões-

betoneira.  

O presente trabalho se justifica, pois, hoje o engenheiro civil não tem apenas a função 

de construir, mas também cabe a ele a responsabilidade social de dar utilidade aos produtos e 

aos descartes gerados pela construção.  

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nesta seção apresenta-se o referencial teórico deste trabalho. No decorrer da pesquisa, 

notou-se a falta de informações com relação ao tema de estudo, devido a isto este capítulo dará 

ênfase a importância da sustentabilidade e sua aplicação na construção civil.   

 

 

2.2  SUSTENTABILIDADE 

 

A preocupação com a sustentabilidade é algo ainda recente na história, tanto que tem 

sua origem datada de meados da década de 70, quando os problemas ambientais passaram a ser 

encarados como um verdadeiro desafio à sobrevivência humana, fato que contribuiu para um 

rápido desenvolvimento de estudos voltados aos conceitos da sustentabilidade e medidas de 

desenvolvimento sustentável. (MIKHAILOVA, 2004). 



176 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, a. 8 (n. 27), p.173-192, out./dez. 2017. 

De acordo com Passos (2009), a Conferência de Estocolmo realizada em 1972 foi o 

primeiro passo rumo ao desenvolvimento sustentável, porém apenas em 1992, com a realização 

da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida 

como ECO 92, foi que o desenvolvimento sustentável passou a ser a questão principal de 

política ambiental.  

Na ECO 92, foi efetuada a realização de um balanço tanto dos problemas existentes, 

quanto dos progressos realizados, onde elaborou-se documentos importantes que continuam 

sendo referência para as discussões ambientais. Segundo o Ministério do Meio Ambiente 

(2016), um destes documento foi a Agenda 21, que consiste em um acordo estabelecido entre 

os 179 países participantes da ECO 92, a qual pode ser definida como um instrumento de 

planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, que concilia métodos de proteção 

ambiental, justiça social e eficiência econômica.  

O atual conceito de desenvolvimento sustentável, foi definido na Cúpula Mundial em 

2002, onde diz: “O desenvolvimento sustentável procura a melhoria da qualidade de vida de 

todos os habitantes do mundo sem aumentar o uso de recursos naturais além da capacidade da 

Terra.”. (MIKHAILOVA, 2004, p.27). O autor ainda diz que o desenvolvimento sustentável 

requer diferentes ações em cada região no planeta, porém para constituir um modo de vida 

verdadeiramente sustentável se faz necessário a ação integrada de desenvolvimento econômico, 

desenvolvimento social e proteção ambiental. 

 

 

2.2 SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

O setor da construção civil tem importante função no alcance dos objetivos globais 

voltados ao desenvolvimento sustentável. A indústria da construção é apontada como o setor 

que mais consome recursos naturais e também a responsável por mais de 50% dos resíduos 

sólidos gerados no mundo, gerando consideráveis impactos ambientais. (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2016). 

A incorporação de práticas de sustentabilidade na construção é uma tendência crescente 

no mercado, obrigando ao setor a se aprimorar cada vez mais. A adoção desse método de 

construção é considerado um caminho sem volta devido a estímulos e cobranças vindas de 

governos, consumidores, investidores e associações. “As empresas devem mudar sua forma de 

produzir e gerir suas obras. Elas devem fazer uma agenda de introdução progressiva de 
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sustentabilidade, buscando, em cada obra, soluções que sejam economicamente relevantes e 

viáveis para o empreendimento. ” (CORRÊA, 2009, p.21). 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2016), essa nova fase da construção 

civil terá diversos desafios, podendo ser destacados a redução e otimização do consumo de 

materiais e energia, bem como a redução os resíduos gerados, contribuindo na preservação do 

ambiente natural e na melhoria da qualidade do ambiente construído. Para tanto, recomenda-

se: mudança dos conceitos da arquitetura convencional na direção de projetos flexíveis com 

possibilidade de readequação para futuras mudanças de uso e atendimento de novas 

necessidades, reduzindo as demolições; busca de soluções que potencializem o uso racional de 

energia ou de energias renováveis; gestão ecológica da água; redução do uso de materiais com 

alto impacto ambiental; redução dos resíduos da construção com modulação de componentes 

para diminuir perdas e especificações que permitam a reutilização de materiais.  

