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APRESENTAÇÃO 

 

 

Entre 09 e 11 de novembro, na cidade de Paracatu Minas Gerais, a Faculdade do Noroeste de 

Minas em parceria com a Faculdade TECSOMA realizaou o VI CONNIC – CONGRESSO DO 

NOROESTE MINEIRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. O evento acontece anualmente e 

consiste no momento de troca de experiência de trabalhos científicos de diferentes áreas do 

saber. A programação tem como finalidade apresentar resultados de trabalhos de alunos e 

professores em diferentes níveis do ensino. Ressaltamos que esse momento nos faz refletir sobre 

os caminhos da produção científica o que nos inspira a pensar em debates sobre temas da 

atualidade, e torna nossas ações voltadas a uma conduta social ética e comprometida. Pensamos 

nesses termos que se faz necessário nossa atenção para a produção do conhecimento e 

divulgação do mesmo, pois uma produção que não seja compartilhada não atinge os objetivos 

propostos pela ciência. Obrigado a todos que colaboraram para a realização desse evento. 
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IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE SMOOTH EM MINERAÇÃO PRÓXIMA A 
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RESUMO: O desmonte de rochas com uso de explosivos proporciona, na maioria das vezes, 

grande incomodo nas áreas urbanas próximas a mineração, através das vibrações geradas. 

Atualmente a vibração e ruído são índices de maior reclamação da população. Este estudo aborda 

de forma teórica e prática a importância da tecnologia de utilização de Smooth (amortização das 

ondas sísmicas) no processo de desmonte de rocha com uso de explosivos, como forma de 

mitigação da dissipação das ondas no maciço. Foi evidenciado que a utilização desta técnica 

influência de forma positiva no processo, diminuindo a vibração. 

 

Palavras-chave: mineração, vibração, smooth 

ABSTRACT: The dismantling of rocks with explosives of  use provides, in most cases, major 

discomfort urban areas nearby one mining, through the generated vibrations. Currently the 

vibration and noise are indices Biggest complaint of the population. This aborda study form 

theoretical  practical importance of soft utilization technology (amortization of seismic waves) In 

the process of rock blasting with explosives use, As a way to mitigate the dissipation of non 

massive waves. It was shown that the use this technique positively influences the process, 

reducing vibration. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A mineração extrai minerais essenciais para o desenvolvimento e crescimento econômico 

da sociedade e de um país. Apesar de sua grande importância, a mineração gera impactos 

ambientais, que são fiscalizadas por alguns órgãos, que visam manter condições de saúde, 

segurança e conforto para atividade mineira e comunidade vizinha. 

Com a cava mais profunda as rochas onde estão localizados os minérios tendem estar 

mais endurecidos, sendo necessário o desmonte com uso de explosivos, cujo é classificado como 

primeiro estágio de cominuição, fragmentação da rocha. 

                                                 
1Engenharia de Minas / Faculdade do Noroeste de Minas Gerais / llaiscoracao@hotmail.com 

2Engenharia de Minas / Faculdade do Noroeste de Minas Gerais / minas.leandro@gmail.com 



 

 

Esses desmontes geram na maioria das vezes grandes desconforto humano, indiciando 

um elevado número de reclamações, pela vibração e ruído causado. 

Esses problemas podem ser diminuídos a um nível aceitável, utilizando técnicas mais 

modernas, e monitoramentos ambientais de forma contínua, mantendo os níveis monitorados 

abaixo dos limites máximos estabelecidos (PONTES et al., 2013). 

No Brasil, a norma que mostra os limites de vibração e sobrepressão acústica 

recomendável é a NBR- 9653 (ABNT, 2005).  

As empresas utilizam processo de monitoramentos sismográficos, das vibrações geradas 

por desmontes com uso de explosivos, estes dados são analisados, gerando um banco de dados 

que serão usados para prever o valor em mm/s das ondas superficiais que sairá da área 

desmontada ao ponto de monitoramento. Fora outros investimentos ambientais como: aplicação 

de polímero nos taludes, umidificação das praças lavradas, estradas como forma de mitigar a 

geração de poeira, revegetação de áreas não mais lavráveis, utilização de espoleta eletrônica que 

são usadas para fazer amarrações, forma de como sairá os desmonte, mitigando a vibração, 

desligamento de alarme de ré durante a noite e outros.  

Não é possível impedir a propagação de vibrações nos terrenos, no entanto é possível 

minimizar os impactos ambientais através de algumas medidas. Rosenthal e Morlock (1987) 

referem uma serie de fatores, característicos das detonações e dos diagramas de fogo que têm 

influência no controle das vibrações. As possíveis variáveis controláveis de um desmonte são: 

carga explosiva por furo, sequenciamento de retardos, afastamento, altura da bancada. Nas 

variáveis não controláveis podemos destacar a geologia do local e as características das rochas. 

O investimento em novas tecnologias é de suma importância nos processos de uma 

mineradora, ao mesmo tempo em que a mineradora busca manter a produtividade, ela também se 

preocupa com a comunidade, investindo em processos que na maioria das vezes tem elevado 

custo, mas garante qualidade na operação, diminuição dos impactos causados dentre outros.  

De modo geral este trabalho apresenta estudo de uma tecnologia utilizada no processo de 

desmonte de rocha para minimizar o desconforto da comunidade. 

Objetivos 

 

Aplicação de smooth no processo de desmonte rocha, com coletas de dados 

sismográficos, para minimizar impactos, percepção da vibração na área urbana.  



 

 

Avaliação da viabilidade econômica utilização do smooth, no processo de desmonte de 

rocha com uso de explosivos, como forma de amortecimento de ondas. 

Metodologia 

 

Área de estudo 

Estudo realizado em outubro de 2015, em uma mineradora de lavra céu aberto, localizada 

em Minas Gerais, onde suas instalações, operações são próximas à área urbana, 

aproximadamente 600m. A mineradora gera emprego e renda para cidade em torno. Com 

extração de aproximadamente 17 toneladas por ano de minério lavrado. A mina possui menor 

teor de minério lavrado 0,425 g/t. 

 

Figura 1 – Localização da mina. 

Fonte: Empresa estudada (2012) 

 

A mina apresenta rocha laminar composta por filitos, com camadas de quartzitos e 

dolomitos. As rochas são mais deformadas com presença de boudins de quartzo.  

Conforme figura 2, a mina apresenta rocha com muitas descontinuidades, onde as 

marcações de vermelho são as principais descontinuidades da rocha, e preto descontinuidades 

paralelas e perpendiculares ao plano que podem formar futuras fraturas. 

 



 

 

 

Figura 2 – Mina com principais descontinuidades. 

Fonte: Empresa estudada (2016) 

Materiais e métodos 

 

Com intuito de diminuir a vibração em áreas vizinhas a mina, foi proposto o seguinte 

projeto, realizar dois desmontes de rochas, com furação de diâmetro 6 ³/4, utilizando smooth, 

furos com malha mais fechada do lado da cidade, com metade da carga, e na direção oposta 

malha mais aberta, com carga de coluna normal. De acordo com tabela 1, foi utilizada a seguinte 

metodologia para os desmontes. 

 

TABELA 1 – DADOS PLANO DE FOGO 

Dados desmonte realizado 

Parâmetros Primeiro desmonte Segundo Desmonte 

Altura da bancada 

(m) 
12,2 12,3 

malha (m) 4,6 x 5,3 4,6 x 5,3 



 

 

Smooth (m) 3,2 x 3,7 3,2 x 3,7 

Tampão (m) 4,4 4,4 

Razão de Carga (kg/t) 275 305 

CME (kg) 257 250 

Fonte: Empresa estudada (2015) 

 

Considera-se smooth, duas linhas de furação com malha mais fechada conforme tabela 1, 

onde são bombeados metade da carga explosiva com utilização de bolsas de ar, somente para 

provocar uma fratura na rocha para minimizar a velocidade de propagação das ondas, ou seja, o 

uso do smooth se deve a ao melhor amortecimento das ondas de vibração, pois cria uma 

“barreira” de maior tamanho amortecer a propagação de onda do que o pré corte, onde este 

provoca a presença de trincas e o smooth provoca uma melhor fragmentação. 

Para se verificar a vibração, propagação das ondas no local, foi sugerido a instalação de 

dois sismógrafos de marca Instantel na mina, a 300m do desmonte, um instalado na região norte, 

lado oposto da cidade, e o outro na região sul, lado da cidade conforme figura 3 e 4. 

 

 

Figura 3: Croqui do primeiro desmonte, posição dos dois sismógrafos 

Fonte: Empresa estudada (2015) 

 

 



 

 

 

Figura 4: Croqui do segundo desmonte, posição dos dois sismógrafos. 

Fonte: Empresa estudada (2015) 

 

Nos dois eventos foram utilizados espoletas eletrônicas que permite colocar tempos de 

retardo, saindo um furo por vez, direcionando as ondas provenientes do desmonte de rocha para 

a área não urbanizada (Norte), do lado oposto à cidade, smooth (Sul). 

 

Resultados e Reflexões 
 

Com utilização de técnicas de amortecimento de vibrações, os resultados esperados 

seriam a redução da PPV na região onde os testes foram realizados, e se caso obtenção de 

resultados positivos será utilizada a técnica de smooth em desmontes mais próximo a área 

urbana. 

A empresa busca esta sempre dentro dos limites permitido pela NBR 9653 (ABNT, 

2005), 134 db(L) para pressão acústica e 15mm/s para vibrações, não devendo ultrapassa-los. 



 

 

Foi realizada amarração direcionando as ondas para o lado oposto da cidade, a utilização 

do smooth proporcionou uma fragmentação do material, ou seja, fraturas na rocha , para 

diminuir a velocidade de propagação das ondas sísmicas, figura 5 e 6 mostram que do lado norte 

onde não havia smooth a vibração foi maior, enquanto na região sul (cidade) ocorreu o 

amortecimento das ondas devido o smooth, diminuindo assim o desconforto, percepção da 

vibração. 

 

Figura 5 – sismograma do primeiro desmonte. 

Fonte: Empresa estudada (2015) 

 

 

Figura 6 – Sismograma do segundo desmonte. 

Fonte: Empresa estudada (2015) 

 

No primeiro desmonte ocorreu uma redução de 72% da vibração e no segundo desmonte 

31% de redução, gerando um total aproximado dos dois eventos de 51% de redução na vibração, 

na região sul onde havia utilização de smooth, tabela 2, mostrando assim grande eficiência na 

utilização da técnica da utilização de Smooth em áreas próximas a comunidade. 

 

Tabela 2 - Resultado sismográfico 



 

 

Resultados sismográficos  

Desmontes 

Região norte 

(lado oposto 

da cidade) 

mm/s – 300m 

Região sul 

(lado da 

cidade) 

mm/s – 

300m 

Ganho 

(%) 

Primeira casa 

na cidade mm/s 

(798m – 899m) 

Primeiro desmonte (mm/s) 
                               

9,40  

                             

5,46  72,16% 

 

2,80 

Segundo desmonte (mm/s) 
                             

14,90  

                           

11,40  30,70% 

 

2,26 

Redução de aproximadamente     51,43%  

Fonte: Empresa estudada (2015) 

Na tabela 2, demonstra que os sismógrafos captaram valores maiores dentro da mina 

(300m do desmonte), porém do lado oposto a cidade, na região norte sem a presença do smooth 

os valores foram maiores, e do lado da cidade na região sul onde ocorreu a fragmentação do 

material proveniente do smooth (primeira parte do desmonte a sair, milissegundos), os valores 

foram menores, e na área urbana, onde o foi aparelho instalado na primeira casa mais próxima 

(no primeiro desmonte 798 m e segundo desmonte 899m) os valores foram menores ainda, 

devido as ondas serem direcionadas para o lado oposto da cidade pela amarração (tempo de 

retardo), smooth, distância do evento  e geologia do local.  

Em 2015, a mineradora obteve média anual de 2,0 mm/s de vibração. 

Porém existe outro fator que influencia na utilização desta tecnologia: o custo do 

processo, perfuração, peças de desgaste de perfuração, mão de obra, desmonte, preços de 

acessórios e explosivos, aplicação de explosivos e outros, figura 7 mostra que ao comparar um 

desmonte com em sem smooth, o preço praticamente dobra o valor, mas ao mesmo tempo se 

torna viável, pelo fato de diminuir a percepção das pessoas em relação à vibração, e não obter 

reclamações, tornando assim um processo ao mesmo tempo caro, compensador, de altíssima 

qualidade. 

 



 

 

 

Figura 7: Custo com e sem utilização de smooth. 

Fonte: Empresa estudada (2015) 

 

No gráfico 1, demonstra o aumento de custo reais por tonelada. Quando não se utiliza 

smooth o valor R$/t 1,425 e com utilização de smooth R$/t 2,853. Proporcionando um aumento 

de 50% a mais no custo com a utilização da técnica proposta, lembrando que neste valor está 

preço de perfuração, desmonte, mão de obra, a quantidade de furos no smooth é maior.  

 

Figura 8: Custo com e sem utilização de smooth. 

Fonte: Empresa estudada (2015) 

 

Considerações Finais 

 

Conclui-se neste trabalho que a utilização da técnica smooth em desmonte de rocha com 

uso de explosivos, apresentou resultado positivo na redução das vibrações, a técnica proporciona 



 

 

maior fragmentação, quebra na rocha, o que ocasiona o amortecimento das ondas sísmicas 

geradas no decorrer do evento, registrados por dados sismográficos, captados pelos sismógrafos. 

As mineradoras buscam incessantemente por mais avançadas tecnologias, e qualidade 

nos processos. O smooth proporciona aumento de custo, por ser uma malha mais fechada, 

necessita-se que mais furos sejam perfurados, gerando aumento de mão de obra, aumento de 

consumo de peças de desgaste de uma perfuratriz, óleo diesel, dentre outros. Mesmo com 

investimento alto da aplicação da técnica, o processo se torna viável, garantindo maior 

qualidade, redução do índice do número de reclamações, pela vibração proveniente do desmonte 

de rocha. 
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RESUMO: Verifica-se de acordo com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)(2016) que a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), tem sua história ligada a assinatura da Lei Áurea, que 

aboliu a escravidão no Brasil, depois ensaia alguns passos modestos, até que na Era Vargas 

consegue  galgar diversos avanços sendo finalmente reunidos em um documento, a CLT   que a 

cada nova Constituição normatizava novas medidas regulamentando a relação empregador e 

trabalhador. 

 

Palavras chave: CLT, empregado, empregador. 

 

A origem da Consolidação das leis Trabalhistas 

 

Segundo o TST (2016), os primeiros conflitos entre empregadores e trabalhadores no 

Brasil tiveram início com assinatura da Lei Áurea, em 1888, sendo que com o final da mão de 

obra escrava, obrigou-se assim o uso da mão de obra assalariada, o que levantou a debates, estes 

que já ocorriam na Europa, pois enfrentava a Revolução Industrial, causada pelo processo de 

mecanização dos sistemas de produção implantado na Inglaterra no século XVIII, gerando 

movimentos em defesa dos direitos trabalhistas. O TRT (2016) traz que: 

 

As fábricas funcionavam em condições precárias, os trabalhadores eram confinados em 

ambientes com péssima iluminação, abafados e sujos. Os salários eram muito baixos e a 

exploração de mão de obra não dispensava crianças e mulheres, que eram submetidos a 

jornadas de até 18 horas por dia, mas recebiam menos da metade do salário reservado 

aos homens adultos. 

 

Assim, o TRT (2016) documenta que esse cenário difícil que fez eclodir greves e revoltas 

sociais deu origem às direitos trabalhistas em que os empregados das fábricas se reuniam em 

espécie de sindicatos realizando movimentos em busca de melhores condições de trabalho, que 

inspiraram os operários brasileiros a se organizarem e realizarem movimentos na busca de 

melhorias trabalhistas. 
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Dessa forma o TRT (2016), esclarece que: 

 

No Brasil, desde a abolição da escravatura, a fase embrionária da consolidação dos 

direitos trabalhistas perdurou por quatro décadas. As primeiras normas de proteção ao 

trabalhador surgiram a partir da última década do século XIX. Em 1891, o Decreto nº 

1.313 regulamentou o trabalho de menores. De 1903 é a lei de sindicalização rural e de 

1907 a lei que regulou a sindicalização de todas as profissões. A primeira tentativa de 

formação de um Código do Trabalho, de Maurício de Lacerda, é de 1917. No ano 

seguinte foi criado o Departamento Nacional do Trabalho. E em 1923 surgia, no âmbito 

do então Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, o Conselho Nacional do 

Trabalho. 

Mas foi após a Revolução de 1930, com a subida ao poder de Getúlio Vargas, 

que a Justiça do Trabalho e a proteção dos direitos dos trabalhadores realmente 

despontaram. Em 26 de novembro daquele ano, por meio do Decreto nº 19.433, foi 

criado o Ministério do Trabalho. No governo Vargas foram instituídas as Comissões 

Mistas de Conciliação para os conflitos coletivos e as Juntas de Conciliação e 

Julgamento para os conflitos individuais.  

 

Evolução constitucional 

 

Conforme o TST (2016) foi no artigo 122 da Constituição de 1934 que foi regulamentada 

em 1940 pelo Decreto 6.596, que trouxe um passo decisivo para aplicar a Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), que incluía a Justiça do Trabalho no capítulo “Da Ordem Econômica e 

Social”, sua função era solucionar os conflitos entre patrões e empregados. 

O TST (2016) relata que: 

 

A carta constitucional de 1934 trouxe avanços sociais importantes para os 

trabalhadores: instituiu o salário mínimo, a jornada de trabalho de oito horas, o repouso 

semanal, as férias anuais remuneradas e a indenização por dispensa sem justa causa. 

Sindicatos e associações profissionais passaram a ser reconhecidos, com o direito de 

funcionar autonomamente. Da mesma forma, a Constituição de 1937 também 

consagrou direitos dos trabalhadores. 
 

De acordo como TST (2016), com o final da Era Vagas, a Assembleia Constituinte de 

196 reconheceu novos direitos aos trabalhadores como direito a greve, repouso remunerado em 

domingo e feriados, indenização de antiguidades, à estabilidade do empregado rural e a 

integração de seguros contra acidentes trabalhistas no sistema previdenciário. 

Conforme o TST (2016) verifica-se que: 

 

A Constituição Federal de 1967 trouxe mais mudanças: aplicação da legislação 

trabalhista aos empregados temporários; a valorização do trabalho como condição da 

dignidade humana; proibição da greve nos serviços públicos e atividades essenciais e 

direito à participação nos lucros das empresas. Limitou a idade mínima para o trabalho 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/112796/decreto-1313-94
http://www.jusbrasil.com/legislacao/200334/decreto-19433-82
http://www.jusbrasil.com/legislacao/92067/constitui%C3%A7%C3%A3o-dos-estados-unidos-do-brasil-37
http://www.jusbrasil.com/legislacao/92036/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1967


 

 

do menor, em 12 anos, com proibição de trabalho noturno; incluiu em seu texto o 

direito ao seguro-desemprego (este, porém, só foi realmente criado em 1986) e a 

aposentadoria para a mulher após 30 anos de trabalho, com salário integral. Fez 

previsão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), da contribuição sindical e 

do voto sindical obrigatório.  

 

O TST (2016) traz que com o fim da ditadura militar e a promulgação da Carta Cidadã de 

1988, deu início a uma nova vida aos trabalhadores brasileiros, que traz no artigo 114, parágrafo 

segundo, a legitimidade do poder normativo da Justiça do Trabalho. A Constituição destaca 

proteção ao trabalhador contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, piso salarial, licença 

maternidade, garantido o emprego e a remuneração, com duração de 120 dias, licença 

paternidade, não permite a redução salarial e limita a jornada de trabalho em 44 horas semanais, 

sendo 8 horas diárias, além de vetar discriminação quanto a salário e modo de seleção do 

trabalhador portador de deficiência. 

 

Definições na CLT: empregador e empregado 

 

A CLT ( 2016), traz o conceito de no artigo segundo da lei, que descreve que o 

empregador “a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 

econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço”. O parágrafo primeiro deste 

artigo faz a equiparação ao empregador, informando que, “para os efeitos exclusivos da relação 

de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas 

ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados”, já no 

segundo paragrafo do esclarece que quando uma ou mais empresas responsabilizaram 

solidariamente. 

A CLT (2016) define no artigo terceiro que empregado e “toda pessoa física que prestar 

serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. E 

utilizando o parágrafo único para complementar que “não haverá distinções relativas à espécie 

de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual”. 
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RESUMO: A qualificação profissional é importante para as empresas que disputam um espaço no 

mercado atual da construção civil. Houve um aumento de obras dentro de João Pinheiro, MG. Este 

trabalho teve como objetivos investigar a qualificação da mão de obra dos profissionais da 

construção civil, investigar a existência de propostas de qualificação profissional, compreender os 

motivos pelos quais alguns profissionais não conseguem se qualificar, descobrir como aumentar o 

nível de qualificação e avaliar se os que estão inseridos no mercado têm conhecimento necessário 

para executar uma obra. Realizaram-se visitas aos canteiros de obras dentro da cidade com 

aplicação de testes e questionários. A qualificação é baixa, os profissionais são pouco interessados 

em investir na sua formação e aprendem seu ofício na prática. Existe grande necessidade de 

investimentos na qualificação destes profissionais. 

 

Palavras-chave: mão de obra, qualificação, construção civil 

 
ABSTRACT: Professional qualification is important for companies competing for a space in the 

current construction market. There was an increase of works inside João Pinheiro, MG. The 

objective of this study was to investigate the qualification of the construction workers' 

workforce, to investigate the existence of professional qualification proposals, to understand the 

reasons why some professionals can not qualify, to discover how to increase the level of 

qualification and to evaluate if the Who are in the market have the necessary knowledge to 

perform a work. Visits to construction sites within the city were carried out with the application 

of tests and questionnaires. The qualification is low, professionals are little interested in 

investing in their training and learn their craft in practice. There is a great need for investment in 

the qualification of these professionals. 

 

Keywords: labor, qualification, construction. 

INTRODUÇÃO 

 

A construção civil e uma área de desenvolvimento do país, tanto social como econômico. 

Destacando-se também, com o desenvolvimento das cidades e o crescimento da população, 

fazendo com que surgisse uma maior procura de habitação e implantações de novas empresas. 
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Segundo Bazzo (2013) a construção civil no Brasil deu seus primeiros passos de maneira 

pautada, ainda no período colonial, com a construção de igrejas. Contudo escolas voltadas para a 

engenharia civil foram criadas em 1810, com a implantação da família real ao Brasil. O príncipe 

regente D. João VI, estabeleceu em 4 de dezembro de 1810 a academia real militar. A princípio, 

seu principal objetivo era a formação de oficiais da artilharia, além de cartógrafos e engenheiros. 

Em 1842 a academia foi transformada em escola central de engenharia e depois de 32 anos 

convertida em curso exclusivo de engenharia Civil.  

Afirmando também que a engenharia do passado foi aquela caraterizada pelos grandes 

esforços do homem no sentido de criar e aperfeiçoar artefatos que aproveitassem os recursos 

naturais, entretanto a moderna foi caracterizada por uma forte aplicação de conhecimento 

científica a solução de problemas. (BAZZO, 2013, p. 230). 

Com o passar dos anos, as construções ganharam maior porte e complexidade, havendo a 

necessidade de implantação de profissionais técnicos no dia a dia, para realizarem papel 

fundamental na execução das obras.  

Com a exigência do mercado de trabalho, a qualificação se tornou indispensáveis, um 

requisito de grande importância no currículo do pedreiro ou servente. 

 

A necessidade da qualificação é um requisito da economia e uma inspiração da 

população, que sabe que as pessoas mais educadas conseguem melhores empregos e 

melhores rendas. Quando recursos humanos de qualidade escasseiam e o sistema 

educacional não responde, a economia tende a se ajustar a esta situação, desenvolvendo 

atividades baseadas em trabalho de baixa qualificação e não criando demanda para 

pessoas mais qualificadas. (SCHWARTZMAN, 2013, p. 03) 

 

A qualificação não compõe uma tarefa simples, por explora a grandes áreas de estudos 

como a psicologia, filosofia, sociologia e economia, para que se possa chegar a uma construção 

teórica completa. O termo qualificar significar atribuir qualidades, indicar a qualidade, opinar a 

respeito, enobrecer, avaliar e autorizar. 

Segundo Fortes apud Manfred (1998) o termo qualificação e formação profissional são 

compreendidos como a preparação dos trabalhadores para fazer frente às solicitações técnico 

organizacionais do mercado de trabalho, de modo a desempenharem uma determinada função 

profissional. 

Silva (2008) citado por Regino (2010, p. 24) afirma que trabalhador qualificado e aquele 

capacitado para exercer plenamente sua atividade profissional e é capaz de resolver de maneira 



 

 

eficaz, os problemas concretos, mais ou menos complexos que surgem no exercício de sua 

profissão. 

Segundo Sinduscon (2010) a carência na qualificação dos profissionais da construção 

civil é uma realidade que se espelha em toda a cadeia produtiva e constitui um dos principais 

fatores que impedem a melhoria da qualidade do setor habitacional. O investimento na 

qualificação tem uma dimensão social e cultural importante, não devendo se limitar a aspectos 

técnicos da construção, mas também envolver formação básica, desenvolvimento de habilidades 

de gerencia e sensibilizar para mudança de comportamentos. 

 Nos últimos anos, a construção civil na cidade de João Pinheiro, objeto deste estudo, se 

deparou com construções de grande porte e complexas, com isso houve a necessidade da 

implantação de profissionais técnicos nos canteiros de obras que desempenham papel 

indispensável para a melhor execução da obra, desde os projetos, planejamento e execução das 

técnicas construtivas, ate a conclusão da obra. 

No canteiro de obra são desenvolvidos os serviços da construção civil, na maior parte dos 

casos, são pequenos, contidos pela própria locação da obra. Onde vários trabalhando trabalham 

ao mesmo tempo, executando tarefas distintas ao mesmo tempo, dependendo um do outro para o 

andamento da obra. Uma obra requer meios de planejamento onde faça fluir os serviços diários.  

 

O canteiro de obras é o local onde se desenvolverão os serviços de construção. Se bem 

organizado e administrado, possibilita menores tempos de preparo de execução, melhor 

aproveitamento da mão de obra e de materiais, e melhor qualidade, resultando, no final, 

menores custos. (SILVA, 2003, p.15). 

 

Sendo uma questão muito importante no setor da construção civil, a necessidade de uma 

melhor qualificação profissional nos canteiros de obra. 

 

O sucesso de uma obra depende de diversos fatores, principalmente de um projeto bem 

elaborado com seus mínimos detalhes executivos, um bom planejamento de execução e 

uso de tecnologias. Mas também é de fundamental importância um planejamento na 

instalação do canteiro de obra. (SALGADO, 2011, p.36). 

 

João Pinheiro atualmente consta com diversos canteiros de obras em execução, sendo 

oito construtoras atuando atualmente dentro da cidade. Gerando renda e emprego a diversas 

famílias, dentro e fora da cidade. Com grande demanda de profissionais nos canteiros de obras 

vem à necessidade de mão de obra treinada, com experiência e qualificada.  



 

 

A falta da mesma pode ocasionar consequências, problemas às vezes irreparáveis na 

edificação, como o favorecimento de surgimento de patologias. Tornando indispensável à boa 

contratação de uma mão de obra que não de traga problemas, prejuízos e dor de cabeça futuros 

em sua edificação.  

Segundo Klein (1999), a má qualidade da mão de obra favorece o surgimento de 

patologias afetando a vida útil da construção, consequência das tomadas de decisões na fase de 

projeto, execução e na sua manutenção. 

 De acordo com Fortes (2014), muitas ações podem ser tomadas para evitar problemas nas 

edificações, havendo necessidade de uma visão completa e profunda de toda a técnica 

construtiva. A gestão da mão de obra deve ser observada também de uma forma global, inserida 

em um conjunto organizado, gerido por meio de procedimentos padronizados, racionalizados, 

eficientes e eficazes. 

 Tendo assim este trabalho será realizado através do método de pesquisa quantitativa, 

onde a metodologia aplicada visa a analisar e interpretar os dados mais intensos, fornecendo 

análise detalhada do perfil do trabalhador envolvido nos canteiros de obras e o conhecimento 

destes profissionais, apresentando a importância da qualificação da mão de obra na construção 

civil em nosso município. 

Objetivos 
 

Objetivo geral 

 

Investigar a existência de proposta de qualificação da mão de obra na construção civil em 

João Pinheiro a fim de estabelecer o perfil do profissional e investigar como aumentar o nível de 

qualificação e produção da mesma.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Explorar obras de João Pinheiro com o intuito de detectar as diferentes mãos de 

obras existentes na cidade. 

 Investigar se a qualificação da mão de obra é um fator importante para a inserção 

do profissional no mercado de trabalho pinheirense. 

 Apontar as dificuldades em se qualificar. 

 Registrar o conhecimento técnico e de execução dos profissionais envolvidos na 

construção civil. 



 

 

 Apresentar proposta de melhoria para a qualificação destes profissionais nos 

canteiro de obra.  

Metodologia 

 

Área de estudo 

 

 Este estudo foi elaborado nas adversidades do dia a dia da construção civil na cidade de 

João Pinheiro, MG, abrangendo a mão de obra, pedreiro e servente, restringindo apenas a obras 

dentro da cidade (Figura 1). 

 

Figura 1 – Localização do Município de João Pinheiro-MG 

Fonte: wikimidea.org 

 

João Pinheiro está localizado no noroeste do Estado de Minas Gerais e possui a maior 

extensão territorial de 10.727,471 Km². Sua população estimada em 48.472,00. (IBGE, 2015) 

Atualmente a maior parte de sua renda está concentrada na agroindústria, principalmente 

com suas varias destilarias de álcool. A cidade consta com um crescente número de construções 

desde casas particulares, loteamentos em torno da cidade e prédios em grande porte. Aumentado 

o fluxo de novos trabalhadores, possibilitando uma coleta de dados rica em informações de 

sucesso e problemas, não vistos anteriormente. É nesse universo que se insere a presente 

pesquisa que visa investigar como melhorar a qualidade da mão de obra na construção civil. 

 

Materiais e métodos 

 



 

 

 Este trabalho foi realizado com o objetivo de investigar o perfil da mão de obra na cidade 

de João Pinheiro, mostrando como essa mão de obra foi inserida, as dificuldades em se qualificar 

e avaliar o conhecimento técnico dos profissionais. 

 Neste sentido, foram realizados em primeira etapa estudos teóricos para melhor 

percepção do assunto, por meio de artigos, trabalhos científicos, livros, revistas e pesquisas em 

sites que tratam deste assunto. Sendo realizadas reuniões com a Professora orientadora Maria 

Célia Silva Gonçalves para melhor entendimento e construção deste trabalho. 

 Em segunda etapa foi realizada visitas em quatro empresas, com o objetivo de investigar 

a quantidade de trabalhadores nos canteiros de obras, se a empresa proporciona alguma forma de 

qualificação para seus trabalhadores, se empresa exige algum grau de escolaridade na hora da 

contratação, se a uma alguma faixa etária de idade na hora da contratação, qual a preferencia do 

sexo no canteiro de obra, se e importante ter alguma instrução na área da construção civil para 

ser contratado e se existe diferença de salário dos profissionais mais qualificados com relação 

aos menos. 

Em terceira etapa foi realizado um roteiro de entrevista, sendo aplicada a 50 entrevistados 

nos canteiro de obras destas quatro empresas da cidade, que forneceram informações de diversos 

aspectos como sexo, idade, escolaridade, experiência na construção civil, como o profissional 

aprendeu a profissão, porque escolheu a profissão na área da construção civil, perspectiva de 

seguir carreira, motivações, desmotivações, problemas encontrados diariamente nos canteiros de 

obras, se já realizou algum treinamento ou capacitação profissional, dificuldades em se 

qualificar, como aprende as técnicas para trabalhar na construção civil, se já trabalhou em 

alguma empresa que desenvolvia algum treinamento e se a empresa que trabalha realizar alguma 

capacitação. Sendo escolhidos esses entrevistados aleatoriamente, dentro das funções de mestre 

de obras, pedreiros e serventes. 

 Em seguida foi realizada na empresa C uma avaliação destinada a nove novos 

colaboradores, que foram admitidos à empresa, a fim de executar seis novas casas do programa 

minha casa minha vida, com o objetivo de verificar o conhecimento técnico e de execução destes 

novos profissionais. O material coletado foi estudado e processado para apresentação de 

resultados por meio de gráficos e figuras. 

Resultados e reflexões 

 



 

 

Foram realizadas visitas em quatro empresas da construção civil na cidade de João 

Pinheiro, onde fornecem informações sobre o perfil da mão de obra exigida em cada empresa, 

importância da capacitação profissional e seus parâmetros para contratação destes profissionais. 

Em seguida me dirigir ao canteiro de obras destas empresas com o intuito de investigar esse 

perfil da mão de obra, onde foram aplicados 50 roteiros de entrevistas que forneceram 

informações necessárias para traçar o perfil destes trabalhadores.  

 

Fator empresa 

 

A empresa tem um papel fundamental na trajetória profissional de cada funcionário 

dentro do seu empreendimento, encontrar os profissionais preparados para dar base ao 

crescimento do setor é o primeiro desafio dos gestores. Onde se trata melhorar o time para 

entregar aos resultados mais satisfatórios.  

Segundo Salgado (2013) uma construtora, seja ela grande ou pequena, deve esta atenta a 

pequenas coisas que fazem a diferença entre o sucesso ou o fracasso, como estoque, prazo, 

retirado financeiro e principalmente a contratação da sua mão de obra. 

 

Problemas no canteiro de obra que dificultam o bom rendimento e qualidade dos serviços 

 

A organização do canteiro de obras é um dos principais fatores para quem deseja garantir 

o sucesso e a qualidade da construção. Mas diversas deficiências são encontradas diariamente 

nos canteiro de obras, conforme a Figura 3 nos mostra, essas deficiências são encontradas na 

totalidade de 46% dos pesquisados que a ausência de acompanhamento de um profissional 

técnico (engenheiro) na obra dificulta muito o rendimento, um ponto de alerta sobre a qualidade 

dos produtos da construção civil na cidade.  

 



 

 

 

Figura 3 – Quais problemas os funcionários encontram diariamente nos canteiro de obras, que dificultam o bom 

rendimento e a qualidade do serviço? 

Fonte: o autor 

 

Experiência em empresas que desenvolvia algum tipo de capacitação 

 

As empresas da construção civil na cidade de João Pinheiro ainda demonstram 

dificuldade em promover algum tipo de capacitação a seus funcionários, segundo a figura 3, a 

maioria dos profissionais entrevistados diz nunca terem trabalhado em uma empresa que 

desenvolvia algum tipo de treinamento, chegado à totalidade de 78%. 

 

Figura 4 – Já trabalhou em alguma empresa da construção civil que desenvolvia algum tipo de treinamento ou outra 

forma de capacitação? 

Fonte: o autor 

 

A capacitação por parte da atual empresa 



 

 

 

A figura 5 nos mostra que 88% dos trabalhadores falaram que a empresas não realiza 

nenhum tipo de qualificação destes profissionais, no entanto 12% confirmaram a qualificação 

destas empresas. 

 

Figura 5 – A empresa que você trabalha desenvolve algum tipo de treinamento ou outra forma de capacitação? 

Fonte: o autor 

 

Fator pessoal 

 

Segundo Regino (2010) a grande abertura de vagas trouxe ao mercado um numero 

grande de profissionais despreparados e a disputa acirrada das empresas por aqueles que já 

integram o mercado. Faltam incentivos para o aperfeiçoamento desses trabalhadores, incentivos 

esses que vão desde a qualificação profissional ate a criação de planos de carreira, valorizando 

os profissionais qualificados e diferenciados. E fundamental um estudo de aspectos pessoais 

destes trabalhadores para conhecermos fatores que podem afetar indiretamente, positiva ou 

negativamente o setor. 

 

O que levou a trabalhar na construção civil 

 

Os trabalhadores foram em busca de emprego no setor da construção civil na cidade de 

João Pinheiro por gostarem do tipo de atividade atingindo 52%, em seguida pela busca de uma 

profissão que pudesse seguir carreira, mostrando assim um ponto positivo no que diz respeito ao 

futuro do setor na cidade. 



 

 

Conforme a Figura 9, a maioria dos trabalhadores relatou gostar das atividades que 

exercem.  

 

Figura 9 – O que o fez buscar trabalho na construção civil? 

Fonte: o autor 

 

Motivação e desmotivação da profissão  

 

 Na construção civil não e fácil manter a produtividade em alta, com o passar dos anos, o 

ritmo das obras vai diminuindo e se tornando comum, pois os profissionais acabam se 

acostumando e perdendo um pouco do entusiasmo inicial na execução de seus serviços. Não 

sendo nada favorável para as empresas, podendo ate afeta os resultados finais do projeto, os 

responsáveis precisam ter consciência de quando isso está acontecendo, para então tomar as 

decisões certas e reverter esse cenário.  

Segundo Regino (2010) o caráter estigmatizado dos trabalhadores, os baixos salários, a 

rudeza dos serviços e o enorme desgaste físico, exigido pelos trabalhos, fazem com que haja 

uma desmotivação, especialmente por parte dos jovens que procura a profissão. Uma boa saída e 

dar chances de crescimento dentro da empresa, pois assim a produtividade aumenta, pois 

ninguém vai ficar dando o melhor se não sentir que há a oportunidade de evoluir de cargo ou de 

salário. Um plano de carreira ou estabilidade com a empresa, muitas vezes, são até mais 

desejados que uma remuneração excessiva, sendo isso algo que todo gestor pode e deve oferecer. 

Conforme as Figuras 10 e 11, a maioria dos trabalhadores na cidade de João Pinheiro se 

sente motivados pelo salario e pelo reconhecimento profissional, no entanto a desmotivados 



 

 

também e grande com a falta de cursos e treinamentos dentro da empresa e pela a falta de 

perspectiva de crescimento na sua função. 

 

Figura 10 – O que mais o motiva? 

Fonte: o autor 

 

 

Figura 11 – O que mais o desmotiva? 

Fonte: o autor 

 

Fator qualificação  

 

No Brasil, a educação sempre foi um fator deficiente na vida dos profissionais da 

construção civil, gerando problemas como mão de obra despreparada para o mercado de 

trabalho. Já é necessário que o atual mestre de obras, pedreiro e servente tenha pelo menos uma 



 

 

formação técnica e especifica obtida nos bancos escolares, o que muito vai contribuir para a 

qualidade das obras e satisfação profissionais. 

 

Nível de escolaridade 

 

A qualificação na construção civil obrigatoriamente passa pelo nível de estudo, 

profissionais com baixa escolaridade dificultam o processo de capacitação, o problema desta 

falta de mão de obra qualificada começa na educação básica oferecida no país. Na cidade de 

João Pinheiro, foram constatados de acordo com estudo de campo que a mão de obra possui um 

nível de escolaridade relativamente positiva, todos os entrevistados sabem ler, escrever e fazer 

contas, mais se encontra muito a deficiente escolar a respeito dos conhecimentos pelas técnicas 

construtivas e métodos, mostrado na Figura 12, a seguir: 

 

Figura 12 – Possui qual nível de escolaridade? 

Fonte: o autor 

 

Realização de treinamento ou capacitação profissional 

Com a expansão da construção civil em João Pinheiro, a modernidade esta batendo na 

porta das construtoras, a exigência de novos perfis de profissionais qualificados é procurada a 

todo estante. Neste sentido foi verificada a realização de cursos e treinamentos de qualificação 

feita por parte destes profissionais. 

Segundo a figura 13, o percentual mais evidente foi onde 60% dos profissionais 

entrevistados nunca realizaram algum tipo de curso ou treinamento nos canteiros de obras em 



 

 

sua trajetória profissional, e com apenas 40% da totalidade já realização algum treinamento ou 

curso de qualificação, se tornando uma grande preocupação com o resultado final da minha 

construção. 

 

Figura 13 - Já realizou algum treinamento ou capacitação profissional? 

Fonte: o autor 

 

Dificuldades em se qualificar 

 

Um grande problema também encontrado foi a dificuldades em se qualificar, os 

profissionais que querem buscar essa qualificação encontram a falta de recursos de educação 

dentro da cidade. De acordo com a Figura 14, dentro dos canteiros de obras visitados 40% dos 

profissionais não tem interesse em realizar cursos de qualificação em seguida com 35% não 

encontram cursos de qualificação dentro da cidade.  

Outro índice que impede que se qualifiquem na cidade, para os trabalhadores que se 

interessam nos cursos existentes, é o fator tempo, a maioria destes profissionais levantam muito 

cedo, às vezes nem vão a casa na hora do almoço, sendo uma rotina muito desgastante. 

 

Figura 14 – Suas dificuldades em se qualificar? 



 

 

Fonte: o autor 

Avaliação aplicada 

 

Dentre as empresas entrevistadas, foi realizado um acompanhamento na contratação de 

três novas equipes para a execução de seis casas do programa minha casa minha vida.  

O acompanhamento ocorreu na empresa C, onde foram contratados três pedreiros e seis 

serventes. Esta contratação ocorreu nos dia 15,16 e 17 de agosto, começando a execução das 

obras no dia 05 de setembro. 

Foi aplicado a esses nove profissionais uma avaliação contendo 18 questões com o 

intuito de verificar o conhecimento técnico. Pergunta referente a execuções de uma obra que eles 

vão ter que lidar durante todos os dias. 

Após a aplicação da prova foi analisadas e processadas as respostas, conforme a figura 15 

nos mostra que os noves profissionais juntos tiveram 56% de acertos e 44% de erros, conforme a 

figura 15 nos mostra. 

 

Figura 15 – Avaliação aplicada aos trabalhadores da construção civil? 

Fonte: o autor 

 

Segundo a figura 16 nos mostra que o maior porcentual de acertos veio por parte dos 

pedreiros, mesmo assim não sendo um resultado positivo.  

Tanto os pedreiros com os serventes tiveram erros bobos, que podem comprometer o 

resultado final destas construções, dos nove profissionais estudados somente dois souberam me 

dizer quantos dias são necessários para a perfeita cura do concreto, sobre assentamento de pisos 

internos cinco souberam a resposta certa, sobre a seção mínima dos condutores elétricos para o 

circuito de iluminação somente dois responderam certo a resposta. 



 

 

Mesmo a mais simples obra precisa de regularizações, pedreiros e serventes capacitados 

para a execução dos serviços da melhor for possível para que não ocorram prejuízos nas 

edificações. 

PEDREIRO ACERTOS ERROS

A 14 ´4

B 13 5

C 11 7

SERVENTE ACERTOS ERROS

A 7 11

B 8 1O

C 9 9

D 9 9

E 10 8

F 10 8

QUANTIDADE DE ACERTOS E ERROS

 

Figura 16 – Avaliação aplicada aos trabalhadores da construção civil 

Fonte: o autor 

 Considerações Finais 

 

Conclui-se que o crescimento da indústria da construção civil em João Pinheiro nos 

últimos anos tem provocado um desequilíbrio entre a oferta e a procura por trabalhadores 

qualificados, compreendendo o quanto e muito importante à capacitação da mão de obra, uma 

vez que afeta a qualidade final da construção, hoje encontramos diversos canteiros de obras em 

torno da cidade, cada um com sua cultura e perfil profissional. 

Percebem-se, com as pesquisas feitas, que são muitos os problemas que envolvem os 

trabalhadores da construção civil em João Pinheiro como a insegurança, baixo nível de 

escolaridade, pouco tempo pra fazer cursos de qualificação, pouco interesse pela qualificação, a 

falta de cursos de qualificação na cidade, condições de trabalho com alta rotatividade, nenhuma 

esperança de crescimento dentro da empresa e a falta de valorização por parte dos gestores. 

As transformações que vêm ocorrendo nos dias atuais, junto com as concorrências 

acirradas, exigem que as empresas passem por transformações, identificando aspetos que possam 

torná-las diferenciadas. Constatou-se também que as empresas pesquisadas têm todas as etapas 

de trabalho muito bem definidas como controle de obras e sistema de gestão, mas não um 

acompanhamento ou técnica de qualificação para seus profissionais, não importando com as 



 

 

técnicas construtivas e muitas menos na realização de um dialogo informativo e necessário a 

seus funcionários para a execução dos serviços, se tornando as empresas despreparada em 

relação à contratação, ao acompanhamento e na entrega da obra, uma vez que as empresas são 

responsáveis pelos seus funcionários e não prestando algum acompanhamento ou capacitação, 

abrindo as portas para o erro. 