 

 

2.3 CONCRETO COM AGREGADOS RECICLADOS  

 

Como já citado, a construção civil é a prática humana que mais gera impacto ao meio 

ambiente, porém a produção dos resíduos sólidos pode variar de acordo com o projeto, 

especificação e execução das construções. É possível melhorar a situação apenas levando em 

consideração aspectos que contribuam para que o resultado final seja o menos agressivo 

possível ao maio ambiente (ISAIA, 2011). 

Desde os antigos romanos há relatos da utilização de resíduos da construção, porém 

nada em grande escala. A primeira utilização significativa deste material, só foi registrada após 

o final da 2ª Guerra Mundial, na reconstrução das cidades Europeias, que tiveram seus edifícios 

totalmente demolidos, onde o escombro ou entulho resultante foi britado para produção de 

agregados visando atender à demanda na época (WEDLER, HUMMEL (1946) apud LEVY; 

HELENE, 2000, p.18). 

A partir do final do século XX as questões ambientais se tornaram uma das maiores 

preocupações da humanidade. De acordo com Angulo e Figueiredo (2011, p.1732) “Utilizar 

agregado reciclado de RCD é, atualmente, uma necessidade primária para o setor da construção 

civil; maior consumidor de matérias-primas entre os setores industriais.”. 

 “A reciclagem do concreto é excelente fonte de reaproveitamento por que provém de 

componentes de mesma natureza, adequando-se ao reuso para fins estruturais. ” (ISAIA, 2011, 

p.46-47).  
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Por se tratar de resíduos de construção ou demolição este material pode conter diversos 

resíduos contaminantes como madeira, plásticos, fios, tintas, solventes entre outros. Por este 

motivo a utilização do RCD na produção de concreto requer critérios de controle de qualidade 

mais restritivos. Diversos países possuem normas para o controle do uso de agregados, no 

entanto apenas o Japão possui normas de alta qualidade para utilização de RCD. No Brasil, a 

reutilização de concreto é regida pela NBR 15116 de 2004 que trata dos requisitos dos 

agregados para a utilização em pavimentação e concreto sem função estrutural (ÂNGULO; 

FIQUEIREDO, 2011). 

 

 

2.4 ENSAIOS  

 

Os ensaios realizados para a elaboração deste trabalho foram o Slump Test, seguindo 

recomendações contidas na NBR NM 67 de 1998, e o ensaio de compressão axial de corpos de 

prova cilíndricos, seguindo recomendações contidas na NBR 5739 de 2007, os quais definiram 

a consistência e a resistência a compressão respectivamente.  

 

 

2.4.1 Slump Test 

 

O ensaio de abatimento do troco de cone, também conhecido como Slump Test, tem a 

finalidade de verificar através da consistência do concreto, se sua trabalhabilidade está ajustada 

para a finalidade que se destina. 

A consistência medida no ensaio de Slump Test pode ser alterada com ajustes na 

quantidade de água ou com o emprego de aditivos na mistura, onde há a alteração da 

plasticidade do concreto. 

A consistência do concreto é a relação da água com os materiais secos e está diretamente 

ligada a trabalhabilidade e coesão. A coesão define a capacidade do concreto se manter 

homogêneo durante o processo de adensamento, que por sua vez depende diretamente da 

quantidade de finos presentes na mistura, juntamente com granulometria e proporção dos 

agregados. A trabalhabilidade determina a facilidade e a homogeneidade em que o concreto 

pode ser utilizado, sendo que esta característica é arbitrada dependendo do tipo de transporte, 

lançamento e adensamento do concreto.  
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2.4.2 Ensaio de compressão axial de corpos de prova cilíndricos 

 

Devido ao baixo custo e facilidade de execução, o ensaio de compressão axial de corpos 

de prova cilíndricos é um dos mais utilizados para o controle do concreto. Este ensaio consiste 

em aplicar força de compressão, ou seja, esmagar o corpo de prova de concreto até que este 

ultrapasse sua deformação elástica atingindo tensão de escoamento, se fragmentando.  

O objetivo deste ensaio é averiguar se o concreto atingiu o Fck calculado inicialmente, 

sendo os valores resultantes expressos em MPa. Uma unidade de MPa equivale a 10,1972 

Kgf/cm², logo o concreto com Fck 25 MPa equivale a 254,93 Kgf/cm² de concreto. 

 

 

 3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de pesquisa experimental de caráter quantitativo, pois tem o objetivo de 

quantificar e avaliar os resultados obtidos nos processos de fabricação e ensaios do concreto 

com adição do rejeito. (FONSECA, 2002).   

Segundo Marconi e Lakatos (2009) a pesquisa de laboratório tem como objetivo 

descrever e analisar o que acontece em situações controladas, devendo acontecer em ambiente 

específico e com instrumentos precisos. As técnicas utilizadas podem ser variadas de acordo 

com o que se propõe alcançar, tendo sempre um objetivo previamente estabelecido.  

Os ensaios realizados para esta pesquisa foram o Slump Test e o ensaio de compressão 

axial em corpos de prova cilíndricos, os quais mensuravam a consistência e a resistência do 

concreto. Os ensaios foram realizados no laboratório da empresa Pré-Fabricar Concretos no dia 

23 de fevereiro de 2016, com auxilio e supervisão do professor orientador Eng. Jurandir Cesar 

Hoffmann e colaboração de demais funcionários do local.  

No dia que antecedeu os ensaios, juntamente com o professor orientador Eng. Jurandir 

Cesar Hoffmann, foram definidos os objetivos almejados com o experimento, que seria avaliar 

a influência que a adição de pequenas quantidades de rejeito causaria na resistência final do 

concreto. Em sequência, foi adotado o traço referência e desenvolvido os demais traços com a 

adição de rejeito.  

No dia 23 de fevereiro fez-se a produção do concreto e confecção dos corpos de prova, 

dos quais 2 corpos de prova de cada traço foram rompidos nos dias 24 e 26 de fevereiro e o 

restante nos dias 02 e 23 de março, respeitando as idades de 1, 3, 7 e 28 dias previamente 

definidas. Os resultados foram anotados na planilha eletrônica Windows Excel, sendo que a 



180 

 

Revista Caminhos, Online, “Tecnologia”, Rio do Sul, a. 8 (n. 27), p.173-192, out./dez. 2017. 

mesma foi utilizada para criação de gráficos comparativos, facilitando a visualização e 

apresentação dos resultados. 

 

 

5  RESULTADOS 

 

No presente cenário do setor da construção civil, as empresas do ramo convivem com a 

busca constante de melhorias de materiais, processos e procedimentos de fabricação de peças e 

produtos. Dentre essas buscas é imprescindível levar em consideração a adoção de sistemas que 

primem por reduzir, reutilizar e reciclar.   

Optar por utilizar concreto usinado é uma maneira simples de proporcionar maior 

controle de qualidade e reduzir as perdas de matéria-prima devido ao estoque e manuseio no 

local da obra.  

Reduzir o desperdício de água é um dos princípios da sustentabilidade, entretanto, para 

efetuar a limpeza dos caminhões-betoneira é necessária grande quantidade de água, que ao final 

do processo, deve ser avaliada e tratada, para aí sim, caso atenda as condições estabelecidas na 

NBR 15900-1 de 2009, retornar a fábrica e ser reutilizada. 

A utilização de água reciclada, proveniente da limpeza dos caminhões-betoneira como 

água de mistura de concreto, juntamente com a utilização dos agregados residuais resultantes 

deste mesmo processo, é prática considerada comum nas centrais de concreto em praticamente 

todas as usinas da Alemanha, sendo a utilização regulamentada pelo Conselho Alemão de 

Concreto Armado (DAfStb) com uma normativa chamada de: Diretrizes para a produção de 

concreto usando água reciclada, reciclados de concreto e reciclados Argamassa (Diretrizes água 

reciclada).  