Este trabalho proporcionou identificar que a vários pontos que tem que ser melhorado 

para aumenta o nível da qualificação da mão de obra. Penso em três soluções, primeira refere-se 

à investigação do perfil profissional dos trabalhadores que estão sendo inseridos na empresa, ver 

se esses profissionais tem conhecimento técnico para determinada função, segundo apoiarem 

programas de qualificação nos canteiros de obras ou em outro local e em terceira etapa a 

padronização das obras e motivações investindo em treinamentos e qualificação. 
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RESUMO: A indispensabilidade de encontrar geradores alternativos de energia renovável já é 

conhecida e vem acontecendo por meio de pesquisas e andamento de estudos de tecnologias que 

possibilitam desfrutar energia de fontes renováveis e não poluentes. Para elaboração deste 

trabalho inicialmente foi feito uma pesquisa e procura de empresas na cidade e seu entorno que 

são especializadas na venda e instalação de painéis fotovoltaicos. Em seguida iniciou-se um 

mapeamento de casas que adquiriram as placas, fizeram instalações e já estavam utilizando. O 

desenvolvimento de energia elétrica através da conversão fotovoltaica da irradiação solar vem se 

desvendando uma das alternativas com maior associação entre custo e benefício e já se 

transformou numa fonte de energia elétrica em diversos países. Este trabalho mostra a 

viabilidade e menor custo do uso desta energia em casas.  

 

Palavras-chave: Energia renovável. Sistema fotovoltaico. Implementação de energia 

 

ABSTRACT: The indispensability of finding alternative generators of renewable energy is 

already known and has been happening through research and development of studies of 

technologies that allow to enjoy energy from renewable and non-polluting sources. For the 

preparation of this work was initially done a research and search of companies in the city and its 

surroundings that are specialized in the sale and installation of photovoltaic panels. Then began a 

mapping of houses that acquired the boards, made facilities and were already using. The 

development of electric energy through the photovoltaic conversion of solar irradiation has been 

unveiling one of the alternatives with greater association between cost and benefit and has 

already become a source of electric energy in several countries. This work shows the feasibility 

and lower cost of using this energy in homes. 

 
Key words: Renewable energy. Photovoltaic System. Implementation of energy. 

INTRODUÇÃO 

 

                                                 
1
Engenharia Civil / Faculdade Finom 

2Engenharia Civil / Faculdade Finom / fabio.ecologia@gmail.com. 

3Engenharia Civil / Faculdade Finom / cecimdnas@gmail.com. 



 

 

No decorrer dos anos tem crescido uma preocupação com o meio ambiente e empresas 

tem aumentado as suas pesquisas voltadas para recursos renováveis, as empresas estão levando o 

seu foco para um desenvolvimento sustentável.  

De acordo com os dados do Banco Mundial, no Brasil em 2013, o consumo de energia de 

combustível fóssil foi de 58,02% do total. Combustíveis fósseis são formados por compostos de 

carbono, sua origem vem da decomposição de resíduos orgânicos. São os maiores responsáveis 

pelo aquecimento global e pelo efeito estufa devido a sua queima gerar grandes níveis de 

poluição atmosférica e além de ser altamente prejudicial à saúde humana. 

A procura de um modelo baseado no desenvolvimento sustentável em longo prazo tem 

motivado ganho crescente por formas de energia mais limpas e renováveis, de modo a 

proporcionar a satisfação das utilidades energéticas, sem alterar de maneira acentuada as 

situações de vida do planeta. É nessa situação que se introduz a energia fotovoltaica, que é uma 

forma de produção de energia capaz de suprir, com infinitas vantagens sobre as formas 

tradicionais de geração, determinadas necessidades. (BRAGA, 2008) 

Cotidianamente incide sobre a superfície da terra mais energia vinda do sol do que a 

necessidade total de todos os habitantes de nosso planeta em todo um ano. Dentre as variadas 

aplicações da energia solar, a geração direta de eletricidade através do efeito fotovoltaico se 

manifesta como uma das mais corretas formas de gerar potência elétrica. (RUTHER, 2004) 

Essa pesquisa, portanto, é para mostrar uma visão acerca do uso da energia fotovoltaica 

quanto a ser mais sustentável que as demais energias e economicamente viável. Verificando a 

taxa de retorno, a relação custo/benefício e vida útil das placas. 

 

Objetivos 
 

Realizar o levantamento de dados técnicos sobre o uso, custo e atuação da energia 

fotovoltaica, bem como sua importância no contexto socioambiental. 

E como objetivos específicos: 

 Analisar o custo de instalação dos painéis fotovoltaicos; 

 Verificar qual a necessidade, o período e o custo de manutenção dos painéis; 

 Comparar o custo da energia fotovoltaica com a energia convencional. 

 



 

 

Metodologia 

 

Área de Estudo 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Paracatu em casas que implementaram o 

sistema solar fotovoltaico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa Paracatu 

FONTE: Wikipedia 

 

Materiais e Métodos 

 

Para elaboração deste trabalho inicialmente foi feito uma pesquisa e procura de empresas 

na cidade e seu entorno que são especializadas na venda e instalação de painéis fotovoltaicos. 

Em seguida iniciou-se um mapeamento de casas que adquiriram as placas, fizeram 

instalações e já estavam utilizando. Escolhido três casas, visitou-se as casas e fez um 

levantamento de dados dos últimos doze meses de consumo de energia convencional. 

Todos os dados coletados foram computados e feito planilhas para análise e comparação. 

 

Resultados e Reflexões 

 

Funcionamento da Energia Solar 

 



 

 

A parte mais considerável de um painel solar fotovoltaico (placa fotovoltaica) são as 

células fotovoltaicas de silício (Si). O silício é constituído de átomos bem pequenos que são 

completadas com elétrons. A produção mais usual de painéis fotovoltaicos (placas 

fotovoltaicas) usufrui de dois tipos diferentes de silício, para gerar cargas negativas e positivas. 

Para gerar uma carga negativa, o silício é adaptado com boro, e para gerar uma carga positiva, o 

silício é adaptado com o fósforo.  

Esta combinação gera maior parte de elétrons no silício carregado positivamente e em 

menor quantidade elétrons no silício carregado negativamente. O silício carregado positivamente 

é “sanduichado” com o silício carregado negativamente, isso permite a célula de silício ter 

reação com o sol produzindo energia elétrica. 

Cada célula fotovoltaica é cautelosamente colocada, plana, em sequência, uma seguida à 

outra. As células fotovoltaicas individuais são vinculadas utilizando uma faixa condutora 

muitíssimo fina. Esta tira é tecida de cima para baixo de cada célula, de forma que qualquer uma 

das células fotovoltaicas do painel solar fotovoltaico estejam ligadas, assim gerando um circuito. 

Essa sequência de células fotovoltaicas é então revestida com uma lamina de vidro 

temperado, tratado com uma matéria antiaderente e antirreflexo, emoldurado utilizando um 

quadro de alumínio. Na parte por trás do painel fotovoltaico solar, há dois condutores 

originados de uma pequena caixa preta (caixa de junção). Esses cabos são utilizados para unir 

os painéis solares fotovoltaicos em conjunto, produzindo uma sequência de painéis 

fotovoltaicos. Esse conjunto de painéis fotovoltaicos é, portanto conectado por meio de cabos 

de corrente contínua ao inversor solar como na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Composição 

do Painel Fotovoltaico 

FONTE: 

http://www.portalsolar.com.br/como-funciona-o-painel-solar-fotovoltaico.html 

 



 

 

A luz do sol leva em média próximo de 8 minutos e 20 segundos para passar na trajetória 

do sol até os painéis solares no telhado. 

  

Instalação dos painéis 

 

Primeiramente, para instalar energia solar em casa é analisar a conta de Luz e o consumo. 

É com base neste número que você vai poder calcular a medida do sistema de energia solar. Para 

o cálculo com exatidão de quanto custa instalar energia solar, deve-se usar o consumo médio 

mensal de energia, ou seja, a média dos últimos 12 meses. 

Vejamos os casos coletados na figura 3. 

Figura 3 – Coleta de dados 

FONTE: o autor 

 

Baseado no consumo mensal de energia visto na conta de luz pode-se simular o custo de 

instalação de energia solar. Utilizando o simulador de custo do Portar Solar é só preencher o 

consumo médio de energia mensal em kWh e temos o resultado a seguir: 

 

Casa 01 

Figura 4 – Instalação casa 01 

Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março

Casa 01 151 95 115 110 112 125 124 117 130 127 127 142 122,9

Casa 02 240 235 256 215 232 246 246 228 251 230 215 220 234,5

Casa 03 148 161 132 150 154 150 180 175 179 181 190 186 165,5

Consumo (KWh) Consumo 

médio
Casa



 

 

FONTE: o autor 

Casa 02 

Figura 5 – Instalação casa 02 

FONTE: o autor 

 

Casa 03 

Figura 7 – Instalação casa 03. FONTE: o autor 

 

Após ter em mãos os dados acima, se faz necessário a procura por empresas 

especializadas do ramo. A empresa então fará a visita técnica, em seguida o projeto de 

instalação, depois instalar os sistema no local mais adequado e homologar a instalação junto à 

distribuidora de energia. 

Para a instalação é necessário a placa solar, o inversor solar, estrutura de fixação das 

placas, cabeamentos e conectores. 



 

 

A garantia padrão do painel solar é de 25 anos. 

 

Manutenção 

 

Tendo em vista diminuir os gastos com métodos de última urgência, com atitudes 

corretivas, a manutenção preventiva e a manutenção preditiva do sistema solar fotovoltaico são 

essenciais para se conseguir um funcionamento eficiente, com baixos custos e a máxima 

utilização da energia solar. 

Essas atividades de manutenção não só podem como devem ser realizadas pelo próprio 

consumidor, que, entretanto, necessita da devida atenção nos cuidados referentes à segurança ao 

trabalhar com materiais elétricos, além de outros métodos básicos de segurança. Uma vez que 

tomadas as atividades de manutenção preventiva e preditiva, os gastos com a manutenção do 

sistema solar fotovoltaico são praticamente nulos. 

Na maior parte dos casos de manutenção, o consumidor ao menos precisa, depois da 

instalação correta, tomar muitas providências, pois o sistema trabalhará perfeitamente bem por 

vários anos. Em poucos casos, uma simples limpeza em épocas de seca já é necessária, além de 

uma vistoria anualmente. 

 

Custo Final 

 

O custo da Placa Solar no mundo é negociado em dólares (U$) por Watt. Mesmo que seja 

produzida no Brasil a célula ainda não é. Como referência, 65% do custo do painel solar é a 

célula fotovoltaica. Uma placa solar fotovoltaica de 250 Watts no Brasil esta é vendida por 

R$900,00 até R$1.200,00, variando de acordo com a cotação do Dólar. 

Hoje no mercado temos uma variação: 

 Casa pequena, até 2 pessoas = Sistema de 1.5Kwp custa de R$ 15.000 a R$ 

20.000 

 Casa média, de 3 a 4 pessoas = Sistema de 2Kwp custa de R$ 19.000 a R$ 24.000 

 Casa média, 4 pessoas = Sistema de 3Kwp custa R$ 25.000 a R$ 32.000 

 Casa grande, 4 a 5 pessoas = Sistema de 4Kwp custa de R$ 32.000 a R$ 40.000 

 Casa grande, 5 pessoas = Sistema de 5Kwp custa de R$ 36.500 a R$ 46.500 

 



 

 

Pegando todo o investimento em energia solar, com a manutenção mínima que terá ao 

longo de 25 anos, e dividir pela energia gerada, teremos o valor por KWh. 

Figura 8 – Custo Energia 

FONTE: o autor 

 

Em Minas Gerais o custo da energia convencional é em média R$0,85. Fazendo um 

cálculo para as casas estudadas temos: 

 

Figura 9 – Custo Final 

FONTE: o autor 

Diante dos dados apresentados podemos perceber que o investimento inicial é muito alto, 

mas se torna totalmente viável a instalação do sistema solar através de painéis fotovoltaicos.  

 

Considerações Finais 

 

Conclui-se que a utilização de energia através de painéis solares fotovoltaicos torna-se 

mais barato e uma fonte de energia renovável e sustentável.  
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RESUMO: Os canteiros de obra têm agregado ao seu ciclo produtivos vários tipos de problemas, 

os quais devem ser analisados com calma, pois eles são resultados de uma série de falhas dentro do 

seu ciclo produtivo. As Ferramentas da Qualidade auxiliam no processo de identificação de 

problemas, causas fundamentais destes problemas, análise, implementação e verificação dos 

resultados. Objetivou-se analisar a utilização das ferramentas da qualidade para melhoria da 

produtividade em canteiros de obras da cidade de Paracatu-MG, e a utilização do ciclo PDCA 

visando melhorar o fluxo produtivo destes canteiros. Os resultados obtidos demonstraram que as 

Ferramentas da Qualidade são de grande importância para a melhoria continua de um canteiro de 

obras, a aplicação delas pode ajudar a identificar falhas como a falta de planejamento e organização 

dentro do canteiro. 

 

Palavras-chave: Ferramentas da Qualidade; Ciclo PDCA; Canteiro de obra  

 

ABSTRACT: The construction sites are aggregated to their production cycle, which are 

analyzed with calm and the results are of a series of failures within its productive cycle. 

Quality Tools does not have any problem identification process, fundamental causes of 

these problems, analysis, implementation and verification of the results. The objective 

was to analyze the quality tools for the improvement of productivity in construction sites 

in the city of Paracatu-MG, and to use the PDCA cycle to improve the productive flow of 

these beds. The results showed that quality tools are of great importance for continuous 

improvement of a construction site, an application can help to identify failures as a lack 

of planning and organization inside the construction site. 
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O mercado atual está cada vez mais competitivo, a diversidade de empresas faz com que 

em um pequeno espaço de tempo, os clientes tornem mais exigentes, na busca de obras com 

qualidade, melhor preço e agilidade na entrega.   

Com o passar dos anos descobriu-se que para ganhar mercado era preciso atender aos 

requisitos dos clientes, pois são esses que influenciam diretamente na rentabilidade das 

empresas. A política de preço pode ajudar, mas é necessário mais do que isso, ou seja, criar 

novos valores, encantar o cliente, inovar sem perder qualidade no produto final.  

O que vai manter a empresa neste mercado competitivo é a forma com que se lida com 

suas metas, estratégias e visão para o mercado, pois o mesmo muda constantemente exigindo das 

organizações qualidade e inovação constate dos seus produtos.  

A gestão do canteiro de obra está diretamente ligada na qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos pelas empresas, sendo um diferencial competitivo dentro do mercado em que está 

inserida, pois essa está diretamente ligada nos custos que a empresa terá, uma vez que o índice 

de retrabalho será menor. 

Segundo Juran (1993) as necessidades humanas por qualidade existem desde o 

crepúsculo da história, entretanto, as ferramentas para se obter essa necessidade foram 

inventadas com o passar dos anos. 

Na percepção de Campos (1994) o estabelecimento de novos padrões de trabalho 

baseando-se nas necessidades por novos produtos garante um espaço maior dentro do mercado e 

cada vez mais a satisfação dos clientes.  

Apesar do senário atual do pais, sabemos que uma das alternativas para sair de uma crise 

econômica é a construção civil, para isso é importante que as construtoras invistam em novas 

tecnologias e aprimorem seus métodos de gestão para que desta forma possam construir com 

uma maior eficiência.   

Mas para que as empresas no ramo da construção civil consigam atender a demanda é 

necessário que se invista em novas tecnologias e melhore o seu processo produtivo.  

Carpinetti (2010) destaca as ferramentas da qualidade com auxiliadoras no processo de 

identificação de problemas, causas fundamentais destes problemas, análise, implementação e 

verificação dos resultados. As ferramentas são utilizadas em todo o processo de melhoria 

contínua. 



 

 

Teixeira (2012) revela que o PDCA (Plan, Action, Checkin and Do) baseia-se na 

filosofia de melhoria contínua, tendo como métodos gerenciais para monitorar o processo 

produtivo, com fases básicas como: planejar, executar, verificar e atuar corretamente.  

Para atender a todas as especificações dos clientes, é necessário que todo o processo 

produtivo do canteiro de obra esteja organizado, de forma que os produtos e serviços estejam 

conforme foram planejados, não saindo dos padrões de qualidade exigidos pelo mercado.  

Diante disso, o artigo em questão propõe analisar se os canteiros de obra da cidade de 

Paracatu MG utilizam um plano de melhoria utilizando as ferramentas da qualidade, na busca de 

padronizar processos, para atender a clientela de modo eficiente e eficaz. 

 

Objetivos 
 

Quando o foco da empresa é construir em um tempo muito curto, há muitas vezes um 

grande desperdício de matéria-prima, pois além da má gestão da maioria das construtoras, existe 

muitas falhas na elaboração e execução dos projetos. 

Carpinetti (2010) afirma que para que haja satisfação dos clientes, é necessário que não 

exista defeitos ou presença de atributos que tornem o produto inadequado para o uso. 

Vergueiro (2002) diz que as ferramentas da qualidade contribuem tanto para a 

identificação quanto à compreensão dos problemas de um processo produtivo, além de 

estabelecer um quadro completo de causas para desenvolver uma solução efetiva e aplicável. 

Este artigo tem o objetivo de pesquisar de analisar a estratégia utilizada pelos canteiros 

de obra da cidade de Paracatu MG para alavancar sua produção e se os mesmos utilizam das 

ferramentas da qualidade e o ciclo PDCA.  

 

Metodologia 
 

A pesquisa aplicada é utilizada para solucionar problemas, isso significa que ela é 

realizada para revelar respostas para questões especificas relacionadas a ação, desempenho ou 

necessidades políticas, ou seja, ela aborda problemas imediato, normalmente em casos menos 

controlados pelo mundo real e mais ligada à aplicação (COOPER; SCHINDLER, 2001).  



 

 

Esta pesquisa será aplicada, pois tem o objetivo de analisar problemas dentro de canteiros 

de obra utilizando de ferramentas da qualidade e o ciclo PDCA. 

O método dedutivo afirma que apenas a razão pode levar ao conhecimento verdadeiro. 

Por intermédio de uma cadeia de raciocínios, este método tem a função de explicar de forma 

lógica e objetiva o conteúdo das premissas (MARCONI; LAKATOS, 2009). 

Partindo dessas definições, o método a ser utilizado no presente trabalho é dedutivo, pois 

a partir de analises de outras organizações e pesquisas de autores que dissertam sobre o assunto, 

deduz-se que a aplicação das ferramentas da qualidade e o ciclo PDCA pode melhorar 

significativamente todo o ciclo produtivo de um canteiro de obra. 

Reis (2008) afirma que a pesquisa exploratória é o primeiro passo para qualquer tipo de 

pesquisa, pois possibilita que o pesquisador explore mais sobre o assunto escolhido. Ela é feita 

por levantamento bibliográfico, entrevistas e análises sobre o tema estudado.  

Diante disso, esta pesquisa será considerada exploratória, pois, terá que proporcionar 

uma visão geral dos problemas existentes nos canteiros de obra em estudo, deixando tais 

problemas de forma evidente. E será considerada descritiva, pois, terá que descrever o processo 

produtivo dos canteiros de obra, estabelecendo a inter-relação entre os fenômenos e a população.   

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser de vários tipos. Neste estudo, 

considerou-se a pesquisa do tipo:  

Bibliográfica, pois foi pesquisado vários livros, artigos de diversos autores referente ao 

assunto abordado; 

Documental, pois recorrerá a vários documentos do canteiro de obra em questão;   

Levantamento, pois será aplicado questionários para os colaboradores com o intuito de 

obter informações sobre os canteiros em estudo; 

Observação direta, pois terá que ir a campo para coletar dados para análise; 

Estudo de campo, pois terá que ser analisado todos os setores dos canteiros de obra em 

estudo.   

Foi utilizado um questionário com questões voltadas para tal tema, sento este aplicado 

em dezesseis canteiros de obra instalados no municio de Paracatu. 

 

Resultados e Reflexões 

 



 

 

Identificação dos canteiros de obra 

 

No que se diz a respeito ao tamanho das obras entrevistadas, foi observado que dez são 

de pequeno porte e quatro são de médio porte, ou seja, apenas quatro das obras entrevistas 

possuem mais de 15 funcionários trabalhando dentro do canteiro, o que dá a entender que a 

maiorias dos canteiros trabalham com menos de quinze funcionários, o que ajuda muito no 

processo gerencial do mesmo.   

Foi identificado que o tamanho dos canteiros entrevistados condizem com o tamanho das 

empresas que nele estavam instaladas, ou seja, dez das empresas eram de pequeno porte e seis 

eram de médio porte, não havendo nenhuma empresa de grande porte que fora entrevistada para 

tal analise. 

Quando se fala em nível hierárquico dentro destes canteiros, pode se analisar que todos 

os canteiros de pequeno porte não possuíam um nível hierárquico bem definido, tendo apenas o 

mestre de obras como líder da obra, já nos canteiros de médio porte foi observado que todos 

possuíam um nível hierárquico definido, separado em operacional, tático e estratégico.  

De acordo com Illingworth (1993), os canteiros de obra podem ser enquadrados dentro 

de um dos três seguintes tipos: restritos, amplos e longos e estreitos, nesta pesquisa foram 

entrevistados oito canteiros restritos, seis amplos e dois longos e estreitos. 

Diante de tais informações, pode ser observado que há grande amplitude no tipo de 

canteiro de obra dentro do município de Paracatu MG, todavia a maioria destes ainda não 

possuem uma gestão aplicada as ferramentas da qualidade, isso se dá pela informalidade com 

que se lidam com as obras, muitas delas não têm um acompanhamento continuo de um 

profissional qualificado para tal ação ou até mesmo pela falta de conhecimento de tais 

ferramentas.  

No próximo tópico daremos continuidade com a identificação das ferramentas de 

qualidade utilizadas nos canteiros de obra da cidade de Paracatu – MG atualmente, evidenciando 

quais destas ferramentas que mais são utilizadas “quando são utilizadas” dentro de canteiro de 

obras. 



 

 

Identificação das ferramentas da qualidade utilizadas pelos canteiros de obra 

Para se identificar as ferramentas da qualidade utilizadas nos canteiros de obra da cidade 

de Paracatu – MG foi utilizado um questionário com questões voltadas para tal tema, sento este 

aplicado em dezesseis canteiros de obra instalados no municio de Paracatu. 

Para que os resultados obtidos através destes questionários pudessem representar com 

eficiência a situação atual dos canteiros de obra no que se diz a respeito da aplicação das 

ferramentas da qualidade para melhoria da gestão dos mesmos, foram analisados canteiros de 

vários tipos, sendo eles longos, restritos e longos. 

O questionário em questão foi aplicado para o setor gerencial dos canteiros de obra, 

tendo em vista o nível técnico e a influência dos profissionais dento da obra, para que desta 

forma obtivesse respostas coerentes com que diz a respeito da situação atual dos canteiros em 

questão. 

A primeira pergunta contida no questionário que focava a utilização das ferramentas da 

qualidade, era se dentro do canteiro de obras utiliza-se ferramentas da qualidade para o 

gerenciamento do mesmo. Oito responderam que utilizam sim as ferramentas da qualidade 

dentro canteiro de obras, seis disseram que não tem o costume de se utilizar das ferramentas da 

qualidade e dois disseram que utilizam as ferramentas de vez em quando.  

A partir do princípio dos canteiros que utilizam as ferramentas da qualidade, a maioria 

deles são de médio porte, onde se necessita de uma melhor gestão do mesmo e onde se encontra 

uma maior rigorosidade por parte dos gestores dos canteiros. 

Posteriormente foi questionado sobre o que pode atrapalhar a produtividade de um 

canteiro de obras. Em suma todos os canteiros analisados responderam que a falta de 

planejamento e organização dentro do canteiro, analisando todas as etapas da obra para que não 

falte recursos para o bom fluxo da construção são requisitos primordiais para atrapalhar o bom 

desenvolvimento do canteiro, deixando de ser eficiente e eficaz. 

A questão seguinte pede para os canteiros analisados listarem quais ferramentas são 

utilizadas dentro da obra, para melhor analise desta questão foi feito uma figura onde os dez 

canteiros que afirmaram utilizar as ferramentas da qualidade descreveram quais ferramentas 

utilizam dentro dos canteiros. 

 



 

 

 

FIGURA 1 - Numero de canteiros que utilizam as ferramentas da qualidade 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Através do gráfico acima, podemos observar que seis dos canteiros analisados não 

utilizam as ferramentas da qualidade para o gerenciamento da mesma. A ferramentas checklist e 

folha de verificação foram as ferramentas mais utilizadas dentro dos canteiros em questão, 

ficando muitas das ferramentas listadas sem serem utilizadas pelos canteiros analisados. 

Foi questionado a frequência com que se utilizam tais ferramentas da qualidade dentro do 

canteiro. Oito delas responderam que sempre utilizam as ferramentas por elas listadas para o 

controle gerencial dos equipamentos e materiais utilizados dentro do canteiro, todavia é preciso 

mais para ter um bom fluxo dentro do canteiro de obras. 

Por fim foi questionado quais resultados alcançados com a utilização das ferramentas da 

qualidade dentro do canteiro de obra.  Obtivemos as seguintes respostas dos líderes dos canteiros 

de obra, “tem-se um melhor reaproveitamento maior das ferramentas, maquinas etc.” “melhor 

produtividade e fácil acesso a insumos e equipamentos” “otimização do processo” “redução dos 

custos e qualidade do serviço” “controle rigoroso de qualidade e gastos de material”. Essa foram 

as melhores repostas obtidas através do questionário aplicado nos canteiros de obra. 



 

 

Diante disso pode ser observado a carência dos canteiros no que diz respeita a 

gerenciamento através das ferramentas da qualidade, pois os mesmos não possuem cultura 

organizacional de aplicação destas ferramentas para melhoria de qualidade e aumento de 

produtividade, foi observado que algumas delas tem o conhecimento de tais ferramentas, mas 

que não põem em pratica, deixando o canteiro propício a qualquer tipo de falha, preocupando 

mais com a parte de segurança do trabalho dentro dos canteiros. 

Verificação das causas que influenciam no processo produtivo dos canteiros de obra 

Mapear um processo produtivo em seu nível mais básico envolve descrever todas as 

atividades existentes e como elas se relacionam umas com as outras. Algumas técnicas utilizadas 

para mapear o processo são: a) identificar as diferentes atividades que ocorrem no processo; b) 

mostrar como ocorre o fluxo de informações, pessoas ou materiais dentro do processo (SLACK 

et al., 2006). 

Para a verificação das causas que influenciam no processo produtivo dos canteiros de 

obra foi elaborada uma questão dentro questionário que perguntava o que pode atrapalhar a 

produtividade de um canteiro de obras. Diante das respostas obtidas pode se relacionar o que 

mais influência nesta causa. 

Em suma todos os canteiros analisados responderam que a falta de planejamento e 

organização dentro do canteiro, analisando todas as etapas da obra para que não falte recursos 

para o bom fluxo da construção são requisitos primordiais para atrapalhar o bom 

desenvolvimento do canteiro, deixando de ser eficiente e eficaz. 

 

Analise da aplicação das ferramentas da qualidade nos canteiros de obra 

 

Carpinetti (2010) destaca as ferramentas da qualidade com auxiliadoras no processo de 

identificação de problemas, causas fundamentais destes problemas, análise, implementação e 

verificação dos resultados. As ferramentas são utilizadas em todo o processo de melhoria 

contínua. 



 

 

Percebe-se que para identificar, e melhorar problemas existentes dentro de canteiro de 

obras, as ferramentas da qualidade são fundamentais, pois as mesmas tem a função de auxiliar 

no processo de identificação de problemas existentes dentro do canteiro. 

Não é apenas identificando os problemas dentro de um canteiro de obras que será 

solucionada todas as falhas dentro daquela obra, é preciso agir corretivamente fazendo com que 

o processo melhore continuamente. 

Teixeira (2012) revela que o PDCA (Plan, Action, Checkin and Do) baseia-se na 

filosofia de melhoria contínua, tendo como métodos gerenciais para monitorar o processo 

produtivo, com fases básicas como: planejar, executar, verificar e atuar corretamente.  

A ferramenta PDCA pode ser considera uma gerenciadora das demais ferramentas da 

qualidade, pois tem a função de planejar o processo produtivo seja ele focado para uma parte do 

canteiro de obras ou até mesmo em uma etapa daquela edificação, fazendo com que se faça o 

que foi planejado, analise o que foi feito se esta condizente o que foi planejado e havendo 

alguma falha deve se agir corretivamente planejando uma nova forma de se fazer aquele 

processo funcionar de forma eficiente e eficaz, completando desta o ciclo PDCA. 

Segundo Teixeira (2012) qualquer processo gerencia que se queira uma eficiência, e um 

índice alto de produtividade pede usar a ferramenta PDCA como auxiliadora neste processo. 

Vergueiro (2002) diz que as ferramentas da qualidade contribuem tanto para a 

identificação quanto à compreensão dos problemas de um processo produtivo, além de 

estabelecer um quadro completo de causas para desenvolver uma solução efetiva e aplicável. 

Conforma observado no questionário aplicado nos canteiros de obra da cidade de 

Paracatu MG, os problemas mais evidentes foram a falta de planejamento, falta de estruturação, 

canteiros desorganizados, falta de mão de obra qualificada. Todos estes problemas podem ser 

solucionados tranquilamente com o auxílio das ferramentas da qualidade, todavia pela falta de 

conhecimento dentro destes canteiros estas ferramentas não são utilizadas, e quando são 

utilizadas em muitos casos, são aplicadas de forma incorretas.  

Segundo Oliveira e outros (2011), as ferramentas da qualidade permitem que os 

elementos da gestão da qualidade sejam colocados conforme consta na ISO 9001. Elas são 

importantes instrumentos utilizados para desenvolver, medir, analisar e melhorar a qualidade nas 

organizações. Com isso, as mesmas permitem que as organizações identifiquem e solucionem os 

principais problemas. Os autores afirmam ainda que as ferramentas da qualidade estão sendo 



 

 

desenvolvidas para serem utilizadas nas empresas como gestão da qualidade e melhoria 

continua.   

Considerações Finais 
 

Foi identificado as ferramentas da qualidade utilizadas pelos canteiros de obra do 

município de Paracatu MG, e concluiu-se que dentre as principais ferramentas listadas neste 

trabalho acadêmico, apenas algumas delas são utilizadas dentro dos canteiros de obra, 

demonstrando que ainda há um certo receio por parte das empresas no ramo da engenharia civil 

em utiliza-las, tendo algumas que ainda nem tem o conhecimento de tais ferramentas.  

Conforme foi verificado as causas que influenciam no processo produtivo de um canteiro 

de obra, concluiu-se que a falta de planejamento, organização dentro do canteiro e analise de 

todas as etapas da obra, são requisitos primordiais para atrapalhar o bom desenvolvimento do 

canteiro, deixando de ser eficiente e eficaz. 

O questionário aplicado nos canteiros de obra demonstrou que entre dezesseis canteiros 

analisados, apenas oito utilizam as ferramentas com qualidade, tendo desta forma cinquenta por 

cento dos canteiros não utilizarem as ferramentas. E entre os canteiros que utilizam estas 

ferramentas, uma média de duas ou três ferramentas são utilizadas pelos mesmos.  

Através de todas as análises formais e informais feitas dentro dos dezesseis canteiros 

observados, pode ser notado uma grande carência no que se diz respeito a organização dos 

canteiros, todas as onze ferramentas listas neste trabalho e outras ferramentas da qualidade que 

também podem ser utilizadas de forma simples e continua dentro de qualquer canteiro de obra. 

Elas são essências nos quesitos de melhoria continua e otimização de processo, mas para que se 

aplique tais ferramentas de forma eficiente é preciso estuda-las e conhece-las. 
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RESUMO: O Drywall, popularmente conhecido como gesso acartonado, é bastante procurado por 

ser uma alternativa rápida e econômica na execução de pequenas e grandes obras, tornando-as mais 

leve, assim reduzindo grandes gastos com fundações e estrutura. O Drywall apresenta uma inovação 

pois é de grande relevância, se comparado à execução de alvenaria convencional. O estudo em si 

trata-se da utilização do Drywall para a construção civil, focado principalmente no sistema 

construtivo com placas de gesso no interior das edificações. Por fim, através do estudo de caso foi 

possível afirmar que a utilização do Drywalll na construção civil possui vários pontos positivos, 

podendo ser viável na execução de obras. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O gesso é um dos matérias utilizados na construção civil, mais antigo. Obtido pela 

desidratação da gipsita por calcinação, e aquecido por uma temperatura não muito elevada.  

 

Gesso é um termo de uma família de aglomerante simples, construídos basicamente de 

sulfatos mais ou menos hidratados e anidros de cálcio; são obtidos pela calcinação da 

gipsita natural, constituída de sulfato bidratado de cálcio geralmente acompanhado de 

uma certa proporção de impurezas, como sílica, alumina, oxido de ferro, carbonatos de 

cálcio e magnésio (Bauer, 2000, p.25). 

 

Como visto Ribeiro, Silva e Starling (2011), o gesso e um aglomerante obtido pela 

britagem e desidratação da gipsita, após a desidratação o gesso e triturado, peneira e embalado. 

Segundo Barbosa (2014), estudos encontrados apontam que o gesso é um material muito 

empregado na construção civil e estudado no mundo inteiro. Devido a suas ótimas 

características, possui endurecimento rápido, assim alcançando uma pega melhor, resistência ao 

fogo, por ser um material que absorv e muito calor, possui uma grande resistência à compressão 
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e é um material térmico acústico. Entretanto com o desenvolvimento de tecnologias na área da 

construção civil, surgiu a utilização também do gesso acartonado, como visto, Costa, Silva e 

Bombonato (2014), o Drywall, popularmente conhecido como gesso acartonado, é fabricado 

através da mistura de gesso comum, água, e aditivos, são encapadas por cartão duplex 

estruturados por perfis metálicos. 

Segundo Labuto (2014), a expressão inglesa Drywall, “significa parede seca”, sendo uma 

tecnologia americana, surgindo no Brasil por volta de meados de 19970, porém conhecida 

somente em 1990. Atualmente a tecnologia é pouca difundida, devido à falta de conhecimento 

dos clientes e a insegurança com a qualidade do material. 

A utilização do Drywall (gesso acartonado), possui muitas vantagens, redução de gastos, 

uma vasta aplicabilidade e ganho de área útil. O Drywall, é utilizado em paredes internas, forros, 

divisórias e decoração de interiores. Havendo diversas normas, para a instalação e manutenção 

do mesmo. 

A aplicação do gesso convencional, resulta na geração de resíduos, que favorecem na 

degradação de recursos naturais, ocasionando um grande impacto ecológico. Segundo Silva 

(2008), a geração de resíduos, através do gesso de construção é resultante do desperdício em 

obra.  É de grande responsabilidade das empresas de construção ou construtor, a conscientização 

da necessidade de redução da quantidade de resíduos gerados em obras, assim diminuindo 

perdas, desperdícios e o descarte inadequado desses resíduos. Daí vem a importância da 

construção através do Drywall, diferente do gesso convencional o Drywall gera menos resíduos, 

tornando o índice de resíduos total da obra menor. 

Este trabalho tem como objetivo de analisar a aplicabilidade do Drywall e averiguar as 

vantagens de utilização do sistema construtivo em Joao Pinheiro. 

  

Justificativa 

 

A abrangente aplicação do gesso em diferentes áreas e etapas da construção civil, faz 

com que a utilização do gesso venha crescendo em grande escala.  

Atualmente, o Brasil se encontra como um dos países com maior produção de gesso do 

mundo, possuindo grandes mineradoras de gesso, inovadoras tecnologias e normas que orientem 

os profissionais à executar o gesso corretamente, obtendo uma qualidade melhor e durabilidade 

maior. 



 

 

A utilização do Drywall, na construção civil, contribui para redução de custos, diminui 

resíduos, torna a construção mais rápida e leve.  O Drywall também contribui com o meio 

ambiente em si, pois sua utilização gera uma taxa de resíduos inferior a construção 

convencional.  

Sua utilização garante rapidez na execução quando substitui o revestimento com massa 

corrida, uma vez que se elimina as etapas de aplicação do chapisco, reboco e massa corrida, 

diminuindo na mão de obra, dando um excelente acabamento e gerando uma grande economia 

na construção. Além de vários outros benéficos.  

É de grande importância a análise da utilização do Drywall na construção civil, com 

intuído de melhoramento em vários aspectos da obra, possibilitando utilizar novas técnicas e 

tecnologias, desmistificando a fragilidade do Drywall. 

 

Problematização 

 

A utilização do Drywall é viável na construção civil? Sendo viável qual a importância da 

mão de obra qualificada para esse tipo de construção? 

Hipótese 

 A utlizaçao do Drywall necessita de mão de obra específica, assim gerando bons 

resultados na construção civil. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Fazer um estudo sobre as obras que foram executadas com a utilização do Drywall em 

João Pinheiro, e para efeito de comparação, do custo e benefício da edificação. 

Objetivos Epecíficos 

 Identificar qual área da edificação e mais utilizado o Drywall; 

 Averiguar quais vantagens de se utilizar o gesso Drywall ao invés do gesso convencional, 

nas edificações; 

 Identificar a durabilidade do Drywall; 



 

 

 Identificar os cuidados da mão de obra e manutenção necessária do Drywall;  

 Analisar se a utilização do Drywall como um todo, na construção civil é viável; 

 

Metodologia 

 

O projeto de estudo de caso teve como centro de pesquisa João Pinheiro com análise na 

área da construção civil. O estudo em questão será baseado em artigos técnicos, normas 

existentes para execução do Drywall, Manuais de fabricantes de chapas de gesso acartonado, 

dissertações de mestrados, entre outros. 

A pesquisa realizada é quantitativa e qualitativa, sendo aplicados questionários aos 

profissionais da área, com o objetivo de complementar as informações levantadas através de 

revisão bibliográfica. Com intuito da verificação da viabilidade da utilização do Drywall na 

construção civil em João Pinheiro. 

 

Resultados E Reflexões 

 

A pesquisa foi realizada em obras de João Pinheiro, onde foi aplicados 10 questionários 

para os profissionais da área (gesseiros e mestres de obras).  O objetivo do questionário foi 

descobrir a durabilidade do Drywall, as vantagens de se utiliza-lo, local onde é mais utilizado, 

cuidados necessários na mão de obra, manutenção e a viabilidade da utilização desse material 

em edificações na cidade de João Pinheiro. 

Com a coleta de dados feita através dos questionários pode-se, analisar e gerar tabelas e 

gráficos.  A figura 1 abaixo, define as áreas da construção civil onde o Drywall é mais utilizado. 



 

 

 

Figura 1- Aplicabilidade do Drywall 

Fonte: O autor 

 

É possível observar que 50% dos profissionais apontam que Drywall é mais utilizado 

para forros. Segundo a maioria dos entrevistados, isso se deve pela falta de conhecimento da 

resistência do Drywall, dando um certo receio em utiliza-lo em paredes.  

A mistificação das chapas de gesso não são tão resistente quanto alvenaria convencional, 

levam os donos de obras e clientes para a não utilização da mesma. As respostas do questionário 

foram analisadas e agrupadas, assim gerando a figura 2, abaixo. 

Entrevistados Vantagens de se utilizar o Drywall em edificações 

Entrevistado A Redução de gastos. 

Entrevistado B Redução de resíduos. 

Entrevistado C Obras com estruturas mais leves. 

Entrevistado D Agilidade em sua execução. 

Entrevistado E Isolamento térmico e acústico. 

Entrevistado F Ótimo acabamento. 

Entrevistado G Redução de trabalhadores, se comparado a alvenaria tradicional. 

Entrevistado H Facilidade em sua execução. 

Entrevistado I Redução de gastos. 

 Entrevistado J Reformas fáceis. 

Figura 2- Vantagens de se utilizar o Drywall em edificações. Fonte: O autor 



 

 

 

É de grande avalia a utilização do Drywall para edificações, visando que o material tem 

grandes vantagens, podendo notar-se a redução de gastos, torna a obra mais leve e limpa, tem 

um ótimo acabamento, proporciona reformas fáceis e entre outros. 

 Foi feita a pergunta aos profissionais se a utilização do Drywall torna a obra mais rápida, 

os dados foram quantificados e apresentados, conforme a figura 3, abaixo. 

 

Figura 3-  A utilização do Drywall torna a produção mais rápida? 

Fonte: O autor 

Observou-se que 100% dos entrevistados afirmam que a utilização do Drywall torna a 

produção da obra mais rápida. De acordo com os profissionais entrevistados, o tempo gasto para 

se fazer uma parede de alvenaria convencional demora aproximadamente dois dias, já o Drywall 

dependendo da mão de obra em apenas um dia poderá ser feita a mesma parede, sem falar dos 

forros, também são mais práticos de instalar do que a execução com gesso normal. 

A maioria dos entrevistados não sabem definir a durabilidade do Drywall, isso se deve a 

diferenciação da execução, ou seja a durabilidade do Drywall irá depender dos cuidados da mão 

de obra do profissional. (Figura 4). 

 

Figura 4-  Durabilidade do Drywall. Fonte: O autor 



 

 

Através dos cuidados necessários, a durabilidade do Drywall provavelmente será maior, 

também podendo evitar futuras patologias. Na figura 5, foi analisado os dados obtidos no     

questionário, identificando os cuidados com a mão de obra na execução do Drywall. 

Figura 5- Cuidados para instalação 

Fonte: O autor 

 

Apesar de ter a necessidade de fretagem do produto em outra cidade, os resultados 

apontam que o gesso é viável sim. Através da execução, o Drywall acaba tendo resultados 

positivos, pois diminuirá a quantidade de tempo e funcionários, se comparado a outros meios 

convencionais de construção (figura 6). 

 

Entrevistados Cuidados para instalação 

Entrevistado A Cuidados ao fixar algum objeto na parede. 

Entrevistado B Limpeza do local a ser instalada as placas de Drywall. 

Entrevistado C A pintura exige cuidados específicos. 

Entrevistado D Para assentamento de cerâmicas, a argamassa tem que ser flexível. 

Entrevistado E AS juntas dos sistemas de Drywall, necessitam de cuidados especiais. 

Entrevistado F Verificação da chapa correta, para aplicação em áreas molhadas.  

Entrevistado G Assentamento de placas são somente internas. 

Entrevistado H Utilização correto do impermeabilizante para áreas molhadas. 

Entrevistado I Cuidados no manuseio das placas, pois são muito frágeis. 

 Entrevistado J Limpeza do local a ser instalada as placas de Drywall. 



 

 

 

Figura 6-  A utilização do Drywall é viável 

Fonte: O autor 

 

Como foi visto, tomando os cuidados necessários o Drywall poderá ter uma durabilidade 

maior, daí a utilização das normas necessárias para instalação contribuirá também para o 

controle de qualidade.  Todos os entrevistados não possui conhecimento de nenhuma norma, 

para a execução do Drywall, assim podendo ocasionar futuras patologias na placa de Drywall 

(Figura 7). 

 

Figura 7-  Conhecimento de normas que abrange o Drywall 

Fonte: O autor. 

 

As patologias do Drywall serão mais propicias devido a mão de obra mal qualificada. 

Nesse caso ocorrerá algumas patologias no Drywall como: fissuras, mofos e deformação das 

chapas, conforme mostra a figura 8. 

Entrevistados Patologias do Drywall 

Entrevistado A Fissuras  

Entrevistado B Mofos  



 

 

Entrevistado C Deformação de chapas 

Entrevistado D Fissuras 

Entrevistado E Mofos  

Entrevistado F Mofos  

Entrevistado G Fissuras 

Entrevistado H Deformação de chapas 

Entrevistado I Deformação de chapas 

 Entrevistado J Fissuras 

Figura 8- Patologias do Drywall 

Fonte: O autor 

 

Conclusão 

 

O produto abordado possui muitas vantagens em relação a custo e benefício, na 

aplicabilidade nas edificações. Como foi visto possui um ótimo acabamento, traz redução de 

gastos, redução de tempo na execução da obra, possui bom isolamento térmico e acústico, torna 

a obra mais limpa e reduz os resíduos da construção, tornando o meio ambiente menos poluído. 

Porém a falta de divulgação e mão de obra qualificada para o produto abordado faz com que o 

produto seja mal visto, ou seja cria um certo preconceito quanto a sua resistência e vantagens. 

 No estudo de caso, pode-se verificar a necessidade de cuidados específicos na execução 

do Drywall, sendo que a falta do mesmo poderá ocorrer várias patologias, podendo interferir na 

durabilidade do material. 