Têm-se disponível uma série de pesquisas e publicações voltadas à reutilização de água 

nas usinas de concreto, porém pouco se fala sobre a utilização do lodo de concreto proveniente 

do processo de decantação da água, que neste trabalho será chamado de rejeito e que hoje é 

meramente descartado pela grande maioria dos fabricantes de concreto usinado.   

Atualmente, não há nenhuma norma brasileira que trata especificamente sobre a 

reutilização deste rejeito na produção de concreto, porém, a NBR 12655 de 2006 determina que 

os agregados recuperados por lavagem, podem ser utilizados para produção de concreto caso 

for do mesmo tipo que o agregado primário desse mesmo concreto, podendo ultrapassar 5% do 

total de agregados, se for classificado nas diferentes frações exigidas e se atender aos requisitos 

da NBR 7211, que especifica os agregados para concreto. Porém, a NBR 12655 restringe o uso 
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do agregado recuperado a menos de 5% do total de agregados quando estes não forem 

subdivididos quanto à sua granulometria. 

 

 

5.1 COMPOSIÇÃO DO TRAÇO E PROCEDIMENTOS DE ENSAIO 

 

Antes de iniciar o ensaio em laboratório houve a necessidade de definir os parâmetros a 

serem abordadas na pesquisa, para isto algumas precauções foram tomadas com relação às 

quantidades arbitradas. Como não se tinha o conhecimento da reação que o acréscimo de rejeito 

causaria no concreto, optou-se pela utilização de pequenas quantidades, então ficou 

estabelecida as quantidades de 5 e 10 Kg/m³ de concreto, representando respectivamente 0,29% 

e 0,59% do total de agregados do traço referência. 

De acordo com a NBR 12655 de 2006, a composição de traço a ser utilizada, deve ser 

definida em dosagem racional ou amostral e para sua definição, é necessário ter conhecimento 

da densidade dos materiais a serem utilizados.  

Sendo os ensaios feitos no laboratório de uma usina de concreto o qual possui alto 

controle tecnológico do produto fornecido, fez-se a adoção de um traço referência que é 

usualmente comercializado pela empresa, o qual já possui comprovação de resultado eficiente 

em obras. 

Como base, foi adotada a dosagem de um traço produzido diariamente na usina e 

visando parâmetro de comparação entre os resultados, mais seis traços foram elaborados a partir 

da composição de referência, onde dois destes tinham a mesma dosagem do traço padrão sendo 

apenas acrescido o rejeito nas duas proporções indicadas. Dois com variação na adição de 

rejeito e teor areia natural e ainda, outros dois com variação na adição de rejeito e teor de 

argamassa. O dimensionamento visou alcançar Slump de 12 a 14 cm e resistência de 25 MPa 

aos 28 dias.  

O material utilizado como rejeito, foi coletado na própria empresa e apresentava-se 

úmido. Para a determinação do teor de umidade adotou-se o método da frigideira, que consiste 

em coletar 100g do material e aquece-lo em uma frigideira até a estabilização de seu peso, 

garantindo que estivesse completamente seco para a determinação do teor de umidade. 

 O ensaio revelou índice de 48,9% de umidade exigindo efetuar correções na quantidade 

de água a ser inserida no traço.  

Para identificação dos traços foi adotado a nomenclatura de “5 kg (1) ” e “10 kg (1) ” 

para os traços apenas com adição de rejeito, “5 kg (2) ” e “10 kg (2) ” para os traços com adição 
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de rejeito e redução no teor de areia natural e “5 kg (3) ” e “10 kg (3) ” para os que sofreram 

adição de rejeito e redução no teor de argamassa. 

Na Tabela 1 é possível observar as quantidades de material utilizado para cada traço de 

concreto. 