O Drywall é um material viável nas edificações, com o incentivo de divulgação do 

produto, futuramente tomará uma boa porcentagem do mercado da construção civil. Portanto a 

utilização do Drywall em edificações tem grandes vantagens em aplicabilidade, tendo uma área 

extensa para comercialização, podendo ser aplicado em paredes, revestimentos e forros.  
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RESUMO: Nas últimas décadas o Brasil passou por um crescimento econômico acentuado, 

sobrecarregado diversos setores produtivo do pais e como o escoamento de todas riquezas 

brasileiras são predominantemente feitas por sistemas viários os investimentos neste setor não 

foram adequados fazendo com que o desgaste do pavimento urbano aliado à falta de investimento 

em conservação da malha asfáltica permitiu o surgimento de patologias diversas, com a finalidade 

de se identificar as principais patologias  encontradas em pavimentos flexíveis, foi elaborado um 

estudo de caso no município de Guarda -Mor especificamente nas ruas do bairro Juscelino 

Kubitschek. De acordo com esse levantamento diagnosticou-se as principais patologias nas vias e as 

causas do desgaste, a falta de infraestrutura de drenagem e a inexistência de manutenções 

preventivas.  

 

Palavras-chave: Malha asfáltica, Pavimento flexível, Patologia 

 

ABSTRACT: In the last decades Brazil has undergone a marked economic growth, overloaded 

several productive sectors of the country and as the flow of all Brazilian wealth are 

predominantly made by road systems the investments in this sector were not adequate causing 

the wear of the urban pavement allied to the lack Of investment in the conservation of the 

asphalt mesh allowed the emergence of diverse pathologies, in order to identify the main 

pathologies found in flexible pavements, a case study was elaborated in the municipality of 

Guarda -Mor specifically in the streets of the district Juscelino Kubitschek. According to this 

survey, the main pathologies in the pathways and the causes of wear, the lack of drainage 

infrastructure and the lack of preventive maintenance were diagnosed. 
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Nos últimos anos a economia Brasileira passou por um processo de crescimento 

significativo, esse processo acarretou num aumento do volume de veículos que são essências no 

tipo de matriz de transporte Brasileira que é essencialmente rodoviária e que infelizmente os 

investimentos na melhoria, conservação e expansão de nossa malha viária não acompanhou o 

mesmo ritmo.  

Conforme dados estatísticos da Confederação Nacional de transporte (CNT) em julho de 

2016 a malha pavimentada possui uma extensão de 211.902,6 km de área e não pavimentada 

1.351.702,2. Em estudo feito pela (CNT) no ano de 2015 da extensão total do pavimento com 

100.763 km 51,4% encontram-se em estado ótimo ou bom e 48,9% tem muito a ser melhorado a 

qualidade das áreas pavimentas. 

Pavimentar tem como finalidade melhorar as condições de trafegabilidade dando ao 

usuário um trafego seguro e confortável, criando uma superfície regulada, definindo as 

espessuras das camadas e dimensionando sua estrutura por um sistema de camadas de espessuras 

sobre a infraestrutura ou terreno de fundações, determinando os esforços a serem recebidos pelas 

cargas na atuação do trafego.  

Compõe um pavimento as diversas camadas, sendo elas: sub leito, reforço do sub leito, 

sub base, base, revestimento asfáltico. São classificados em flexível, rígido, semirrígido. 

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e Rodagem DNIT (2006, 

p.95) pavimento flexível “É aquele que sofre deformação elástica sob o carregamento aplicado”. 

Nos pavimentos são encontrados algumas patologias, podendo ser elas estruturais ou 

funcionais que consiste em deformidades encontradas na via. As estruturais são que afetam a 

capacidade do pavimento em suportar as cargas do trafego. As patologias funcionais são as que 

afetam as condições de dirigibilidade do pavimento. (Silva, 2008, p. 17). 

Nesse contexto, este trabalho trata-se de um estudo de caso que irá demonstrar uma das 

patologias mais comuns em vias urbanas de Panela ou “Buraco” e Trincas e Fissuras e 

Drenagem Superficial como fazer sua recuperação. 

Com base no crescimento da economia Brasileira, a necessidade de deslocamento e 

trafego de veículos e pessoas tornou-se de extrema importância para o desenvolvimento 

econômico da cidade e pais. Implicando no aumento e volume de veículos na via. Neste contexto 

se torna essencial uma reavaliação de todo o processo construtivo e sobretudo um estudo das 

patologias inerentes a cada situação. É de suma importância a abordagem desse tema, cada vez 



 

 

mais a situação se agrava e torna-se precária nas vias de Guarda Mor-MG, como problemas de 

trincas fissuras, panelas e drenagem superficial danificando todo o pavimento, causando 

transtornos prejuízos aos usuários que necessitam das vias para deslocamento. 

O pavimento asfáltico citado necessita de manutenções periódicas pelo órgão responsável 

e pessoas envolvidas no processo de execução os quais deverão assumir o compromisso com os 

direitos dos cidadãos. Levando em consideração a segurança, conforto e comodidade dos 

usuários, restaurando e recuperando as vias existentes. 

Desenvolver um estudo para verificar as deficiências na manutenção das vias, a 

trafegabilidade além de dimensionamento do número de veículos, buscando pontuar os efeitos  

de erro de projeto e execução que influencia no surgimento de patologias. 

 Assim, observa-se que o papel do Engenheiro Civil é detectar os danos pavimentos, 

elaborar diagnóstico sucinto e claro, identificar a melhor técnica a ser usada, compreender e 

propor soluções melhores nas etapas relacionadas ao projeto e sobretudo na execução de 

pavimentos flexíveis nas vias públicas para solucionar os problemas no processo de reforma do 

pavimento. 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

 Realizar um diagnóstico referente as patologias no pavimento flexível no município de 

Guarda-Mor.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar as principais patologias na via e as causas do desgaste do pavimento; 

 Analisar o dimensionamento de veículos projetado para as vias; 

 Indicar técnica para recuperação do pavimento flexível; 

 Propor técnicas de conservação e manutenção das vias pavimentadas 

Metodologia 

 

O município de Guarda Mor está situado no noroeste de Minas Gerais, com população de 

6.569 habitantes com área total estimada de 2.065.595 km. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de Minas Gerais. 

Fonte: Blogs pot, 20. 

 

O clima do município considerado um clima sub tropical úmido, sua temperatura média 

anual de 22,6°C, média máxima anual de 29°C e média mínima anual de 17,9°c.A topografia de 

Guarda Mor é de 40% plano,45% ondulado e 15% montanhoso com uma latitude de 17°47’ 11’ 

S e Longitude 47° 05’ 14’ W., entre suas reservas minerais pode-se destacar o cascalho, silte, 

argila e areia. 

O maior registro de chuva em Guarda Mor foi de 354.2mm em 24 horas, sendo a média 

anual de 1438mm. Em 2013 produziu 269,8 mil toneladas segundo. Pelo fato de produzir muitos 

grãos, tem uma demanda muito grande de veículos transitando pelas vias urbanas e rurais. 

 

Materiais e Métodos 

 

Está pesquisa foi desenvolvida através de estudo de caso nas ruas Araxá, Frei Cecílio e 

rua do Comercio no bairro JK no município de Guarda Mor. Seguindo as normas e exigências 

legais dos órgãos fiscalizadores de rodovia DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e 

DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte). 

De acordo com esse levantamento de campo diagnosticou-se as principais patologias na 

via e as causas do desgaste, acompanhando uma empresa de pavimentação foi analisado como 

deve ser feito o processo de execução da via e constatou-se os melhores procedimentos para uma 

construção de rodovia e sua recuperação. 



 

 

 Com base na avaliação no acompanhamento da empresa citada anteriormente foi se a 

campo para coletar dados necessários para realização desde trabalho. Junto a secretaria de obras 

do município a quantificou em média o número veículos que trafegam   por dia pelas ruas 

estudadas, pelo fato do município produzir muitos grãos a uma grande quantidade de veículos. 

Juntamente com o engenheiro responsável da Prefeitura, analisou-se documentos para melhor 

obtenção de dados. In-loco foi feita uma pesquisa com moradores para saber quais os transtornos 

causados pelos defeitos do pavimento e a falta de drenagem.  

Foram realizados registros fotográficos mostrando o pavimento danificado e dos bueiros, 

sugestão do pavimento como deve ficar o pavimento restaurado. Com auxílio de trenas foi 

medido o tamanho das ruas e dos bueiros para a proposta de recuperação 

Resultados e Reflexões 

 

O estudo evolveu uma série de etapas até chegar ao diagnóstico das patologias. Foi 

necessário um acompanhamento das vias para se chegar as deformidades encontradas no 

perímetro urbano. 

Foi observado nas vias defeitos como dimensionamento do pavimento, pois o mesmo não 

foi projetado para o acréscimo na demanda de carga e veículos, o que cominou na falta de 

drenagem, diminuição da resistência da estrutura do pavimento pela pressão hidráulica, falta de 

sarjetas e falta de manutenção, ocasionando, entupimento de bueiros, trincas, panelas, erosão. 

Esta pesquisa foi realizada nas ruas do município de Guarda-mor, onde foram detectados 

problemas ocasionados devido à falta de manutenção no sistema de drenagem, pois as vias  

estudadas foram projetadas no ano de 1960, tendo a primeira pavimentação no ano de 1986 e 

apenas em 1995 foram colocados bueiros no local, a última manutenção ocorreu no ano de 2010. 

Registro das Principais Patologias Encontradas no Pavimento nas Ruas de Guarda Mor  

No perímetro urbano da vias do município foram registrados algumas patologias sendo 

elas trincas e panelas, como pode ser observado nas figura 2 

 

 

 

Figura 2: Trincas. Fonte: Autor 



 

 

As causas são devido à falta de drenagem e emboçamento da água. A análise da 

quantidade de veículos na rua do comercio foi: ônibus 18, carregadeira 3, retro escavadeira 1, 

moto niveladora 2, caminhão truco 3, caminhão pipa 2, caminhão de lixo 1, automóveis 12 a 

média diária que passa por essa rua. Devido ao aumento do fluxo de veículos é um fator que 

interfere diretamente no desgaste do pavimento asfáltico e com desenvolvimento urbano, o 

dimensionamento do pavimento não esperava a quantidade de carga aplacada sobre ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Remendo Superficial. Fonte: Autor. 

 

Na rua Araxá e frei Cecílio onde foram encontrados trincas e panelas a melhor técnica 

para a recuperação do pavimento flexível é o reparo de remendo localizado superficiais e 

profundos, recorte e recomposição do material. Na rua do comercio deve ser feito a reconfecção 

do pavimento desde a estrutura. 

 



 

 

 

Figura 4: Bueiro 

Fonte: Autor 

 

Esta figura acima é na rua comercio como pode ser observado os bueiros tem como 

objetivo o direcionamento do excesso de água decorrentes das chuvas é de suma importância 

mensurada para evitar o surgimento de novas patologias ou agravamento das já existentes deve 

ser feito canalização de agua pluvial. Embora tenha in-loco a instalação desses bueiros há 

aproximadamente 22 anos época essa que não se tinha uma impermeabilização das malhas 

asfálticas acima, atualmente provoca o aumento do volume de água direcionando para o local e 

consequentemente a quantidade de agua, o bueiro não atende à demanda atual de vazão de agua 

pluvial. A reestruturação da infraestrutura da rede pluvial aumenta o tempo de vida da malha 

asfáltica. 

Segundo informação dos próprios moradores em período de intensa chuva é necessário a 

retirada da tampa dos bueiros para que se haja vazão de agua, com base nos cálculos de 

dimensionamento seguindo a norma do DER se faz necessário uma reestruturação das dimensões 

da manilha é de suma importância ressaltar que devido à falta de escoamento de agua pluvial 

esse volume de agua acaba danificando a massa asfáltica culminando então um agravamento das 



 

 

patologias no local, ressaltamos  ainda que a ação dos moradores em retirar a cobertura dos 

bueiros intensifica o risco de acidentes e consequentemente o risco de toda a população que 

transita por aquele local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 5: Planta Situação das ruas estudadas. Fonte: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Localização dos Bueiros na rua do comercio 

Fonte: Autor 

 

 

 

 



 

 

Considerações Finais 

 

O resultado obtido na pesquisa que o mau dimensionamento do bueiro fez com tivesse 

um excesso de agua danificando o pavimento, a falta de infraestrutura de drenagem 

provavelmente é a maior causas das patologias. O estudo de caso mostrou que a situação do 

pavimento encontra-se deteriorada, o serviço de manutenção não está sendo executados de forma 

preventiva, o acompanhamento de um engenheiro civil é de suma importância, aliado aos órgão 

gestores e fiscalizadores, tornando possível ações preventivas e resoluções de problemas antigos, 

propiciando aos usuários das vias conforto e segurança 
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RESUMO :Os acidentes em Espaços Confinados costumam ser fatais, e todos esses acidentes 

poderiam ser evitados com medidas de segurança, entretanto ainda tem pessoas que desconhecem 

sobre este tipo de ambiente de trabalho, o que causa sérias falhas em procedimentos. O Brasil ainda 

e pobre em referências técnicas sobre o assunto, sendo necessária à realização de pesquisas, que 

permitam preencher esta lacuna na área de segurança do trabalho. O presente trabalho desenvolve 

uma pesquisa em Espaços Confinados com base em requisitos técnicos exigidos na legislação 

pertinente e na literatura especializada contribuindo para diminuir o risco existente neste campo da 

segurança do trabalho que embora seja bastante amplo ainda é pouco pesquisado. 

 

Palavras- Chave: Espaços Confinados, Segurança do trabalho, Saúde e Segurança.   

 

INTRODUÇÃO 

 

Entende-se como espaço confinado de trabalho todo local não projetado para a ocupação 

humana contínua, e meios limitados de entrada e saída, onde a ventilação existente é insuficiente 

para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência de oxigênio, segundo a NR 33. 

Más para ser um espaço confinado este, precisam conter as três características ao mesmo 

tempo em que são: contaminantes, não ser projetado para a ocupação humana e a existência de 

dificuldades de acesso de entrada e saída do local. 

Os espaços confinados costumam permanecer fechados por longos períodos de tempo e, 

eventualmente, precisam ser acessados em determinado momento por profissionais encarregados 

de realizar um trabalho específico como inspeção, limpeza, manutenção ou resgate, podendo 

expor o trabalhador a riscos de acidentes e óbito (BALEOTTI, 2007). 

 

“Qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua 

meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover 

contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio”. 

(BRASIL, 2006). 

 
 

 

                                                 
1
 Engenharia Civil 



 

 

Um dos maiores problemas dos espaços confinados é que nem todas as pessoas sabem 

como identificar, dos demais locais de trabalho, principalmente, ter uma avaliação do risco 

envolvido nos trabalhos efetuados neste local. Para o iniciante, trabalhar neste ou naquele local 

não faz muita diferença, principalmente no que diz respeito aos riscos ali presentes.  

 

Centenas de pessoas morrem a cada ano, seja entrando inadequadamente em um espaço 

confinado ou tentando salvar alguém sem receber treinamento adequado e muitas outras 

ficam feridas ao realizar algum trabalho neste local. (ESPAÇO, 2011). 

 

Fundamentação Teórica  

 

Trabalhadores são contratados em espaços confinados em diversas áreas da indústria e de 

serviços para a realização de suas atividades, que podem ser elas de construção ou manutenção. 

Embora não haja estatísticas precisas no Brasil (o Ministério do Trabalho não tem uma 

classificação de acidentes em espaços confinados), entende-se que o índice de mortes só é 

superado pelos acidentes com queda em altura na construção civil. 

Nesse sentido o MTE, através da portaria nº 202 publicou em 22/12/2006 a Norma 

Regulamentadora nº 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados, cujo 

objetivo principal é o de estabelecer os requisitos mínimos para identificação dos espaços 

confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de 

forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta 

ou indiretamente nestes espaços. 

Conforme definição da norma, espaço confinado é qualquer área ou ambiente que não e 

projetado para ocupação humana contínua, que tenha meios limitados de entrada e saída, cuja 

ventilação e existente é insuficiente para tirar contaminantes ou onde possa existir a deficiência 

ou enriquecimento de oxigênio. 

 

 Segurança e saúde em espaços confinados 

 

Estatísticas mostram que nos Estados Unidos, morrem em ano, 50 trabalhadores devido a 

acidentes ocorridos em espaços confinados, enquanto cerca de 5.000 sofrem lesões 

incapacitantes. Essas mortes e lesões poderiam ser evitadas através dos aparentes riscos e das 



 

 

implementações de medidas de controle apropriadas antes de contratar o trabalhador no espaço 

confinado. 

 

Riscos quando se trabalha em espaços confinados 

 

Os principais acidentes que se encontram no espaços confinados são nas áreas: Riscos 

atmosféricos, Riscos físicos, Riscos químicos, Riscos biológicos, Riscos mecânicos, Riscos 

elétricos, Riscos ergonômicos. 

Os riscos gerais para trabalhos em espaços confinados são: Queda; Explosão; 

Soterramento; Afogamento; Aprisionamento; Choque elétrico; Intoxicações por partículas de 

substâncias químicas nocivas; Infecções por agentes biológicos. 

 

Uma atmosfera é considerada deficiente em O2 quando contém menos de 20,9 % de 

oxigênio em volume na pressão atmosférica normal, a não ser que a redução do 

percentual seja devidamente monitorada e controlada, A insuficiência de oxigênio é um 

fenômeno frequentemente relacionado a espaços confinados. Um ambiente com 

insuficiência de oxigênio pode ser tão fatal quanto qualquer acidente de trabalho. 
(BRASIL, 2006).  

 

Uma inspeção visual não é capaz de detectar a insuficiência de oxigênio, sendo essa a 

maior causa de óbitos em espaços restritos, pois trata-se de um fenômeno tão inesperado que a 

própria vítima não tem tempo para reagir (ESPAÇOS..., [200-?]). 

 

Acidentes em espaços confinados 

Peixoto (2011) afirma que o conceito prevencionista para acidente do trabalho é qualquer 

ocorrência não programada, ou inesperada que interfere no processo normal de uma atividade, 

tendo como consequência isolada ou simultânea danos materiais ou lesões corporais. 

 Falta de planejamento a cerca do assunto; 

 Descumprimento da legislação vigente; 

 Desconhecimento dos riscos presentes no local de trabalho; 

 Falta de orientação para trabalhadores – treinamento; 

 Falta de sinalização conforme os riscos existentes; 



 

 

 Prática do improviso e pressa na execução da atividade; 

 Utilização de máquinas, equipamentos ou ferramentas defeituosos; 

 Iluminação e ventilação inadequada; 

 Instalações elétricas inapropriadas; 

METODOLOGIA 

 

Caracterização Da Pesquisa 

 

 Para que todos os objetivos fossem atingidos inicialmente foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, utilizando os métodos exploratório e observacional. As fontes de pesquisa foram 

livros, artigos científicos, teses, sites relacionados à segurança do trabalho e espaços confinados, 

para aquisição de informações e dados.  De mais importante e atual sobre o tema. 

 Segundo Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é aquela desenvolvida, exclusivamente, a 

partir de materiais já elaborados, principalmente constituídos de livros e artigos científicos. Pode 

ainda ser definidora de grande parte dos estudos exploratórios. 

 

 Delineamento Da Pesquisa 

 

 Esta pesquisa tem como meta analisar e instruir os empregadores, para uma atenção 

maior em espaços confinados para um melhor conforto e segurança. 

 

Definição Dos Termos 

PPRA: é a sigla que significa Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Todas as Empresas 

que tenham empregados em regime de C.L.T., (a partir de 01 empregado registrado) serão 

obrigadas a ter o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. 

PCMSO: significa Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, conforme estabelece o 

subitem 7.2.1 da norma regulamentadora nº 07, o PCMSO é parte integrante do conjunto mais 

amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado 

com o disposto nas demais normas. 



 

 

APR: é uma técnica de avaliação prévia dos riscos presentes na realização de um determinada 

atividade / trabalho. Consiste no detalhamento minucioso de cada etapa do trabalho, e dos riscos 

envolvido nesta tarefa. Entre os principais objetivos da análise preliminar de risco, podemos 

destacar. 
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RESUMO: O abuso de direito foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro em 2002 no 

Código Civil e até hoje gera bastante discussão. O presente artigo tem como objetivo conceituar 

o abuso de direito e fazer um paralelo com o ato ilícito, distinguindo suas principais vertentes 

doutrinárias para que possamos assim explicar o motivo de se enquadrar em um ato ilícito 

conforme a CF de 1988 e o CC de 2002. 

 

Palavras-chave: Abuso de direito. Ato ilícito. Código Civil 

 

ABSTRACT: The abuse of rights was included in the Brazilian legal system in 2002 in the Civil 

Code and still generates a lot of discussion. This article aims to conceptualize the abuse of rights 

and make a parallel with the tort, distinguishing its main doctrinal aspects so that we can thus 

explain why fall into an illicit act according to the Federal Constitution of 1988 and the 2002 

CC. 

 

Keywords: Abuse of rights. Tort. Civil Code. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista o atual regimento político e social, constatou-se a necessidade de impor 

regras e padrões de convívio para todos, para que assim a sociedade conviva em harmonia. 

 Ademais, observando o Código Civil de 2002 e o comparando com o Código Civil de 

1916, é evidente que os princípios de ambos são semelhantes, como por exemplo a eticidade, 

responsabilidade e a sociabilidade. 

 Consequentemente, o abuso de direito que foi positivado no atual Código Civil, gerou 

muitos conflitos e discussões doutrinárias. Assim, esse ato é considerado ora ato ilícito, ora 

categoria autônoma. 
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 Abuso, em seu significado lato sensu significa: “Abuso (do termo latino abusu) indica 

um comportamento inadequado, excessivo, contrário aos costumes e à harmonia”. 

 Não diferente do seu sentido geral, no ordenamento jurídico também possui a mesma 

essência de significado e causas. 

 Já o ato ilícito, caracteriza-se por 

uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que contraria a lei, viola o direito e 

causa dano a outrem, ainda que o dano seja exclusivamente moral. 

 Ou seja, ato ilícito é um crime em toda linha. É algo ilegal e fora da lei, um fato que não 

segue às normas de conduta prescritas no Código Civil brasileiro de 2002. 

 

Abuso de direito 

 

Planiol defende a corrente doutrinária negativista em relação ao uso do direito. Para ele, 

se um indivíduo possui um direito, então não existe o chamado abuso de direito, pois o indivíduo 

está em seu pleno gozo de direito. 

Fato é que esta teoria já é ultrapassada e não é mais usada, porque quando se excede o 

exercício de direito, automaticamente ele passa de um ato lícito para ilícito. 

 Portanto, a teoria afirmativista é a teoria mais aceita atualmente na doutrina e na 

jurisprudência. 

 A origem do abuso de poder deu-se no Direito Romano na doutrina ad emulationem do 

Direito Medieval e no Código Civil da Prússia de 1974, pois muitos doutrinadores afirmam que 

não devemos fazer mal uso nosso direito. 

 Ademais, Platão já afirmava desde os tempos remotos que o abuso de direito deveria ser 

rigorosamente punido. 

 

Código Civil e atos ilícitos 

 

 O Código Civil de 1916 já trazia o ato ilícito em seu artigo 160, I: ““Não constituem atos 

ilícitos: I – Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”. 

 Posteriormente, o Código Civil de 2002 positivou a teoria do abuso de direito no seu 

artigo 187: “ Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
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manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 

costumes”. 

 Paulo Nader faz um breve paralelo entre o abuso de direito, o ato ilícito e a lei positivada: 

“Abuso de direito é espécie de ato ilícito, que pressupõe a violação de direito alheio mediante 

conduta intencional que exorbita o regular exercício de direito subjetivo”. 

 Tendo em base esta citação de Nader e o próprio Código Civil brasileiro, é evidente que a 

fundamentação ética da teoria induz o indivíduo a não cometer quaisquer abuso de seu direito a 

fim de prejudicar outrem. E por isso, a lei fundamenta-se neste preceito, pois um sujeito que é 

titular de direito, pode usá-lo como uma forma de proveito para sobressair à outra pessoa, grupo 

ou coisa para assim atingir seus interesses próprios. 

 

Equiparação do abuso de direito e ato ilícito na legislação brasileira 

 

 No nosso atual Código Civil, houve uma comparação entre o abuso de direito e ato 

ilícito, que consiste quando o titular de direito ultrapassa os limites impostos pelo fim econômico 

ou social, pela boa-fé ou pelos costumes, tendo assim o dever de indenizar o terceiro prejudicado 

(artigos 187 e 927 do CC). 

 O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria objetiva do abuso de direito, sem levar 

em conta que o agente tenha a intenção de prejudicar a terceiro (independente da culpa). Esta 

teoria se enquadra em todas as áreas do direito, seja ele no material ou processual. 

 Há que se ressaltar que não necessariamente o dano deve existir para se caracterizar o 

abuso de direito. Pois só a má fé em relação à finalidade do direito já se presume a ilegalidade. 

Por conseguinte, conclui-se que o abuso fere a Justiça e toda a reputação do Judiciário em 

relação ao “deve ser” e ao que é certo.   

 

Responsabilidade Civil e ato ilícito puro x ato ilícito equiparado 

 

Fato é que sabemos que temos o dever de indenizar quando causamos dano à outrem, 

seja na esfera material ou não. Partindo desta premissa, nasce a responsabilidade civil, que 

consiste na reparação de danos injustos, por causa da violação de um dever geral de cuidado, que 



 

 

tem objetivo de recompor o equilíbrio violado. Existem 4 pressupostos da responsabilidade civil: 

1 – ato ilícito, 2 – culpa, 3 – dano e 4 – nexo causal. 

 Por costume, o Poder Judiciário fundamenta a reparação civil em 2 artigos (186 e 927) do 

Código Civil. 

 Ressaltemos o artigo 186 (“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito”) como um ato ilícito puro. Um exemplo deste caso seria um avanço de um veículo 

automotor no sinal vermelho de uma rua por um condutor, pois está cometendo um ato ilícito, e 

podendo gerar um acidente, e por consequência poderá gerar dano à outrem, e assim, caso o fato 

se consume para uma colisão em outro carro por exemplo, o motorista deverá ressarcir a outra 

parte. 

O artigo 187, CC, diz: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-

lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou 

pelos bons costumes.”, portanto, diferente do artigo 186, o dado artigo não diz respeito à 

responsabilidade pura, mas sim ao ato ilícito comparado ou abuso de poder. 

 Em contrapartida do ato ilícito puro, que a conduta adotada já é ilícita, no ato ilícito 

equiparado, a pessoa que causou o dano é sujeito de direito, e poderia exercer suas ações sem 

qualquer restrição, visto que ele está amparado pelas normas jurídicas. 

 Este artigo 187 visa trazer limites tácitos que são impostos pela lei, a fim de se cumprir 

de maneira que não ocorra abusos em sua efetivação do acordo. 

 Percebe-se que o artigo 186 descreve o ato ilícito, e inteiramente ilícito desde o seu 

início, meio e até o fim. Entretanto, o artigo 187 descreve que a conduta do titular durante o 

gozo de seu direito, deixou de existir boa-fé e se manter nos limites da probidade, convertendo 

assim para ato ilícito. 

 Um exemplo bastante fácil e muito visto para o artigo 186 é o desrespeito do direito de 

vizinhança. 

 O indivíduo que está ouvindo músicas em sua casa não está cometendo nenhuma 

ilegalidade, muito pelo contrário, pois é um direito dele e não há nenhuma lei prevista que o 

impeça de exercer tal ato. Sendo assim, este ato é evidentemente lícito. Porém, se este indivíduo 

resolver suas músicas em um volume extrememante alto e em um horário inoportuno, ele deixou 

de exercer um ato lícito, para assim cometer um ato ilícito prescrito no Código Civil brasileiro. 



 

 

 Então, o fato não é considerado um ato ilícito puro, que é descrito no artigo 186, mas sim 

um ato ilícito equiparado, que é descrito no artigo 187, pois a pessoa gozou de seu direito de 

maneira abusiva e intolerável para os moradores ao seu redor sem respeito algum, e tampouco 

com boa-fé, moralidade e eticidade. 

 Diante de tudo o que foi posto, cabe discernir os tipos de atos ilícitos em cada caso e com 

muita atenção. 

 

Teorias do abuso de direito 

 

 Na doutrina existem 2 tipos de teorias quanto ao abuso de poder: teoria subjetiva e teoria 

objetiva. 

 Para a teoria subjetiva, ou também conhecida como teoria dos atos emulativos, somente 

terá responsabilizações se quem praticou o ato lesivo, fez com o intuito propriamente de lesar 

terceiro. Portanto, é necessário a intenção de prejudicar para que seja considerado abuso de 

direito. 

 Esta teoria pode ser visto em um de nossos artigos do Código Civil de 2002, mais 

precisamente no 1228 que diz: “São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer 

comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem”. 

 Apesar disso, a doutrina predominante no ordenamento jurídico e que foi adotada é a 

teoria objetiva, deixando de lado assim o caráter subjetivo. 

 Há que se ressaltar também que o elemento subjetivo acarretará maiores consequências 

para o magistrado nos processos. 

 Vale destacar que antes mesmo do Código Civil de 2002, já se reconhecia o abuso de 

direito, principalmente encontrados no Codígo de Defesa do Consumidor, mais precisamente nos 

artigos 6º, inciso IV, 37, § 2º, 39 e 42. 

 Foi escrito um enunciado da Justiça Federal sobre o artigo 187 que diz o seguinte:  “A 

responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa, e fundamenta-se 

somente no critério objetivo-finalístico.” Sendo assim, fica claro que a jurisprudência brasileira 

segue a linha objetiva e que não leva em conta a culpa. 

 

Discernindo o abuso de direito 



 

 

 Analisar a natureza jurídica quanto ao abuso de direito é um dos pontos principais deste 

artigo. Existem milhares de questionamentos acerca de quando é caracterizado o abuso de direito 

ou não. Consequentemente, a doutrina não chega a uma conclusão a respeito sobre o tema. 

 Há duas correntes jurídicas postas. Uma delas enquadra o abuso de poder como uma 

categoria autônoma, com suas características já em mente, e que não pertence a nenhuma outra 

categoria jurídica existente. Já para a outra corrente, caracteriza o abuso de direito como 

propriamente o ato ilícito. 

 O ato ilícito, que é prescrito no artigo 186 do Código Civil brasileiro de 2002 tem uma 

concepção subjetiva, obrigatoriamente exigindo a culpa como um dos requisitos para assim 

caracterizar o ato ilegal. 

 Na corrente que podemos dizer que o abuso de poder é um uma categoria autônoma, cita-

se Heloísa Carpena (2002) apud Farias e Rosenvald (2012, p. 682) que afirma que: “O ato 

abusivo está situado no plano da ilicitude, porém, não pode ser considerado como um ato ilícito, 

devendo ser classificada como uma forma autônoma de antijuridicidade.” 

 Por outro lado, Paulo Nader diz justamento o contrário. É espécie de ato ilícito, que 

pressupõe a violação de direito alheio mediante conduta intencional que exorbita o regular 

exercício de direito subjetivo. É equivocado pretender-se situar o abuso de direito entre o ato 

lícito e o ilícito.” (NADER, 2004, p. 253). 

E assim, existe também uma terceira corrente doutrinária que difere dessas outras duas. 

Esta terceira doutrina é caracterizada como híbrida e concorda um pouco com cada uma das duas 

citadas anteriormente. “O abuso de direito seria um ato ilícito pelo conteúdo, ilícito pelas 

conseqüências, tendo natureza jurídica mista – entre o ato jurídico e o ato ilícito – situando-se no 

mundo dos fatos jurídicos em sentido amplo.” Flávio Tartuce (2004) apud Villas-Bôas (2013). 

Tendo em vista estas discussões, é evidente que o elemento culpa é dispensável. 

Ademais, os efeitos do abuso de poder não se restringem somente à possibilidade de 

apenas indenizar (diferente do ato ilícito), mas sim para a possibilidade de aplicar outros tipos de 

sanções. 

Cabe dizer que o abuso de direito é uma matéria de ordem pública, podendo criar-se 

como uma forma de defesa de mérito pela parte interessada, pelo Ministério Público,  bem como 

ser declarada ex officio pelo juiz, além de poder ser alegada em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição (NERYJUNIOR e NERY, 2004, p. 256). 



 

 

Exclusão de ilicitude 

 

Dentro do Direito Civil, no artigo 188, ele traz duas causas de exclusão dos atos de 

ilicitude: 

I “ Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.”,  

se assemelha a casos em que  um oficial de justiça está cumprindo seu dever em apreender um 

infrator da lei e o mesmo inicia um agressão em tentativa de fulga, forçando o oficial a revidar 

com fins de se defender. 

II “ A deterioração ou destruição da coisa alheia, ou lesão a pessoa, a fim de remover 

perigo eminente.” 

Parágrafo único: No caso do inciso II, o ato só será legítimo quando as circunstâncias o 

tornarem absolutamente necessários, não excedendo os limites do indispensável  pare remoção 

do perigo. 

 Sendo aplicado por um exemplo em caso de agressão doméstica, a mulher 

impossibilitada de qualquer fuga ou pedido de socorro, tem pleno direito de se defender mesmo 

que seja causando algum dano a seu agressor. 

Em erro substancial e dolo bilateral, não são causas de exclusão da ilicitude. No caso do 

Dolo bilateral, retira de ambas as partes o direito de exigir indenização, mas não retira a ilicitude 

do ato. O ato é ilícito pelo artigo 186 CC, mas como ambos possuem dolo, ficam 

impossibilitados de pleitar a indenização um do outro. 

O erro substancial, causa de invalidade do negócio jurídico, não possui exclusão de 

ilicitude, conforme artigos 138 e 139 CC: 

Artigo 138:  “São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade 

emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em 

face das circunstâncias do negócio.” 

 O artigo 139 do CC traz especificação de quando os casos são de erro substancial:  

I – O interessa à natureza do negócio, ao objeto da declaração, ou a alguma das 

qualidades a ele essenciais; 

II - Concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a 

declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;  
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III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou 

principal do negócio jurídico." 

Muitos casos de erro substancial e dolo  bilateral são confundidos com casos de ilicitude 

causando constantemente transtornos a si e muitas vezes a terceiros. 

 

Considerações finais 

 

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe novas 

concepções acerca da sociedade. É evidente que o constituinte atentou-se quanto aos valores 

morais e éticos relevantes para o bem comum de todo o meio em que os cidadãoes brasileiros 

estão inseridos. Assim, em 2002 o legislador positivou a lei do abuso de direito no Código Civil 

brasileiro a fim de evitar tantos danos que eram vistos antes. 

 Entretanto, outro lado da doutrina criticou a inserção do abuso de direito no ordenamento 

jurídico brasileiro como uma espécie do ato ilícito, visto que para caracterizar o ato ilícito, é 

necessário a existência do elemento culpa, de maneira que no abuso de poder este elemento é 

dispensável. 

 Portanto, cabe ao juiz julgar cada caso de maneira correta, analisar friamente e impor 

uma sanção justa para o indivíduo que cometeu o ato. 
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RESUMO: O processo de gestão da qualidade interfere diretamente no empreendimento executado, 

onde todos os procedimentos têm por obrigação atender às normativas e as especificações 

designadas no projeto. O planejamento deverá ser executado por profissionais que conheçam sobre 

os parâmetros de gestão e cujos materiais tenham a qualidade atestada por uma empresa com 

resultados confiáveis que serão apresentados. O artigo foi desenvolvido em busca da identificação 

dos problemas que ocorrem durante o processo de execução da pavimentação rodoviária, mostrando 

as principais ferramentas e métodos para o controle da qualidade, que foram definidos através da 

realização de ensaios de verificação das diversas fases de execução. Possibilitando um produto final 

de qualidade, segurança e durabilidade para seus usuários.   

 

Palavras-Chave: Gestão, Qualidade e Pavimentação 

ABSTRACT:The quality management process interferes directly with the execution of 

the project, where all procedures are required to comply with the standards and 

specifications assigned to the project. The planning should be performed by professionals 

who know about the parameters of management and whose materials have the quality 

certified by a company with reliable results that will be presented. The article was 

developed in search of the identification of the problems that occur during the process of 

execution of the road paving, showing the main tools and methods for the quality control, 

that were defined through the accomplishment of tests of verification of the several 

phases of execution. Enabling an end product of quality, safety and durability for its 

users. 
 

Key words: Management, Quality and Paving. 

INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da procura por produtos que tenham maior qualidade, as empresas que 

prestam serviços de acompanhamento e execução, procuram cada vez mais por ter produtos e 
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serviços cujos quais possuam melhores desempenhos que posteriormente aquele que faz com 

que as necessidades e o produto obtido atendam às principais necessidades da sua clientela. As 

empresas cada vez mais têm feito investimentos em meios e critérios que possam atender a essas 

necessidades. A economia está totalmente entrelaçada ao desenvolvimento e ao crescimento 

tecnológico do país, onde as grandes malhas viárias do país são responsáveis por cerca de 60% 

da movimentação total dos produtos. O sistema de transporte é fundamental para o comércio 

interno e externo, o qual alimenta a economia do país. Para que as necessidades dos seus 

usuários sejam atendidas as empresas que executam obras rodoviárias têm em vista oferecer 

conforto, segurança e rapidez para quem faz uso deste setor de transporte. 

As empresas que são responsáveis pela execução e manutenção dessas vias devem levar 

em consideração diversos fatores, que são apresentados desde a concepção do projeto rodoviário 

que será executado, os prazos, custos e a qualidade desse empreendimento são de suma 

importância. Os parâmetros especificados pelo projeto devem ser cumpridos dentro dos prazos e 

custos, sempre atendendo um padrão de qualidade. A preocupação com a qualidade existe desde 

os tempos em que os chefes tribais, reis e faraós governavam. Inspetores aceitavam ou 

rejeitavam os produtos se estes não cumpriam as especificações governamentais (ROSSATO, 

1996, p. 13). 

Conceitos de qualidade vêm sendo criados através de inúmeros estudos, onde a qualidade 

passou a ser tratada de forma sistêmica totalmente interligada ao ambiente, fornecedores e 

clientes. Segundo Rossato (1996), o processo de produção tornou-se mais flexível, objetivando 

suprir as necessidades dos consumidores. Para Juran e Gryna (1991) a palavra qualidade possui 

inúmeros significados, dentre os quais dois podem ser considerados principais: 

 A qualidade consiste nas características do produto que vão ao encontro das necessidades 

dos clientes e dessa forma proporcionam a satisfação em relação ao produto; 

 A qualidade é a ausência de falhas.    

O aspecto econômico é de grande importância, onde se é necessário saber a 

disponibilidade de capital para a execução da obra. Deve ser feito um orçamento detalhado onde 

deverá ser considerado o preço do material, aplicação, conservação, transporte e demais 

atividades envolvidas e de futuras manutenções e reabilitações do empreendimento a ser 

executado. Os itens técnico, econômico e estético trabalham juntamente um com o outro. Onde 

cada etapa deve trabalhar em harmonia para a otimização das condições técnicas, econômicas e 



 

 

estéticas. O Sistema de Gestão da Qualidade é uma evolução da Garantia da Qualidade de forma 

que as organizações consigam atender e demonstrar sua capacidade de fornecer produtos ou 

serviços que atendam às necessidades de seus clientes, este sistema possui requisitos 

regulamentados que quando aplicados aumentam a satisfação da clientela. A gestão de qualidade 

é uma regra fundamental e abrangente para conduzir e operar uma organização, tendo como 

principal objetivo a melhoria contínua, seu desempenho em longo prazo, sempre tendo como 

foco o cliente e ao mesmo tempo as demais necessidades das partes interessadas.  

 

Definição e Atuação da Qualidade 

 

O termo qualidade possui diversas interpretações e diversos autores simplificam para que 

seja de fácil acesso a todos os níveis das organizações. É uma definição precisa e abrangente, ao 

mesmo tempo de forma a apresentar sua importância em toda e qualquer atividade produtiva. 

Oliveira (2003) define a qualidade como uma condição de preexistência e não como uma 

estratégia de diferenciação. A qualidade tem atuação direta desde a implantação até a entrega do 

projeto executado, atuando desde a parte burocrática com a avaliação de relatórios e 

rastreabilidade enquanto na parte operacional são feitas inspeções, relatórios fotográficos, etc.. 

 

Inspeção e Rastreabilidade 

 

A adequação da inspeção com rastreabilidade no processo produtivo possibilita ao 

controle de qualidade facilidade de localização do lote, graças ao registro arquivado durante o 

processo de fabricação do produto. Segundo Quintella (1994), “[...] a medida que um processo 

está sendo utilizado, os computadores podem controlar sua eficácia [...]”, a partir do controle da 

eficácia o processo possibilita acompanhar e identificar não conformidade entre as etapas. O 

controle feito através da rastreabilidade na gestão da qualidade interligado aos meios produtivo, 

de logística, manutenção, projetos, engenharia e manufatura, possibilitam maior qualidade no 

produto final.  

 

Especificação do Laboratório Responsável 

 



 

 

A contratação do laboratório responsável pelo acompanhamento e execução dos ensaios, 

passa pela avaliação da capacitação do laboratório e o tipo de serviço que ele prestará. Para que a 

contratação do laboratório seja feita é importante analisar a composição do corpo técnico, o 

atendimento dos equipamentos e dos ensaios quanto às normas, o recebimento e 

acondicionamento dos materiais que serão analisados, os formulários de ensaio – que deverão 

levar em consideração a rastreabilidade – a climatização, a documentação dos procedimentos, a 

análise crítica e interpretativa dos resultados que serão obtidos. Para que a contratação aconteça 

é necessário que seja informado o tipo de ensaio que se faz necessário e as especificações que 

foram definidas pelo projeto, cuja empresa elabora um orçamento que após o aceite deverá 

executar os serviços necessários aos quais fora contratada. Para que seja feita a contratação de 

ensaios laboratoriais é obrigatoriamente necessário o acompanhamento de um engenheiro 

tecnologista. Cujo profissional é quem define os ensaios necessários para cada material, pela 

organização responsável de recebimento e planejamento dos ensaios, bem como o diagnóstico 

interpretativo e crítica dos resultados, visando à liberação ou não do uso dos materiais ou 

métodos a serem utilizados. Os principais serviços para a execução de um projeto rodoviário de 

pavimentação são: Terraplanagem; Drenagem; Pavimentação 

 

Terraplanagem 

 

Geralmente, o trabalho de terraplenagem não é tão simples quanto se parece à primeira 

vista. Esse processo é responsável por adequar a topografia original de um determinado terreno 

ao projeto de construção podendo ser um trabalho árduo e complexo os quais dependem das 

atuais condições do mesmo. Os processos de terraplanagem podem chegar a custar 20% do valor 

total de uma obra. As operações básicas para obras de terraplenagem são: Escavação, 

Escavação com Remoção de Terra, Escavação sem Remoção de terra, Aterro, 

Aterro com Importação de Terra, Aterro sem Importação de terra, Compactação de Solo, Troca 

de solo, Drenagem de Solo e Prevenção de Erosão. 



 

 

 

Foto 01: Terraplanagem e Ensaios de Campo. 

Fonte: Controle de qualidade da obra. 

 

Drenagem 

 

Obras de drenagem são constituídas basicamente pela execução de dispositivos de coleta, 

direcionamento e escoamento de águas pluviais advindas de chuvas ou águas de nascentes, rios, 

banhados e podem ser dos mais variados tipos, são executadas obras tais como: galerias com 

tubos de concreto, drenos, valas a céu aberto, canaletas com revestimento em concreto ou grama, 

bueiros tubulares de concreto, bueiros metálicos, bueiros celulares, caixas coletoras, poços de 

inspeção, sarjetas, valetas, transposição de sarjetas e valetas, meios-fios, entradas e saídas d'água 

e drenos rasos e profundos, dentre outros. O dimensionamento e o tipo de dispositivo a serem 

implantados dependem do tipo de empreendimento ao qual o mesmo será executado, sendo que 

cada caso será avaliado de forma particular. O dimensionamento e o tipo de dispositivo a ser 

implantado deverão seguir os moldes e os padrões predispostos nos manuais de Sistemas de 

Drenagem disponibilizados pelo DNIT/DER.  

Geralmente obras de drenagem são obras executadas em conjunto com as obras de 

terraplenagem e de pavimentação e tem por objetivo garantir a qualidade dos serviços, evitando 

acúmulos de água nas pistas ou pátios, evitando assim processos de erosão, contaminação de 

bases. Para que um serviço seja executado dentro das normas e das especificações de serviço é 

preciso seguir orientações básicas como: antes de ser contratada a empresa que irá executar os 

serviços de drenagem o cliente deve verificar se a mesma possui os equipamentos que estejam 

de acordo com as características técnicas indicadas nos manuais do DNIT/DER, verificar se a 

empresa possui equipe topográfica para marcação de níveis que garantam a eficiências do 

sistema de drenagem que será implantado, exigir a utilização de materiais de qualidade, e 

verificar se a empresa possui acervo técnico registrado no CREA o qual certifica e dá 



 

 

competência técnica a essa empresa para que ela participe de obras públicas e privadas o que 

comprova experiência nesse tipo de serviço. 