 

Tabela 1 - Ajustes de peso para 20l de mistura 
   

Materiais 

Referência 
Rejeito 5 

kg (1) 

Rejeito 5 

kg (2) 

Rejeito 5 

kg (3) 

Rejeito 

10 kg (1) 

Rejeito 

10 kg (2) 

Rejeito 10 

kg (3) 

Massa 

Corrigida 

Massa 

Corrigida 

Massa 

Corrigida 

Massa 

Corrigida 

Massa 

Corrigida 

Massa 

Corrigida 

Massa 

Corrigida 

Ar Incorporado - - - - - - - 

Cimento CP II Z - 

32 
5,603 5,603 5,603 5,603 5,603 5,603 5,603 

Rejeito 0 0,148 0,148 0,148 0,297 0,297 0,297 

Areia Natural 6,514 6,475 6,383 6,4 6,436 6,253 6,286 

Areia Artificial 12,243 12,17 12,264 12,029 12,097 12,284 11,814 

Brita 0 6,096 6,096 6,096 6,164 6,096 6,096 6,232 

       Continua 

       Continuação 

Brita 1 14,087 14,087 14,087 14,243 14,087 14,087 14,4 

Aditivo 1 53,8 g 53,8 g 53,8 g 53,8 g 53,8 g 53,8 g 53,8 g 

Água 3,44 3,391 3,391 3,391 3,342 3,342 3,342 

Fonte: Acervo da autora (2016). 

 

Os equipamentos utilizados para a produção das misturas foram uma balança com 

resolução de 1g (para cimento e agregados) e uma balança com resolução de 0,05g (para a 

pesagem de água e aditivos). Também foram utilizadas proveta graduada, concha metálica, 

bandejas e betoneira 120l. 

Com os materiais separados e pesados, iniciou-se o procedimento de mistura do traço 

referência. Com a betoneira já ligada, foram adicionados a brita, cimento, areia artificial e areia 

natural, misturando até obter boa homogeneização dos materiais. Após procedimento de 

mistura dos materiais secos, se fez a adição de 80% do total de água. Cronometrados 60 

segundos, adicionou-se o aditivo deixando misturar por mais 3 minutos e efetuou-se o 

descolamento do concreto que se aglomerou nas paredes da betoneira.  

Caso a massa aparentemente apresentasse índice elevado de coesão caracterizando baixa 

trabalhabilidade, acrescentavam-se os 20% de água restante, misturando por mais 60 segundos, 

para aí sim verificar a consistência do concreto por meio de Slump Test. O mesmo procedimento 

foi seguido com os demais traços, porém estes sofreram adição de rejeito no momento de 

mistura dos materiais secos.  
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Os equipamentos utilizados para ensaio de Slump Test foram: Tronco de cone (base 

inferior de 200 mm, base superior 100 mm e altura de 300 mm), haste de compactação (com 

extremidades arredondadas, diâmetro de 16 mm e comprimento de 600 mm), e placa de base 

metálica (quadrada com lados de 500 mm para servir de apoio do molde).   

O ensaio foi realizado de acordo com a NBR NM 67, onde determina que o enchimento 

do cone com concreto deve ser separado em três camadas de aproximadamente 1/3 do volume 

total, sendo aplicado em cada camada 25 golpes com a haste, para haver a compactação.  

Após o molde completamente preenchido, fez-se o rasamento da superfície do cone, 

sendo o mesmo levantado cuidadosamente na direção vertical, evitando movimentos de torção 

lateral. Após a retirada do molde fez-se a medição da diferença entre a altura do cone e a altura 

do eixo do corpo de prova de concreto. 

Como o estudo em questão trata-se da utilização de concreto usinado que é transportado 

por caminhões-betoneira, o material utilizado para o ensaio de tronco de cone retornou a 

betoneira, onde foi misturado por mais 15 minutos com a finalidade de simular as perdas de 

água sofridas durante o transporte, seguindo recomendações da NBR 7212 de 1984.  

Decorridos os 15 minutos, a betoneira foi desligada para a realização de novo ensaio de 

Slump Test, o qual indicou a necessidade de adição de água na mistura devido ao baixo valor 

de trabalhabilidade obtido no ensaio. A quantidade dessa adição de água foi determinada 

seguindo banco dados existentes no laboratório, onde se constatou que para ganho de 1 cm de 

trabalhabilidade no ensaio, era necessária a adição de 40 ml de água.   

Feita a adição de água necessária, ligou-se a betoneira por mais 1 minuto e fez-se a 

realização de novo ensaio de consistência. Os resultados dos ensaios estão elencados na Tabela 

2 a seguir.  

 

Tabela 2 - Resultados do ensaio de consistência pelo abatimento do tronco de cone  

Traço 
Traço 

Referência 

Rejeito 

5kg (1) 

Rejeito 

5kg (2) 

Rejeito 

5kg (3) 

Rejeito 

10kg (1) 

Rejeito 

10kg (2) 

Rejeito 

10kg (3) 

Slump Inicial: 13,0 cm 13,5 cm 16,5 cm  17,5 cm 13,5 cm 13,5 cm  14,5 cm 

Slump 15min beton. Ligada: 8,0 cm 8,0 cm 10,5 cm 10,5 cm 9,5 cm 9,2 cm 9,5 cm 

Slump Final: 12,5 cm 12,0 cm 12,0 cm 12,0 cm 12,5 cm 13,5 cm 12,5 cm 

Água Final: 0,180 g 0,180 g 0,090 g 0,040 g 0,250 g 0,250 g 0,200 g 

Fonte: Acervo da autora (2016). 

 

Corrigida a consistência, passou-se a etapa de molde dos corpos de prova cilíndricos. 

Os equipamentos utilizados nesta etapa foram: Moldes cilíndricos (diâmetro de 100 mm e altura 
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de 200 mm), haste de adensamento (similar à utilizada no ensaio de consistência), concha com 

sessão U e colher de pedreiro.  

Foram posicionados em frente à betoneira oito moldes como os descritos acima, em 

seguida com auxílio da concha U, os moldes foram preenchidos até metade de seu volume 

sendo investidos 12 golpes em cada molde com o auxílio da haste metálica. Na sequência os 

moldes foram completos de concreto recebendo os 12 últimos golpes.  

 Ao término desta etapa, utilizou-se da colher de pedreiro para o rasamento dos moldes, 

sendo os mesmos imediatamente identificados e alocados no local para cura inicial. 

Transcorridos 24h, os corpos de prova foram desmoldados e novamente identificados, sendo 

que seis corpos de prova de cada traço foram armazenados em solução saturada de hidróxido 

de cálcio com temperatura controlada de aproximadamente 23ºC. Este procedimento seguiu as 

recomendações contidas na NBR 5738. 

Como previamente determinado, um dos pontos avaliados nesta pesquisa seria a 

resistência do concreto na idade de 1 dia, sendo assim, quando desmoldados, dois corpos de 

prova de cada traço foram levados à prensa e rompidos nesta idade. O mesmo procedimento foi 

realizado nas idades de 3, 7 e 28 dias e os resultados podem ser observados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Demonstrativo dos resultados do ensaio de compressão axial 

TRAÇO 
A/C 

FINAL 

DESVIO 

PADRÃO 

RESISTÊNCIA (MPa) 

1 dia 3 dias 7 dias 28 dias 

Referência 0,646 0,36 8,07 24,36 26,29 34,97 

5 Kg (1) 0,646 0,28 9,59 23,53 25,17 34,56 

5 Kg (2) 0,630 0,98 10,02 23,42 26,83 35,58 

5 Kg (3) 0,621 0,16 10,06 23,91 27,42 35,9 

10 Kg (1) 0,659 0,29 10,22 22,44 24,64 32,3 

10 Kg (2) 0,659 0,23 10,07 22,87 25,92 32,9 

10 Kg (3) 0,650 0,08 10,32 22,85 24,99 31,93 

Fonte: Acervo da autora (2016). 

 

Para a obtenção dos resultados foram rompidos dois corpos de prova de cada traço, 

sendo chamados de prova e contraprova, sendo indicados apenas os maiores resultados para 

avaliação. 
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5.2 ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

Os resultados dos ensaios de compressão de concreto, demostraram que as misturas 

atendem a resistência desejada aos 28 dias, estimada de 25 MPa e também atendem 

considerando o desvio padrão arbitrado em 2,0, que majora a resistência final para 28,3 MPa. 

Notasse que mesmo com o menor resultado, Fck 31,93 MPa, tense uma elevação de 12,83% 

além da resistência final arbitrada. 