 

Foto 02: Execução de Drenagem 

Fonte: Controle de qualidade da obra 

 

Pavimentação 

 

A pavimentação é formada por quatro camadas principais: revestimento de base asfáltica, 

base, sub-base e reforço do subleito. O asfalto utilizado pode variar de acordo com as 

necessidades da pista os quais podem ser fabricados em uma usina específica que é chamada de 

mistura usinada; ou misturas preparadas na própria pista que são utilizadas para tratamento 

superficial. Além da maneira como são produzidos, os revestimentos também podem ser 

classificados de acordo com o tipo de ligante utilizado: a quente com o uso de concreto asfáltico, 

o chamado Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBQU) ou a frio com o uso de emulsão 

asfáltica (EAP). No Brasil é mais utilizado o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

por se tratar de um produto resultante da mistura de agregados de vários tamanhos e cimento 

asfáltico, que são aquecidos em temperaturas anteriormente determinadas, em função da 

viscosidade do ligante a ser utilizado. As misturas asfálticas usinadas a frio são mais econômicas 

e são indicadas para obras com baixo volume de tráfego, ou em operações de manutenção e 

conservação. Soluções pré-misturadas devem receber tratamentos superficiais após sua 

execução. Os procedimentos de preparo para a pavimentação são inúmeros e são eles que irão 

determinar a qualidade final da obra de pavimentação. Os principais procedimentos executados 

durante a pavimentação são: regularização do subleito, reforço do subleito, sub-base e base 

estabilizada granulometricamente, sub-base e base de solo melhorado com cimento, base de solo 

cimento, base de macadame hidráulico, imprimação, pintura de ligação, tratamentos superficiais, 



 

 

macadame betuminoso, areia-asfalto, concreto asfáltico, lama asfáltica, pré-misturado a frio ou 

micro revestimento betuminoso a frio.  

 

Foto 03: Pavimentação e Ensaios de Pavimentação. 

Fonte: Controle de qualidade da obra. 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

O respectivo trabalho tem como objetivo geral apresentar como o controle da qualidade 

quando se é executado, se torna fundamental para a gestão, visando uma maior conformidade a 

qual pode ser alcançada ao longo dos seus procedimentos o que fará com que sejam obtidos 

melhores resultados para o produto desejado. A partir da conceituação do controle da qualidade 

e da descrição dos métodos de execução, o trabalho visa propor através das informações ações 

de aprimoramento para o controle da qualidade em obras rodoviárias de pavimentação. Cujas 

informações podem auxiliar na uniformização do produto final, na padronização de métodos e 

nos procedimentos para a formação do produto. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar a importância do controle de qualidade. 

 Apresentar como é o funcionamento da implantação dos programas de qualidade, 

através de ensaios que determinam a qualidade dos materiais utilizados assim como os 

resultados obtidos através da implantação do controle da qualidade. 

 Acompanhar e monitorar os resultados obtidos através dos ensaios realizados. 

 Demonstrar de forma positiva a importância de um sistema de controle de 

qualidade. 



 

 

Metodologia 

 

Área de Estudo 

 

Estudo de caso realizado em um determinado empreendimento rodoviário de 

pavimentação, onde os resultados obtidos através dos ensaios realizados são descritos por 

formulários que seguirão em anexo, onde serão analisados de forma a verificar se os resultados 

atendem ou não as especificações recomendadas pelo projeto, ou seja, se estão ou não dentro da 

conformidade especificada. 

 

Figura 1. Localização da obra do estudo de caso. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps 

Materiais e Métodos 

 

1. Pesquisa realizada a partir de referências bibliográficas com ênfase aos meios 

acadêmicos de graduação, mestrado e doutorado e artigos e trabalhos apresentados com 

temas relacionados ao proposto neste trabalho. 

2. Pesquisa de campo que se baseia em ensaios que visam o controle da qualidade de uma 

obra de pavimentação. 

3. Pesquisa qualitativa e quantitativa dos resultados obtidos, onde foram gerados gráficos a 

partir dos resultados obtidos. 

 

Resultados e Reflexões 
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Quando falamos em alcançar a qualidade o principal fator para que esta seja adquirida é a 

contratação da empresa responsável pelo empreendimento, anteriormente é necessário fazer um 

estudo prévio criterioso das soluções mais indicadas para execução do tal, levando sempre em 

conta as particularidades do projeto, o local e qual a utilização da via após o encerramento dos 

serviços. Na maioria dos investimentos deste setor e em qualquer outro não se leva em conta a 

qualidade, e sim a verba disponível para a execução do mesmo; por isso na maioria das vezes a 

durabilidade fica comprometida. Quando se concorre a este tipo de licitação, o edital deve ser 

claro e conter padrões mínimos de aceitação; onde serão definidos padrões mínimos de 

espessura, tipos de materiais a ser utilizado; composição mínima, ideal e máxima para o produto 

final. Para este tipo de empreendimento é recomendado evitar subcontratações, sendo assim 

possível delimitar as responsabilidades de todas as partes, para que estas fiquem bem definidas. 

Em casos de subcontratação de empresas especializadas, é preciso que as diversas atividades que 

serão executadas sejam divididas e repassadas de acordo com a capacitação de cada empresa, 

sendo assim possível delimitar e acompanhar os resultados obtidos, como por exemplo, 

empresas responsáveis pela mão-de-obra essas serão responsabilizadas por somente por tipo de 

prestação de serviço, sendo assim cobradas de qualquer irregularidade que tenha a ver com ele. 

Empresas contratadas por baixos custos não atendem a necessidade total do empreendimento, 

isso prejudica o serviço, atrasa e aumenta os custos finais. Obras de pavimentação rodoviária 

devem atender todas as especificações do projeto assim como todas as normas e legislações por 

ela regidas. Para este tipo de obra é aconselhável um laboratório especializado, que demonstre 

através de laudos técnicos todas as ações e processos do empreendimento a ser executado, assim 

como um estudo e um ensaio prévio de todos os materiais que serão utilizados o que facilitará a 

designação dos materiais de forma que alcancem a qualidade desejada. Os respectivos laudos 

devem ser elaborados por profissionais da área e neles devem conter todas as características da 

composição do produto como no memorial descritivo, nos projetos básicos ou executivos, nas 

planilhas orçamentárias e nos cronogramas físico-financeiros. 

O controle tecnológico e de qualidade foi constituído através da amostragem dos serviços 

que foram executados através da realização de ensaios para apurar as diversas fases de execução, 

desde a seleção dos materiais, as misturas e a aplicação dos mesmos nas fases posteriores. A 

verificação se estes serviços estão sendo executados e se estão atendendo as especificações 

vigentes e apontadas no projeto, feitos de maneira correta serviram para identificar os erros 



 

 

corrigi-los em tempo hábil para que não houvesse a perda do desempenho esperado. Portanto,o 

controle da qualidade dos materiais e dos processos construtivos serviu como uma ferramenta de 

verificação da conformidade e do atendimento das especificações do empreendimento.Onde 

foram restringidos não só a função de verificação, mas também ao fornecimento de elementos 

para o construtor e ao proprietário; que o permitiram monitorar todo o processo, introduzindo 

melhorias e reduzindo os custos de maneira segura. Para se executar com maestria o controle 

tecnológico o laboratório responsável deve possuir conhecimento e experiência tecnológica; os 

processos devem ser realizados por técnicos especializados cuja experiência técnica seja 

comprovada. Não é só garantir a eficácia de um ensaio que o torna um bom profissional e sim as 

rotinas para o controle que são específicas e orientadas por normatização, requerendo dos 

técnicos e dos auxiliares conhecimento e treinamento adequado de atualização constante. 

As instalações e os equipamentos do laboratório foram calibrados de forma a atender aos 

requisitos de confiabilidade. O controle tecnológico apurou se os mesmos estavam dentro das 

especificações tanto do material como da mistura e da aplicação, o controle de qualidade é mais 

amplo ele abrange além da verificação dos resultados dos ensaios realizados para o controle ele 

se baseia nas referências normativas e analisa o quanto os resultados atendem ou não as 

especificações do empreendimento. O laboratório responsável acompanhou se os equipamentos 

e as instalações que foram utilizados estavam adequados, na sua devida calibração quando 

usados para a medição de qualquer propriedade, e se os métodos e a documentação da 

competência técnica e a experiência profissional dos envolvidos condizia para garantir 

confiabilidade e obtenção dos resultados necessários. 

O controle da qualidade foi responsável por apurar de maneira sistêmica o controle 

tecnológico em buscada melhoria contínua, de maneira que garantisse a rastreabilidade de cada 

ensaio identificando as anomalias possivelmente originadas pela queda da qualidade dos 

materiais ou dos processos de execução. Os resultados de ensaio obtidos foram analisados de 

forma a verificar se condiziam com os parâmetros estabelecidos, examinando sua rastreabilidade 

desde quando a amostra dava entrada no laboratório até a confecção do relatório final do ensaio. 

O laboratório fez uso de métodos que visaram à melhoria contínua, fornecendo parâmetros de 

qualidade que faziam o uso de mecanismos como a auditoria, onde se é possível detectar as não 

conformidades e a partir daí desenvolver um plano de ação corretiva e preventiva, que serve para 

evitar e prevenir as não conformidades. 



 

 

As atividades de controle da qualidade foram desenvolvidas pela equipe responsável pela 

fiscalização da obra, onde as atividades eram descritas e repassadas em forma de relatórios para 

os responsáveis pelo empreendimento. A fiscalização dos empreendimentos rodoviários é de 

suma importância, pois serve para avaliar a qualidade dos materiais que foram aplicados. A 

entrega de qualquer etapa da obra deve ser embasada em resultados concretos, com 

documentação que afirme a eficiência do controle tecnológico e da qualidade executada. Sendo 

também necessários profissionais que reflitam a realidade da obra, sendo que se esta não esteja 

atendendo as especificações do projeto onde seja mostrada de forma verdadeira para que a 

corrupção dos resultados não acarrete em danos aos usuários ou ao nome da empresa 

responsável pela execução do projeto, agindo sempre de maneira lícita e verídica. O grande vilão 

para o insucesso das obras é a ausência de controle tecnológico e de qualidade, onde muitos são 

alterados de maneira que atendam as necessidades especificadas pelo projeto e assim sejam 

encerradas as etapas sem o mínimo de qualidade necessária. Quando executado de maneira 

correta evita inúmeros problemas; tais como patologias, perdas prematuras das obras, 

manutenções devido à perda da qualidade e retrabalhos de serviços executados anteriormente de 

estruturas que não resistiram ao tempo de vida útil. 

Todos os procedimentos executados pelo laboratório responsável foram descritos através 

de relatórios e gráficos de controle da qualidade. Nos procedimentos de terraplanagem foram 

executados ensaios de campo para a determinação de grau de compactação e determinação dos 

desvios da umidade ótima.  Nos demais processos foram coletadas amostras e levadas ao 

laboratório para análise dos materiais que foram destinados aos aterros, por meio de ensaios de 

caracterização os quais compreendem Grau de Compactação (GC), Índice de Suporte Califórnia 

(CBR), Granulometria, Limites de Liquidez e Plasticidade, dentre outros. Para a análise dos 

pavimentos foram coletadas amostras dos materiais constituintes e das misturas, antes da 

aplicação. Durante o processo de produção da mistura na Usina, onde foi analisado o material 

resultante atende uma temperatura adequada. Quando o material é levado para o local de 

aplicação devem ser controladas a temperatura de aplicação, tanto na chegada do caminhão e 

após o lançamento do material na pista, onde será avaliada a espessura aplicada a qual deve 

atender a especificação do projeto. Outros ensaios são realizados após a aplicação como a 

Medidas de Deflexão da Viga Benkelman, o Coeficiente de Atrito ou a Resistência a 

Derrapagem, o Coeficiente de Irregularidade, etc. estes processos são executados para 



 

 

pavimentos flexíveis. Para pavimentos rígidos (concreto) são avaliadas as características do 

concreto, além de ser feito um estudo do traço e dos materiais constituintes com ensaios de 

Tração na Flexão e ensaios para verificação de desgaste superficial. No campo são observadas as 

especificações do concreto; onde são analisados requisitos como a distância entre as juntas, 

espessura, corte de juntas, temperatura de lançamento, adensamento, cura, etc. São feitas 

análises das emulsões e das suspensões, medições das Taxas de Imprimação e Ligação. Após a 

execução do pavimento são feitos ensaios de espessura e grau de compactação e a avaliação da 

qualidade da superfície do pavimento. Lembrando que todos os resultados deverão atender as 

especificações mínimas do projeto, e em caso de não conformidade os procedimentos devem ser 

refeitos de maneira a alcançar os resultados necessários. Portanto, a implantação de um 

Programa de Garantia de Qualidade nos Serviços de Controle Tecnológico e de Qualidade é 

importante para promover a confiança dos resultados e a certificação dos ensaios. Os 

procedimentos adotados devem atender as especificações da NBR ISO/IEC 17025 – “Requisitos 

Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração”. Onde a organização do 

laboratório deve atender os procedimentos de referência; coleta, transporte, manuseio e 

armazenamento de itens; apresentação de resultados; análise de desempenho (auditorias). Todo 

laboratório deve atender requisitos como: Lay-Out (organização adequada); controle de 

equipamentos de ensaios e de calibração; controle ambiental; controle de acesso; segurança do 

pessoal e dos equipamentos (normas internas e técnicas, métodos e registros); manutenção e 

calibração; rastreabilidade; treinamento e qualificação técnica do pessoal; prevenção de 

sobrecarga; confidencialidade e direito de propriedade; suprimentos; técnicas estatísticas; 

tratamento de efluentes; método de identificação; implantação de ações corretivas; controle de 

solicitação de ensaios; controle da coleta (amostragem); controle do transporte e do manuseio 

das amostras; controle da recepção (protocolo de amostras); controle de execução (ordem de 

serviço); controle dos resultados; certificado de ensaio e relatório técnico. Tendo em vista 

aprimorar o potencial do setor construtivo, e observar os processos que vem sendo executado 

atualmente, encontra-se a necessidade de colocar em prática métodos que correspondam e 

atendam a execução da qualidade. A adoção de sistemas de qualidade nos empreendimentos 

rodoviários, além da satisfação do cliente e a garantia de uma obra de boa qualidade e segura, 

visam evitar retrabalhos e propõe melhorias que podem ser aplicadas durante a execução, assim 

reduzindo os custos dos empreendimentos. Quanto mais se sabe sobre as irregularidades que 



 

 

podem vir a ocorrer em uma obra, mais fácil será de determinar uma forma mais concreta a 

respeito dos custos, da qualidade e dos prazos da obra. 

Desta maneira, o controle da qualidade para os empreendimentos rodoviários visa 

mostrar que quando executados de maneira adequada geram retorno positivo ao empreendedor, 

minimizando os desperdícios. Onde será descrita a importância dos ensaios de qualidade cujo 

objetivo é a obtenção de melhores resultados que atendam as especificações de projeto. Os 

ensaios tecnológicos servem para determinar a qualidade dos materiais utilizados e para 

determinar quantidades e melhorias para que os resultados sejam positivos e atendam ao projeto 

específico. Onde o monitoramento dos processos deverá estar previstos no Plano de Controle da 

Obra – PCO. Onde serão analisados os dados coletados, criando técnicas de melhoria para que 

os dados sejam pertinentes aos resultados que se estipula no projeto, a criação de ações que 

previnam ou eliminem resultados indesejados. 

Considerações Finais 

 

Com relação à implantação dos sistemas de gestão da qualidade conclui-se que as 

maiores dificuldades são encontradas pelo fato de que as empresas de pequeno porte possuem 

pouca capacidade de investimento e grande número de subcontratações e estruturas com poucos 

níveis. Em geral, foram obtidos resultados satisfatórios cujo sistema de gestão da qualidade 

contribuiu para a padronização dos processos por meio da confecção de procedimentos. Pode se 

concluir que a partir dos processos de gerência da qualidade se é possível assegurar a qualidade 

visada pelo projeto possibilitando o que um processo concluído com qualidade, satisfazendo 

assim as necessidades do cliente e os requisitos primordiais do produto. O processo de gestão da 

qualidade tem como preocupação evitar falhas, a partir da aplicação de processos que têm como 

intuito facilitar o desenvolvimento e o alcance da qualidade. 

Para que o objetivo seja alcançado são utilizadas ferramentas da qualidade que são 

usadas por todos da organização e são extraordinariamente úteis a todos os ciclos associados. 

Elas têm em vista o alcance das metas e dos objetivos designados pelo projeto. As quais podem 

ser usadas para apontar e favorecer a qualidade, sendo que a meta é onde queremos chegar. A 

qualidade não pode ser separada das ferramentas utilizadas para o controle, a melhoria e o 

planejamento da qualidade, oferecem dados que ajudam a entender a razão dos problemas e a 

definir soluções capazes de excluir falhas. 
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INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES 
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RESUMO::Tendo em vista a separação de poderes vigente no Brasil, o presente artigo aborda a 

problemática da relação dos três poderes que é prevista pela atual constituição em seu art, 2° nos 

quais são: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Buscando mostrar a possível a harmonia entre 

eles por meios de interferências de cada um em função do outro. Buscando entender primeiramente 

sobre a teoria posta por Montesquieu sobre a tripartição dos poderes, estabelecendo posteriormente 

a relação de cada poder, podendo assim discutir sobre a existência de interferência ou não de um 

poder sobre o outro e se isso de alguma forma esta descaracterizando a estrutura dos três poderes. O 

que visa compreender depois é que a ideia central não é a separação de poderes e sim a harmonia e 

complementação entre eles. 

 

Palavras-chave: Montesquieu, Tripartição dos Poderes, Três Poderes 

 

ABSTRACT: In view of the separation of powers in force in Brazil, this article addresses 

the issue of the relationship of the three powers that is provided by the current constitution 

in its article 2 ° of which are: the Executive, the Legislative and the Judiciary. Searching 

can show the harmony between them by means of interference due to each other. Seeking 

first to understand about the theory posited by Montesquieu on the tripartite division of 

powers, later establishing the relationship of each power, thus being able to discuss the 

existence of interference or not a power over the other and that somehow this 

descaracterizando the structure of three powers. What then seeks to understand is that the 

central idea is not the separation of powers but the harmony and complementarity between 

them. 

INTRODUÇÃO 

 

O modelo de sistematização dos poderes brasileiros foi idealizado por Montesquieu 

compreendendo as funções estatais de cada poder, sendo eles: Executivo, Legislativo e 

Judiciário; que são previstos pela constituição atual em forma clássica em seu artigo 2ºque diz 

“São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário. ” 

Quando se fala do poder em si, que é uma das características essenciais do estado 

brasileiro, esse poder pertence a república federativa do Brasil, sendo uno e indivisível. E essa é 
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a famosa teoria da separação dos poderes, ideia traga por Montesquieu no século 18. 

Posteriormente com a revolução francesa na declaração dos direitos do homem e do cidadão,  

Havia normas de que o estado que não trouxesse a separação dos poderes não poderia ter 

uma constituição, e isso virou um dogma pois todos começaram a entender a separação dos 

poderes como absoluta, nenhum poder poderia intervir no outro, nenhum poder poderia ter 

qualquer relação de interdependência , era somente a independência entre poderes absoluto, mas 

posteriormente analisando, começaram a entender que poderia haver uma harmonia, uma 

combinação de  poderes e não uma separação de poderes, por isso nosso artigo 2º da 

Constituição Federal Brasileira traz a harmonia entre os poderes, pois eles não podem ser 

absolutos, pois  eles são a representação da soberania interna. Sendo que soberania interna é a 

soberania do estado para com os cidadãos e ela pode ser exprimida através dos poderes 

(legislativo, executivo e judiciário) cada um com suas competências mas todos com o poder 

fiscalizar um ao outro, de interdependência de um para com o outro e isso se torna importante 

para preservar a harmonia dos poderes, então nem a divisão de órgãos nem a independência deve 

ser vista de forma absoluta, pois tornar-se-ia possível que um poder fosse abusado, teria se então 

um abuso de poderes por partes do detentor e por isso temos o sistemas de freios e contrapesos, 

que serve para que um poder possa ponderar o outro dentro das atribuições de cada poder. 

 

Apresentação da Tripartição de Poderes em Montesquieu 

 

A teoria de divisão já vem sendo discutida a muito tempo por diversos filósofos. No 

entanto é necessário dizer que teve maior sistematização com Montesquieu. 

Montesquieu em sua obra “o espirito das leis” propõem a separação de poderes como 

princípio constitucional de maior importância no período liberal. Em sua reflexão política se tem 

várias ideias de liberdade, porem para ele a liberdade deve ser feita dentro daquilo que é 

permitido na lei. Pois se fizermos o que elas proíbem não haveria liberdade, já que qualquer um 

pode também fazer. No livro ele também afirma que todo homem que tem poder tende a abusar 

dele e em vista disso é que chega na conclusão de que é preciso uma organização política, para 

que um poder pondere o outro, para que um possa por freio no outro, um limitando o outro. 

Montesquieu mostra como seria e como agiriam os poderes para terem maior liberdade. 

Ele os separam em poder executivo, poder legislativo e poder de julgar. Pelo o primeiro “ele faz 



 

 

a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, instaura a segurança, previne invasões”. 

(MONTESQUIEU, 1748, pg. 201). Pelo poder legislativo o magistrado anula, cria ou altera as 

leis. E pelo poder de julgar, jugam-se os desentendimentos e também punem os crimes. 

Montesquieu foi o responsável pela inclusão do poder de julgar nos poderes fundamentais de 

estado. Ele afirmou que quando todo o poder se encontra na mão de uma única pessoa, não 

existe liberdades, pois será criada leis que primeiro os beneficiara. 

Quando na mesma pessoa, o poder legislativo está reunido ao executivo, não existe liberdade, 

pois temem a criação de leis tirânicas para serem executas. 

 

Também não existe liberdade se o poder de julgar não se separar do poder 

Legislativo e Executivo. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo 

corpo dós principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse os três poderes: o de 

fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as 

querelas entre os particulares. (MONTESQUIEU, 1748, p. 202). 

 

Na visão de Montesquieu os poderes deveriam ser executados por pessoas diferentes, 

para que assim pudesse haver a liberdade, pois nas mãos de apenas um apenas os interesses deste 

estariam garantidos. 

No poder de julgar, o autor entende que ele deveria ser composto por pessoas do povo e 

deveria ser exercido por um senado não permanente, para que dessa forma ele não ficasse ligado 

a uma pessoa especifica. E para ser ainda mais justo o réu de um crime grave poderia escolher 

seus juízes. O ponto principal desse poder é que não se trata de um poder em sentido próprio. 

Pois para Montesquieu o juiz serve apenas como uma voz da lei. 

Tratando-se do poder legislativo, entende que ele pertence ao povo, pois assim está de 

acordo com a ideia de alma livre do homem e de que cada um deve “governar-se a si mesmo”. 

(MONTESQUIEU, 1748, pg. 204). Assim mesmo não sendo possível pela quantidade de 

habitantes, todos deveriam participar diretamente nas criações das leis, mas assim sendo, as 

pessoas deveriam então, eleger seus representantes dentro da região que irá governar. Todos 

então deveria eleger seus representantes em exceção “aqueles que estão em tal estado de 

baixeza, que se considera que não têm vontade própria”. (MONTESQUIEU, 1748, pg. 205). 

Mas para Montesquieu o povo não teria capacidade de discutir os assuntos do governo e essa 

seria então a razão para eleger seus representantes. 

Segundo Montesquieu, o poder Executivo por depender de decisões mais rápidas, deveria 

ser exercido pelo monarca.  



 

 

É necessário ressaltar que caso os poderes sejam ocupados pela mesma pessoa poderá 

surgi problemas. Em vista disso o autor de “O Espírito das Leis” acha necessário que o poder 

legislativo não exerça o poder executivo, pois por se tratar de um grupo de pessoas, atrasaria as 

decisões que exigem agilidade. Além do mais para que o legislativo detivesse o poder executivo, 

seria necessário que estivessem reunidos, e como consequência eles só seriam substituídos 

quando mortos, e o povo desacreditaria de suas leis caso fosse corrompidos, pois não haveria 

esperança de mudança, pois o corpo responsável seria sempre o mesmo. 

Ressalta também que o poder executivo tem como função convocar assembleias 

legislativas. Pois o próprio corpo legislativo não pode por ele mesmo convocar suas assembleias. 

O poder executivo sendo um poder limitado pelas leis, não pode então o legislativo paralisa-lo. 

“Além do que o poder executivo exerce-se sempre sobre coisas momentâneas”. 

(MONTESQUIEU, 1748, p. 207). Apesar de o poder legislativo não poder paralisar o executivo, 

ele pode e deve fiscaliza-lo, mas de qualquer forma ele julga-lo, pois, a pessoa do monarca é 

sagrada e deve ser respeita. Se o monarca não pode ser punido seus conselheiros podem: 

 

[...] o corpo legislativo não deve ter o poder de julgar a pessoa e, por conseguinte, a 

conduta daquele que executa. Sua pessoa deve ser sagrada, porque, sendo necessária 

pára o Estado para que o corpo legislativo não se tome tirânico, a partir do momento em 

que fosse acusado ou julgado, não haveria mais liberdade. 

Neste caso, o Estado não seria uma monarquia, e sim uma república não livre. Mas, 

como, aquele que executa não pode executar mal sem ter maus conselheiros, que 

odeiam as leis enquanto ministros, ainda que elas os favoreçam enquanto homens, estes 

podem ser procurados e punidos. (MONTESQUIEU, 1748, p. 207) 

 

Mesmo o poder de julgar não estando ligado ao legislativo, existem três exceções: A 

primeira trata-se da moderação da lei, os juízes são apenas porta voz das leis, não podendo nelas 

interferir, assim se faz necessária “sua autoridade suprema para moderar a lei em favor da 

própria lei, sentenciando com menos rigor do que ela”. (MONTESQUIEU, 1748, p. 208). 

O segundo caso é quando se trata de um julgamento de alguém nobre, pois o povo não 

seriam as melhores pessoas para julga-los, já que poderiam se sentir até mesmo invejado, 

fazendo com que assim fosse feito um julgamento cruel, por isso devem então ser feito um 

julgamento de igual para igual, um julgamento pelo corpo nobre do legislativo. A terceira 

acontece quando algum cidadão fere os direitos do povo. “Em geral, o poder legislativo não 



 

 

pode julgar; e o pode menos ainda neste caso particular, onde ele representa a parte interessada, 

que é o povo”. (MONTESQUIEU, 1748, p. 208). 

O poder executivo participa do legislativo impedindo apenas, pois se fosse decidindo, 

não teria liberdade. A faculdade de impedir é apenas uma maneira de se defender. Dessa forma, 

“não é nem mesmo necessário que proponha, porque, podendo sempre desaprovaras resoluções, 

pode rejeitar as decisões das propostas que não gostaria que tivessem sido feitas”. 

(MONTESQUIEU, 1748, p.209).O que ocorre é que os poderes se limitam uns aos outros, e para 

que todos evoluam devem ser trabalhados sempre de maneira justa: 

 

Sendo o corpo legislativo composto de duas partes, uma prende a outra com sua mútua 

faculdade de impedir. Ambas estarão presas ao poder executivo, que estará ele mesmo 

preso ao legislativo. Estes três poderes deveriam formar um repouso ou uma inação. 

Mas, como, pelo movimento necessário das coisas, eles são obrigados a avançar, serão 

obrigados a avançar concertadamente. (MONTESQUIEU, 1748, p. 209). 

 

O poder executivo não pode participar na decisão da arrecadação de dinheiro público, 

pois assim ele estaria intervindo no legislativo, tirando sua liberdade, pois esta é uma função 

especifica dele, porem para que ele não venha utilizar desse recurso é preciso que o exército seja 

composto pelo povo de duas maneiras: ou “sejam pessoas que possuam bens suficientes para 

responder por sua conduta perante os outros cidadãos e só estejam alistados por um ano” 

(MONTESQUIEU, 1748, p.209), ou podem ser permanentes, podendo ser dissolvida pelo poder 

legislativo a qualquer momento. 

Além disso existem outros inconvenientes, pois são duas forças grandes como o exército 

e o senado, sempre vão disputar o poder, assim ou o governo enfraquece o exército ou sucumbe 

a ele. O enfraquecimento do exército pode ser fatal para o Estado, pois ele também ficara 

enfraquecido. Por isso a importância do executivo está sempre ligada diretamente ao exército e 

não o legislativo. É claro que legislativo pode ser determinante para o fim do estado, não só por 

meio de sua relação com o exército como também se deixar corromper. O Estado “perecerá 

quando o poder legislativo for mais corrupto do que o poder executivo”. (MONTESQUIEU, 

1748, p. 210). 

A constituição da Inglaterra se baseia nessa teoria. E nas leis desse tipo de constituição é 

que Montesquieu alega que a liberdade estaria estabelecida, porem alega ele não saber se a 



 

 

liberdade de fato existe nesse pais, mas afirma que suas leis de fato reinam, todavia Montesquieu 

não desmerece os demais países: 

 

As monarquias que conhecemos não possuem, como aquela da qual acabamos de falar, 

a liberdade como objeto direto; elas só tendem para a glória dos cidadãos, do Estado e 

do príncipe. Mas desta glória resulta um espírito de liberdade que, nestes Estados, pode 

fazer coisas tão grandes e talvez contribuir tanto para a felicidade quanto a própria 

liberdade. (MONTESQUIEU, 1748, p. 210). 

 

Após feita a análise sobre toda teoria exposta, fica fácil perceber partes importantes 

implícitas na obra de Montesquieu. 

De início o autor tende a privilegiar os nobres, pois os defende ao prezar a liberdade. Isso 

porque ele ver duas vantagens para a nobreza, sendo elas: a do reconhecimento da forca política 

e a de poderem ser julgados por representantes da própria classe. Por fim nota-se que não existe 

uma separação total de poderes e sim uma ligação total entre eles. 

 

Separação de poderes 

 

Ao falar separação de poderes temos que ter um objetivo. Porque existe separação de 

poderes? Ela existe tendo como objetivo evitar arbitrariedades evitar o desrespeito aso direitos 

fundamentais, pois baseia se na premissa de que se o poder político é concentrado nas mãos de 

uma única pessoa, um único órgão, tende haver abuso de poder, por isso é que se buscou a 

divisão de poderes, a separação de poderes, que atua como a verdadeira técnica de limitação do 

poder do estado. 

A constituição de 1988, fala sobre isso no artigo 2°, que os poderes da união são 

independentes e harmônicos, isso sendo que eles são livres para atuar, nenhum esta subordinado 

a outro, eles são independentes, porem são harmônicos pois atuam dentro de um espirito de 

colaboração. A independência deles não é absoluta, pois a constituição estabelece alguns 

mecanismos que visa que um poder fiscaliza o outro, pois exige o que conhecemos de freios e 

contrapesos, pois um poder atua fiscalizando a atuação do outro. Por exemplo o poder executivo 

pode editar atos normativos, e quando esses atos exorbitam dessa atuação possível ao presidente, 

o legislativo pode sustar esses atos. No Brasil assim como na maioria dos pais, a separação de 

poderes não é rígida, ela é flexível, cada poder exercer suas funções típicas e atípicas. São 



 

 

funções típicas do poder executivo, por exemplo, administrar, o legislativo tem como função 

típica legislar e o judiciário tem como função típica a função jurisdicional. 

Porém o poder executivo também exercer função legislativa, quando por exemplo o 

presidente da república edita medidas provisórias, o poder judiciário exerce funções legislativa 

quando os tribunais editam os seus rendimentos internos, nesses casos os poderes estão 

exercendo suas funções atípicas. 

A única observação é que a função jurisdicional ela é exclusiva do poder judiciário, nesse 

sentido o poder executivo ao decidir um processo administrativo ele não está exercendo função 

jurisdicional. 

 

Poder Executivo 

 

O poder executivo tem como função de executar as leis que já existem, que fique claro o 

poder executivo não faz leis, ele pode propor projetos de leis para o poder legislativo, mas se 

elas serão aprovadas não depender dele. O poder executivo é responsável por definir como será a 

operacionalização das leis criadas pelo poder legislativo, ele faz isso através dos famosos 

decretos, a confusão que pode acontecer entre o legislativo e o executivo é quando acontece a 

medida provisória, pois ela é um recurso do executivo que tem a força de uma lei só que com 

período limitado, até porque se fosse estático ela não se chamaria medida provisória, além do 

que seria algo que passaria por cima do poder legislativo.  

Para entender realmente como funciona os processos dentro do poder executivo ele é 

dividido em três esferas: Federal, Estadual e Municipal. 

a)Federal: Federação é um sistema de organização política composto por diversas 

entidades territoriais autônomas dotadas de governo próprio, essa unidades tem autonomia para 

decidir partes de suas leis, porém todas elas estão submetidas a constituição.  

Na esfera Federal quem ocupa o cargo principal no caso do Brasil é o presidente da república, no 

caso de um pais parlamentarista seria o primeiro ministro monarca que representaria o poder 

executivo em nível nacional. 

No caso do Brasil o presidente da república que representa o povo e a nação do pais 

como seu chefe de estado. Qualquer brasileiro, alfabetizado, com mais de trinta e cinco anos e 

com as suas obrigações legais regularizadas, podem concorrer ao cargo.  



 

 

O processo eleitoral funciona com o presidente sendo eleito com chapa conjunta junto 

com o vice-presidente para cumprir um mandato de quatro anos com o direto a uma reeleição, 

essa eleição ocorre por meio do voto direto e pode ter segundo turno, lembrando que ganha 

somente o candidato que receber 50% dos votos mais um voto. Porem isso em raríssimas vezes 

ocorre em primeiro turno. Ao ser escolhido o presidente ele se compromete a manter, defender e 

cumprir a constituição vigente, ele se compromete em observar as leis, promover o bem geral do 

povo, sustentar a união, a integridade e a independência do país.  

Apesar de na teoria o poder executivo se concentrar em colocar em pratica as leis 

elaboras pelo poder legislativo a nossa constituição permite que o presidente adote medidas 

provisórias quando for urgente ou relevantes, propõem emendas da própria constituição, faz 

projetos de leis complementares e ordinárias ou leis delegadas, e também dá o presidente o poder 

de rejeitar ou sancionar propostas aprovadas pelo legislativo e isso não são as preocupações 

principais do cargo. 

Na realidade cabe ao nosso presidente executar o orçamento formulado em conjunto com 

o congresso nacional que é composto por deputados federais e senadores, administrar e aplicar 

os recursos do pais de acordo com sua plataforma de governo ou seja os projetos explicitados na 

carta programa durantes as eleições, é  chefe supremo a comandar as forças armadas, à nomear o 

cargo de do presidente do banco central além dos órgãos máximos do poder judiciário, como os 

ministros do Superior Tribunal Federal e os demais tribunais superiores, nomear os presidentes 

das empresas estatais da união, agências reguladoras federais e fundos de previdência dos 

funcionários das empresas estatais, sancionar, promulgar e tornar pública as leis bem como pedir 

decretos e regulamentos para sua fiel execução , nomear os secretários de estado, vetar projetos 

de leis total ou parcialmente ou solicitar sua reconciliação no congresso nacional, mantes 

relações com países estrangeiros, decretar estado de defesa, elaborar um plano macro de 

governança a ser articulado e executado principalmente pelos ministérios, cada um atuando 

dentro da sua área .   

E é por ser grande a quantidade de coisas destinadas ao presidente que existem os 

ministros e secretários de estado, sendo eles nomeados pelo próprio presidente com base e 

critério  políticos e meritocráticos, isso na teoria, afinal  sem uma boa base de sustentação e 

apoio político entre os partido fica impossível do presidente governar, por isso cabe os ministros: 

Exercer a orientação e supervisão dos órgão e entidades da administração federal na área de sua 



 

 

competência e referendam os atos e decretos assinados pelo presidente, expedir instruções para 

execução de leis, decretos e regulamentos, apresentam também ao presidente da república o 

relatório anual da sua gestão e por fim praticam atos pertinentes a suas atribuições que lhe foram 

outorgadas ou delegadas pelo presidente. A quantidade nome e atuação dos ministérios ou 

secretarias podem variar ao longo do tempo e de acordo com o desejo do presidente. Em linha 

geral é assim que se descreve o poder executivo na esfera federal. 

b)Esfera Estadual: a estrutura de um líder e de equipes estaduais continuam a mesma da 

esfera federal, o que vai mudar é a esfera espacial ou geográfica da influência de cada cargo 

referente a cada esfera. Na esfera estadual o chefe máximo é o governador, como o brasil é uma 

união federativa cada estado tem sua autonomia, mas que na realidade essa autonomia é bem 

relativa, já que o governo federal concentra nele mesmo a maioria dos recursos financeiros 

arrecadados, o único saldo que vai diretamente para os estados vem dos impostos estaduais, 

como por exemplo o ICMS e o IPVA. As obrigações do governador é de nomear a equipe de 

secretários que o auxiliara na administração do estado, nomeia os presidentes das empresas 

estatais, agências reguladoras e fundo de pensão do estado, ele também deve ser porta voz do 

estado junto aos poderes federais, cabe a ele executar o orçamento estatal formulado em 

conjunto com os deputados estaduais, ele também deve aplicar os recursos de estado de acordo 

com sua plataforma  de governo, também é sua função propor e sancionar leis votadas na 

assembleia legislativa estadual. 

No Brasil os secretários da esfera estadual têm funções parecidas com as dos ministros 

federais, a única coisa que muda é a escala geográfica da influência de cada cargo. 

c)Esfera Municipal: desde a constituição de 1988 cada município é autônomo e 

responsável pela sua própria organização, administração e arrecadação de impostos, ou seja, o 

município é como se fosse um mini país, subordinado a um outro mini país que seria o estado, 

que por sua vez está subordinado a um verdadeiro país. Comandando esse mini país, município, 

existe o prefeito que nada mais é do que o porta voz natural dos interesses e reivindicações da 

população perante a câmara e é ele que apresenta projetos de leis a câmara municipal, sanciona, 

promulga faz publicar e vetar as leis, convoca extraordinariamente a câmara quando necessário e 

representa o município em todas as circunstancias, ele que requisita à autoridade policial mais 

graduada no município, presta conta de sua administração na forma estabelecida na lei orgânica 



 

 

do município, na constituição e na legislação especifica, por fim, nomeia os secretários 

municipais , presidentes das empresas estatais do município e fundo de pensão do município.  

Essa são as três esferas atribuídas, mas não existe regras dizendo que não pode haver 

mais divisões. Em municípios muito grandes a prefeitura poderia ser subdividida em 

administrações autônomas, como já ocorre em Londres, Paris e México, por outro lado 

municípios que tem grande interdependência poderiam se unir formando uma nova esfera local, 

essa união recebe o nome de condado nos EUA. 

Atualmente no Brasil existem as regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas e os 

consórcios municipais, mas nenhuma dessas divisões tem autonomia própria, 

 responsabilidade ou recursos definidos por lei, ou seja, suas reais funções ainda não estão 

definidas, são apenas tentativas da administração para melhorar o planejamento ou a gestão. 

 

Poder Legislativo 

 

O poder legislativo tem como função a criação de novas leis, mas além disso, ele tem 

como função fiscalizar o Poder Executivo, ou seja, fiscalizar os presidentes, governadores, 

prefeitos e demais. 

O poder Legislativo é organizado também em esferas. 

Na esfera Federal tem o congresso Nacional, que é formado pelo senado e pela câmara 

dos deputados federais. No senado os senadores têm mandato de oito anos e cada estado tem três 

senadores que os representam, para que as eleições aconteçam a cada quatro anos ela se dividem 

em duas e alternam entre si, em uma as pessoas elegem um senador e em outra são eleitos dois. 

Já na câmara dos deputados federais, funciona diferente, a quantidade de deputados de cada 

estado é proporcional a população local, e variam de oito a setenta cadeiras e eles são eleitos de 

quatro em quatro anos. Tanto no senado quanto a câmara possui comissões que tratam de 

assuntos específicos, como por exemplo a polemica comissão dos direitos da câmara. 

Qualquer membro ou comissão do congresso nacional pode fazer um projeto de lei, as 

famosas pls (projetos de leis), além disso os tribunais superiores e o supremo tribunal federal 

também podem criar projetos de leis, mas para que de fato vire uma lei, os projetos têm que 

passar pela aprovação da casa dos senadores e da casa dos deputados federais. 



 

 

O congresso nacional tem um papel de suma importância, que é a fiscalização dos gastos 

da união, por isso as escolhas dos nossos representantes devem ser feitas com bastante cautela, 

pois são eles quem fiscalizam para onde vai nosso dinheiro e como estão sendo aplicados. E 

outra coisa que poucos sabem é que o presidente propõe o orçamento de quanto vão gatar com a 

educação ou com dívida pública, enfim, para cada área de investimento do pais, mas o congresso 

nacional tem que aprovar esse orçamento. 

Na esfera estadual temos as assembleias legislativas, que são formadas por um número de 

deputados estabelecidos de acordo com o artigo 27° da CFb. O mandato de deputado estadual 

dura quatro anos. Cada estado tem liberdade para criar leis que atendam a demandas da região, 

claro que desde que não entre em conflito com a constituição federal, também porque a final de 

contas a câmara federal e os senados já estão muito ocupados, fiscalizando as contas do governo 

federal. Alguém também precisa fiscalizar o poder executivo nos estados, ai que entram as 

assembleias legislativas estaduais. 

Na esfera municipal temos as câmaras municipais onde ficam os vereadores que são 

eleitos por um sistema de votos proporcional, assim como os deputados federais e estaduais, e 

tem um mandato de quatro anos, um dos grandes problemas do Brasil é que quase ninguém se 

lembra em quem votou para ocupar esse cargo. 

Os vereadores podem criar leis para atender as demandas dos municípios, e do mesmo jeito que 

os deputados apurarem e investigarem as contas e a corrupção de cada cidade. Uma parte 

importante que muitas vezes ficam esquecidas é que o transporte público e a educação de ensino 

básico são responsabilidade do município, então se você está insatisfeito com os ônibus da sua 

região, a reclamação deve ser feita para o prefeito e os vereadores e não com o presidente. 

 

Poder juduciario. 

 

 Dentre os poderes compostos pela república brasileira é função do poder judiciário 

interpretar as leis elaboradas pelo poder legislativo e promulgadas pelo executivo. O poder 

judiciário tem como função garantir e defender os direitos individuais, promovendo justiça e 

resolvendo os conflitos da sociedade. Para o filosofo Montesquieu, o poder Judiciário é o mais 

importante entre os três poderes pois é ele o responsável por interpretar e assegurar o respeito às 

leis, que são tidas como base de uma sociedade civilizada. No Brasil o poder judiciário atua no 



 

 

Supremo Tribunal Federal sendo o Conselho Nacional de Justiça o responsável pela atuação 

administrativa e financeira dos tribunais. 

Para entender o Poder Judiciário é necessária uma organização dividida em vários órgãos 

sendo eles: Penais, Trabalhistas, Civis, Eleitorais, Militares e Federais. Esses órgãos funcionam 

de maneira hierárquica formada pelas instancias. 

A Primeira Instancia é formada pelo Juízo de direito de uma comarca. Nas comarcas se 

encontram Juízos do Trabalho, Federal e Eleitoral e cada comarca possui juízes competentes 

para julgar as causas penais e civis. Assim a primeira instancia é aquela onde um único juiz julga 

e analisa os casos apresentados ao Poder Judiciário. 

A Segunda Instancia é formada pelos tribunais de Justiça, federal, eleitoral e do trabalho, 

e é composta por vários juízes, que jugam em conjunto, vencendo a tese que tiver maior números 

de votos, podendo assim a matéria ser reavaliada e pode ser mudada a decisão tomada pelo 

primeiro juiz. Nos tribunais de justiça os juízes são chamados desembargadores e dos tribunais 

federais são chamados juízes federais. É importante ressaltar que as matérias podem ser julgadas 

pela segunda instancia sem que se quer tenha passado pela primeira. 

Não se pode conceber a existência do Estado democrático de Direito sem a existência de um 

poder judiciário autônomo e independente, para que exerça sua função de guardião das leis e da 

constituição federal. 

 

Conclusão: 

 

Apesar da teoria tripartite de Montesquieu durante o início do estado moderno a ideia era 

fortalecer o poder do monarca e isso fazia com que fortalecesse o poder Executivo, que por ele 

era exercido, apesar de mal vista pela sociedade atualmente, ela fez com que fosse fortalecido o 

poder do estado. 

Posteriormente com essa concentração de poder nas mãos do governante isso passou a 

ser um problema para a busca de novo objetivos, e com a pretensão de dar maior poder 

individual as pessoas, foi preciso enfraquecer o Estado, já que o liberalismo não conseguiria 

lugar com um Estado extremamente forte ante aos cidadãos. Com isso foi feita uma nova 

valorização de poder legislativo por meio da essência tripartite. 



 

 

É certo que o fortalecimento da tripartição dos poderes contribui para todas as partes, e 

observa que apesar de ter sido a sustentação do liberalismo o principal objetivo do Estado 

Moderno, é inegável que também agregou força a democracia. Porem isso não significa que há 

um vínculo existencial entre liberalismo e democracia.  

Hoje é possível notar a importância que a interferência do Estado teve para as garantias 

individuais da população. No Brasil, por muitas vezes esse intervencionismo ter sido feita de 

forma abusiva, comprometendo a democracia, entende que de certa forma essa intervenção 

estatal, pode causar um temor para a sociedade. Mas isso não se relaciona com estado de bem-

estar social que visa construir atualmente. Naquela houve abuso do poder executivo. De modo 

diverso no estado de bem-estar social é buscado uma maior intervenção do Estado, porem em 

todas as partes. Observa-se a criação de um Estado forte, capaz de protege-lo e garantir tudo que 

melhore sua vida e na essência humana. Não coincidindo com os direitos de liberdade garantidos 

na Constituição. 

Essa política não desmerece a necessidade de poderes bem definidos. Dentro do Estado 

Democrático de Direito é preciso que os três poderes trabalhem de forma a realizar corretamente 

suas funções. O presente artigo visou analisar se de fato ocorrem preponderância sobre algum 

dos poderes e foi possível perceber que o que ocorre mecanismos que outorgam poderes para 

alguns deles para que assim ele aja além de suas funções. No Brasil um fato determinante para 

essas ingerências pelo executivo é a pouca importância dada pelo poder legislativo. Esse 

comportamento se explica pela cultura tida em nosso país, onde elegemos pessoas para nos 

representar por simpatizarmos ou não com elas, onde na verdade deveríamos optar por aquelas 

que realmente tem verdadeiros interesse e propostas. 

Em decorrer disso vemos o nosso julgamento feito ao presidente da república, onde existe 

apenas um, e nos esquecemos que por traz dele existem pessoas tão importantes quanto ele, e 

que fomos nós também que elegemos para nos representar. 

Entendemos também que as medidas provisórias podem ser um meio de ingerência 

maléfico, mesmo não sendo essa sua finalidade. 

Mas o que se pode compreender no fim da pesquisa é que se tem pouca fiscalização quando se 

trata do poder executivo e a lentidão do legislativo e que existe também volubilidade da relação 

entre os três poderes. 



 

 

Uma solução cabível para resolver esse problema seria a reformulação do processo 

legislativo, pois a vagarosidade advém da complexidade do processo.  

Essa perda de tempo do poder legislativo também em projetos supérfluos, torna o 

conceito de urgência mais amplo, pois, com o número de processos inúteis e toda lentidão de 

processos, um projeto de lei com o mínimo de relevância social, já passa ser objeto de 

intervenção executiva. 

A maioria dos eleitores por não entenderem a importância da escolha para as cadeiras do 

legislativo para a vida política social do brasil e em observância a esse problema podemos 

retomar a retruosas escolha dos membros do legislativo. 

Não se nota hoje uma efetiva vistoria no que se trata o aos atos legislativos do executivo, no que 

diz respeito a fiscalização dada ao executivo. Apesar de o poder Judiciário ser o responsável por 

fiscalizar os outros poderes, não se nota uma norma eficaz relacionadas as MP´s. por ser claro e 

eficiente o art 62 da CF não estabelece uma fiscalização ativa, com isso o melhor seria uma nova 

emenda no artigo para inspecionar e avaliar o grau de urgência das MP`s, colocando novas 

margens para a criação das mesmas. 

Com tudo foi possível verificar que a Constituição de 1988, dar mais espaço ao Poder 

Executivo para poder influenciar nas áreas de ação dos demais poderes. 

Dessa forma, nota-se que o Congresso Nacional é afetado pelas prioridades executivas, 

precedendo vários tipos de ingerências. 

Nesse contexto é possível analisar que até mesmo as decisões tomadas pelo Judiciário 

são afetadas pelas influências excessivas do executivo. 

Diante de tudo, em um país como o nosso, que segue o sistema presidencialista, nota-se 

que a forca do executivo é bastante forte, principalmente por empregar importantes atribuições 

na mão de uma única pessoa, o presidente. 

Com isso conclui que apesar de não ser mais possível seguir o modelo posto por 

Montesquieu, a realidade brasileira enfoca no Poder Executivo. O que em um caso extremo, 

pode pôr em risco o sistema de freios e contrapesos. Ameaçando a vivencia do Estado 

Democrático. 

Em relação a isso seria cabível pensar na divisão do Poder Executivo, tendo a escolha de 

um chefe e de um conselho que fosse formado. 



 

 

Com o trabalho exposto, entendemos que com a grande interferência do Executivo no 

Legislativo, esta acarretando um possível desequilíbrio na harmonia dos três poderes. E em um 

país como o Brasil, que ainda está aperfeiçoando sua democracia, isso aumenta o risco de termo 

um cenário político incapaz de possibilitar o amadurecimento de uma população capaz de 

escolher seus representantes, tornado o país incapaz de atender as necessidades econômicas e 

sociais. 
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PROTEÇÃO DE LINHAS DE TRASMISSÃO: UM ESTUDO  

SOBRE ATERRAMENTO 

 

Eliane Botazini
 

 

RESUMO: O aterramento de linha de transmissão é o responsável pela segurança da vida humana 

e do sistema de energia, é a proteção contra as sobretensões causadas devido as descargas 

atmosféricas, ou surtos de tensões que houver na linha. A linha de transmissão é encarregada a 

mandar a energia elétrica para as concessionárias e consumidores, é movimentada sempre em alta 

tensão, para não haver percas de tensões, pois é percorrido longos caminhos, até o destino. Por esse 

motivo a importância do aterramento de linha de transmissão chamado de contrapeso, que através 

dele são evitados acidentes, desligamentos que são os respectivos apagões, danos nas redes de 

energia e equipamentos. 
 

Palavras-chaves: Descargas Atmosféricas. Aterramento. Linha de Transmissão 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

Nos tempos atuais, qualquer instalação elétrica deve ser provida de um sistema de 

aterramento, seguindo orientações de normas que fixam condições exigíveis e a um projeto de 

instalação e manutenção de seu sistema elétrico de acordo com a sua área de aplicação. Devido 

ao fato de as geradoras de energia estarem distantes dos consumidores, existe a necessidade da 

construção de longas linhas de transmissão (LT’s), responsáveis pelo transporte da energia 

gerada para os usuários. Portanto, o aterramento dessas linhas de transmissão é um fator bastante 

relevante, uma vez que possibilita a transmissão sem interrupções ou danos a pessoas, 

equipamentos ou até mesmo na própria linha de transmissão. Como as estruturas ou torres estão 

geralmente elevadas, são propicias às descargas atmosféricas,por isso são conectados cabos de 

fio de cobre à base da estrutura da torre, responsáveis pela condução das descargas para o solo. 

(MINAS GERAIS, 2015). 

 De acordo com o sistema de energia elétrica o sistema de aterramento de uma linha de 

transmissão, chamado por contrapeso. Este termo constitui na proteção de vidas, pessoas e 

usuários de equipamentos contra choques elétricos e descargas atmosféricas. (VISACRO, 2002). 

 

Justificativa 

  



 

 

 Mediante a grande preocupação em torno das descargas atmosféricas, faz-se necessário o 

uso de para-raios. Esses equipamentos são responsáveis por impedir o contato direto das 

descargas com os cabos energizados, localizados na parte superior da linha de transmissão. 

(ELAT, 2015). 

Com base nas ocorrências de descargas são muito relevantes. No Estado de Minas 

Gerais, 70% dos desligamentos em LTs são decorrentes de descargas atmosféricas. Isso ocorre, 

pois essas descargas geram uma sobretensão nos isoladores da linha de transmissão. (CTEEP, 

2015). 

 

Objetivo Geral Do Estudo 

 

Apresentar os resultados da influência de um sistema de aterramento de uma linha de 

transmissão, quando haver ocorrência de descargas atmosféricas, com a finalidade de 

demonstrar, que devido o sistema de rede de energia elétrica seja interligado, a descarga 

será desviada para a terra, evitando desligamentos nos sistemas,  protegendo vidas e nos 

equipamentos. 

 Fundamentação Teórica  

 

 Considerando as mais diversas intempéries que as descargas podem causar nas linhas de 

transmissão, busca-se uma melhor proteção das mesmas, diante dessas faltas devido as 

ocorrências através desses fenômenos, essas medidas buscam melhoramento na qualidade das 

linhas de transmissão. (VISACRO, 2002). 

Descargas Atmosféricas 

 

 Esse fenômeno é produzido pelas nuvens carregadas no período chuvoso, onde as cargas 

positivas se encontram na parte superior e as negativas na parte inferior. (SCHNEIDER 

ELECTRIC, 2015). 

Uma descarga para a terra processa-se em várias etapas, começando sob a forma de 

pequenas descargas que começam das nuvens em direção a terra, e seguem um percurso 

irregular geralmente expandindo-se. Estas descargas não são contínuas, mas acionam em etapas 

de algumas dezenas de metros e com espaço de repouso de algumas dezenas de microssegundos. 

As primeiras descargas, denominadas piloto, se aproximam da terra e outras descargas que 

surgem da terra vão de encontro, tornando a descarga principal e gerando a ionização entre a 



 

 

terra e a nuvem, formando uma enorme intensidade chamada corrente de retorno. (ALDABO, 

2001). 

SISTEMA DE SPDA 

 

Em conjunto com o aterramento elétrico, como a importância de um sistema a mais de 

proteção, tem-se o SPDA, que segundo NBR 5419 (2001, p. 02) “é um sistema completo 

destinado a proteger uma estrutura contra os efeitos das descargas atmosféricas. É composto de 

um sistema externo e interno de proteção”. 

Existe a necessidade de se inspecionar tanto o SPDA, quanto o sistema de aterramento 

elétrico, provendo um laudo que forneça as atuais condições das instalações, para efeito de 

atendimento as prescrições da NBR 5419/2005 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

Conceito De Linha De Transmissão  

 

As linhas de transmissão são responsáveis pela interligação dos diferentes tipos de 

subestações e tem por finalidade enviar energia elétrica a todos os consumidores, independente 

de distâncias, podendo ser aéreas ou subterrâneas. Para evitar perdas de energia, os níveis de 

tesão para fins de transmissão são altos, acima de 138 kV. (LABEGALINI et al, 1992).  

A linha aérea de transmissão é composta por cabos metálicos, cadeias de isoladores e 

torres ou estruturas que apóiam os mesmos. Nas linhas de transmissão subterrâneas são feitos 

projetos especiais para que o cabeamento seja forte, pois os mesmos ficam alojados em túneis e 

valas. As concessionárias de energia de cada região elaboram a inspeção dessas linhas de acordo 

com seus cronogramas. No caso de linhas aéreas a inspeção é feita por helicóptero, e as linhas 

subterrâneas são inspeção terrestre. (CTEEP, 2015). 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, " para trabalhar nas 

linhas de transmissão é obrigatório obedecer, as normas estabelecidas, a NBR 5422 é 

responsável pelos projetos dessa área, garantindo segurança e supostas excitações nas 

instalações". 

Tipos de estruturas que compõe a linha de transmissão 

 



 

 

Atualmente o sistema de energia brasileiro é interligado, dando o nome de Sistema 

Interligado Nacional (SIN), trabalhando com as tensões 230 kV, 345 kV, 440 kV, 500 kV e 750 

kV. Essas tensões são referentes às redes básicas, formadas com linhas e equipamentos que 

trabalham com tensões inferiores a 230 kV – 11,5 kV a 138 kV, se existir outras concessionárias 

que não possuem esses valores de tensões as mesmas não se integram a rede básica do SIN. 

Conceito De Aterramento 

 

O aterramento elétrico consiste em um conjunto de condutores enterrados, que tem por 

objetivo efetuar o contato entre o circuito referido e o solo com uma menor impedância possível. 

Pode ser composto por hastes fincadas no solo de modo vertical e interligadas entre si por 

condutores de cobre nu, sendo essa a forma mais utilizada, tendo também cantoneiras de ferro 

galvanizado, sistemas hidráulicos ou malhas. (VISACRO, 2002). 

É de extrema importância, no ato do projeto de um aterramento, a análise do solo para 

proteção e segurança, devido aos aspectos do solo onde se deseja aplicar a estrutura de 

aterramento. (KINDERMANN, 1995). 

 Conceito De Contrapeso 

 

Esse é um sistema de aterramento também chamado de contrapeso tem a finalidade de 

aterrar as torres ou estruturas da linha de transmissão, que interliga a malha terra das subestações 

através, dos para-raios, cabos para-raios, que compõem de hastes ou cabos enterrados no solo, 

geralmente são realizados em áreas rurais. Os contrapesos nas linhas de transmissão geralmente 

são colocados a uma profundidade de 0,80 metros a 1 metro da superfície do solo, com 50 a 60 

metros de comprimento (L) em cada pé de torre e a aproximadamente 5,2 metros de distância (d) 

um do outro de acordo com o alinhamento das estruturas e são ligadas as mesmas através de 

conectores. (BERNARDO, 2012). 

Os materiais empregados nos aterramentos devem ser resistentes à corrosão e sua 

durabilidade no solo deve ser, sempre que possível, compatível com a vida útil da linha de 

transmissão. (NBR 5422/1985). 

 

Metodologia 

 



 

 

Informações, análises e pesquisas abordados através de livros, na internet em sites 

universitários, apostilas de cursos e empresas especializadas nessa área de aterramento e 

contrapeso de linhas de transmissão, assim como em formulários da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), a fim de extrair informações da Norma Regulamentadora 5419, 

referentes aos processos de Sistema de proteção das Descargas Atmosféricas (SPDA), e a Norma 

Regulamentadora 5422, onde a mesma refere-se os níveis de referência para exposição humana a 

campos elétricos e magnéticos de 50 Hz e 60Hz, com o objetivo de nortear os projetos de 

instalações elétricas de geração, transmissão e distribuição e as medições destes campos.  

Caracterização da pesquisa 

 

Este tema visa apresentar de forma técnica e fundamentada o conceito, a metodologia e 

forma dos aterramentos elétricos nas redes de linhas de transmissão, conceituada também pelo 

nome contrapeso, esta pesquisa será de modo exploratória, descritiva, explicativa e bibliográfica, 

visando de forma sucinta demonstrar seu funcionamento e sua grande importância para o sistema 

de energia elétrica, com base nos livros, apostila, sites científicos. 

Delineamento Da Pesquisa 

 

 Essa pesquisa visa abordar o funcionamento do processo de proteção aplicado a sistemas 

de transmissão de energia, com foco no aterramento de torres de transmissão, protegendo o 

sistema interligado da rede de alta tensão de energia, as pessoas que trabalham, os usuários e 

suas residências e empresas, dos riscos de descargas atmosféricas ou acidentes devido a falha de 

algum equipamento. 

 

Definição Dos Termos  

 

LINHA DE TRANSMISSÃO: são fios condutores metálicos suspensos em torres, também 

metálicas, por meio de isoladores cerâmicos ou de outros materiais altamente isolantes, com 

corrente alternada ou contínua. Como os sistemas de potência são trifásicos, geralmente existem 

três conjuntos de cabos de cada lado das torres, acompanhados por um cabo mais alto, no topo, 

que é o cabo para-raios, ou também chamado de cabo guarda, onde este protege a linha contra as 

descargas atmosféricas. (MONTICELLI, 2003). 



 

 

ATERRAMENTO ELÉTRICO: é uma ligação elétrica proposital de um sistema físico, um 

corpo metálico ao solo. (VISACRO, 2002). 

 

CONTRAPESO:  é o aterramento de uma nas linhas de transmissão, que fica localizada nas 

redes de energia elétrica, devido o cabo para-raios está no topo esse cabo é a extrema proteção 

da linha, pois, como a torre também é metálica esse aterramento é feito no pé da torre, lançando 

um cabo conectado na mesma e enterrado ao chão variando a metragem, de acordo com os 

estudos do solo, a resistividade do solo, com o projeto, para então chegar nos valores de 

resistência exigidos pela Norma Regulamentadoras 5419 e 5422. (TELLÓ, 2007). 
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RESUMO: A construção civil é o setor que mais causa impacto ambiental em sua produção, 

chegando a representar 40% dos resíduos sólidos gerados de todo o mundo. Desta forma, o presente 

trabalho tem por objetivo comparar a viabilidade econômica, ambiental e o custo-benefício da telha 

ecológica Tetra Pak® em relação a telha convencional de fibrocimento através de uma pesquisa de 

campo de caráter diagnóstico explicativo. Conclui-se que a mesma é mais barata, tem um conforto 

térmico mais satisfatório, possui melhor custo benefício em relação a mão de obra e tempo de 

instalação, e ainda causa menos impactos ao meio ambiente nas regiões pesquisadas, minimizando 

assim o grande índice de resíduos que a construção civil gera ao meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Construção Civil. Sustentabilidade. Resíduos de Construção e Demolição. 

Telha Ecológica. Tetra Pak® 

 

ABSTRACT: Civil construction is the sector that most causes environmental impact in its 

production, accounting for 40% of the solid waste generated from all over the world. 

Thus, the present work aims to compare the economic, environmental and cost-benefit 

feasibility of the Tetra Pak® ecological tile in relation to the conventional asbestos 

cement tile through an explanatory diagnostic field survey. It is concluded that it is 

cheaper, has a more satisfactory thermal comfort, has a better cost-benefit relation to 

labor and installation time, and still causes less impact to the environment in the 

researched regions, thus minimizing the Waste generated by the construction industry to 

the environment. 

 

Keywords: Civil Construction. Sustainability. Construction and Demolition Waste. Ecological 

Tile. Tetra Pak®. 

 

A partir da revolução industrial, a produção de resíduos sólidos teve um aumento 

produtivo acentuado conforme Lira; Cândido (2013). A partir da revolução Industrial, ocorre a 

potencialização da produção de embalagens de fácil descarte, levando praticidade ao homem 
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moderno, ocasionando um aumento considerável na quantidade e diversidade de resíduos sólidos 

gerados. 

A indústria da construção civil é a que mais impacta ao meio ambiente, pois ela começa a 

produzir resíduos desde a extração da sua matéria prima segundo o CIB apud BRASIL (2016). 

Os Resíduos de construção e demolição (RCD) começam desde a extração de matéria prima, 

passando pela produção dos materiais de construção, a construção em si, reformas e demolições. 

Um estudo da União Europeia mostra que as construções são responsáveis por mais de 40% do 

consumo total de energia e gera aproximadamente 40% de todo o lixo produzido pelo homem. 

Estima-se que a cadeia de ações da construção civil seja responsável pelo consumo de 

20% a 50% de todos os recursos naturais disponíveis, renováveis e não-renováveis e que no 

Brasil dos resíduos sólidos urbanos, cerca de um terço representa embalagens (NEVES; 

CASTRO, 2012). 

“A busca de um manejo adequado para os resíduos sólidos urbanos é, certamente um dos 

principais desafios para a sociedade” (SILVA et al., 2015, p.59). 

Embalagens Tetra Pak®, que também são conhecidas como longa vida, são formadas por 

várias camadas de diversos tipos de materiais como o alumínio, papel e o polietileno de baixa 

densidade. 

São considerados materiais nobres, que não devem ser descartados na natureza, 

contribuindo para o aumento da poluição ambiental. Um destino correto para as 

embalagens após seu uso seria a reciclagem. Embalagens Tetra Pak também podem ser 

empregadas na fabricação de telhas, proporcionando benefícios ao ambiente. 

(PEDROSO; ZWICKER, 2007 apud SILVA et al., 2015, p.59). 

 

“As embalagens Tetra Pak® são uma fonte atraente de matéria-prima para fabricação de 

telhas, possuindo valor agregado, uma vez que é possível aproveitar toda a embalagem” 

(ARAÚJO et al., 2008 apud SILVA et al., 2015, p.59). 

Diante do exposto acima, nota-se que o gerenciamento de resíduos sólidos tem causado 

preocupação ambiental, fazendo com que o governo e órgãos responsáveis sejam cada vez mais 

rígidos em relação às legislações e fiscalizações ambientais, pressionando empresas e 

profissionais a estarem cada vez mais qualificados ao mercado de trabalho e sensíveis ao 

desenvolvimento sustentável. Logo, a redução, a reutilização, a reciclagem e a gestão adequada, 

serão critérios para seleção de empresas e profissionais qualificados e competitivos. Por fim, a 



 

 

telha ecológica oriunda das embalagens Tetra Pak® podem ser uma alternativa no setor da 

construção civil reduzindo o impacto ambiental do setor. 

Só assim, poderemos realmente acreditar que o desenvolvimento sustentável fará parte de 

nossas vidas em um futuro muito breve (JÚNIOR, 2005). Logo, se a telha ecológica for mais 

viável financeiramente, termicamente, operacionalmente e ambientalmente é possível executar 

construções sustentáveis com a telha reciclada Tetra Pak®. 

Por fim, vale ressaltar que a construção sustentável ou o desenvolvimento sustentável é 

um tripé de interesse social, financeiro e ambiental, demonstrando grande relevância no setor 

acadêmico e profissional através dos resultados obtidos no mesmo, porém, é importante destacar 

que tais pesquisas prossigam em constante movimento pois a ciência está em constante 

evolução, para então consolidar o assunto proposto, gerando sensibilização ao público. 

 

Objetivos 
 

Cotejar o custo da telha ecológica Tetra Pak® em relação a telha de fibrocimento. 

Comparar o conforto térmico e o seu custo benefício em relação à mão de obra e tempo 

de instalação da telha ecológica Tetra Pak® com a telha de fibrocimento.  

Contrastar o impacto das telhas ecológicas Tetra Pak® e fibrocimento no meio ambiente. 

 

Metodologia 
 

A pesquisa foi realizada nos Municípios de Muniz Freire-ES, Cotia-SP, Ibaté-SP e 

Bragança Paulista-SP no período de julho de 2016 a setembro 2016. Muniz Freire-ES participou 

como sede da pesquisa pela contemplação do “Projeto Rondon Operação Itapemirim – 2016” e 

principalmente por ser o local que iria receber a instalação das telhas ecológicas.  

Muniz Freire, é uma cidade do interior capixaba localizada a região sudoeste do estado 

do Espírito Santo, com aproximadamente 20 mil habitantes, possui um clima subtropical, e seu 

PIB corresponde a aproximadamente de R$198.284,00 mil/ano (IBGE, 2012). A principal fonte 

de renda do município está na agropecuária, onde tem o café e o leite como destaque no setor. O 

município gera hoje aproximadamente cerca de 300 toneladas de resíduos sólidos por mês, 

segundo a secretária do meio ambiente do município. 



 

 

Porém, pelo fato da cidade não possuir indústrias das telhas recorreu-se por indicação de 

engenheiros locais as 3 regiões do interior paulista, onde tinha indústrias de ambas as telhas. 

Foi baseada tal pesquisa com caráter de diagnóstico explicativo (Lakatos e Marconi, 

2011). Inicialmente, executou-se o projeto de ampliação da associação de Muniz Freire-ES que 

receberia as telhas, onde obteve um quantitativo das telhas. Posteriormente, foram aplicadas 

entrevistas significativas, questionários, telefonemas e e-mails as 6 empresas pesquisadas. Logo, 

obteve-se os dados de forma despretensiosa e de acordo com a particularidade de cada empresa 

pesquisada. Por fim, os dados obtidos foram analisados e discutidos com outros autores. 

 

Figura 1. Projeto de ampliação do local estudado.  

 

Figura 2. Materiais estudados (telha reciclável e telha convencional, respectivamente) 

Resultados e Reflexões 
 



 

 

Conforme mostra a figura 3, foram entrevistadas 3 empresas que vendiam a telha 

ecológica Tetra Pak® e 3 empresas que revendiam as telhas de Fibrocimento, perfazendo um 

total de 6 empresas entrevistadas em 3 regiões produtoras diferentes. 

Nota-se que a região que teve uma maior diferença do preço das telhas foi a região das 

empresas 1 (Cotia, SP), onde a telha ecológica é quase metade do preço da telha de fibrocimento 

(54,1%). Uma hipótese para essa dissemelhança de preços tão grandes, pode ter sido o fato que a 

empresa 2, das telhas de fibrocimento da região, não produziam suas telhas, fazem somente 

revenda, pagando assim possíveis tributações nas suas revendas, logo inflaciona-se seu preço. Já 

a empresa 2 das telhas ecológica Tetra Pak®, tinha o seu próprio fluxo de produção e também de 

venda da telha 

Já na região das empresas 2 (Ibaté, SP) os preços são bem próximos e a diferença da 

telha de fibrocimento é de R$0,30 centavos somente mais cara que a telha ecológica Tetra Pak®. 

A telha ecológica representa 99,1% da telha de fibrocimento, ou seja, quase o mesmo valor. 

 

Figura 3. Preço da telha Tetra Pak® em relação ao preço da telha de Fibrocimento 

 

Por fim, as empresas da região 3 (Bragança Paulista, SP) os preços possuem diferenças, 

porém não tão significativas quanto a região 1, nem tão equivalentes quanto a região 2. Observa-

se que na região 3, a telha ecológica está próxima dos R$35 reais a unidade e já telha ecológica 

está mais próxima dos R$40 reais. 

Posteriormente, em uma escala de 1 a 5 foi medido o conforto térmico das telhas na 

seguinte representação: (1) péssimo; (2) ruim; (3) regular; (4) bom e (5) ótimo. Em uma espécie 



 

 

de pesquisa semelhante ao de satisfação do cliente, foi perguntando as empresas, qual o nível de 

conforto térmico proporcionando pelas telhas estudadas, os resultados foram demonstrados no 

gráfico na figura 4.  

 

Figura 4. Nível de conforto térmico da telha ecológica Tetra Pak® e da telha de Fibrocimento 

 

Observa-se que nas três entrevistas de cada setor houve-se uma unanimidade no quesito 

conforto térmico, considerado a telha ecológica em nível ótimo (5) e a telha convencional de 

fibrocimento regular (3). 

Conforme Nicaretta e colaboradores (2011), sua comparação venho reafirmar a qualidade 

térmica das telhas ecológicas, pois observou-se em seus dados que a telha Tetra Pak ® no início 

de seu ensaio possuía temperatura interna de 21,90º C e ao seu término, isto é, 2 horas depois, 

sua temperatura estava a 27,40º C, ou seja, houve um aumento de temperatura de 5,50ºC. Na 

segunda telha, a de fibrocimento, a temperatura inicial correspondia a mesma temperatura 

ambiente, de 21,90º C, porém ao final do ensaio ela terminou com uma temperatura de 28,2º C, 

dando uma diferença térmica entre as duas de 0,80ºC a cada 2 horas de ensaio. 

A figura 5 ilustra melhor esta diferença entre as duas telhas testadas. Vale ressaltar que a 

embalagem Tetra Pak® foi testada apenas com 66,67% da espessura da telha de fibrocimento o 

que seria equivalente como se a telha de fibrocimento fosse de 6mm e a de Tetra Pak® 4mm, 

mesmo assim, esta última obteve melhor desempenho no isolamento térmico. 

Silva e colaboradores (2015), experimentaram o conforto térmico das telhas ecológicas 

Tetra Pak® em propriedades rurais de 09h da manhã as 17h da tarde, de várias formas como 

mostra na figura 6, nas quais são elas: 1) TFCFE  - Telhas de fibrocimento e forro montado a 

partir de embalagens Tetra Pak® com a face aluminizada voltada para cima; 2) TA - Telhas de 



 

 

alumínio; 3) TC - Telhas cerâmicas tipo romana; 4) TFCSE - Telhas de fibrocimento e 

subcobertura montada a partir de embalagens Tetra Pak® com a face aluminizada voltada para 

cima; 5) TR - Telhas recicladas à base de embalagens Tetra Pak® e por último, 6) TFC - Telhas 

de fibrocimento – TFC. 

 

Figura 5. Comparação térmica da telha Tetra Pak® e da telha de fibrocimento (Nicarreta et al., 

2011) 

 

Figura 6. Carga térmica de radiação das telhas (Silva et al., 2015) 



 

 

Nota-se que a telha reciclada de embalagens Tetra Pak® (TR) obteve Carga Térmica de 

Radiação (CTR) menor que a telha de fibrocimento (TFC) em todos horários pesquisados de 09h 

as 17h. 

Por fim, foi realizado um teste laboratorial na empresa estudada, para analisar mais uma 

vez o conforto térmico entre os 2 tipos de telhas. Ambas foram postas durante 10 minutos sobre 

uma lâmpada de secagem (Brasfort 250w) que simulava a luz solar e depois disto, observou-se 

sua reação nos próximos 10 minutos e os dados obtidos foram postos na tabela 1. 

 

Produto Temperatura 

ambiente 

Temperatura na 

telha 

Sensibilidade no 

tato 

Telha Ecológica 31ºC 47ºC Imperceptível 

Telha de 

Fibrocimento  

36ºC 83ºC Perceptível 

Diferença 5ºC 36ºC - 

Percentual 10% a 15% 40 a 50 % - 

Tabela 1. Análise laboratorial da empresa 2 sobre os dois tipos de telhas 

 

Observa-se na tabela 1, que a telha ecológica obteve temperatura de 5º C a menos de que 

a telha de fibrocimento em temperatura ambiente, e obteve ainda 36º C em sua própria matéria, 

tornando-se ainda imperceptível sua temperatura ao tato enquanto na telha de fibrocimento esta 

temperatura já é perceptível. Em suma, conclui-se que a telha ecológica obtém um conforto 

térmico em temperatura de 10 a 15% em sua temperatura ambiente e de 40 a 50% na própria 

telha, sendo coerente com os três resultados anteriores. 

Mais adiante, foi analisado o custo benefício da telha ecológica em relação a telha de 

fibrocimento onde observou que a telha ecológica Tetra Pak® possui uma desvantagem em 

relação a telha de fibrocimento que é quanto ao tamanho da sua unidade, nas 3 empresas 

pesquisas as telhas ecológicas eram padronizadas em um único tamanho dos quais 92cm 

corresponde a sua largura e 220cm seu comprimento e 6mm sua espessura, perfazendo uma área 

total equivalente de 2,02m² de telha já a telha de fibrocimento possui um leque maior de 

dimensões das telhas como mostra a tabela 2.  

 



 

 

 

Tabela 2. Dimensões e peso das telhas de fibrocimento 

Desta forma, a telha cotejada com a telha ecológica Tetra Pak® foi a telha com 

dimensões de 92cm de largura, 213cm de comprimento e 6mm de espessura, perfazendo uma 

área total de 1,96m² de telha. 

Contatou-se no catálogo das fabricantes que apesar da diferença de 7cm de uma para a 

outra, o processo de instalação de ambas as telhas é equivalente, diferindo apenas suas 

especificações técnicas por causa da matéria prima de ambas. 

Segundo Mattos (2010), a telha ecológica possui um índice de 0,05 h/m² (hora por metro 

quadrado) de produção menor do que a telha de fibrocimento, como mostra a figura 7. Vale 

relembrar que a telha ecológica ainda é 0,06m² maior que a telha de fibrocimento cotejada e 

ainda possui um índice de execução menor. Tais fatores segundo as fabricantes devem-se ao fato 

de a telha ecológica não trincar nem quebrar facilmente, a sua leveza o que posteriormente 

facilita sua instalação, proporcionando ainda menor mão de obra e uma economia na estrutura da 

cobertura também. 

 

Figura 7. Índice de produção das telhas Tetra Pak® e das telhas de fibrocimento 



 

 

 

Por fim, transformando os dados apresentados em minutos, seriam necessários 

aproximadamente 11 minutos para instalação de 1 m² telha ecológica enquanto seriam 

necessários aproximadamente 14 minutos para instalação de 1 m² de telha de fibrocimento, isto 

é, a telha ecológica representa 78,6% do tempo de execução da telha de fibrocimento. Logo, 

considerando um ganho de 3 minutos a cada 1 m² após a execução de toda a cobertura do novo 

galpão da ACAGERR, o qual tem uma demanda de aproximadamente 360,00m² de cobertura 

conforme mostra a figura 1, obteríamos então um ganho de 2,25 de dias de trabalho de 1 

pedreiro e de 2 serventes segundo Mattos (2010) o que resultaria em aproximadamente 

R$260,32 segundo dados do Sinduscon-ES (2016). 

A tabela 3 mostra uma composição do estudo de caso no galpão da ACAGERR, de forma 

sucinta e objetiva, na qual observa-se um ganho de tempo de aproximadamente 2,25 dias (18 

horas) pedreiro e 4,5 dias de ajudante (equivalente ao mesmo que 2,25 dias de 2 ajudantes) o que 

equivale um ganho de mão de obra de aproximadamente R$260,82. 

 

ESTUDO DE CASO: ACAGERR Quantidade 

TOTAL 

Área a ser coberta: 360m² 

Tempo de instalação com telha ecológica 

Tetra Pak® (Mattos, 2010): 

68,4 h/h 

Tempo de instalação com telha de 

fibrocimento (Mattos, 2010): 

86,4 h/h 

Diferença de tempo de aproximadamente: 18 h/h 

A hora do pedreiro é R$5,87 segundo o 

Sinduscon-ES (2016): 

R$ 105,66 

A hora do ajudante é R$4,31 segundo 

Sinduscon-ES (2016), como são 2 ajudantes 

na equipe (Mattos, 2010): 

R$ 155,16 

Diferença de custo (R$) de mão de obra de 

aproximadamente: 

R$ 260,82 

Tabela 3. Composição de custo benefício 

 



 

 

Por fim, quanto ao objetivo ambiental, as telhas ecológicas Tetra Pak® são oriundas de 

100% de matéria-prima reciclável como já visto anteriormente. Já as telhas de fibrocimento, 

algumas recebem matéria prima parciais recicláveis, como o uso das fibras de polipropileno. 

A composição das telhas de fibrocimento são basicamente cimento comum e fibras, daí a 

etimologia fibrocimento. Essas fibras podem ser sintéticas, onde encaixa-se o polipropileno, ou 

mineiras, onde usava-se o amianto e hoje usa-se outros minerais, alguns até vegetais como por 

exemplo o sisal. 

O processo de produção das telhas é semelhante como mostrado anteriormente, ambos 

baseados no fluxo da figura 9, tanto em energia como em maquino fatura. 

Fica nítido por esta simples introdução que, só pela matéria prima e produção das telhas, 

a telha ecológica possui bem menos impacto ao meio ambiente do que a telha de fibrocimento. 

Foi questionado as empresas, em uma escala de 1 a 5, representados da seguinte forma: 

(1) muito Baixo; (2) baixo; (3) moderado; (4) severo e (5) muito severo, qual o nível impacto 

ambiental causado pela produção e confecção das telhas. O resultado foi unânime, 100% das 

telhas ecológicas obteve um nível de impacto ambiental muito baixo (1) e 100% das telhas de 

fibrocimento obteve um nível de impacto ambiental moderado (3). 

Orlando e Loeb (2009) diz que, as telhas recicladas são transigentes e com elevada 

resistência mecânica, além de um bom isolante térmico e baixo peso, sem contar seu baixo 

impacto ambiental o que é essencial para casa de alta qualidade ambiental no padrão AQUA. 

Sem ressaltar que, a matéria prima da telha ecológica Tetra Pak® além de causar baixos 

impactos ambientais em sua confecção, ela ainda retira aproximadamente 100 embalagens Tetra 

Pak® (como referência a embalagem do leite) que poderiam ir para lixões e aterros em cada 

unidade de telha produzida). 

Yoshimura, Yoshumira e Wiebeck (2011) afirmam que as telhas ecológicas têm um 

desempenho ambiental satisfazendo a reciclagem, diminuindo assim a quantidade de resíduos 

despejados em aterros, gerando emprego e renda nas cooperativas de reciclagem e minimizando 

impactos ambientais, tornando-a totalmente sustentável. 

 

Considerações Finais 

 



 

 

A Telha Ecológica, reciclada a partir de embalagens Tetra Pak® é mais barata, tem um 

conforto térmico mais satisfatório, possui melhor custo benefício em relação a mão de obra e 

tempo de instalação, e ainda causa menos impactos ao meio ambiente que a telha de 

fibrocimento nas regiões pesquisadas, minimizando assim o grande índice de resíduos que a 

construção civil gera ao meio ambiente e beneficiando a comunidade gerando emprego e renda 

nas associações de coleta dos materiais recicláveis. 

A telha ecológica é perfeita? De maneira nenhuma, um exemplo é a desvantagem em 

suas dimensões como citado anteriormente, e outro fator negativo ainda é o preconceito dos 

consumidores por acharem que estão adquirindo lixo para sua cobertura. Desta forma, o presente 

artigo e as pesquisas futuras sobre o assunto mostram sua relevância a fim de dar números mais 

precisos ao leitor (como por exemplo a necessidade de quantificar as escalas de conforto térmico 

e impacto ambiental), para combater toda falta de conhecimento (ignorância) sobre as telhas 

recicladas impedindo que as mesmas sejam prospectadas impedindo uma possível forma de 

desenvolvimento sustentável. 
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RESUMO: A necessidade de projetar, planejar e gerenciar é de suma importância em qualquer 

atividade que se possa ser desenvolvida, podendo ser em termo pessoal, familiar, profissional e 

neste artigo se destaca essa necessidade e o papel principal exercido pelo engenheiro civil ao atuar 

no Programa Minha Casa Minha Vida- ENTIDADES, o qual desempenha papel desenvolver os 

projetos os quais serão analisados, aprovados e as partes burocráticas de documentação necessária 

para poder ter início na obra, planejar cada fase que será executada, definido cronogramas os quais 

atenderam um rendimento para alcançar os resultados pré-estabelecidos e por fim gerenciar todas 

as etapas da construção das habitações, do início até a entrega das moradias 

 

Palavras-chave: Projetos; Gerenciamento; Planejamento 

 
ABSTRACT: The need to design, plan and manage is of paramount importance in any activity 

that can be developed and can be in term personal, family, professional and this work stands out 

the need and the major role played by the civil engineer to work in the My home My Life- 

ENTITIES, which plays a role develop projects which will be reviewed, approved and 

bureaucratic parts documentation necessary to be able to start the work, plan each phase to be 

executed, set schedules which attended an income to achieve the pre-established results and 

ultimately manage all stages of the construction of homes, from start to delivery of housing. 

Key words: Projects; Management; Planning. 

INTRODUÇÃO 

 

Ter uma moradia digna e sustentável é direito do homem, assim como seu direto 

primordial que é o direito a vida, ter uma casa onde não sofra com os riscos das ações do tempo, 

a falta de saneamento a qual provoca riscos a saúde, onde possa ter seus valores preservados, 

criar sua família com honra e dignidade. 
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Desenvolvido em 2009, o Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida possibilitou 

milhares de famílias brasileiras a realizar o sonho e alcançar o direito de ter sua casa própria. 

O desenvolver do programa deixa a engenharia fazer parte do objetivo de se tornar 

realizador de sonhos, a transformar as características e as mudanças econômicas e sociais de um 

país.  

De acordo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA é de atribuições do 

engenheiro civil todas as ações relacionadas a edificações, estradas, pistas de rolamentos e 

aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, 

canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins 

e correlatos. 

O Engenheiro conta consigo mesmo de várias ferramentas que o auxiliam no 

desenvolvimento das atividades, visando sempre a atualização de seus conceitos e o inteirando e 

o aperfeiçoando de novas técnicas. 

 
No atual estágio da construção, não se pode mais dispensar o auxílio de computadores 

no planejamento, projeto, gerenciamento e acompanhamento de obra. Assim sendo um 

número imenso de softwares vem sendo desenvolvido para cada uma dessas diferentes 

atividades, convergindo sempre em um mesmo ponto: a melhoria da qualidade e 

aumento de produtividade na ação de construir. (THOMAS, 2001) 

 

Planejamento  

 

Planejamento é preparar-se para uma tarefa a ser executada, estabelecendo métodos e 

caminhos a serem alcançados durante o tempo de realização, podendo ser considerado como um 

conjunto de procedimentos, aos quais se visam menos gastos e desperdícios, cumprindo prazos e 

qualidade nos serviços a serem entregues. 

Segundo Formoso (2003), planejar é estabelecer metas para as decisões que serão 

tomadas com o intuito de atingir o resultado o qual se espera, respeitando um controle das 

atividades que serão executadas. 

Planejar é gerenciar um empreendimento que ao ser executado em qualquer área da 

construção civil, tem por intuito organizar e evitar desperdícios, obtendo os objetivos 

especificados para o produto, serviço ou resultado exclusivo.  



 

 

Tendo em vista que um planejamento tem um determinado tempo para que a preparação 

do empreendimento seja cumprida, com o tempo se ganha é possível evitar os desperdícios dos 

materiais e também consertar os processos que foram executados de maneira errada. 

 

Projeto 

 

Projeto vem do latim que tem o significado de lançado a diante, ou seja, algo que tem o 

objetivo de se realizar, sendo atividade única e com destinos específicos para a materialização de 

um objeto. 

 

Gerenciamento 

 

Gerenciar é desenvolver técnicas em meio do empreendimento os quais visam controlar 

os desperdícios de tempo e material. Sendo parte estratégica de qualquer empresa, pois pode 

diminuir erros, valorizando tempo e dinheiro. Inicialmente o principal objetivo do 

gerenciamento de projeto é assegurar que o produto obtido seja alcançado no tempo e no custo 

previsto. 

O desenvolvimento e gerenciamento estão diretamente ligados à organização de 

ferramentas que auxiliam o profissional a manusear com maior êxito o seu trabalho, tornando-se 

exemplo e caminho para próximos. 

Conforme Barbi (2009), gerenciar um projeto é seguir parâmetros pré estabelecidos, 

obedecendo aos planejamentos prévios. 

 

As organizações estão aplicando gerência de projeto para atingir necessidades 

corporativas estratégicas globais, gerenciando projeto a partir de uma perspectiva 

empresarial e não meramente pela realização e acompanhamento de projetos específicos 

ou isolados. Essa versão atualizada da gerência de projeto permite que as organizações 

se vejam como organismos dinâmicos, compostos por inúmeros projetos gerenciados 

simultaneamente. Enquanto alguns projetos são abortados, outros são iniciados, de 

modo que um núcleo de projetos gera mudança necessária para as empresas se 

manterem atuais e competitivas. (DINSMORE, 1999; p. 20) 

 

O gerenciar inova e gera caminhos de qualidade e alto desempenho para o produto o 

destinado ao seu ponto final. 



 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tende a identificar a importância do papel do engenheiro civil no 

desenvolvimento e gerenciamento de casas do Programa Federal Minha Casa Minha Vida- 

Entidades, visando melhores condições, minimizando atrasos do cronograma pré-estabelecido. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Estudar os projetos e orçamento aprovado para melhor aplicação e gerenciamento. 

 Analisar cronograma de execução. 

 Definir quais serão os melhores insumos (material+mão de obra) de casa serviço. 

 Organizar entrada e saída de materiais, evitando desperdícios. 

 Organizar planilhas de gastos de materiais por unidade habitacional. 

 Desenvolver métodos analise de execução de obra. 

 Definir duração das atividades de cada serviço. 

 Desenvolver atividades de interação do campo social com a parte da engenharia 

do Programa Minha Casa Minha Vida-Entidade. 

 

Metodologia 

 

Área De Estudo 

 

O estudo foi obtido na Construção de 150 Unidades Habitacionais do Programa Minha 

Casa Minha Vida- ENTIDADES, localizadas novo loteamento nomeado Manoel Neto I-João 

Pinheiro, Minas Gerais, a construção é prevista 500 unidades, sendo dividida em 3 etapas, a 

execução, planejamento e gerenciamento da obra está a cargo responsável pela Associação de 

Moradia Emprego Turismo e Renda- AMETUR, com parceria e vistoria da Caixa Econômica 

Federal. 



 

 

 

Foto 01: Mapa de localização de obra.  

Fonte:https://www.google.com.br/maps. 

 

Materiais E Métodos 

 

Após definido o tema e local de realização da pesquisa, foi feito uma revisão 

bibliográfica a respeito do assunto, a ser desenvolvido. Estudo teórico sobre o Programa Minha 

Casa Minha Vida- Entidades, atividades e relacionamento com o campo da construção civil, 

referenciais teóricos de planejamento e gerenciamentos. 