A resistência obtida com traço referência alcançou 34,97 MPa. Nota-se que a simples 

adição do rejeito a massa gera uma leve perda de resistência, sendo para adição de 5 kg/m³ tem-

se perda de 1,17% na resistência alcançando 34,56 MPa e para a adição de 10 kg/m³, a perda 

chegou a 7,64% com 32,3 MPa. Tal diferença pode ser observada no gráfico 1. 

 

 Gráfico 1 - Comparação da resistência com adição de rejeito 

 
 Fonte: Acervo da autora (2016). 

 

Nos ensaios de compressão dos concretos que tiveram diminuição do teor de areia 

natural, observa-se que os corpos de prova com adição de 5 kg de rejeito e redução do teor de 

areia natural tiveram um ganho de resistência de 1,74%, chegando a 35,58 MPa, ultrapassando 

a resistência alcançada com o traço referência. Os corpos de prova com adição de 10 kg de 

rejeito também apresentaram melhora com relação ao primeiro traço, subindo de 32,3 MPa para 

32,9 MPa, porém ainda ficando menor que o traço referência, como pode ser visualizado no 

gráfico 2. 
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 Gráfico 2 - Comparação da resistência com adição de rejeito e redução no teor de areia natural 

 
Fonte:  Acervo da autora (2016). 

 

Já o traço que teve adição de 5 kg de rejeito e redução de teor de argamassa observasse 

um aumento de 2,66% na resistência em comparação ao traço referência, chegando a 35,9 MPa. 

Entretanto, o resultado do traço que teve adição de 10 kg e diminuição da argamassa teve o pior 

de todos os resultados com Fck 31,93 MPa. A comparação pode ser observada no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Comparação da resistência com adição de rejeito e redução no teor de argamassa 

 
Fonte:  Acervo da autora (2016). 

 

Os resultados podem ser melhor visualizados e comparados no gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Demonstrativo resistência de todos os traços 

 
Fonte:  Acervo da autora (2016). 

 

 

5.3 COMPORTAMENTO DOS TRAÇOS 

 

Nos gráficos, nota-se que no primeiro dia todos os seis traços que tiveram a adição de 

rejeito apresentaram maior resistência com relação ao traço referência. Esse fenômeno acontece 

devido ao rejeito ser parte de um concreto já misturado o que eleva seu pH. Quando ele é 

introduzido na betoneira acaba elevando também o pH desse novo concreto, o que acelera o 

início de pega da mistura. 

 Nas seções a seguir serão descritas as concepções de cada comparação realizada. 

 

 

5.3.1 Adição de rejeito e redução do teor de areia natural 

 

 Como já citado, para ampliar o parâmetro de comparação adotou-se mudanças no traço 

com relação ao teor de areia natural e de argamassa. Como pôde ser observado, tais mudanças 

apresentaram variações nos resultados encontrados, tanto nos ensaios de resistência do 

concreto, quanto na trabalhabilidade, afetando o fator água/cimento. 

Para compreender os motivos pelos quais as variações aconteceram se faz necessário 

adentrar nos conhecimentos sobre alguns componentes e reações do concreto.  
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De fato, a variação da resistência verificada nos ensaios aconteceu devido à variação de 

finos adicionados na mistura do traço, pois o rejeito, quando seco, é um material extremamente 

fino e pulverulento. Quando se têm o aumento da quantidade de finos na mistura, há uma 

redução no volume de vazios, pois eles preenchem os espaços entre os grãos maiores. Porém 

quando a porção de finos atinge certo limite, eles começam a interferir na acomodação dos 

grãos mais grossos, afastando-os e assim afetando na resistência.  

Quanto maior a quantidade de finos na mistura, maior será o consumo de água, pois 

quanto mais fino o material, maior será quantidade de grãos ou partículas por porção inserida, 

necessitando de maior quantidade de água para envolvê-los. Essa adição de água proporciona 

melhor trabalhabilidade à mistura, porém aumenta o fator água/cimento, o que implica em perda 

de resistência no concreto ou aumento do consumo de cimento para alcançar a resistência 

desejada. 