Realizando pesquisa e estudo de caso na Construção de 150 Unidades Habitacionais 

Minha Casa  Minha Vida- Entidades, no Loteamento Manoel Neto I, sendo analisado projetos, 

planilhas, documentação necessária para implantação de projeto, forma de execução, reuniões 

sociais periódicas, compra e saída de insumos.  

Resultados e Reflexões 

 

O Loteamento Manoel Neto-I é localizado no município de João Pinheiro-MG, onde 

ocorram os principais estudos para o presente trabalho, os projetos, documentação de 

implantação, planejamento e gerenciamento do empreendimento ficaram por responsabilidade da 

Associação de Moradia Emprego Turismo e Renda- AMETUR, a aprovação e os recursos 

financeiros ficaram por responsabilidade da Caixa Econômica Federal. 

Gerenciar, projetar e planejar são temas os quais é preciso alertar empresas que atuam no 

ramos da construção de casas populares, estes resultados forma obtidos no decorrer da execução 

da obra. 

Foi realizado um estudo de caso, cuja ferramenta de estudo utilizada foram planilhas do 

Excel, baseadas no MS Project, o qual é utilizado por técnicas de gerenciamento de tempos, 

planejamento, com referências as planilhas e cronogramas já estabelecidos em início de obra. 

https://www.google.com.br/maps


 

 

Para implantação do Programa Minha Casa Minha Vida- Entidades em um município, e 

necessário seguir alguns fatores, como o número X de habitantes por unidades, quando aceito a 

instalação do programa é realizado licitação de concorrência pública aonde a associação que 

participar deve atender algumas exigências do Ministério das Cidades, como tempo mínimo de 

registro sendo ele valido em todo território nacional. Seguindo a Entidade licitada, desenvolve os 

projetos os quais serão realizados, juntamente com orçamentos e memoriais descritivos. 

Foi desenvolvido para esse loteamento o projeto arquitetônico e demais projetos pela 

associação, com área construída de 44,08m², constituída por: 

 Sala: 8,94m²; 

 Cozinha: 7,84m²; 

 Hall: 2,34m²; 

 Quarto: 9,22m²; 

 Quarto: 8,13m²; 

 Calçada em torno da casa e varanda: 3,50m². 

 

Especificado pela Caixa que deve além dos projetos executivos, todas as casas devem 

estar de acordo com a norma de acessibilidade como todo loteamento, também deve ser entregue 

com pavimentação, aquecedores solares, infraestrutura urbana completa juntamente uma área 

destinada ao lazer dos moradores. 

Os recursos financeiros para construção do novo residencial foi investimento do Fundo 

de Desenvolvimento Social- FDS, os projetos executivo, memoriais descritivos e orçamentos são 

de responsabilidade da associação, sendo pagos pelos beneficiários, nomeado por contrapartida a 

qual é quitada durante a execução do loteamento. Pertencendo parte da execução da 

infraestrutura urbana de responsabilidade da associação e parte do governo municipal.  

A aprovação dos mesmos é de competência da Caixa Econômica Federal, podendo ser 

beneficiadas famílias com renda bruta de até R$ 1.600,00, além dos projetos, devem seguir 

anexos planilhas de orçamentos do empreendimento, os custos são extraídos da tabela SINAPI 

(Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índice da Construção Civil), fornecida pelo site da 

Caixa, que são atualizadas de seis em seis mês, variando de estado para estado, podendo ser feito 

download das tabelas gratuitamente pelo site da Caixa, não sendo encontrado o insumo é 

necessário adotar métodos de avaliação de custo.  



 

 

Após retirar o custo dos insumos e equipamentos que serão utilizados na execução da 

tabela SINAPI, atribui-se valores com desoneração, a partir daí são criadas planilhas 

orçamentárias das unidades habitacionais. 

Após cálculo orçamentário se projeta uma planilha de cronograma de execução de obra, 

onde são mostrados processos e a porcentagem de execução que deverá ser entregue por mês, 

sendo um detalhado das atividades e outro global. 

A instalação de obra no local onde foi dado início a Construção das 150 Unidades 

habitacionais, é demonstrada pela placa que descreve informações da obra (Figura 08). 

 

Figura 02: Placa de Instalação de Obra. 

Fonte: Associação de Moradia Emprego Turismo e Renda- AMETUR 

 

Logo após a aprovação e instalação, veio procura pela mão de obra qualificada, a qual 

esteve integrando a equipe de execução, iniciando então a etapa de construção e instalação do 

canteiro de obra. 

Um dos ambientes constituintes da obra é o almoxarifado, onde foi dada entrada e saída 

de materiais sendo uma tarefa minuciosa e de grande responsabilidade, pois todos os serviços 

precisam de insumos. Nesta atividade o Excel é uma das ferramentas de uso contínuo que 

possibilita o controle de material, realizando planilhas de gasto de uma unidade usando de 

modelo para todas as outras casas. Como pode ser visto em apêndice A. 

Após construção do canteiro de obra é estabelecida o início de obra, deu-se início os 

serviços pré eliminares os quais foram medidos e avaliados pelo Caixa, visando o controle de 

execução (figura 09) foi criado uma planilha de monitoramento e porcentagem de obra e que 

deverá ser preenchida mensalmente, onde foi vistoriado pelo engenheiro representante da Caixa, 

nela contém detalhes de todas as atividades realizadas no canteiro, cujo tempo é dividido em 

etapas de medições sendo gerado também através das planilhas gráficos (figura 10)  que  



 

 

representam o que foi executado, a associação tendo uma taxa mínima de 4% de entrega mensal 

de execução para ser repassado a verba, juntamente com a planilha de execução e elaborado 

relatórios técnico social de acordo com as reuniões mensais programadas no cronograma do 

projeto social aonde o social e a engenharia deve caminhar em sintonia, tornando o planejamento 

e gerenciamento essencial para desenvolvimento da obra .  

 

Figura 03: Planilha de Execução de Obra. 

Fonte: Associação de Moradia Emprego Turismo e Renda- AMETUR 

 

Para uma identificação de unidade habitacional, a entidade teve por obrigação, construir a 

casa modelo (Figura 4), a qual contém todos os itens descritos nos orçamentos e na planilha de 

execução de obra, assim todas as outras devem seguir o modelo do mesmo.  

 

Figura 04: Casa Modelo 

Fonte: A autora 

 

O loteamento em estudo tem o prazo de execução estabelecido pela Caixa de 23 meses, 

ocorrendo medições mensais de avanços de obra, o planejamento de ações tornou-se instrumento 

indispensável para o empreendimento, tendo em vista que os repasses de verbas apenas são 

feitos durante o prazo estimulado pelo órgão. 

O encerramento de obra está prevista de acordo com a Caixa para maio de 2017, porém 

pelo gerenciamento, planejamento e desenvolvimento de obra, pode ser que a entrega seja 



 

 

adiantada pela Associação de Moradia Emprego Turismo e Renda- AMETUR, para o final do 

presente ano. 

 

Considerações Finais 
 

Com crescimento significativo da construção civil,o país vem tomando rumos de 

mudanças cruciais, selecionando e exigindo mais dos seus profissionais. Para atender essas 

exigências tem uns grandes desafios de realizar a execução das edificações com qualidade e 

prazo de entrega. Neste momento entra planejamento e gerenciamento de obra, tornando aliado 

no desenvolvimento de grandes empresas. 

 Aperfeiçoar em ferramentas, que sejam eficazes para planejamento faz com que seja o 

diferencial do profissional, pois trazem informações ligeiras e de eficácia suprema que validam o 

planejado.  

Planilhas do Excel mostrou ser o braço direito do engenheiro civil, comparando e 

elaborando tabelas de serviços e tomadas de preços a serem realizados. O MS Project, ajudou a 

confeccionar planejamento determinando ações, metas e caminhos a serem percorridos, gerando 

maior conhecimento das atividades e avaliando aquelas que merecem maior atenção, pois o 

atraso de qualquer uma pode acarretar em grandes atrasos para encerramento de obra.  

Importante destacar que a aplicação dos recursos proporciona grande ganha para o 

produto final que é o planejamento, dentre eles pode-se citar: vistoriar a quantidade de atividades 

realizadas pelas pessoas e equipamentos, vistoriar também a quantidade de material utilizado na 

execução das tarefas, assegurar um alto nível de responsabilidade e compreensão do projeto, 

além de ser mais preciso ao definir o tempo necessário para a conclusão das tarefas. 

São diversos os leques onde um engenheiro civil pode atuar, seguindo uma 

transformação, informatização e atualização de atividades, o profissional deve ter em mente 

planejar, projetar e gerenciar, sendo que estas três atividades estão diretamente e indiretamente 

ligadas entre si e assim, portanto o engenheiro deve sempre estar se renovando e se 

aperfeiçoando nesses quesitos. 
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RESUMO: O manejo da quantidade de água aplicada pelo sistema de irrigação é de grande 

importância para o sucesso e maximização da lucratividade do cultivo, meio ambiente, garantindo o 

êxito do empreendimento irrigado. Portanto, este presente estudo analisou os efeitos de diferentes 

lâminas de irrigação na produtividade do pepino japonês aliada a uma análise econômica do 

processo produtivo em ambiente protegido. O experimento foi conduzido em ambiente protegido 

Departamento de Pesquisa em Olericultura do IF Goiano - Urutaí. O delineamento experimental foi 

o de blocos casualizados (DBC). Os tratamentos foram constituídos de cinco percentuais de lâminas 

de reposição de água no solo 50, 75, 100, 125, 150% baseada na evaporação do tanque e quatro 

repetições. A máxima produtividade obtida foi 1,859 kg planta⁻¹ com aplicação de 185,87 mm, 

correspondendo a 150% e a mínima 1,248 kg planta⁻¹ com aplicação de  61,96 mm, correspondendo 

a 50% da evaporação respectivamente. 

 

Palavras-Chave: manejo, irrigação, evaporação 

 

ABSTRACT: The management of the amount of water applied by irrigation system is of great 

importance for the success and maximizing the profitability of farming, environment, ensuring 

the success of the irrigation project. Therefore, this present study examined the effects of 

different irrigation levels on productivity of Japanese cucumber combined with an economic 

analysis of the production process in a protected environment. The experiment was conducted in 

greenhouse Department of Vegetable Crops Research IF Goiano - Urutaí. The experimental 

design was a randomized block design (RBD). The treatments consisted of five percentage water 

replacement blades in the ground 50, 75, 100, 125, 150% based on the evaporation tank and four 

replications. The maximum yield obtained was 1.859 kg planta⁻¹ with application of 185.87 mm, 

corresponding to 150% and a minimum 1.248 kg planta⁻¹ with application of 61.96 mm, 

corresponding to 50% of evaporation respectively. 

 

Additional Keywords: Japanese cucumber, water depth, productivity. 
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O pepino (Cucumis sativus L.) é uma planta da família Cucurbitaceae, da qual também 

fazem parte outras hortaliças, tais como: abóbora (Cucurbita spp.), melão (Cucumis melo L.), 

melancia (Citrullus vulgaris Schrad), maxixe (Cucumis anguria L.) e chuchu (Sechium edule 

S.W.). É uma cultura de crescimento indeterminado que apresenta seu melhor desenvolvimento 

sob condições de alta temperatura, umidade relativa do ar e luminosidade e com suprimento 

ininterrupto de água e nutrientes (PAPADOPOULOS, 1994), 

O pepino é uma hortaliça muito consumida pelos brasileiros, principalmente em saladas e 

curtido. Possui função econômica, nutricional, social e se adapta bem a temperaturas acima de 

20°C (CARDOSO; SILVA, 2003). 

A partir da década de 80 esta hortaliça passou a ser cultivada em ambientes protegidos 

devido a sua não preferência por temperaturas baixas. Fato que acarretou aumento de 

produtividade, se relacionado com a produção em campo aberto (NOMURA; CARDOSO, 

2000). 

Apesar da importância do cultivo em ambiente protegido para a olericultura brasileira, 

ainda são insuficientes os resultados de pesquisa que subsidiem o aproveitamento do potencial 

dessa tecnologia nas diferentes regiões climáticas do país, especialmente no que tange ao 

adequado manejo da irrigação (SANTOS & PEREIRA, 2004). 

Mais recentemente, Romanini et al. (2010) sintetizaram algumas vantagens na utilização 

do cultivo em ambiente protegido: aumento da produtividade, obter produtos de melhor 

qualidade, precocidade da colheita, controle mais eficiente de pragas e doenças, economia dos 

riscos de alterações climáticas e minimização da competitividade mercadológica do produtor. 

Para Oliveira et al. (2011), ambientes protegidos proporcionam condições ideais para o 

aumento da produtividade. No entanto, é necessário que ocorra um correto manejo do sistema de 

irrigação e da cultura.  A irrigação localizada é a mais indicada para as culturas de alto retorno 

econômico, pois diminui o desperdício de água e os custos operacionais, aumentando, 

consequentemente, a eficiência do sistema. 

A irrigação é uma técnica imprescindível sob ambiente protegido, mas devido o manejo 

inadequado do sistema de irrigação e da cultura pode inviabilizar todo o processo econômico e 

produtivo (OLIVEIRA et al., 2011). Diversos autores vêm comprovando que a irrigação 

promove o aumento na produtividade de diversas hortaliças (CARVALHO et al., 2004; VILAS 

BOAS et al., 2008; BILIBIO et al., 2010), porém o manejo do sistema de irrigação deve 



 

 

propiciar condições adequadas para potencializar o desenvolvimento e produtividade das 

culturas.  

Além disso, o manejo adequado de um projeto de irrigação deve possibilitar maximizar a 

eficiência do uso da água economizar os custos de investimento e operacionais, de forma que a 

atividade se torne lucrativa e sustentável. 

A literatura evidencia os benefícios da irrigação. Entretanto as informações ainda são 

escassas principalmente no que tange ao adequado manejo da irrigação em ambiente protegido. 

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo principal analisar os efeitos de diferentes 

lâminas de irrigação na produtividade do pepino japonês aliadas a uma análise econômica do 

processo produtivo. 

 

Material e métodos 

 

O experimento foi conduzido em ambiente protegido situado na área experimental do 

Departamento de Pesquisa em Olericultura do Instituto Federal Goiano – Câmpus Urutaí 

(IFGoiano), município de Urutaí, GO, à latitude 17º 29’ 10” sul, longitude 48º 12’ 38” oeste, 

estando a uma altitude 697 m, sendo conduzido nos meses de Outubro e Janeiro de 2015. O 

clima da região é classificado como tropical de altitude com inverno seco e verão chuvoso, do 

tipo Cwb pela classificação de Köppen. A temperatura média é de 23ºC no período de Setembro 

a Outubro, podendo chegar até a máxima de 30ºC e, entre os meses de Junho e Julho, com 

mínima inferior a 15ºC. 

 

Figura 1: Local do experimento no IF Goiano Câmpus Urutaí. (2014). 



 

 

Para a avaliação dos elementos meteorológicos foi instalado Termo-Higrômetro Digital 

ao interior de um abrigo meteorológico de madeira, pintado de branco e posicionado ao centro 

do ambiente protegido, a uma altura de 1,5 m. Após o levantamento dos dados, determinaram-se 

as temperaturas e as umidades relativas do ar, máximas e mínimas e, a partir destas, as médias 

em cada dia considerando todo o período experimental. 

Para a obtenção das análises físicas e químicas do solo foram coletadas foram coletadas 

cinco amostras representativas de 0 a 0,20 m e 0.20 a 0,40 m, estas amostras foram enviadas 

para o Laboratório de Solos do IF Goiano – Câmpus Ceres. O solo da área experimental foi 

classificado como Latossolo Vermelho Amarelo distrófico, com textura franco arenosa.  

O preparo do solo foi realizado através de aração mecanizada, com auxílio de um mini 

trator (Tobata), adaptado com enxadas rotativas (Figura 2A). A adubação de fundação não foi 

realizada visto que o solo apresenta elevados teores de nutrientes para garantir a sobrevivência e 

o desenvolvimento inicial das plantas, uma vez que a partir do transplantio a aplicação de 

nutrientes foi realizada através de fertirrigação. A quantidade de N e K2O seguiu as 

recomendações de Carvalho et al. (2013), e constou da aplicação de 120 kg.ha-¹ de N (Ureia) e 

200 kg.ha-¹ K2O (cloreto de potássio). Devido ao elevado teor de fósforo no solo, não houve à 

necessidade de aplicação deste nutriente no experimento. 

A cultivar utilizada no experimento foi a do pepino para conserva (cucumis sativus L.), 

variedade Amour F1 tratada com fungicida thiram. A semeadura foi realizada no dia 16 de 

outubro de 2014 e foram obtidas através da semeadura em bandejas de 162 células (Figura 2B). 

 

Figura 2. Preparo do solo (A) e semeadura das sementes em bandejas (B). IF Goiano Câmpus Urutaí – GO, outubro 

de 2014. 

 

Salienta se que todas as sementes utilizadas neste experimento foram cedidas pela 

empresa Conservas Oderich SA, localizada no município de Orizona GO. 



 

 

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados – DBC (Figura 3). Os 

tratamentos referiam-se a cinco percentuais lâminas de reposição de água no solo (50, 75, 100, 

125, 150%) da evaporação do tanque e quatro repetições. 

 

Figura 3. Designer experimental. 

O experimento foi conduzido em uma área de 70 m², sendo que cada parcela 

experimental apresentava um comprimento de 2,5 m e largura de 1 m (Figura 4A),  constituída 

por duas linhas de irrigação, ou seja, uma linha lateral para cada fileira de planta. As parcelas 

experimentais (canteiros) perfaziam uma área de 40 m², totalizando 24 plantas por cada parcela 

(Figura 4B). As mudas foram transplantadas para as parcelas experimentais aos 10 dias após a 

semeadura com espaçamento de 0,20 m entre plantas e 0,80 entre linhas.  

 

Figura 4.  Dimensionamento das parcelas (A) e espaçamento entre plantas e linhas (B). 

 

O experimento teve início com o transplantio das mudas para área experimental no dia 29 

de Outubro de 2014 e término com a última colheita no dia 05 de Janeiro de 2015 totalizando 82 

dias de cultivo. 



 

 

Para o controle da irrigação teve como referência o tratamento de 100% de reposição de 

água, de maneira que se eleva a umidade do solo à capacidade de campo, considerando a 

profundidade média do sistema radicular da planta de 0,30 m. 

A aplicação dos tratamentos de diferentes lâminas de reposição de água iniciou-se a 

partir dos 44 dias após o transplantio (DAT) das mudas, período este necessário para o 

estabelecimento e a climatização das mudas, dentro do ambiente protegido. Assim, o manejo da 

irrigação neste período foi realizado utilizando a evaporação de 100% do tanque, sendo aplicada 

a mesma lâmina de irrigação para todos os tratamentos. 

O manejo da irrigação foi realizado através de um tanque evaporímetro com altura de 24 

cm e 52 cm de diâmetro, colocado no centro do ambiente protegido, sendo instalado sobre 

estrado de madeira pintado de branco a 15 cm do solo, com a finalidade de evitar trocas 

energéticas com o solo, o que pode aquecer a massa líquida e interferir na evaporação. Portanto 

o manejo da irrigação foi realizado através da demanda evapotranspirométrica da cultura, sendo 

utilizando os mesmos procedimentos utilizados para o manejo de irrigação com base na 

utilização do Tanque Classe A, metodologia já difundida na agricultura irrigada.  

A evapotranspiração de referência (ETo) foi obtida a partir da evaporação média da água 

contida no tanque evaporímetro. O nível inicial da água era de 4 cm abaixo da borda superior do 

tanque. Assim, a profundidade máxima de água no tanque evaporímetro foi de 20 cm. O 

reabastecimento era promovido sempre que o nível da água atingisse 7 cm da borda superior 

(SALOMÃO, 2012).  

A leitura do nível da água no tanque evaporímetro foi realizada diariamente sempre pela 

manhã, em intervalos de 24 horas, assim as irrigações eram efetuadas obedecendo aos 

tratamentos, ou seja, lâminas de irrigação provenientes de 50, 75, 100, 125, 150% da evaporação 

do tanque evaporímetro. 

Depois de estimada a evapotranspiração de referência (ETo), pode-se calcular a 

evapotranspiração potencial da cultura (ETc), obtendo-se assim a quantidade de água consumida 

pela cultura, que foi a base para o cálculo da lâmina de água que foi reposta pela irrigação. 

A metodologia de cálculo utilizada neste experimento é descriminada a seguir pela 

(Equação 1). 

ETo = Ev x Kt                                                                                                                                                                                                                              

em que: 



 

 

ETo = evapotranspiração de referência (mm dia
-1

); 

Ev = evaporação da água observada no tanque evaporímetro (mm dia
-1

); 

Kt = coeficiente do tanque (adimensional). 

A evapotranspiração potencial da cultura foi estimada pela (Equação 2). 

ETc = ETo . Kc                                                                                                           

em que: 

ETc = evapotranspiração potencial da cultura (mm dia
-1

); 

ETo = evapotranspiração de referência (mm dia
-1

); 

Kc = coeficiente da cultura (adimensional). 

O sistema de irrigação utilizado foi o gotejamento (Figura 5A), onde cada linha de 

plantio recebeu uma linha lateral de irrigação (tubo gotejador autocompensante) de 18 mm de 

diâmetro, com emissores espaçados entre si a 0,3 m. Os emissores fornecem uma vazão de 1,6 L 

h
-1

 e trabalharam com pressão de serviço de 10 m.c.a. O sistema de bombeamento (Figura 5B) 

foi composto por conjunto motobomba de ½ cv. Este sistema de bombeamento foi responsável 

pelo fornecimento de água e fertilizantes ao sistema de irrigação. Logo após o sistema de 

bombeamento foi instalado um filtro de tela de 120 mesch, registros e manômetros para aferição 

da pressão do sistema de irrigação. 

 

Figura 5. Sistema de irrigação localizada por gotejamento (A) e sistema de bombeamento (B). IF Goiano Câmpus 

Urutaí – GO, novembro de 2014. 

 

As plantas foram tutoradas por meio de fitilhos com uma base de sustentação de oito fios 

de arame liso fixados em mourões de aroeira até a altura de 2,20 m aos 18 DAT (Figura 6A), 

feito o desbaste de todas as ramificações dos internódios, frutos e a poda a uma altura de 0,40 m 

do solo para o melhor desenvolvimento da planta, segundo técnico da empresa Conservas 

Oderich SA. (Figura 6B), evitando o crescimento desordenado e facilidade na colheita. 



 

 

 

Figura 6. Tutoramento das plantas (A) poda das ramificações (B). 

 

Durante o experimento foram efetuados o controle de plantas daninhas através de capina 

manual e o controle de pragas e doenças, foram efetuados de acordo com as necessidades 

fitossanitárias, sendo necessária aplicação de defensivos (ACTARA 250WG) para o controle de 

mosca branca e pulgão. Aplicação da calda bordalesa no controle de fungos. 

A partir dos 44 DAT, iniciou-se as colheitas que foram feita diariamente, sendo colhido 

os frutos que atingissem o ponto de colheita entre 7 a 8 cm classificado comercialmente de 

acordo com a empresa Conservas Oderich SA., os quais foram identificados, contados e pesados 

e contabilizando. Após a colheita os frutos foram pesados utilizando uma balança analítica, com 

precisão de ± 0,001g. O comprimento dos frutos e seus diâmetros foram determinados com 

auxílio de um paquímetro com precisão de ± 1 mm. 

Ressalta se que foram utilizadas quatro plantas por parcela sendo identificadas 

aleatoriamente para coleta diária dos frutos de pepino. 

As características avaliadas na cultura foram; diâmetro do fruto (DF), comprimento do 

fruto (CF) e produtividade (P). 

A eficiência do uso da água foi determinada em função da relação entre os valores de 

produtividade (kg ha
-1

) e as respectivas lâminas de irrigação aplicadas (mm) em cada tratamento, 

sendo os resultados expressos em kg ha
-1

 mm
-1

 conforme citado por Sammis (1980). 

Os dados quantificados foram submetidos a análise de variância (ANOVA). A 

normalidade foi verificada pelo teste de aderência de Lilliefors e, de forma complementar, 

visualmente pela simetria do histograma obtido pelo programa SAEG (Sistema de Análises 

Estatísticas e Genéticas) (RIBEIRO JUNIOR & MELO, 2008). De acordo com esse 

procedimento, todas as variáveis analisadas seguiram distribuição normal. Após a verificação da 



 

 

significância (ou não) da ANOVA as médias foram comparadas utilizando o teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

Resultados e discussão 

 

Os dados diários de temperatura e umidade relativa do ar, registrados dentro da casa de 

vegetação durante o período experimental são apresentados na Figura 7. É possível observar uma 

diminuição de temperatura à medida que iniciou o período chuvoso. Observou-se que após o 

DAT as temperaturas situaram-se próximas ou inferiores a 30°C, as mínimas a 19°C. Os valores 

médios de temperatura máxima e mínima foram entre 30 a 19,5°C e a média durante o período 

foi de 28,3°C. A umidade relativa média do ar foi de 53%, com máximas entre 73 a 91% e 

mínimas entre 21 a 52%.  
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Figura 7. Temperatura (acima) e Umidade Relativa (abaixo) média durante o período experimental. IF Goiano-

Câmpus Urutaí, Urutaí, Goiás.  



 

 

Segundo Sganzerla (1990), a paralisação do desenvolvimento da planta se dá com 

temperatura do ar de 10 a 12 ºC, sendo a faixa considerada ótima de 20 a 25ºC durante o dia e de 

18 a 22 ºC à noite.  

Tais condições climáticas (Sganzerla, 1995), podem ter afetado o crescimento, a floração 

e a frutificação das plantas, redundando em baixas produtividades, de acordo com dados técnicos 

para o pepino. A mesma situação foi observada por Santos (2002), que obteve produção reduzida 

para o pepineiro em ambiente protegido. A Figura 7 mostra as condições climáticas por meio das 

temperaturas e umidade relativas do ar durante a condução do experimento em função do tempo, 

a partir do início dos tratamentos, aos 22 DAT. 

Os valores acumulados do percentual das lâminas de irrigação aplicadas nos tratamentos 

são encontrados na Figura 8. Pode-se observar que a maior quantidade de água utilizada nos 

diferentes tratamentos foi obtida na lâmina de irrigação de 150%. 

 

Figura 8. Total de lâminas de irrigação aplicada e Eficiência do uso da água. 

 

Nos diferentes tratamentos determinou-se o turno de rega de dois dias. Foram realizadas 

vinte e quatro irrigações no período de avaliação. Todavia, a eficiência do uso de água (EUA) 

não apresentou comportamento semelhante, sendo que na lâmina de 75% observou-se a máxima 



 

 

eficiência (1143,65 kg ha
-1

.mm
-1

). As maiores lâminas aplicadas resultaram em menor eficiência 

de água (Figura 10). Para os demais tratamentos pode-se observar uma tendência contínua da 

relação á quantidade total de água aplicada em função de suas respectivas lâminas, sendo a 

menor lâmina total aplicada de 61,96 mm na lâmina de 50% e a maior de 185,87 mm na lâmina 

de 150%.  

O diâmetro das plantas de pepino não sofreu influência significativa entre os fatores de 

diferentes lâminas de irrigação de água no solo durante o período de coleta dos dados das plantas 

(Tabela 1). Considerando-se o comprimento do fruto, pode-se observar que não houve diferença 

significativa por os frutos ser coletados entre 70 a 80 mm, de acordo com as normas comerciais 

da empresa Conservas Oderich SA.  

Tabela 1. Valores médios do diâmetro, comprimento do fruto e produtividade do pepino para 

conserva cv. Amour F1 sob diferentes lâminas de irrigação (50, 75, 100, 125, 150%), sob 

condições de cultivo protegido. IF Goiano-Câmpus Urutaí, Urutaí, Goiás. 

 Diâmetro fruto (mm) Comprimento fruto (mm) Produtividade (kg/planta) 

T1 21,85 ± 0,20 b 77,36 ± 0,61 a 1,248 ± 0,117 c 

T2 22,16 ± 0,21 ab 78,27 ± 0,63 a 1,762 ± 0,145 ab 

T3 22,17 ± 0,21 ab 77,92 ± 0,58 a 1,749 ± 0,179 ab 

T4 22,13 ± 0,24 ab 77,28 ± 0,52 a 1,507 ± 0,124 bc 

T5 22,53 ± 0,22 a 78,06 ± 0,72 a 1,859 ± 0,166 a 

F 2,42 0,62 9,39 

P 0,04 >0,05 0,00 

CV 7,19 6,16 11,80 

 

De acordo com o exposto na análise estatística, houve diferenças estatísticas para a 

produtividade dos frutos submetidos a diferentes lâminas de irrigação de água no solo. A 

produtividade mais baixa foi observada em 50%, com valores intermediários entre 75 e 125% e 

o maior valor em 150% da lâmina de irrigação utilizada. Para a cultura da berinjela Moura e 

Carvalho (2014) concluíram que a produtividade teve um aumento em tratamento que se aplicou 

quantidade de água superior aos demais, nesse caso, havendo um maior volume de água evitou o 

efeito negativo de um possível déficit hídrico para a cultura. 



 

 

É indispensável destacar que a produtividade das culturas, de maneira geral, pode ser 

relacionada ao desenvolvimento vegetativo das plantas, o que, dentre outros fatores, é 

influenciado pela adição de nutrientes aplicados e disponibilizados às plantas por meio da 

presença de água no solo.  

As maiores produtividades deste experimento foram obtidas com lâminas de irrigação de 

75, 100, 150%. De maneira geral, observou-se, para o tratamento de 150% a maior 

produtividade de 1,859 kg planta⁻¹, contra 1,749 kg planta⁻¹, Silva et al (2011) também 

verificaram aumento da produtividade em irrigações próximas a 150% da evaporação do tanque 

evaporímetro. De acordo com dados técnicos para esta cultura, a média de produção por planta 

obtida comercialmente de acordo com a empresa Conservas Oderich SA. está entorno de 2 a 3 

kg planta⁻¹, mas a média obtida neste experimento foi baixa por esta entre 0 a 2,0 kg planta⁻¹, o 

que leva a crer que esta redução pode ser devido ao fato do pouco conhecimento prático da 

cultura, atrasos em desbastes, colheita e adubação em todas as fases de desenvolvimento da 

cultura. 

De mesmo modo, a produtividade pode ter sido afetada pelas temperaturas e umidades 

ocorridas fora das faixas recomendadas para o cultivo do pepino em casa de vegetação 

(Sganzerla, 1995). A mesma conclusão foi tirada por Santos (2002), que também observou 

produção reduzida para esta cultura em ambiente protegido. Na Figura 8, verifica-se o consumo 

de água no experimento, o volume total de água consumido durante todo o ciclo e a eficiência do 

uso da água para cada tratamento. 

Torna-se importante utilizar um manejo adequado da cultura e da irrigação por fatores 

econômicos relacionados ao custo da água no processo produtivo, o que permite ao produtor um 

incremento na produção e um maior retorno financeiro (Santos, 2002). Nesta conformação, as 

relações entre as lâminas de irrigação aplicada e as eficiências de uso de água obtidas permitem 

o conhecimento da forma como a planta está utilizando a água no processo de transformação em 

produto comercializável (Oliveira, 1993). 

O presente trabalho demonstra uma importante observação acerca do manejo da água de 

irrigação em cultivos de hortaliças frutos demonstrado na figura 9. Ou seja, não necessariamente 

a maior disponibilidade de água aplicada em determinado vegetal acarretará a maior eficiência 

do seu uso pela planta com reflexo na sua produtividade. Plantas de pepino de indústria para 



 

 

conserva, de acordo com as condições experimentais adotadas, obtiveram maiores rendimentos 

no tratamento onde não necessariamente utilizou-se a maior quantidade de água. 
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Figura 9. Valores médios de produtividade kg planta⁻¹ do pepino indústria para conserva cv. Amour F1 sob 

diferentes lâminas de irrigação (50, 75, 100, 125, 150%) sob condições de cultivo protegido. *Valores de 

produtividade padrão estabelecidos de acordo com as normas da empresa Conservas Oderich SA. IF Goiano-

Câmpus Urutaí, Urutaí, Goiás. 

 

Conclusões 



 

 

A maior produtividade foi observada para o tratamento onde se aplicou a maior lâmina de 

irrigação, correspondendo a 1,859 kg planta⁻¹, entretanto estudos devem ser realizados para 

avaliar a rentabilidade econômica principalmente em regiões onde o fator água e limitante. 
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RESUMO: Um dos grandes problemas sofridos em toda a sociedade brasileira se atribui ao fato da 

sociedade sempre querer produtos com qualidade, independente de qual setor seja atribuído. Na 

engenharia, os serviços prestados ao contratante, sempre requerem uma boa qualidade, ou então o 

profissional pode enfrentar muitos problemas, como também prejudicar sua reputação frente aos 

seus futuros clientes. Baseado nisso, este artigo tem como finalidade, verificar as condições 

apresentadas por uma construtora na cidade de Três Marias-MG, onde foi possível analisar a 

implantação do sistema de qualidade e as ferramentas utilizadas no processo. Após montar a 

estrutura final, foi feito um estudo de caso, demonstrando uma análise sobre a normatização e 

certificação destacando assim todas as ferramentas necessário no processo da gestão da qualidade e 

conclui-se que a qualidade é de grande valia para o crescimento da empresa. 

 

Palavras-chave: IS0 9001, Engenheira Civil e Qualidade 

 
ABSTRACT: One of the great problems suffered in the whole Brazilian society is attributed to 

the fact that society always wants quality products, regardless of which sector is attributed. In 

engineering, the services provided to the contractor, always require a good quality, or else the 

professional can face many problems, but also undermine their reputation vis-a-vis their future 

clients. Based on this, this article aims to verify the conditions presented by a construction 

company in the city of Três Marias, MG, where it was possible to analyze the implementation of 

the quality system and the tools used in the process. After setting up the final structure, a case 

study was carried out, demonstrating an analysis of the standardization and certification, thus 

highlighting all the necessary tools in the quality management process and concluding that 

quality is of great value for the company's growth. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As empresas procuram melhorar a capacidade do seu produto ou serviço, devido à 

globalização faz o que todos os empresários tenham visão de negócio mais ampla e certificada, 

sempre com raciocínio de gerar beneficio na qualidade. 
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A certificação da ISO 9001 é importante para facilitar na estrutura organizacional da 

empresa, nos processos de vitalidade, através de documentos, formulários e registros na qual 

auxilia em controle total de qualidade, mostrando de forma satisfatória e eficiente a organização 

do seu negócio. (MELLO eat al.,2009).  

 

A gestão da qualidade pode ser entendida como uma estratégia competitiva cujo 

objetivo principal se divide em duas partes: Conquistar mercados e reduzir 

desperdícios. Para conquistar mercados, é preciso atender aos requisitos dos clientes. O 

raciocínio e muito simples: clientes satisfeitos representam faturamento, boa reputação, 

novos pedidos, resultados para empresa, empregos e remuneração para os 

funcionários.’(RIBEIRO eat al, 2007,p.23) 

 

O objeto a ser abordado foi desenvolvido para mostrar o relevante do sistema de 

qualidade, ou seja, do processo de gestão da construtora. São através da implantação as empresas 

estarão mais estruturadas, desenvolvendo uma maneira eficiente de reduzir custos e melhorar o 

sistema geral da empresa. 

A construção civil no momento busca cada dia mais uma capacitação no sistema de 

qualidade, empresas estão mais atendas a satisfação do cliente, são através destes métodos que 

pequenas empresas se tornaram grandes. Ressaltando que uma organização com a certidão de 

qualidade será reconhecida por toda a sociedade com uma empresa organizada e estruturada. 

Conforme demanda as empresa estão cada dia mais em busca de soluções para a 

qualidade, pois o mercado esta concorrida e as de pequeno porte necessitam de adequarem neste 

cenário, para resistir e necessário a qualificação da sua equipe e a gestão da qualidade, assim 

estará equilibrada. (CAMFIELD, POLACINSKI, GODOY; 2006). 

O sistema da qualidade é essencial para o desenvolvimento da empresa, são através deste 

método obterão ganhos visíveis no mercado, surgindo também possibilidade de exportar mão de 

obra qualificada para um mercado cada dia mais exigentes. Uma empresa certificada terá 

obtenção de uma excelente ferramenta que possibilita a otimização de diversas funcionalidades 

dentro da empresa, destacando diminuição de custo e o desperdício no canteiro de obra, pois o 

sistema busca eficiência no processo. 

Neste artigo, estima-se mostrar o benefício na ISO 9001 na empresa de construção civil, 

o processo de implantação, destacando o objetivo e comparando o sistema de qualidade gerando 

informações recolhidas no processo de construção. São através destas informações vamos 

evidenciar a importância da qualidade no processo construtivo. 



 

 

Objetivos 
 

Objetivo Geral 

 

 Analisar a implantação do sistema de gestão de qualidade em Construtora de Três 

Marias/MG. 

 

Objetivos Específicos 

 Apresentar, através de uma revisão bibliográfica, como introduzir Processo de Gestão de 

Qualidade - ISO 9001- 2008, no mercado construção civil. 

 Determinar as ferramentas que são aplicadas nas etapas da obra. 

 Mostrar, através do um estudo de caso, averiguação sobre o processo da certificação da 

qualidade, verificando as mudanças que obtiveram com a implantação e demonstrando os 

ganhos gerados no processo.  

 

Metodologia 

 

Este estudo foi elaborado na cidade de Três Marias, que esta situada as margens da BR-

040, no estado de Minas Gerais, inserida na região central de Minas Gerais. Limita-se ao Norte 

com a cidade de Pirapora, a Leste com Curvelo, ao Sul com as cidades de Sete Lagoas e Pará de 

Minas, a Noroeste com Paracatu e a Sudoeste com Pato de Minas e Bom Despacho, sendo seu 

principal atrativo o imenso e lindo Lago de Três Marias e a represa do Rio São Francisco sendo 

abençoados por lindas florestas de buritis e veredas. 

Sua economia é embasada no setor industrial de produção de zinco e energia elétrica, 

sendo as empresas destaques Votorantim (metalurgia) que gera emprego e contratos 

empresariais principalmente na área civil e Cemig (usina hidrelétrica) estão presentes ainda a 

pesca e o turismo, vinculados ao rio São Francisco. 

Com desígnio de verificar a aplicação do Sistema da Qualidade e sua importância, 

desenvolvemos o estudo de caso em uma empresa que possui o Certificado ISO 9001, na qual 

adotamos o método de pesquisa, desenvolvemos o estudo com as teóricas do conceito do SGQ. 



 

 

Realizamos assim um analise na Empresas A relacionada ao ramo da construção civil, na 

qual amplificamos o recolhimento de dados importantíssimo do Sistema de Gestão, deste modo 

evidenciando a ISO 9001:2008, para o desenvolvimento do da pesquisa acompanhamos todos os 

processos construtivos da obra. Para melhor desenvolvimento do trabalho buscamos depoimento 

do responsável pela empresa e um funcionário, para destacar quais os benéficos que obtiveram 

na implantação da ISO 9001.  

Para a elaboração da pesquisa e análise de implantação foi desenvolvido o levantamento 

de dados na obra que esta em processo de construção. Foi feito com base nas informações 

fornecidas pelo seu coordenador da qualidade. 

E por fim, foi feito o comparativo de vantagens e desvantagens da certificação ISO, 

destacando a melhoria e as ferramentas necessárias para o processo de qualidade sendo 

destacado com fotos, relatório e as ferramentas para o controle da qualidade na obra que esta 

desenvolvendo. 

Resultados e Reflexões 

 

Empresa: Construtora A: 

 

A Construtora A, influi o seu desenvolvido aproximadamente há 20 anos, desenvolvendo 

em vários setores, comercial e industrial, sobressaindo pela qualidade do serviço e produto, 

sendo excelente na prestação serviço, constatado pela segurança, qualidade e satisfação em 

prazos e contratos. 

Comprometida em executar desenvolver serviços terceirizados, sendo sempre parceiro do 

cliente, oferece e garantindo agilidade, segurança, padrão de qualidade rigorosamente, 

responsabilidade técnica e baixo custo operacional, assumindo a gestão global dos serviços com 

qualidade, responsabilidade e segurança, ressaltando que é uma empresa com o selo da ISO 

9001- 2008. 

Tempo de certificação = 8 anos  

 

Descrição da obra 

 



 

 

O estudo de caso foi realizado em uma obra que visa a construção de um Escola 

Municipal, no período de Julho/2015 a Dez/2015, localizado no município de Três Marias. O 

escopo compreende a construção civil e arquitetônica, a montagem eletromecânica e o 

fornecimento de todo material e equipamentos necessários para construção (figura 4) seguem 

abaixo os itens da obra: 

Área total do terreno: 9572,00 m² 

Área verde: 4242m² 

Ginásio esportivo: 1141m² 

Bloco administrativo: 157,21m² 

Laboratório de informática: 53m² 

Biblioteca e sala de reunião: 157,21m² 

Bloco sanitário: 70m² 

Bloco alimentação: 360m² 

Bloco pedagógico I: 209,24m² 

Bloco pedagógico II: 209,24m² 

Área total edificada: 2357,12m² 

 

Políticas da Qualidade  

 

A Política e Objetivos da Qualidade do Sistema de Gestão da Qualidade da Empresa A, 

deve ser divulgados a todos os profissionais, visando a sua compreensão e o conseqüente 

direcionamento de suas atividades, sendo assim a Política (figura 3) é: 

“Trabalhar com Segurança, Qualidade, Responsabilidade e Comprometimento,” através 

da busca da Satisfação de nossos Clientes; 

“Melhoria continua dos processos construtivos e do Sistema de Gestão da Qualidade e 

atendimento aos requisitos”; 

“Busca da sustentabilidade nas obras” 

Foi desenvolvido o treinamento com todos os funcionários sobre a política da qualidade, 

distribuindo vários cartazes e faixa, como existem alguns funcionários sem formação escola, foi 

feito um crachá com os dados da política, sendo itens de grande valia para o conhecimento e a 

implantação do sistema, pois facilitou a divulgação para todos. 

 



 

 

 
Figura 03: Crachá sobre a Política da Qualidade 

Fonte: Construtora A, 2015 

 

 Essa imagem ilustra os parâmetros da política da construtora A. Onde é notório 

identificar sua missão em agradar seu cliente, e manter uma boa índole frente à sociedade. 

 

 Plano de Qualidade da Obra (PQO)  

 

A Construtora A, para esta obra citada, desenvolveu e documentava o respectivo Plano 

da Qualidade da Obra (figura 4), consistente com os outros requisitos do Sistema de Gestão da 

Qualidade, conforme organograma, um ferramenta essencial para divisão de responsabilidade da 

obra, pois cada responsável tem sua diretriz e sua ligação entre cada setor. 

 

 

Figura 04: Organograma da obra da Construtora A 

Fonte: Construtora A, 2013. Elaboração: Teixeira 2012. 

 



 

 

Estrutura organizacional da obra, incluindo definição de responsabilidades específicas. 

Esse é o organograma apresentado pela construtora A. 

 

Lista mestra dos Documentos da Qualidade  

 

A Construtora possuía lista que controlam as versões e datas dos documentos do sistema 

da qualidade, ressaltante que são documento utilizado no processo construtivo, que são:  

FVS – Ficha de Verificação de Serviços  

IS – Instrução de Serviço 

RAPM - Recebimento, Armazenamento e Preservação de Materiais   

 

Programas de treinamento específico da obra  

 

Os treinamentos são desenvolvidos em todo o andamento da obra, ou seja, de acordo com 

cada função, conforme a evolução dos serviços estabelecida no cronograma físico da obra, todos 

os treinamento foram feitos pelo responsável, sendo de total relevância a participação do 

colaborador. Desde modo dos os treinamentos são importantes para cada atividade, pois 

colaborador treinando evitar o retrabalho. 

 Os treinamentos foram ministrados pela própria empresa, sendo que os instrutores são 

selecionados da seguinte forma: 

 

Tabela1: Tipos de Treinamento 

Tipo de Treinamento Instrutor Responsável  

Política da Qualidade 
Engenheiro, Mestre, Estagiário e  

Técnico 

Segurança do Trabalho 
Técnico de Segurança, engenheiro, 

Mestre e Estagiário 

IS - Instrução de trabalho- Execuções 

Civis 
Engenheiro, Mestre e Técnico 

IS - Instrução de trabalho- Equipamentos 
Técnico de Segurança, engenheiro, 

Mestre e Estagiário 

RAPM - Recebimento, Armazenamento e 

Preservação de Materiais 
Engenheiro, Mestre e Técnico 

Fonte: Construtora A, 2015. 



 

 

 

IS – Instrução de Serviço: 

 

Conforme o manual da Qualidade, todos os treinamentos eram seguindo de acordo com a 

instrução de serviço, destacando assim todos os critérios para a realização da atividade, sendo 

esta ferramenta de grande valia para qualidade do serviço. 

 

Lista de Presença em Treinamento LPT: 

 

Todo treinamento ou palestra era registrado conforme lista sendo documentada e 

assinada por todos os participantes, necessária para organização dos documentos. Ressaltando 

que e um objetivo do treinamento e os conteúdos ministrados 

 

Controles De Equipamentos De Medição E Monitoramento 

 

Tendo o controle de todas as ferramentas necessário, sendo monitorados, sendo 

verificação a cada quatro meses, a calibração a cada 3 anos. Esta ferramenta e muito útil para 

qualidade dos serviços, pois terá as ferramentas conforme norma, que são esquadro, trena, nível 

de bolha e régua paralela, são preenchidas dos os dados conforme verificação do equipamento 

calibrado. 

 

Fichas de verificação de serviços 

 

Estas fichas são para checar cada serviço e sua realização, na qual e essencial para o 

controle da produção, evitando assim o retrabalho. Sendo preenchidas pelo responsável da área, 

ou seja, auxiliar de engenharia ou estagiário, tendo a função controlar todas as etapas da obra.  

 

Check-list de Entrega de Obra 

 

Este procedimento e total importância foram realizados para inspecionar o final da obra, 

ou seja, uma vistoria total para entrega para o proprietário. Esta vistoria foi desenvolvida pelo 

Planejamento e a Fiscalização, na qual observa toda a estrutura da construção destacando assim 

sua qualidade, desenvolvendo o preenchimento de todos os itens do chick- list. 

 

RAPM - Recebimento, Armazenamento e Preservação de Materiais   



 

 

É um formulário para o controle de recebimento, armazenamento e preservação de 

materiais e equipamentos. Destacado que o responsável devera cumprir todas as exigências das 

normas que consta no formulário. Nesta obra formação feitas às identificações de material e 

equipamento, sendo armazenado com descrito no formulário. O responsável por este 

recebimento é o almoxarife da empresa, utilizou dos os critérios nesta obra. Ressaltando que este 

procedimento e total necessidade para organização da obra e para qualidade do serviço.  

 

FLO - Folha de ocorrência de Obra 

 

É um documento preenchido diário, com o objetivo de registrar todas as ocorrências a da 

obra, uma ferramenta que auxiliar na fiscalização, tendo registros e avaliação de todo 

andamento. Esta ferramenta foi necessária para o desenvolvimento da obra, com objetivo de 

destacar a qualidade sendo ferramenta chave para o sucesso da obra. Os responsáveis  

ferramenta e o supervisor ou encarregado da obra.  

 

Profissionais da empresa  

 

No desenvolvimento da obra destacamos as ferramentas utilizadas no processo da obra 

como forma de qualidade, ou seja, gerar a qualidade do serviço, de acordo com o colaborador ele 

relata a importância da qualidade, registrando assim que todos os colaboradores estão satisfeito 

com processo.  

“Tenho enorme satisfação de fazer parte desta empresa, após a implantação da ISO vejo o 

quanto à empresa desenvolveu e se organizou. Temos mais oportunidade e somos mais treinados 

em cada função, isso ajuda para desempenhar um serviço de qualidade, e somos mais 

reconhecidos  e mais orientados pelos nossos gestores. “(Funcionário da Empresa A, 2016 ). 

Destacando assim satisfação do proprietário em ter o selo da qualidade, relatou que 

tiveram enorme dificuldade com a implantação, mais através da motivação de todos alçaram o 

objetivo separado, ressaltando que todas as ferramentas são essenciais para o controle da 

qualidade, e são através das mesmas que obtiveram resultados satisfatórios. 

“Com a implantação da ISO, alcançamos muitos objetivos, principalmente o reconhecimento no 

mercado; tivemos mais vantagens com a concorrência, fora ainda conquistamos um 

planejamento mais eficaz e com mais controle das nossas atividades, com isso obtivemos a 



 

 

redução do custo. Hoje posso dizer que somos uma empresa organizada com o selo de qualidade, 

pois o nosso objetivo e faz serviço com qualidade”. (Representante Legal da Empresa) 

Considerações Finais 

 

Conclui-se que a ISO, contribui de maneira significativa em uma empresa, pois, ela 

auxilia na organização, e na qualidade dos serviços desempenhados por uma organização. Desde 

modo os empresários desenvolvem melhor seu negocio, melhorando a capacitação dos 

colaboradores, com o propósito de executarem com êxito cada tarefa da construção civil. Desta 

maneira, os seus clientes ficaram mais satisfeitos com a empresa em questão, e seus funcionários 

também. 

O procedimento construtivo aplicado em conformidade com a norma será mais eficaz 

profissionalmente e mais seguro. Portanto, é importante que a ISO, seja aplicada em todos os 

processos da empresa, visando melhorias construtivas.  
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RESUMO:A Banalização nas redes sociais se trata de postagens de indivíduos em diferentes 

situações em diversas ocasiões como: acidentes, guerras, crimes, assassinatos, terrorismo, fome, 

abandono, tudo tem sido destaque nos meios de comunicações intelectuais. Entretanto, a publicação 

de imagens trágicas precisa ser revista e refletida, na qual não respeita os direitos humanos. A 

proposta deste artigo é a conscientização e orientação sobre a divulgação de imagens ou vídeos, sem 

a devida autorização de quem é de direito, pois, a devida postagem sem autorização além de gerar 

dano material ou moral, quem expõe o outro incorre conforme a carta maior é considerado crime e 

cabe indenização segundo o código civil. 

 

Palavras-chave: Redes Sociais, Banalização, exposição 

 

ABSTRACT: The Trivialization in social networks it is posts from individuals in different 

situations on several occasions as: accidents, war, crime, murder, terrorism, hunger, 

homelessness, everything has been featured in the media of communications intellectuals. 

However, the publication of tragic images need to be reviewed and reflected, in which does not 

respect human rights. The purpose of this article is the awareness and guidance on the 

dissemination of images or videos, without the proper authorization of who is right, because, due 

posting without authorization in addition to generating material damage or moral, who exposes 

the other incurs as the letter is considered a crime and it damages according to the civil code. 

 

Keywords: Social Networks, Trivialization, exposure. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente com o fácil acesso às redes sociais é notável que o sofrimento alheio tornou-

se irrelevante. É preocupante como a vida moderna se tornou em que a humanidade está 

atribuindo para o sofrimento do outro. A forma como as pessoas se tornaram indiferentes para 

com as outras ou com um olhar evasivo diante de um de uma motociclista dirigindo uma 

motocicleta em alta velocidade, e logo após vem a acontecer um acidente envolvendo o 
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condutor, e consequentemente, a maioria das pessoas não o ajudam, mas fotografam ou gravam 

o episódio para que em um momento posterior possam divulgar a situação.  Pois casos similares 

a este será abordado no presente trabalho. 

 

Banalização no Cotidiano 

 

A banalização da morte e do sofrimento tem se espalhado rapidamente, através das redes 

sociais, tais como whatsapp, facebook, twiter e dentre diversas outras. Existem pais que mal 

sabem como se utilizam um smartphone ou computador, e que compram para os filhos, e 

consequentemente estes não tem a capacidade de compreensão da realidade em que vivemos 

atualmente, em virtude de sua tenra idade, e fazem a má utilização de certos conteúdos 

impróprios, compartilhando-os indevidamente contribuindo para a propagação da dor que se vê 

estampando a tela de seus smartphones. Logo, a humanidade vai se tornando cada vez mais 

inflexível, ao que deveria causar-lhe compadecimento com o sofrimento alheio. No entanto, o 

que se nota é que a nova geração faz desta propagação como um hábito rotineiro, e são incapazes 

de se sensibilizar e ajudar ao próximo nas dificuldades. 

 

São tantas informações que a gente não tem tempo de processar. Um exemplo de que as 

gerações que povoam as redes sociais não são tão alienadas como pensávamos foi esse 

movimento recente que envolveu uma enorme quantidade de brasileiros em prol de 

melhoria da aplicação da gerência do dinheiro público. Não há desrespeito à autoridade, 

mas um posicionamento. Isso pode ser dado o mérito à interação nas redes sociais. (I 8 

– Administrador, 38 anos) 

 

De acordo com o Administrador, existe uma enorme de quantidade de conteúdos para se 

processar, e se queixa de não haver nem tempo para absorvê-las, e cita um acontecimento 

ocorrido em decorrência das redes sociais, mostrando o alinhamento e a grande repercussão que 

é gerada pelos meios de comunicações. 

Há, no indivíduo uma tendência de gostar de ver o sofrimento do outro e compartilhá-lo. 

Pois é de praxe nos deparar com fatos não rotineiros do nosso dia a dia, e que por ser algo novo 

todos tendem a se alegrar com o acontecimento ruim, pois para estas pessoas que só pensam em 

si próprias, a infelicidade alheia proporciona a elas uma satisfação como se tivesse recebido um 

presente. 

 



 

 

Não gosto de me expor em redes sociais. Detesto o que as pessoas fazem no Facebook. 

Expõem suas vidas... a interação que eu vejo é somente de futilidades. Tem os grupos 

de estudos, mas quem tem tempo para isso? Esse Facebook é um ladrão de tempo... é 

um vício na vida do cidadão. Poderia ser usada produtivamente, mas o mundo real não 

permite...a não ser que você não faça mais nada nessa vida senão viver no mundo 

virtual. (I 4, Farmacêutico, 23 anos) 

 

De acordo com o farmacêutico, a exposição nos grupos de interação social são coisas 

fúteis as quais as pessoas não refletem sobre as informações, tornam-se superficiais e não 

acrescentam nada na formação de um individuo. Não é preciso dizer da importância e 

crescimento acelerado das redes sócias em todo o mundo. Revoluções começaram por elas, 

notícias de tragédias se espalharam por elas, fenômenos relâmpagos da internet surgem delas. A 

sociedade contemporânea está inserida em um processo de integração das instituições sociais, 

porém marcada pelo discurso hegemônico conforme os postulados de Fairclough (1990; 2001). 

As corporações sociais facilitam a comunicação entre os povos. As teorias sobre a banalização 

de relacionamentos mostram duas vertentes: A primeira diz que as pessoas deixam de ter contato 

pessoal, se distanciam da realidade para viver o mundo on-line. A segunda questiona o quanto 

pode ser verdadeiro um relacionamento baseado em palavras escritas, sem olhares e contato 

físico. Pergunte a uma pessoa que mora longe de seu país, e só pode se comunicar com os pais 

pela internet. Não é, então uma relação verdadeira? E o que dizer daquele “feliz aniversário” que 

você esqueceria se não fosse o aviso do Facebook lembrando a data especial. Conforme afirma 

Kenski (2011), a base da tecnologia de inteligência é imaterial, pois, ela não existe como algo 

paupável, mas como linguagem. 

Redes sociais são feitas com base em relacionamentos, sejam profissionais, amorosos ou 

fraternais, acontecendo pela vontade incontrolável do ser humano se comunicar constantemente. 

Não dispensamos o encontro com amigos e familiares, mas a distância imposta pelo dia-a-dia é 

minimizada pelo poder de comunicação das redes sociais. As discussões são enfatizadas pela 

internet. As redes sociais, segundo Marteleto (2001, p.72) representam “[...] um conjunto de 

participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses 

compartilhados”. 

O maior problema para as mídias sociais, como o Facebook, talvez seja a pouca 

importância dada a um a exposição na referida rede que poder ser observada e até compartilhada 

por pessoas mal intencionadas residentes em outras cidades, Estados ou em outros países, 

ocasionando a violação da intimidade, vida privada, honra e a imagem do indivíduo lesado.  



 

 

Informação é sempre fluxo e para o sujeito ela funciona como troca com 

o mundo exterior, o que lhe confere seu caráter social. Assimilada, 

interiorizada e processada por um sujeito específico, ela é a base para sua 

integração no mundo, propiciando ajustes contínuos entre o mundo 

interior e o mundo exterior (TÁLAMO, 2004, p.1). 

 

Para Tálamo, a informação funciona como um meio de conectar-se ao mundo, e desta 

também, acaba transparecendo a sua identidade social de acordo com suas características, 

fazendo à sua integração por todo o mundo e sempre sujeita a mudanças. 

Exemplos de Banalizações 
 

 

Figura 1: Fonte: www.correiobraziliense.com 

 

A figura acima retrata um exemplo de banalização em rede social, que mostra a 

montagem que pessoas mal intencionadas fizeram sobre a imagem de um policial durante uma 

campanha social, e decorrente desta publicação, denegriu a sua própria imagem e da polícia, 

causando-lhe um grande transtorno. 

http://www.correiobraziliense.com/


 

 

 

Figura 2: Fonte: www.gentiside.com.br 

 

Conforme a publicação, a rede social mostra algo que pode gerar uma indenização por 

divulgação da imagem alheia, de acordo com a constituição, que certamente causou impacto em 

sua vida particular. 

 

Figura 3: Fonte: www.twitter.com 

 



 

 

Já a figura acima demonstra um exemplo de autoexposição,  tentativa de exposição de 

fotos nuas, e neste caso, não se encaixa como uma forma de banalização, pois está sendo 

realizada de própria vontade. 

 

Figura 4: Fonte: http://jornal4cantos.com.br/compartilhar-fotos-de-pessoas-mortas-ou-acidentes-e-crime-alertam-

especialistas/ 
 

De acordo com a imagem acima, retrata de uma das mais repercutidas exposição de 

imagem do famoso cantor Cristiano Araújo, no qual teve sua imagem compartilhada pelo Brasil, 

após sua morte ocorrida em um acidente de trânsito, sem autorização de seus familiares. Os 

familiares do cantor falecido ajuizaram uma ação contra os funcionários da funerária na época . 

 

Considerações Finais 

 

O estudo sobre as causas, consequências e uma tentativa de se proteger do uso das redes 

sociais demonstra que a sua é inevitável ao ser humano certo cuidado com o que compartilha, 

repassa ou divulga. Pois uma vez compartilhado, em questões de minutos diversas pessoas de 

quaisquer lugares irão ver as mensagens. A violência só pode ocorrer, quando possui um “meio”. 

Não há violência sem um transmissor, sem um instrumento de sua violência. Deparamos-nos, 

aqui, frente a um conflito conceitual interessante. Então o mal é banalizado na internet, 

chegando a ponto de se um “ordenador” da violência, e é fato que podemos considerar a palavra 

e a virtualidade como instrumentos da violência.   

http://jornal4cantos.com.br/compartilhar-fotos-de-pessoas-mortas-ou-acidentes-e-crime-alertam-especialistas/
http://jornal4cantos.com.br/compartilhar-fotos-de-pessoas-mortas-ou-acidentes-e-crime-alertam-especialistas/


 

 

Combater o mau uso das redes sociais é difícil, pois envolve uma maior fiscalização e 

nem sempre isso é possível, pois há certa noção de liberdade de expressão que está expressa no 

artigo 5º da CF, inciso IV: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”, 

mas conforme o inciso seguinte quem extrapolar o que divulga responde pelos seus atos. 

Conforme o artigo 5º da CF inciso V “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”. 
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ESTUDO DAS CAMADAS DO SOLO ATRAVÉS DO SPT E ANÁLISE DAS 

PRINCIPAIS FUNDAÇÕES QUAL APRESENTA MELHOR CUSTO BENEFÍCIO. 
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RESUMO: Esta pesquisa apresentada como conclusão de curso de engenharia civil, vem a partir 

dos estudos dos tipos de solos da cidade de Unaí-mg, fazendo uma contribuição aos estudos 

geotécnicos do solo na qual reuniu dados do perfil de solo em vários pontos e um estudo dos 

tipos de fundação já existente na cidade, para a comparação do custo entre elas e qual apresenta 

melhor resultado. Para este estudo foram utilizados laudos de sondagem do método SPT para 

análise das características dos solos e plantas de fundações para identificar os tipos existentes.  

 

Palavras- chaves: Perfil do solo, Fundação, Custo-benefício 

 

ABSTRACT: This research presented at the conclusion of civil engineering course, comes from 

studies of the soils of the city Unaí-mg, making a contribution to the geotechnical soil profile 

data at various points and a study of the types the existing foundation in the cost between the had 

the best results. For this study were used SPT method of survey reports (standard penetration 

test) for analysis of soil characteristics and foundations of plants to identify the types. 

 

Keywords: Soil profile    2. Foundation  3. Cost-effective 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cidade de Unaí-MG como muitas outras no Brasil, nos últimos anos vem num processo 

acelerado de crescimento na área da construção civil, desde pequenas casas populares ate 

edifícios de grande porte, havendo a necessidade de ocupação em novas áreas para acomodação 

dessas novas edificações. Entretanto, com esse processo acelerado de crescimento da construção 

civil com novas moradias demandara em mais infraestrutura sobre os solos das regiões, que 

muitas vezes são realizadas sem qualquer tipo de reconhecimento prévio do solo, para uma 

segurança e economia na escolha das fundações, pois: “A fundação de uma edificação não é o 

item mais oneroso de uma obra, podendo o seu custo variar entre 3% e 7% do custo total do 
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empreendimento apesar disso, há erros conceituais de projeto e vícios executivos.” (JOPPER JR 

2007, p 91).   

É necessário conhecer o solo onde se pretende fazer uma construção, analisando qual o 

tipo de fundação será adequada. Sabe-se que a fundação não é a parte de maior custo de uma 

edificação, porém a mais importante. Não se admite erros nessa fase, por isso a sondagem do 

solo é fundamental para o ponto de vista econômico, para a segurança para os projetistas 

responsáveis da fundação e para o proprietário da edificação. Um dos meios de se conhecer o 

solo são as sondagens, que entre vários métodos o (SPT) para a construção civil se destaca, por 

que de acordo com Schnaid (2012, p.23). “O Standard Penetration test (SPT) é 

reconhecidamente a mais popular, rotineira e econômica ferramenta de investigação geotécnica 

em praticamente todo o mundo.” Ele serve como indicativo da densidade de solos granulares e é 

aplicado também na identificação da consistência de solos coesivos e mesmo de rochas brandas. 

(Schnaid, 2012, p.23). 

Esta pesquisa tem como pontos principais o mapeamento do perfil das camadas de solos 

da cidade de Unaí-Mg onde foram edificados e vão edificar novas fundações, e com isso abordar 

a importância da sondagem de solo em especial o método SPT (Standard Penetration Test), 

como uma das primeiras etapas antes de se construir qualquer edificação de médio e grande 

porte e analisar quanto pode ser perigoso e arriscado fazer uma obra sem sondagem podendo ter 

um custo muito elevado da fundação, assim como de toda a edificação pode sofrer gastos 

adicionais. 

Mediante os dados coletados de laudos de sondagens (SPT), será criado banco de dados 

com parâmetros dos tipos de solos em vários bairros e a profundidade da camada resistente e 

nível de agua, foram pesquisados dados sobre quais tipos de fundações mais comum na cidade, 

para se fazer um comparativo entre duas, qual é a mais viável e econômica,  tendo objetivo de 

abordar fundações de obras de até 6 pavimentos em locais diferentes.  

Este presente trabalho não apenas favorece o pesquisador, mas todos aqueles que não 

conhecem o perfil geotécnico de Unaí-Mg e tenha interesse em localizar um melhor local de se 

investir na área da construção civil, e a importância do SPT, de modo geral a todos que se 

interessem pelo tema. Dessa forma, com a preocupação de obter e colocar em pratica todo o 

conhecimento adquirido com esta pesquisa e a teoria que vem sendo aplicada em sala de aula 

durante o curso de engenharia civil, será desenvolvido este estudo para analisar o perfil das 



 

 

camadas do solo da cidade de Unaí-Mg através do SPT (Standard Penetration Test) para o 

melhor custo-benefício na escolha das fundações de ate 6 pavimentos e identificar onde estão os 

melhores e os piores  locais de solos para se edificar estas fundações .  

 

Objetivo 

 

Objetivo geral 

 

 Analisar o perfil do solo e as fundações existentes da cidade de Unaí-Mg, para fazer um 

comparativo do custo benefício, utilizando o método SPT (Standard Penetration Test) no 

reconhecimento dos solos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Estudar os tipos de solos em determinados pontos da cidade. 

 Verificar alguns dos locais da cidade onde as camadas de solos tem maior e menor 

resistência da cidade. 

 Localizar o maior número possível de solos em pontos distintos. 

 Analisar os tipos de fundações existentes e o custo-benefício das fundações através 

do (SPT) 

 Estudar e comparar melhor tipo de fundação utilizadas em obras de até 6  

pavimentos  da cidade de Unaí mg.                                                                               

 

Referencial Teórico 

 

A Importância Da Investigaçâo Do Solo Para Escolha Das Fudaçôes 

 

Neste tópico serão apresentados de forma contextualizada os pensamentos de diversos 

autores como: Schnaind (2012), JOPPER JR 2007, Techne (2004) e outros relatando aspectos 

relevantes sobre os tipos de solos, e as características da camada resistente e a importância do 

SPT, para se conhecer os perfis do solo para a melhor locação das fundações. 



 

 

De acordo com Schnaind, (2012) o SPT é o mais usado e econômico método de 

sondagem utilizado em quase todo o mundo até mesmo aqui no Brasil, ele consegue identificar 

as camadas dos solos as suas consistências até rochas brandas. Nos projetos de fundações tem 

muita aceitação é usualmente a utilização dos resultados da sondagem SPT para a escolha de 

fundações. 

 

As vantagens desse ensaio com relação aos demais são: simplicidade do equipamento, 

baixo custo e obtenção de um valor numérico de ensaio que pode ser relacionado por 

meio de propostas não sofisticadas, mas diretas, com regras empíricas de projeto. 

Apesar das criticas pertinentes que são continuamente feitas à diversidade de 

procedimentos utilizados para execução do ensaio e à pouca racionalidade de alguns 

métodos  de uso e interpretação , esse é o processo dominante ainda na pratica de 

engenharia  de fundações .(SCHNAIND, 2012, p. 24) 

 

Apesar de ser um método em que se usa o manual de cada operador do equipamento 

podendo ter algumas variações entre pessoas responsáveis pela execução o SPT ainda é garantia 

de melhor segurança. 

Hoje se dá como obrigatório a sondagem para edificações de grande e médio porte 

evitando possíveis desabamentos. Muitos especialistas defende o SPT (Standard Penetration 

Test) por ser simples, mas eficiente quando executado por empresas e profissionais credenciados 

e qualificados. Quando não se tem uma precisão na amostragem é necessário recorrer aos 

laboratórios para melhor analise das amostras para minimizar ao máximo, futuros reparos. 

 Quanto aos problemas nas fundações, não se tem como ter um diagnostico exato por ter 

incertezas seja eles nos cálculos, seja nas cargas a suportar. O perfil do solo por isso é necessário 

colocar fatores de segurança que possam sanar algumas destas incertezas. Mas esses fatores e 

bem mais fácil de aplicar nos cálculos estruturais por ter valores de cargas já estabelecidos e 

homogêneos, no caso do solo às vezes ele é heterogêneo e desconhecido, pois, a investigação é 

feita em alguns pontos com isso podem ter problemas em outros pontos durante a execução das 

fundações ou depois dela já construída. (Velloso e Lopes, 2011).  

            Assim para a NBR: 

 

NBR (6122, 2010, p.9) Para qualquer edificação deve ser feita uma campanha de 

investigação geotécnica preliminar, constituída no mínimo por sondagens a percussão 

(com SPT), visando a determinação da estratigrafia a classificação dos solos, a posição 

do nível d’água e a medida do índice de resistência à penetração SPT, de acordo com a 

ABNT NBR 6484. Na classificação dos solos deve ser empregada a ABN NBR 6502. 



 

 

Em função dos resultados obtidos na investigação geotécnica preliminar, pode ser 

necessária uma investigação complementar, através da realização de sondagens 

adicionais, instalação de indicadores de nível d’água, piezômetros, bem como de outros 

ensaios de campo e de ensaios de laboratório. Em obras de grande extensão, a utilização 

de ensaios geofísicos pode se constituir num auxiliar eficaz no traçado dos perfis 

geotécnicos do subsolo. 

Independentemente da extensão da investigação geotécnica preliminar realizada, devem 

ser feitas investigações adicionais sempre que, em qualquer etapa da execução da 

fundação, forem constatadas diferenças entre as condições locais e as indicações 

fornecidas pela investigação preliminar, de tal forma que as divergências fiquem 

completamente esclarecidas. 

 

As fundações diretas quando são apoiadas no solo é uma das opções mais interessante no 

ponto de vista econômico e a facilidade de execução não necessitando de muitos equipamentos, 

mas apenas de mão-de-obra qualificada, outro ponto positivo é a fácil analise do solo, por que 

está fazendo manualmente em contato com todas as camadas, fazendo com que esta se torne uma 

das primeiras e econômicas escolhas do tipo de fundação. (Joppert Jr, 2007).  

Assim como o SPT é simples econômico, mas muito eficiente para construção civil em 

geral, “os equipamentos que compõem um sistema de sondagem SPT são compostos 

basicamente por amostrador, hastes, martelo, torre ou tripé de sondagem, cabeça de bater, 

conjunto de perfuração.” (Schnaid, 2012, p.24). Como é apresentado na figura abaixo: 

 

Fonte o autor 

 

Para Caputo (1990, p.5) “face ao exposto verificar-se o quanto é difícil de marcarem se 

fronteiras definidas e nítidas, entre as diferentes ciências da terra no estudo de um problema de 

engenharia de fundações ou obras de terra.” Para a engenharia de construções das fundações é 

totalmente inaceitável construir sem conhecer o solo, por que as fundações são projetadas para 

serem estáveis e com estes estudos de mecânicas dos solos as sondagens, geotécnica entre outros 



 

 

nos trás uma melhor certeza, com relação a infraestrutura e o solo para que os possíveis 

recalques esteja nos admissíveis e não naqueles que possam causar o colapso da 

estrutura.(Caputo,1990). 

Em geral para a engenharia as fundações estão divididas em dois grupos que são as 

fundações superficiais ou rasas e as profundas dentro de cada classificação existem vários tipos 

de fundação no qual iremos destaca apenas algumas delas, destacaremos a diferença entre 

superficial e profunda. 

De acordo com a NBR a fundação superficial: 

 

A NBR (6122, 2010, p.2) classifica fundação rasa como elemento de fundação em que 

a carga é transmitida ao terreno pelas tensões distribuídas sobre a base da fundação, e a 

profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente a fundação é inferior a 

duas vezes a menor dimensão da fundação. 

 

Conforme diz Velloso e Lopes (2011) as fundações profundas são basicamente limitadas 

em três tipos que são as estacas, tubulões e caixão, relatando ainda a pouca utilização do caixão 

que ainda não é citado na NBR 6122. Essa norma que conceitua a fundação profunda como: 

 

Elemento de fundação que transmite a carga ao terreno ou pela base (resistência na 

ponta) ou por sua superfície  lateral (resistência no fuste) ou por uma combinação das 

duas, devendo sua ponta ou base estar assente em profundidade superior ao dobro de 

sua menor dimensão em planta, e no mínimo 3,0 metros . Neste tipo de fundação inclui-

se as estacas e tubulões.(NBR 6122, 2010, p.3) 

 

A imagem abaixo mostra uma sapata já escavada onde na maioria das vezes são 

totalmente manuais, mas se tem uma maior segurança em relação ao tubulão, menos risco de 

desmoronamento. 

 

Foto escavação da sapata; Fonte o autor” 

 



 

 

Metodologia: 

 

Neste tópico do trabalho serão apresentados os métodos e as técnicas utilizadas para 

coletar os dados da pesquisa a qual propõe responder a questão problema proposta.  

 

Área De Estudo 

 

Essa pesquisa será realizada na cidade de Unaí-mg através de laudos de sondagem SPT, 

projetos de fundação fornecidos por escritórios de engenharias e empresa de analise de solo. A 

cidade esta situado na Mesorregião do Noroeste de Minas e na Microrregião de Unaí, com área 

de 8.464 km2, limita-se ao norte com os  municípios de Cabeceira Grande, Buritis e Arinos; ao 

sul com Paracatu e Brazilândia de Minas; a leste com Dom Bosco, Natalândia, Bonfinópolis de 

Minas e Uruana de Minas,  e a oeste com  Cristalina (GO). 

 

Materiais E Métodos 

 

Dentre os diversos instrumentos que se utiliza para coletar dados da pesquisa e para obter 

informações precisas, nesta parte serão abordados os instrumentos que serão utilizados de acordo 

com o foco do trabalho que são visitas a empresa que realiza sondagens, coleta de dados em 

alguns escritórios de engenharia, proprietários e prefeitura, observação não participante a analise 

de documentos e questionários.  

Foi realizado um acompanhamento de uma sondagem junto a empresa a um terreno onde 

será locada uma edificação de 7 pavimentos. Foram coletados dados de 21 laudos de sondagens 

para que possa fazer um mapeamento uma parte da região em geral da cidade de Unaí-mg para 

se criar um parâmetro a respeito das camadas do solo, diante de alguns locais distintos foram 

também coletados dados de 22 projeto fundações  já existente para se analisar quais são as 

fundações que apresenta ser a melhor escolha e as mais utilizadas nas edificações da cidade de 

Unaí-Mg com isso comparou as duas que mais foram executas através do eberik qual apresenta 

menor custo. 



 

 

Analisou se 21 laudos de sondagens em diferentes bairros da cidade, com dados 

fornecidos pela empresa, para se criar um breve mapa sobre as camadas dos solos nos pontos 

onde aparece a sondagem.  

Nos laudos mostrava o perfil individual de cada furo de sondagem tipo (SPT) e fornecia 

 de 

- 

Identificação do geólogo responsável pelo laudo, Observações. 

Criou quadros com todos os dados, local, tipos de solos e camada resistente outra com 

nível da água, reuniram se 22 projetos de locação de fundação para verificar quais são as 

melhores escolhas de fundação já executadas nas obras da cidade de Unaí MG e compara qual 

apresentou melhor custo benefício. Em relação aos projetos de fundação em quase todos 

somente foram fornecidos locação com o tipo de fundação, endereço e quantidade de 

pavimentos. 

 

Resultados E Discussão 

 

Com os 21 laudos de sondagem reunidos foram localizados em 14 bairros da cidade nos 

possibilitando fazer um breve mapeamento do perfil do solo, mediante aos laudos levantados.  

Os perfis das camadas de solos predominantes nestes bairros pesquisados são: silto 

argilosos, argilito e argila. Os pontos que a melhor resistência foi os bairros: capim branco, 

loteamento Rio Preto, Jacilândia e Centro. Os piores pontos foram os bairros: Barroca, Divinéia 

as margem do córrego Canabrava, Barroca e Bela vista inicio da Rua Júlia Lara. 

            Todos os níveis médios de água foram extraídos dos relatórios de sondagem, plotados em 

14 bairros da cidade de Unaí- MG.  

r 

Segue abaixo a plotagem de todos os furos de sondagem no mapa: 



 

 

 

 

Dados levantados de 22 fundações que permitiu definir quais foram as fundações que são 

mais utilizada sobre os solos de Unaí-mg sendo elas: 

- Sapatas: com 15 fundações;- Tubulões: com 4 fundações;- Hélice continua: com 1 fundação;-

Bloco e estaca: com 1 fundação 

O mapa abaixo mostra a localização destas fundações nos bairros da cidade: 

 

As soluções de fundação mais adotadas foram sapata e tubulão. Passamos então a 

comparar as soluções considerando a mesma carga para se confirmar qual é mais viável 

economicamente em edifícios de até 6 pavimentos.  Abaixo segue os resultados do tubulão: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

1:Resultado

s do 

Tubulão. 

Fonte: 

Eberik 

 

Vol. concreto (C-25)=1.20m³ x320.00 =R$384.00 

Vol. concreto (C-20)=41.87m³ x300.00 =R$12561.00 

Área de forma=16.38m² x25. 51 =R$417.85 

Total =R$16.122.85 

Resultado dos cálculos das sapatas da obra já existente: 

Aço  Diam (mm) C. total (m) Barras  Valor un. Valor total 

CA50 6.3 95.5 9 12.00 108.00 

 10 783.3 72 18.00 1296.00 

 12.5 550.3 51 28.50 1453.50 

 16.0 469.7 44 87.51 2640.00 

CA60 5.0 495.2 46 7.50 345.00 

Aço  Diam (mm) C. total (m) Barras  Valor unt Valor total 

CA50 6.3 25.6 3 12.00 36.00 

 8.0 427.7 40 18.00 720.00 

 10.0 511.8 47 28.50 1339.50 

 12.5 54.6 6 42.00 252.00 

 16.0 49.7 5 60.00 300.00 

CA60 5.0 156.9 15 7.50 112.50 

     R$2760.00 



 

 

     R$5842.94 

 Figura 2: Resultados dos cálculos das sapatas. 

Fonte: Eberik 

Vol. concreto (C-25)=27.44m³ x320.00=R$8780.80  

Área de forma=113.84m² x25. 51 =R$2904.06 

Total =17527.36 

 

Conclusão 

 

Este trabalho teve como ênfase o mapeamento do perfil das camadas de solos da cidade 

de Unaí-Mg.  Abordou a importância da sondagem de solo em especial o método SPT (Standart 

Penetration Test). 

Com base nos 21 laudos de sondagem os solos que mais apareceu foram os silto 

argilosos, argilitos e argilas. 

Os pontos que tiveram as melhores resistências foram os bairros: Capim Branco, 

loteamento Rio Preto, Jacilândia e Centro. Os piores pontos foram os bairros: Barroca, Divinéia 

as margem do córrego Canabrava, Barroca e Bela Vista início da Rua Júlia Lara. 

Entre as fundações existentes na cidade de Unaí-MG a solução mais utilizada foi a sapata 

seguido do tubulão, mas em comparação entre elas o tubulão apresentou o menor custo 

benefício, no entanto ele apresenta menor segurança na execução. Portanto criou se dados entre 

solos e fundação e custo beneficio  para proprietários, construtores, investidores entre outros, 

dados que não são fornecidos em tabelas auxiliares como Sinapi, Setop ou Tcpo, para auxílio 

dos profissionais da construção civil. 
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RESUMO: O concreto tem se tornado ao longo dos anos o principal material nas construções, 

devido a sua versatilidade, disponibilidade e sobre tudo seu custo. Deve-se observar que a 

necessidade de execução de obra com prazos estar cada vez menor, fez com que surgir-se aditivos  a 

ser aplicados no coincidir com diversos objetivos. O presente artigo busca analisar as vantagens e 

desvantagens na utilização de aditivos retardador de pega, concluindo-se que os ganhos alcançados 

com a sua aplicação se torna cada vez mais determinante no tempo e custo final da obra. 

 

Palavras-chave: concreto, aditivos e materiais 

 

ABSTRACT: Concrete has become the main building material over the years, due to its 

versatility, availability and above all its cost. It should be noted that the need for execution of 

work with deadlines is decreasing, has caused that arise additives to be applied to match 

different objectives. The present article aims to analyze the advantages and disadvantages of the 

use of retarder additives, concluding that the gains achieved with its application become more 

and more determinant in the time and final cost of the work. 

 

Keywords: concrete, additives and materials. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O concreto como um dos materiais mais utilizados na construção civil, tem recebido 

atenção especial em várias pesquisas. Dessa forma, este estudo mostra uma alternativa utilizada 

em concretagens distantes das centrais dosadoras, situação comum enfrentada pelos empreiteiros 

em várias obras. Diante desta situação, adiciona-se um aditivo que retarda a pega, 

proporcionando um maior tempo de trabalhabilidade do concreto usinado. 
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No atual cenário da engenharia civil, é evidente e claro o desenvolvimento tecnológico, 

possibilitando assim diversas alternativas para a solução de vários problemas que surgem na 

execução de obras. Dentro deste contexto, é comum encontrarmos estudos que procuram 

enfatizar métodos executivos e materiais que tornam a construção civil mais eficaz, segura, e 

consequentemente, econômica.  

Os autores Ribeiro, Pinto e Starling (2011) complementam afirmando que os aditivos tem 

como principal função melhorar o desempenho dos concretos. Continuando, os mesmos 

afirmam, em específico, que os retardadores regulam o tempo de manuseio da mistura 

retardando o início de sua pega. 

Segundo Bauer (2001), pode-se definir como aditivo, todo produto não indispensável à 

composição do concreto que colocado antes ou durante a mistura do concreto, em 

quantidades pequenas e homogeneizadas, faz aparecer ou reforçar certas características. 

 

Os retardadores de pega têm por finalidade prolongar o período que transcorre desde a 

colocação da água até o princípio das reações químicas do cimento (BAUER, 2000). 

Objetivos 

 

Verificar a ação do aditivo retardador no concreto; 

Analisar a resistência final do concreto que recebeu o aditivo; 

Comparar os resultados de rompimento de corpo de prova do concreto com e sem aditivo 

retardador; 

 

Metodologia 

 

Os estudos foram realizados em uma Central dosadora de Concretos em Paracatu/MG. 

 



 

 

               

Mapa de Minas Gerais. 

Fonte: IBGE 

Conforme explica Bauer (2001), ações químicas são aquelas que ocorrem na fase líquida 

e que modificam o pH ou solubilidade dos compostos anidros ou hidratados do cimento contido 

na amostra. 

 

Como consequência da redução do fator água / cimento e da melhor distribuição do gel, 

o concreto resulta mais denso. O volume de vazios, alvéolos e capilares é menor ao fim 

do endurecimento. Assim sendo, as modificações de volume se reduzem ao mínimo 

(BAUER, 2000, p.137). 

 

Para execução da resistência final do concreto que recebeu o aditivo utilizaram-se 

moldados e rompidos corpos de prova, conforme NBR 5738 (ABNT, 2015) e NBR 5739 

(ABNT, 2007), para verificação da resistência do concreto nas idades recomendadas pela norma. 

Para o rompimento foi utilizada uma prensa hidráulica devidamente calibrada conforme 

procedimento normativo exigido.  

A comparação dos resultados de rompimento de corpo-de-prova do concreto com e sem 

aditivo retardador foi feita por meio de uma análise comparativa do rompimento de corpos-de-

prova de traços com as mesmas dosagens dos seus componentes, tendo em vista que uma 

amostragem recebeu o aditivo retardador em proporção adequada as condições climáticas e ao 

tempo de retardo desejado, nesse caso foi adotado 90 minutos além do tempo normal de início 



 

 

de pega, e a outra está isenta de aditivo. Foram coletados dados de rompimento dos corpos-de-

prova com idades de 7, 14 e 28 dias de todas as amostras. Após verificação dos resultados 

obtidos, foi criaram-se uma curva de resistência para comparação entre o traço aditivado e a 

amostra isenta do mesmo. 

Resultados e Reflexões 

 

Para verificação do aditivo, utilizaram-se  moldados corpos-de-prova de acordo a NBR 

5738 (ABNT, 2015) (figura 14). A trabalhabilidade da mistura no estado plástico foi verificada 

com o ensaio de abatimento do tronco de cone (Slump Test). 

 

 

Moldagem dos corpos-de-prova. 
Fonte: ESO 

 

E os mesmos foram rompidos com idades de 7, 14 e 28 dias, conforme a NBR 5739 (ABNT, 

2007) 

 

                              

Corpo-de-prova posicionado na prensa para o rompimento 

Corpo-de-prova posicionado na prensa para o rompimento. 

Fonte: Brascontec 

 



 

 

O laboratorista fez a leitura registrada em Kgf pela prensa hidráulica e posteriormente fez a 

conversão para a unidade de medida usual para concretos, em Mpa. 

 

 

Rompimento dos corpos-de-prova. 

Fonte: Paulo Filho Engenharia 
 

 

Leitura do equipamento. 

Fonte: Paulo Filho Engenharia 

 

Assim foi possível comparar a resistência atingida em concretos com o mesmo traço, 

porém parte das amostras receberam aditivo retardador de pega e outra não. Abaixo, seguem 

tabelas com o apontamento dos resultados obtidos: 



 

 

Tabela 1 – Tabela de resultados dos rompimentos para concretos com Fck 20 MPa. 

TESTES             

Fck 20 

Mpa 

DATA DA 

MOLDAGEM 

RESISTÊNCIAS ATINGIDAS (em MPa) 

Idade dos Corpos-de-Prova 

SEM aditivo COM aditivo 

7 Dias 14 Dias 28 Dias 7 Dias 14 Dias 28 Dias 

Teste 1 06/04/2015 
16,23 19,32 22,41 16,88 20,11 23,67 

15,99 19,31 22,29 16,55 20,98 23,53 

Teste 4 07/04/2015 
16,11 19,09 22,15 16,66 21,05 23,68 

16,44 19,61 22,22 17,01 22,06 24,12 

Teste 7 08/04/2015 
15,91 18,89 21,99 16,42 21,98 23,76 

16,01 18,98 22,34 16,98 21,73 23,91 

Fonte: Paulo Filho Engenharia 

 

Tabela 2 – Tabela de resultados para concretos com Fck 25 MPa. 

TESTES             

Fck 25 

Mpa 

DATA DA 

MOLDAGEM 

RESISTÊNCIAS ATINGIDAS (em MPa) 

Idade dos Corpos-de-Prova 

SEM aditivo COM aditivo 

7 Dias 14 Dias 28 Dias 7 Dias 14 Dias 28 Dias 

Teste 2 06/04/2015 
20,28 24,15 28,01 21,11 25,13 29,58 

20,55 24,98 28,32 21,67 25,88 29,79 

Teste 5 07/04/2015 
19,99 24,44 27,98 21,02 25,01 28,96 

20,11 23,99 28,01 22,00 26,12 31,12 

Teste 8 08/04/2015 
20,33 24,05 28,11 21,98 25,78 29,32 

21,01 24,67 29,13 22,56 26,98 30,54 

Fonte: Paulo Filho Engenharia 

 

Tabela 3 – Tabela de resultados para concretos com Fck 30 MPa. 

TESTES             

Fck 30 

Mpa 

DATA DA 

MOLDAGEM 

RESISTÊNCIAS ATINGIDAS (em MPa) 

Idade dos Corpos-de-Prova 

SEM aditivo COM aditivo 

7 Dias 14 Dias 28 Dias 7 Dias 14 Dias 28 Dias 



 

 

Teste 3 06/04/2015 
24,33 28,98 33,61 25,33 30,16 35,49 

23,89 27,86 33,24 23,87 30,88 34,66 

Teste 6 07/04/2015 
24,06 28,32 34,07 24,56 31,09 35,76 

22,99 27,79 32,96 23,44 30,22 33,87 

Teste 9 08/04/2015 
24,14 28,56 33,03 24,44 30,01 36,66 

23,81 29,01 33,97 22,01 29,98 34,69 

Fonte: Paulo Filho Engenharia 

 

Nota-se que houve uma variação mínima dos resultados obtidos em todos os testes 

independente do Fck proposto inicialmente em cada uma das amostras. A seguir, a representação 

gráfica das curvas de resistências médias dos concretos, demostrando a proximidade dos 

resultados nas idades específicas dos rompimentos dos corpos-de-prova. 

 

 

 

Figura 18 – Gráfico do rompimento dos corpos-de-prova - Fck 20 MPa. 

Fonte: Paulo Filho Engenharia 

 



 

 

 

  Figura 19 – Gráfico do rompimento dos corpos-de-prova - Fck 25 MPa. 

Fonte: Paulo Filho Engenharia 

 

Figura 20 – Gráfico do rompimento dos corpos-de-prova - Fck 30 MPa. 

Fonte: Paulo Filho Engenharia 

 

Contudo, consegue-se aumentar o tempo de mistura adicionando quantidades adequadas 

e suficientes do aditivo retardador de pega sem acometer negativamente a resistência final da 

peça concretada, e sim aumentando a resistência mecânica da mesma.  



 

 

É importante enfatizar que a cura do concreto é um fator de grande importância, portanto, 

esta deverá ser bem feita para assim melhorar o seu desempenho. 

 

Considerações Finais 

 

Ao estudar a resistência parcial e final do concreto que recebeu o aditivo que tem a 

função de retardar a sua pega, observa-se que os valores atingidos são próximos aos atingidos 

pelos concretos que não receberam qualquer tipo de aditivo. 

           Os rompimentos dos corpos-de-prova evidenciaram que o aditivo retardador de pega 

influência de forma objetiva na resistência do concreto, conclui-se que o seu uso em quantidades 

suficientes traz somente benefícios para as concretagens que exigem um tempo maior de 

transporte e lançamento, proporcionando ainda um aumento da resistência mecânica do concreto 

devido ao fato da possibilidade redução de água adicionada durante o amassamento; 
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RESUMO: Umas das formas de minimizar os impactos ambientais causados pelo grande 

volume de resíduos de construção civil (RCC) é a reciclagem, reutilização e destinação 

correta desses materiais. O Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA instituiu a 

resolução nº 307 em 05 de julho de 2002 que define a classificação, gerenciamento dos RCC e 

a responsabilidade de cada envolvido. O presente artigo, refere-se a uma análise se o correto 

gerenciamento dos RCC proporcionará a redução dos danos ambientais. Através das 

regulamentações da ABNT, legislação vigente, obtemos informações sobre os resíduos 

sólidos de construção civil que são passíveis de segregação, classificação, reutilização, 

reciclagem e destinação adequada. 