Sendo assim, concluísse que nos traços que tiveram apenas adição do rejeito foram 

afetados pelo excesso de finos na mistura. Já o traço com adição de 5 kg de rejeito e diminuição 

da areia natural teve sua proporção de finos corrigidos, diminuindo o consumo de água e 

consequentemente o fator água/cimento, proporcionando ganho de resistência. O mesmo 

fenômeno pode ser verificado no traço com adição de 10 kg. 

 

 

5.3.2 Adição de rejeito e redução do teor de argamassa 

 

O teor de argamassa é o percentual que é calculado pela divisão de materiais secos 

(cimento, areias e adições de materiais inertes) menos as britas, pelo total de materiais secos 

contidos na composição do traço de concreto.  

Existe um fator de argamassa ideal para a produção de concreto, porém não existe um 

número fixo que o indique. Sua determinação é feita de forma experimental ou baseada em 

arquivos de dados, variando de acordo com a origem e granulometria dos agregados 

empregados.  

Tem-se a consciência de que quanto maior o consumo de finos menor o teor de 

argamassa ideal, a qual diminui até atingir a quantidade crítica, tendo que voltar a se elevar e 

se ajustar para garantir a qualidade do concreto. Quando o teor de argamassa é apropriado para 

o traço, o consumo de água é menor o que proporciona maior resistência ao concreto devido ao 

teor de água/cimento. 
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Sendo assim, concluísse que no traço com adição de 5 kg de rejeito e diminuição de 

argamassa alcançou o teor de argamassa mais próximo ao ideal para esta mistura, pois se obteve 

aumento da resistência e redução no fator água/cimento. Já para a adição de 10 kg de rejeito, 

apesar da redução do fator água/cimento, notou-se uma redução considerável na resistência do 

concreto, permitindo a interpretação de que o teor de argamassa ultrapassou seu ponto crítico. 

Para esta situação considerasse duas soluções de correção: a elevação do teor de argamassa ou   

redução da quantidade de rejeito na mistura até se obter o teor de argamassa que demostre o 

melhor resultado. 

Para essa análise, recomendasse a execução de novos ensaios com as variações 

indicadas, deixando este assunto como oportunidade de continuação da pesquisa em outra 

oportunidade. 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho teve o objetivo verificar as reações sofridas pela mistura do concreto 

quando efetuada a adição de pequenas quantidades de finos, que são originados na lavagem dos 

caminhões-betoneira responsáveis pelo transporte de concreto usinado.  

Com a realização das combinações de traços, pode-se analisar a variação no consumo 

de materiais como a água, areia natural e artificial, que tiveram papel fundamental na 

trabalhabilidade do concreto enquanto fresco e também, em sua resistência após o tempo de 

cura de 28 dias. Tal comprovação se deu pelo ensaio de Slump Test e também pelos ensaios de 

compressão axial em corpos de prova cilíndricos moldados com os referentes traços.  

Com o auxílio de gráficos, que foram abastecidos com os resultados obtidos nos ensaios 

descritos e elaborados com o auxílio da planilha eletrônica Windows Excel, notou-se com maior 

facilidade as variações causadas pela adição de finos no concreto. Observou-se que a 

combinação que apresentou a melhor resistência, foi alcançada com o concreto que teve adição 

de 5 kg de rejeito por metro cúbico e seu teor de argamassa reduzido, apresentando também o 

menor consumo de água. 

Apenas com os resultados obtidos, se pode afirmar que o concreto fabricado com adição 

de rejeito e redução do teor de argamassa, apresenta resistência superior a encontrada no 

concreto usado como referência para este estudo. Entretanto não se pode confirmar que o 

mesmo acontecerá com sua durabilidade e resistência contra agentes agressivos existentes no 
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meio ambiente, pois para tal, tense a necessidade de pesquisas e ensaios mais aprofundados, os 

quais demandam de mais tempo para sua realização e avaliação dos resultados.  

Com as informações obtidas, torna-se clara a importância de pesquisar e conhecer os 

materiais utilizados no concreto, pois este estudo abriu a possibilidade de utilização de um 

material que antes era considerado como rejeito e descarte, o qual se utilizado na medida certa, 

pode dar origem a um concreto que oferece maior resistência e menor consumo de materiais. 
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