 

Palavras-chave: Resíduo. Construção Civil. Reciclagem 

 

ABSTRACT: One of the ways to minimize the environmental impacts caused by the 

large volume of construction waste (RCC) is the recycling, reuse and proper disposal 

of these materials. The National Environmental Council - CONAMA established the 

Resolution No. 307 on July 5, 2002 defining the classification, management of RCC 

and the responsibility of each involved. This article refers to an analysis that the 

correct management of the RCC will provide the reduction of environmental damage. 

By regulations of ABNT, legislation, we obtain information about the solid waste 

construction that are subject to segregation, sorting, reuse, recycling and proper 

disposal. 
 

Keywords: Waste. Construction. Recycling. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Umas das formas de minimizar os impactos ambientais causados pelo grande volume 

de resíduos de construção civil (RCC) é a reciclagem, reutilização e destinação correta desses 

materiais. O objetivo deste trabalho é analisar se o correto gerenciamento dos RCC 

proporcionará a redução dos danos ambientais. Através das regulamentações da ABNT, 

legislação vigente, obtemos informações sobre os resíduos sólidos de construção civil que são 
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passíveis de segregação, classificação, reutilização, reciclagem e destinação adequada.  

O Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA instituiu a resolução nº 307 em 

05 de julho de 2002 que define a classificação, gerenciamento dos RCC e a responsabilidade 

de cada envolvido. A cidade de Paracatu, conta com um aterro sanitário, que é o local onde 

são depositados os resíduos sólidos da cidade. Ele recebe quatro tipos de resíduos: de podas, 

animais mortos, domésticos e de construção civil, e tem previsão de vida útil de 30 anos. Se 

houvesse uma reciclagem dos RCC, essa vida útil seria prolongada, visto que há um grande 

volume de RCC que é depositado no aterro. Para resolver esse problema seria viável a 

implantação de uma mini usina de reciclagem de resíduos que atenderia a demanda da cidade. 

 

Definições 

 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA instituiu a resolução nº 307 em 

05 de julho de 2002 que define como os resíduos de construção civil (RCC) devem ser 

gerenciados. Segue abaixo alguns conceitos importantes que discorre a resolução: 

Resíduo de construção civil: são resíduos provenientes de construções, reformas, 

reparos, e demolições de obras de construção civil, e os resultantes de preparação e da 

escavação de terrenos, esses materiais também são chamados de entulhos de obras. Abreviado 

conhecido pela sigla RCC. 

Geradores: são as pessoas (física ou jurídica) responsáveis por atividades que gerem 

resíduos de construção civil. 

Agregado reciclado: é o material granular derivado do beneficiamento de resíduos de 

construção civil que podem ser usados na construção civil e em obras de engenharia. 

Gerenciamento de resíduos: é o sistema de gestão que tem por objetivo reduzir, 

reutilizar ou reciclar os RCC. 

Reutilização: é o processo de replicação de um resíduo sem que a haja a transformação 

do mesmo. 

Reciclagem: é o processo de reaproveitamento de um resíduo após sofrer uma 

transformação. 

Beneficiamento: é o processo que o resíduo é submetido com o objetivo de dotá-lo de 

condições que permitam sua utilização como matéria prima ou novo produto. 

Aterro de resíduo de construção civil: é o local onde serão empregadas técnicas de 

acondicionamento de resíduos da construção civil Classe A de forma que seja possível o uso 



 

 

futuro do material ou da área.  

Área de destinação de resíduos: são locais destinados ao beneficiamento (podendo ser 

uma área fixa ou móvel) ou disposição final de resíduos. 

Redução: consiste em diminuir, em volume ou peso os RCC. 

Resíduos sólidos: materiais oriundos de processo de produção, transformação, 

utilização ou consumo de atividades humanas, de animais ou de fenômenos naturais em que a 

destinação deverá ser ambientalmente e sanitariamente adequada. 

Segregação: Consiste na separação dos resíduos de construção civil no local que deu 

origem ou em áreas licenciadas para tal, seguindo a classificação exigida por norma 

regulamentadora. 

Essas definições são importantes para uma melhor compreensão sobre o tema de 

destinação de resíduos de construção civil. Através delas é possível distinguir os termos que 

aparentemente parecem ter o mesmo significado. 

 

Classificação dos Resíduos Sólidos de Construção Civil 

 

A resolução CONAMA nº 307 em seu artigo terceiro discorre a respeito da 

classificação dos resíduos de construção civil: 

 

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras 

de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, 

tais como os produtos oriundos do gesso; 

IV - Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e 

outros.Gestão dos Resíduos 

 

A cartilha de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (2005) ressalta a 

importância da redução da geração de resíduos sólidos e o correto gerenciamento dos mesmos 



 

 

através da conscientização dos agentes envolvidos criando uma metodologia própria em cada 

unidade geradora. 

A cartilha prioriza as diretrizes as serem alcançadas: 

• Reduzir os desperdícios e o volume de resíduos gerados; 

• Segregar os resíduos por classe e tipos; 

• Reutilizar materiais, elementos e componentes que não requisitem 

transformações; 

• Reciclar os resíduos, transformando-os em matéria prima para 

produção de novos produtos. 

 

Podemos entender que a priorização esta baseada nos 3 “erres” que são reduzir, 

reutilizar e reciclar. Para alcançar esses objetivos é necessária a mudança de cultura e atitude 

dos envolvidos na geração de RCC. 

 

Regulamentação 

 

A seguir as principais regulamentações sobre a coleta, transporte, armazenamento e 

destinação final dos RCC conforme descrito pela SIDUSCON-MG (2005): 

Lei 12.305: Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, elencando seus princípios, 

objetivos e instrumentos, diretrizes quanto à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis. 

Lei 18.031: Política Estadual de Resíduos Sólidos; 

Resolução CONAMA nº 307: dispõe sobre a disposição de resíduos da construção civil em 

locais; 

ABNT NBR 10.004:2004: Classificação de resíduos sólidos; 

ABNT NBR 15.112: 2004: Estabelece diretrizes para projeto, implantação e operação de 

áreas de triagem e transbordo; 

ABNT NBR 15.113: 2004: Estabelece diretrizes para projeto, implantação e operação de 

aterros de resíduos sólidos de construção civil, classificados como Classe A e inertes; 



 

 

ABNT NBR 15.114: 2004: Estabelece as diretrizes para projeto, implantação e operação de 

áreas de reciclagem dos resíduos sólidos de construção civil; 

ABNT NBR 15.116: 2004: Estabelece os requisitos para o emprego de agregados reciclados 

de RCC em obras de pavimentação viária, em camadas de reforço de subleito, sub-base e base 

de pavimentação ou revestimento primário de vias não pavimentadas desde que sem função 

estrutural. 

 

Papéis e Responsabilidades dos Agentes Envolvidos 

 

Segundo a SIDUSCON-MG (2005) os agentes envolvidos na geração de RCC 

possuem responsabilidades com o resíduo gerado: 

Gerador do resíduo: tem a responsabilidade de gerenciar todas as etapas desde a 

geração até a destinação final. Isso inclui a adoção de métodos para o manejo de acordo com a 

destinação ambiental do resíduo. 

Prestador de serviços / transportador: cumprir e fazer cumprir as determinações 

técnicas que normatizam os procedimentos e operação do processo de gerenciamento de RCC. 

Cedente da área de recebimento de inertes: cumprir e fazer cumprir as determinações 

normativas que regem os procedimentos e operações de aterros de inertes, especialmente o 

controle ambiental. 

Poder Público: Normalizar, orientar, controlar e fiscalizar os processos de 

gerenciamento do Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da construção Civil. 

Adoção de medidas para estruturação da rede de áreas de recebimento, triagem e 

armazenamento temporário de pequenos volumes de resíduos de obra de civil para sequente 

destinação ás áreas de beneficiamento. 

 

Usina de Reciclagem de Resíduos de Construção Civil 

 

Uma usina de reciclagem de RCC é o local que possui uma estrutura física capaz de 

processar o resíduo e transforma-lo em um novo material.  

Uma usina de reciclagem de resíduos de construção civil funciona recebendo os 

materiais, classificando e os transformando em outros materiais que podem ser utilizados na 

própria construção civil. 



 

 

A cidade de Belo Horizonte foi a cidade pioneira no estado de Minas Gerais e também 

um exemplo a ser seguido quanto a gestão de RCC. 

De acordo com Sathler (2014) a cidade de Belo Horizonte recicla anualmente cerca de 

50 mil toneladas de entulho. E esse volume aumenta a cada dia, e em função desse 

crescimento a Superintendência de Limpeza Urbana, a SLU, desenvolve desde 1996 projetos 

inovadores para dar a destinação correta ao que é produzido pelas construtoras e pequenos 

geradores de RCC. 

A Superintendência de Limpeza Urbana é a autarquia municipal responsável pela 

elaboração, controle e execução de programas e atividades voltados para a limpeza urbana na 

capital mineira (SATHLER,2014).Ainda segundo o autor: 

 

As Estações de Reciclagem têm o objetivo transformar os resíduos da construção 

civil em agregados reciclados. Esse material pode substituir a brita e a areia em 

obras que não tenham função estrutural. Em 2013, foram produzidas 125 toneladas 

de material britado por dia nas usinas de reciclagem da Prefeitura de Belo Horizonte. 

O material produzido pelos grandes geradores, neste caso as construtoras, é recebido 

nas Estações de Reciclagem de Entulho mantidas pela SLU. Já as pequenas 

quantidades são recebidas nas Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes – 

URPV, só em Belo Horizonte são 32 unidades. 

 

Notamos a cidade de Belo Horizonte é um exemplo para ser seguido quanto a gestão de 

resíduos de construção civil, seu pioneirismo no estado quanto a esse tema é algo a ser 

reconhecido e seguido pelas demais cidades ao se implantar uma politica de gestão de 

resíduos de construção civil e de resíduos sólidos em geral, visto que possui uma secretaria 

própria para esse assunto. 

 

Objetivos 

 

Analisar se o correto gerenciamento dos resíduos da construção civil proporcionará a 

redução dos danos ambientais e redução de custos com sua reciclagem e reutilização. 

 

Metodologia 

 

O trabalho foi realizado baseando-se em estudos bibliográficos, consulta à legislação 

vigente, normas regulamentadoras, cartilhas da SEDUSCON-MG e artigos consolidados.  



 

 

Foi realizada a pesquisa em campo para verificar a atual situação da destinação de 

resíduos de construção civil na cidade de Paracatu. Para isso foi realizado visitas ao aterro 

sanitário, em obras de construção civil e locais que foi verificado um descarte incorreto de 

RCC. 

As observações do professor orientador foram levadas em consideração, pois são de 

suma importância para efetividade e bom desenvolvimento do tema. 

Segundo Michel (2009): 

 

Pode-se entender metodologia como um caminho que se traça para se atingir um 

objetivo qualquer. É, portanto, a forma, o modo para resolver problemas e buscar 

respostas para as necessidades e dúvidas. A metodologia científica é um caminho 

que procura a verdade num processo de pesquisa, ou aquisição de conhecimento; um 

caminho que utiliza procedimentos científicos, critérios normalizados e aceitos pela 

ciência. 

 

 Considerando os diferentes focos de uma pesquisa, optou-se por adotar a proposta de 

Vergara (2004) que classifica quando aos fins e quanto aos meios, mais a de Beuren (2004) 

que classifica quanto à abordagem do problema. 

 Quanto aos fins, foi utilizada a pesquisa aplicada já que se houve a proposição de uma 

saída para a resolução de determinado problema. 

 Quanto aos meios de investigação, foram utilizadas as pesquisas bibliográficas, de 

campo, porque inicialmente, foi feito um estudo em livros, revistas, sites sobre o tema. Foi 

realizada também uma pesquisa de campo, com coleta de dados que verificou a situação do 

município quanto à destinação dos resíduos de construção civil. 

 Quanto à abordagem do problema a pesquisa realizada foi à qualitativa porque se 

analisou profundamente o tema e em seguida foi proposto meios para comprovar os 

benefícios do correto gerenciamento dos resíduos. 

 

Resultados e Reflexões 

 

Aqui devem ser apresentados os seus principais resultados e as reflexões no percurso da 

pesquisa. Podem-se usar quantas laudas se fizerem necessárias. Destacar os principais 

resultados, fazendo as chamadas pertinentes para Tabelas ou Figuras e para as citações 

bibliográficas. Tabelas e Figuras deverão ser inseridas, seqüencialmente, no texto. Deixar uma 

linha em branco após o item Resultados e Reflexões. Quando apropriado, apresentar análise 



 

 

estatística dos dados. Analisar criticamente os resultados ante o conhecimento atual, evitar 

excesso de comparações com a literatura. Caso seja pertinente, apontar as áreas onde, após a 

realização do trabalho, o conhecimento permanece limitado, apresentando, então, sugestões 

para trabalhos futuros. 

A cidade de Paracatu, atualmente conta com o aterro sanitário, que é o local onde são 

depositados os resíduos sólidos da cidade. O aterro recebe basicamente quatro tipos de 

resíduos: de podas, animais mortos, domésticos e de construção civil. 

Ao observar o cenário da geração de RCC em Paracatu, foi realizado um levantamento 

sobre o volume de resíduos no mês de Julho/2016. A seguir o gráfico que nos mostra o 

volume de resíduos depositados no aterro sanitário em julho/2016 de acordo com informações 

obtidas no mesmo. 

Gráfico 1: Volume (m³) de resíduos depositado no aterro sanitário em Julho/2016 

 

  Fonte: O autor 

 

No aterro sanitário há um controle dos resíduos que chegam através de um caderno que 

contém informações como o nome do motorista, quantidade de caminhões por dia, tipo de 

material e placa do veículo. Para a presente pesquisa, utilizamos apenas as informações de 

resíduos de construção civil, resíduos de poda e resíduos sólidos (domésticos), não foi 

considerado a informações sobre a quantidade de animais mortos destinados ao aterro. 

Vejamos a seguir a foto do caderno utilizado para o controle de entrada de resíduos no 

aterro. 

 



 

 

Figura 1: Caderno de controle de entrada de resíduos do aterro sanitário 

  

  Fonte: O autor 

 

O aterro sanitário recebe lixo comum (resíduos sólidos), resíduos de construção civil, e 

resíduos de poda de arvores e animais mortos. Tem uma previsão de vida útil de 30 anos, 

todos os resíduos destinados para lá, não são retirados, por exemplo, por empresas de 

reciclagem. O município conta com uma associação que realiza a coleta de materiais 

recicláveis. A associação fica próximo ao aterro sanitário, porém a coleta dos materiais 

recicláveis não ocorre no aterro, e sim através de um caminhão da própria associação que 

coleta os materiais plásticos e de papelão para a reciclagem. 

Os resíduos de construção civil da cidade de Paracatu, primeiramente são coletados 

por empresas de disk caçambas. O fluxo é o seguinte, o gerador do resíduo contrata o serviço 

de disk caçamba, que por sua vez fornece a caçamba e dá a destinação final ao resíduo. Os 

resíduos de construção civil são encaminhados ao aterro sanitário onde ficam acondicionados 

em local apropriado. Conforme vemos na foto abaixo: 

Figura 2: Destinação de RCC no aterro sanitário de Paracatu-MG 



 

 

  

Fonte: o autor 

 

 Na foto anterior, mostra o momento em que o caminhão carregado com RCC chega ao 

local do aterro sanitário, e os colaboradores do aterro realizar um acondicionamento do 

material. 

Apesar de toda essa destinação específica no aterro sanitário, ao realizar uma analise nas 

ruas da cidade vemos que muitas pessoas não fazer o uso desse recurso de disk caçambas, e 

jogam os resíduos em locais impróprios. Como notamos nas fotos abaixo. 

 

Figura 3: Destinação Incorreta de RCC no bairro Cidade Nova 

 

Fonte: O Autor 



 

 

 

Figura 4: Destinação Incorreta de RCC na MG 251 Paracatu-Unaí 

  

Fonte: O Autor 

 

Figura 5: Destinação Incorreta de RCC no bairro Prado  

 

Fonte: O Autor 

Figura 6: Destinação incorreta de RCC no bairro Centro 

 

Fonte: O Autor 

 

Na figura 7 e 8 vemos a destinação de resíduos em duas obras de construção civil da 

cidade de Paracatu, notamos que em ambas há um local específico para colocar os resíduos, 

porém não atende a norma CONAMA 307 no que tange a organização desse local e a 

identificação do mesmo 



 

 

 

Figura 7: Destinação de resíduos em obra no bairro Bela Vista  

 

Fonte: O Autor 

Figura 8: Destinação de RCC em obra no bairro Amoreiras 

 

Fonte: O autor 

 

Com as fotos das destinações inadequadas de RCC, podemos dizer que falta uma 

politica municipal que divulgue a responsabilidade do gerador do resíduo a dar a destinação 

correta. E além da politica sobre o assunto, a fiscalização é indispensável para as correta 

aplicação. No referencial teórico vimos o exemplo da cidade de Belo Horizonte que possui 

uma Superintendência de Limpeza Urbana, que é responsável pela elaboração, controle e 

execução de politicas de limpeza urbana. Em Belo Horizonte há Usinas de Reciclagem de 

Resíduos de Construção Civil. 

Notamos que há um grande volume de resíduos de construção civil depositamos 

mensalmente no aterro sanitário, se houvesse uma usina de reciclagem desses resíduos, 

poderia ser prolongada a sua vida útil. A implantação de uma usina de reciclagem também 

traria ao município, uma forma mais sustentável e com menor custo de alguns itens da 

construção civil. 



 

 

A exemplo temos a cidade de Belo Horizonte resolveu o problema de RCC através a 

implantação de Usinas de Reciclagem de RCC, pela cidade há 32 pontos de recebimento de 

resíduos e locais preparados para realizar a triagem e reciclagem desse material. A cidade 

conta com uma Secretaria própria que trata do assunto de resíduos sólidos e faz a gestão dos 

pontos de reciclagem de resíduos sólidos, devido ao tamanho e volume de resíduos a cidade 

conta com usinas que recebe materiais de grande geradores e outras menores que recebem de 

pequenos geradores (Sathler, 2014). 

Como benefícios da reciclagem de resíduos de construção civil, podemos citar a 

redução de custos que se vê através da utilização dos agregados oriundos da reciclagem, 

redução com os custos de transportes de RCC, uma vez que a unidade de reciclagem o próprio 

gerador levar o resíduo até o local, o aumento da vida útil do aterro sanitário, visto que o 

material que antes iria ser depositado será reutilizado, melhora na condição urbanística da 

cidade, pois com a reciclagem haverá uma redução do descarte incorreto nos lotes da cidade. 

Enfim a reciclagem de RCC traz muitos benefícios materiais, ambientais e urbanísticos para a 

cidade que possui uma politica e gestão desses resíduos. 

Considerações Finais 
 

Após a realização de visitas às obras de construção civil e aos locais onde há descarte 

incorreto de resíduos de construção civil, concluímos que falta a implantação e disseminação 

do que estabelece a norma CONAMA 307. Verificamos que por parte dos responsáveis pelas 

obras, há um conhecimento, pois eles realizam a separação dos materiais e da à destinação 

através da utilização de disk caçambas, que por sua vez encaminha ao aterro sanitário da 

cidade. Porém ainda há oportunidade de melhorias, no que tange a identificação e organização 

desses locais. Notamos que no município não há uma fiscalização e divulgação da 

responsabilidade do gerador do resíduo dar a correta destinação, o que causa o descarte 

incorreto em terrenos baldios da cidade. 

Para uma melhor gestão dos resíduos de construção civil, é interessante que a gestão 

municipal estabeleça normas no município quanto à destinação e as fiscalize, a fim de 

verificar o cumprimento da norma. E a implantação de uma Usina de Reciclagem de Resíduo 

de Construção Civil, pois há um grande volume de RCC que é depositado no aterro sanitário e 

poderia estar sendo transformado em um novo material, como tijolos, britas entre outros e 



 

 

serem utilizado nas próprias obras do município, e também aumentar a vida útil do aterro 

sanitário. 

Vimos que para uma boa gestão dos resíduos de construção civil no município é 

necessário à interferência da gestão municipal, a exemplo a cidade de Belo Horizonte que 

possui a Secretaria de Limpeza Urbana que faz a gestão dos resíduos sólidos da cidade, e há 

diversas Usinas de Reciclagem de RCC, sendo umas de grande porte, destinada aos grandes 

geradores de resíduos e outras de pequeno porte destinado aos geradores de porte pequeno 

(menor que 2m³)..  
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RESUMO: O uso de estruturas metálicas na construção civil vem substituindo o 

sistema de construção convencional, isso tem ocorrido, sobretudo devido a sua 

praticidade construtiva e econômica, pela abundância desse recurso e sua 

sustentabilidade. O aço porém, passa por um processo espontâneo chamado corrosão, se 

deteriorando gradativamente e gerando grandes prejuízos econômicos para tais 

empreendimentos, em algumas situações tornado inviável a sua utilização em 

seguimentos da construção civil. O presente artigo visa apresentar os sistemas de 

proteção contra corrosão, suas aplicações e vantagens adquiridas após o processo de 

proteção de estruturas metálicas, concluindo-se que quando aplicados de forma 

adequada pode promover uma proteção anticorrosiva garantindo assim além de um 

aspecto visual agradável, uma maior durabilidade e qualidade das edificações em aço. 

 

Palavras-chave: aço; estruturas; corrosão 

 

ABSTRACT: The use of metallic structures in civil construction has been replacing the 

conventional construction system, has been developed, on its own constructive and 

economic practicality, by the abundance of resource and its sustainability. The steel, 

however, undergoes a spontaneous process called corrosion, is deteriorating gradually 

and generating great economic losses for such undertakings, in some situations rendered 

unviable its use in civil construction segments. The aim of this article is to present 

corrosion protection systems, their applications and advantages acquired after the 

process of protection of metal structures, it is concluded that when applied properly can 

protect a corrosion protection guarantee another pleasant visual aspect, a Greater 

durability and quality of steel buildings. 

 

Key words: steel; structures; corrosion. 
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INTRODUÇÃO 

 

A estrutura metálica é de grande importância na construção civil, através do uso 

do aço podemos contemplar grandes obras no mundo, possibilitando aos engenheiros 

civis e arquitetos, soluções arrojadas e eficientes de alta performance, sendo usada como 

substituto de elementos convencionais por perfis metálicos ligados por parafusos ou 

soldas. O aço também é referência no quesito sustentabilidade, sendo 100% reciclável, 

metade de sua produção anual é resultado de reciclagem, e seu processo é simples e 

eficiente. O aço é um dos materiais mais abundantes da terra, seu processo de fabricação 

é controlado e não lança poluentes na atmosfera além de consumir 41% menos água que 

o concreto (MARINGONI, 2004).  

De acordo com PANNONI (2015), é importante que profissionais da construção 

civil tenha conhecimento a respeito dos processos construtivos com aço, estabelecendo 

em seus projetos maneiras de prevenir a corrosão aumentando a durabilidade da 

estrutura. A corrosão afeta nossa sociedade economicamente, com trocas de 

equipamentos, contaminações, danos e manutenções, e socialmente, através da exaustão 

dos recursos naturais, poluições e outros. Um dos mais recentes estudos comprovou que 

em 130 setores da economia norte-americana, 3% do PIB (produto interno bruto) foram 

gastos com corrosão.  

Segundo PANNONI (2015), a pintura é a forma mais importante de proteção das 

estruturas metálicas, empregada há décadas. A durabilidade da pintura depende do 

cumprimento rigoroso de um sistema de proteção contra corrosão de acordo com as 

normas. Consequentemente, um dos principais resultados de um sistema de proteção 

contra corrosão, é o aumento da vida útil da edificação construída em aço. Este artigo 

apresenta algumas diretrizes de extrema importância para proteção contra corrosão de 

estruturas metálicas instaladas em áreas de alta agressividade. 

 

Corrosão no aço 

Segundo RAMANATHAN (2001), a corrosão é definida como a reação do 

metal com os elementos do seu meio, nesta reação o metal é convertido a um estado não 

metálico, perdendo suas propriedades essenciais, como a resistência mecânica, 

elasticidade e ductilidade.  



 

 

ABRACO (2012) Associação Brasileira de Corrosão, diz que a corrosão pode 

incidir em ligas de aço, cobre e também em materiais não metálicos como plásticos, 

cerâmicas ou concreto. Os processos corrosivos podem ser divididos em dois grupos, 

denominados corrosão eletroquímica e corrosão química. Nos processos de corrosão, 

existe reação de algumas substâncias, como por exemplo O2, S, H2S, CO2 entre outros, 

que produzem compostos semelhantes aos encontrados na natureza de onde foram 

extraídos, o sistema de corrosão mais comum nas estruturas de aço é de origem 

eletroquímica, por isso será mais difundida neste artigo. 

 

Corrosão eletroquímica  

 

Segundo GNECCO (2012), as reações consideradas eletroquímicas associa-se a 

passagem de corrente elétrica, movimentando partículas carregadas de íons elétrons 

ferrosos ou ambos. As reações que se manifestam na presença da superfície metálica, 

origina a passagem de corrente através de algum eletrólito pelo metal formando o que é 

conhecido como reação eletroquímica em sua natureza fundamental. Outras reações 

químicas também fazem parte deste processo, tornando a corrosão uma área de 

conhecimento complexa e interdisciplinar.  

 

Uma chapa de aço sofre corrosão mesmo estando isolada de um outro metal, 

por que em sua superfície existem minúsculas áreas anódicas e catódicas, 

devido aos elementos de liga, há diferenças de potencial por causa de tensões 

criadas durante o resfriamento após a laminação ou por dobras ou por 

impacto. No caso de chapas de aço, o contato elétrico se dá através de próprio 

metal e desde que haja um eletrólito sobre a superfície fechando o circuito, a 

pilha eletroquímica começará funcionar havendo corrosão da área anódica. 

Durante estes processos, os elétrons, invertem sua polaridade, passando a ser 

um anodo, dando prosseguimento a corrosão eletroquímica que vai acabar 

destruindo o metal. (GNECCO 2012, p.2). 

 

Medidas de prevenção contra a corrosão  

 

PANNONI (2015), descreve sobre algumas rotas “genéricas” importantes para o 

controle da corrosão, como: escolhas de materiais com maior resistência a corrosão em 

ambientes específicos, como por exemplo os aços patináveis, que são mais resistentes a 



 

 

corrosão atmosférica do que os aços estruturais comuns, usados em ambientes 

atmosféricos específicos. 

Outros exemplos mais difundidos são as proteções catódicas, utilizadas na 

proteção de oleodutos ou plataformas no mar com barreira efetiva entre o metal e o 

ambiente agressivo, com sistemas eficientes de revestimentos (pintura), sendo este o 

caminho mais empregado na proteção de estruturas, através de tintas ou inorgânicos 

aplicados sobre a superfície do aço. Outro fator muito importante, é o detalhamento do 

projeto vislumbrando a proteção contra corrosão, o detalhamento cuidadoso é uma 

escolha fundamental no controle da corrosão. 

 

Agressividade atmosférica  

 

Segundo PANNONI (2015), o sistema de proteção contra corrosão deve suportar 

a agressividade do ambiente ao qual a estrutura será instalada abaixo alguns aspectos 

normatizados. De acordo com a norma ISO 12944-2, os ambientes são divididos em 

cinco categorias de agressividade. 

C1: muito baixa agressividade,  

C2: baixa agressividade, 

C3: média agressividade,  

C4: alta agressividade, 

C5I: muito alta agressividade - Industrial,  

C5-M: muito alta agressividade - Marinha,  

A agressividade atmosférica pode ser facilmente mensurada, basta observar os 

ambientes típicos descritos em cada uma categoria da Tabela 1, conforme a norma ISO 

12944-2, e compará-la com determinados ambientes em qual a estrutura se encontra ou 

será instalada. Por exemplo, um ambiente classificado como C2, apresenta baixo nível 

de poluição a maior parte das áreas rurais é classificada dessa forma, já as áreas urbanas 

e industriais com poluição moderada por dióxido de enxofre são classificadas como C3, 

a capitais brasileiras distantes do litoral se enquadram nessa categoria, as usinas de 

mineração são classificadas como C5I, são áreas com muita incidência de umidade 

enxofre, e deposição de materiais corrosivos. 



 

 

 

 

 

Tratamento superficial  

 

PANNONI (2015), descreve que o preparo da superfície do aço, consiste na 

remoção de materiais como pós, graxas, gorduras, óleos, ferrugens e outros resíduos, 

para que não impeça o contato direto entre o aço e a tinta. 

Segundo GNECCO (2012), para que a pintura tenha um bom desempenho é 

necessário que a superfície do aço receba um tratamento adequado, conhecido como 

jateamento abrasivo que consiste em propulsionar um fluxo de material abrasivo contra 

uma superfície que além de proporcionar a limpeza aumenta a rugosidade da superfície 

Tabela 1: Corrosividade dos ambientes para o aço-carbono ISO 12944-2 



 

 

de acordo com a norma ABNT NBR 15488, conforme apresentado na Figura 1 a 

rugosidade ideal.  

 

    

A norma ISO 8501-1 (1988), qualifica os padrões de limpeza utilizados no meio 

técnico da seguinte maneira: 

a) St 2 - Limpeza manual, processo executado através de ferramentas manuais 

tais como raspadores, lixas, escovas de aço. 

b) St 3 - Limpeza mecânica, execução através de lixadeiras rotativas, agulheiros, 

pneumáticos ou elétricos.  

c) Sa 1 - Limpeza por jato abrasivo ligeiro, consiste na limpeza através do 

jateamento de óleos, graxas e materiais como carepa, tintas velhas e ferrugem.  

d) Sa 2 - Limpeza por jato abrasivo intenso, também chamado de jato comercial, 

o resultado da superfície após o jateamento pode apresentar manchas e pequenos 

resíduos devido a ferrugem, carepa e tinta velha.  

e) Sa 2 ½ - Limpeza por jato abrasivo a fundo, é o jato ao metal quase branco, 

objetivo é atingir ao menos 95% de área limpa, e isenta de resíduos visíveis.  

f) Sa 3 - Limpeza ao metal branco, o aço deve exibir coloração metálica, com 

100% da carepa e ferrugem removidos.  

 

Pintura anticorrosiva  

 

MARTIN (2010), descreve que a pintura é um dos métodos de proteção mais 

utilizados no decorrer dos anos para proteção de estruturas metálicas, sendo seu 

emprego de muito sucesso, e seu processo de adesão de notável evolução. Para que a 

Figura 3: Perfis de rugosidade da superfície do metal 



 

 

pintura possa garantir a proteção para qual é definida, deve contemplar alguns fatores 

abaixo: 

Aderência: visa melhor fixação da tinta ao substrato evitando o que é conhecido 

como desplacamento. 

Flexibilidade: independente de dobramentos ou torções, as tintas de proteção 

devem tem boa flexibilidade, para suportarem as variações da superfície por causa de 

contrações e dilatações durante dias, noites, por anos e anos, se sofrerem fissuramentos 

e trincas.  

Impermeabilidade: quanto maior impermeabilidade, maior durabilidade das 

estruturas metálicas, vapores, oxigênio, gases corrosivos como SO2, HCl, H2 S, NO2 e 

NO3, tendem permear as películas de tintas e acabam atingindo o metal base, dando 

origem aos problemas com corrosão. 

Segundo LOBO (1998), as tintas para estruturas e equipamentos são formuladas 

para manter proteção contra corrosão por grandes períodos, podendo sofrer 

periodicamente manutenção, sendo esta, um simples retoque, ou até mesmo a 

substituição de toda a tinta. Em condições favoráveis, as tintas podem ter bom 

desempenho, chegando a uma vida útil de vinte anos ou mais, dependendo do meio 

ambiente e do sistema de pintura escolhido. Os tipos de tintas mais importantes para a 

proteção do aço, são classificadas pelo tipo de resinas, como por exemplo. 

Alquídicas: são conhecidas como esmaltes sintéticos, são tintas de secagem ao 

ar, com baixa resistência ao molhamento constante, aos meios alcalinos ou imersões em 

águas. 

Epoxídicas: são tintas bicomponentes de secagem ao ar, elas são mais 

impermeáveis e mais resistentes aos agentes químicos do que as tintas alquídicas. 

Poliuretânicas: são compostas por bicomponentes, e bastante resistente ao 

intemperismo são indicadas para pinturas de acabamento em estruturas expostas ao 

tempo, e resistem aos agentes químicos. 



 

 

A norma ISO 12944-5 fornece um conjunto de tabelas, com sistemas de pinturas 

adequadas a ambientes de diferentes graus de agressividade conforme abaixo na tabela 

2. Tabela 2: Tipos de tinta e aplicações Norma ISO 12944-5. Detalhamento contra corrosão 

Conforme a (CBCA), Centro Brasileiro de Concreto em Aço, descreve que em 

ambientes externos ou úmidos, o detalhamento cuidadoso do projeto tem um papel 

fundamental no controle da corrosão atmosférica nas estruturas de aço, sendo esta uma 

das formas mais segura e econômica de garantir que a estrutura atinja sua vida útil. O 

projetista deve estar atento a alguns aspectos construtivos. 

Diz PANNONI (2009), que a forma menos onerosa de tratar a estrutura metálica 

frente a corrosão é o detalhamento cuidadoso na etapa de elaboração do projeto, fazendo 

com que os constituintes agressivos não sejam mantidos em contato com a estrutura por 

mais tempo que estritamente necessário, sendo o detalhamento cuidadoso a etapa 

correta de um sistema de proteção, considerado de extrema importância no controle da 

corrosão, constituindo parte integrante de todo bom projeto. Alguns exemplos de como 

evitar criar frestas que possam acumular umidade e sujeira conforme a Figura 2. 

 

 

 

 

Figura 4: Evite frestas. 



 

 

Evite criar cavidades que possam acumular água, pó ou qualquer outro 

contaminantes como mostra a Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Evite pontos de acumulo de água e sujeiras sobre o aço. 

 

Estes e tantos outros tipos de detalhamento podem ser estabelecidos pelos 

projetistas de estruturas metálicas cabendo a cada um o uso da criatividade no momento 

da concepção e detalhamento do projeto, buscando sempre uma forma de menor 

exposição das estruturas aos agressores. 

 

Objetivo 

 

O objetivo deste artigo foi analisar e especificar um sistema de proteção contra a 

corrosão através de procedimentos e parâmetros estabelecidos em normas, para uma 

edificação instalada em uma das áreas de uma mineradora, considerada uma área de alta 

agressividade industrial.  

 

Metodologia 

 

Foi analisada uma edificação em estrutura metálica instalada em uma 

mineradora de grande porte situada no município de Paracatu-MG, a Figura 4 mostra o 

primeiro pavimento da edificação, que tem por finalidade principal a sustentação de 

células de flotação que são inerentes ao processo de recuperação de ouro, além de uma 

ponte rolante de alta capacidade. 
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Pode-se definir o termo flotação como sendo aquele utilizado em tecnologia 

mineral para designar o processo de separação de um dos constituintes do minério dos 

restantes, fazendo com que aquele constituinte flutue acima da superfície da polpa que é 

formada por partículas minerais e água.” (TAGGART, 1929). 

A edificação em estrutura metálica estava visivelmente com corrosão incidente, 

mas ainda não comprometendo sua funcionalidade até o momento da análise do prédio, 

devido a robustez dos perfis metálicos utilizados como parte integrante do estrutura 

metálica da edificação. A análise e especificação do sistema de proteção contra corrosão 

para a estrutura, foi realizada seguindo a seguinte sequência. 

a) Agressividade atmosférica;  

b) Tratamento superficial;  

c) Aplicação de tintas;  

d) Inspeção 

O primeiro passo foi estimar a categoria de agressividade atmosférica de acordo 

com a norma ISO 12944-2 onde a estrutura se encontra instalada, o grau estimado foi o 

C5-I – muita alta agressividade industrial, devido a estrutura receber molhamento  

Figura 6: Foto panorâmica do interior do primeiro pavimento do prédio 



 

 

 

constantes com ph muito ácido, enxofre e deposição de materiais oriundos do 

processo Dde flotação do minério. 

 

 

O próximo passo é analisar qual o grau de corrosão de acordo com a norma ISO 

8501-1 que fornece padrões visuais do grau de corrosão comparativos conforme a 

Figura 5.  Após análise concluiu-se que o grau encontrado é o grau B, Superfície do aço 

com corrosão residual e com carepa de laminação se destacando, e com presença de 

ferrugem. 

A Figura 6 apresenta os pontos de corrosão mais típicos incidentes nas estruturas 

metálicas estudadas. 

Desta forma define-se, qual tipo de tratamento superficial, esta estrutura deve 

receber em relação ao seu grau de corrosão, como foi definido como grau B conforme 

analisado, deve receber o jato abrasivo ao padrão Sa 2 ½, após o jateamento a estrutura 

deve ser soprada e isenta de qualquer sujeira, passa pela aferição final da rugosidade e, 

se as condições climáticas estiverem de acordo com a norma ABNT NBR 15158, 

liberada para aplicação da pintura. 

Parte das estrutura na Figura 7, após receber o jateamento abrasivo ao padrão Sa 

2 ½, e também inspeção para averiguar a rugosidade superficial, que deve estar entre 60 

a 70 micras, visando o aumento da aderência da tinta à superfície do 

Figura 9: Superfícies metálica jateadas 

Figura 8: Corrosão residual encontrada nas estruturas do prédio 

 Figura 7: Graus de intemperismo, de acordo com a norma ISO 8501-1 



 

 

aço.

 

O sistema de aplicação da pintura foi o Airless, conforme a norma ABNT NBR 

15158, pintura, onde produto é perfeitamente atomizado, sem necessidade de utilização 

de ar. Os equipamentos de pintura Airless elétricos, geram uma alta pressão (500 à 

3.000psi) fazendo o produto passar através de pequeno e preciso orifício difusor na 

saída da pistola chamado bico pulverizador, O produto atomizado adquire grande 

velocidade sofrendo rápida expansão, rompendo as partículas e reduzindo as nuvens 

(overspray). Isso torna a atomização suave, proporcionando alta economia de material 

(aprox. 25 à 30%). Nesse sistema obtêm-se uma melhor distribuição de massa/tinta, 

menos poluição na área de trabalho, e possibilidades de aplicar camadas mais espessas 

por demão. 

 

 A Figura 8, apresenta o antes e depois das pintura de uma coluna. 

 

 
Figura 10: Coluna do prédio antes e depois da pintura de proteção contra corrosão 



 

 

A figura 9, apresenta o antes e depois da pintura da parte inferior da plataforma 

de sustentação dos tanques de flotação. A  

 

figura 10, apresenta o antes e depois da pintura da coluna do prédio e chapa de 

ligação. 

A figura 11, apresenta uma foto panorâmica de uma parte com sistema de 

pintura anticorrosivo e a outra antes do tratamento. 

 Figura 12: Panorâmica da parte inferior da plataforma do prédio antes e depois da pintura de 

proteção 

Figura 11: Coluna do prédio antes e depois da pintura de proteção 



 

 

 

Após a realização da pintura, a mesma passou pelo processo de inspeção para 

certificar-se quanto a aderência e espessura da película. Para verificar a aderência usa-se 

o teste de aderência por corte em grade “#” ou corte em “x” deve ser executado com 

base na ABNT NBR 11003 (2009), obedecendo aos critérios descritos abaixo.  

Deve ser realizado após o intervalo de repintura mínimo de cada demão de tinta. 

Os aparelhos e materiais são estiletes de corte provido de uma lâmina de aço, régua de 

aço inoxidável, com graduação em milímetros, fita adesiva filamentosa 

semitransparente, conforme ABNT 11003 (2009). 

A execução do corte em “X” é feito selecionando uma área livre de 

imperfeições, executando a limpeza da superfície com solvente adequado para remoção 

de óleo, graxa, poeira e outros contaminantes. Efetuar 02 (dois) cortes com 40mm de 

comprimento que deverão se interceptar próximo ao meio com um ângulo entre 35 e 

45°. Os cortes devem atingir o substrato, colocar a fita adesiva sobre a região de 

entrelaçamento dos cortes, pressionando-a com o dedo, aguardar o intervalo de tempo 

de um a dois minutos; arrancar a fita adesiva, instantaneamente, sobre ela mesma, num 

ângulo, o mais próximo possível de 180º, a Figura 12, apresenta o teste de aderência. 

A execução do corte em “#” (grade), selecionar uma área livre de imperfeições 

executar limpeza da superfície com solvente adequado para remoção de óleo, graxa, 

poeira e outros contaminantes. Executar cortes cruzados em ângulo reto, de modo a 

alcançar o substrato, formando-se grade de 25 quadrados. Os cortes devem ser feitos 

com pressão normal e não através de impulsos, através de movimento uniforme e 

contínuo do dispositivo, os cortes devem atingir o substrato. Colocar a fita adesiva sobre 

a região de entrelaçamentos dos cortes pressionando-a com o dedo. Aguardar o 

intervalo Aguardar o intervalo de tempo de um a dois minutos. Arrancar a fita adesiva, 

instantaneamente, sobre ela mesma, num ângulo, o mais próximo possível de 180º.  

Depois dos testes verificar e qualificar os níveis de aderência conforme apresentados na 

tabela 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 medição de espessura úmida foi efetuada durante a aplicação da tinta, a espessura de 

película úmida deve ser criteriosamente acompanhada pelo inspetor de pintura, de modo 

a evitar variações inaceitáveis na espessura de película seca. Deve ser realizado um 

número de medições correspondente, em valor absoluto, a 20 % da área total pintada. 

Por exemplo, para uma área pintada de 25 m² (20 % de 25 é igual a 5), devem ser feitos, 

pelo menos, 5 medições de espessura, distribuídas uniformemente por toda a área 

pintada; para uma área de 300 m² (20 % de 300 é igual a 60), devem ser feitas, pelo 

menos, 60 medições de película úmida. 

O critério de aceitação da espessura mínima da película úmida (EPU) é obtido 

pelo resultado da divisão da espessura especificada de película seca (EPS) pelo valor de 

percentual de sólidos por volume (SV), multiplicando por 100 (EPU = (EPS/SV) x 100). 

Qualquer medida encontrada abaixo desse valor deve ser corrigida imediatamente.  

A inspeção da espessura da película seca também foi realizada da seguinte 

maneira, após o tempo mínimo de secagem da pintura, e deve ser executado conforme a 

norma ABNT NBR 10443, com instrumento de medição devidamente calibrado, o 

procedimento consiste em selecionar regiões medindo 200mm x 200mm medindo 12 

pontos igualmente espaçados dentro desta região selecionada. 

Tabela 3: tabela de classificação de aderência conforme a norma ABNT NBR 11003 



 

 

Quando a ocorrência de defeitos de aplicação, após inspeção visual, serão 

efetuados reparos localizados, a fim de eliminá-los e reconstruir a sequência correta do 

revestimento. Demarcar a área do reparo, estendendo 150 mm além do contorno da área 

afetada. Remover a(s) camada(s) de revestimento com defeito, até atingir a superfície de 

revestimento são ou o substrato. Esta remoção será através de desbaste e lixamento 

mecânico ou, jateamento abrasivo. Proceder a completa limpeza das superfícies a serem 

tratadas e as adjacentes, com a eliminação de todo material solto e pulverulento, através 

de escovas e panos limpos e secos. Reconstituir as camadas de revestimento, 

obedecendo-se a sequência original do revestimento, observando-se a sobreposição das 

camadas. 

 

Resultados e reflexões 

 

O Sistema de proteção estudado e aplicado garante que a estrutura esteja 

protegida, proporcionando conforto, melhor aspecto visual e durabilidade, além de 

servir como parâmetro para futuras instalações e reformas em estruturas metálicas. O 

sistema consolidado ficou da seguinte forma: 

Aplicável: Estruturas Metálicas (colunas, vigas, contraventamentos, suportes, 

parte superior e inferior de pisos/ plataformas, degraus de escadas, guarda-corpos, 

rodapés, corrimãos, externo de caixas, de tanques, equipamentos eletromecânicos, etc.) 

em ambientes classificados pela ISO 12944 como C5-I Industrial severo, (com alta 

agressividade por umidade, molhadas, respingos e derrames de polpa de minério/ acidez 

com ph < 6, etc.) em áreas desabrigadas ou abrigadas, tais como Prédios de Moagem, 

Flutuadores/ Chassis de Balsas, Tubulações de Sistemas de Combate a Incêndios, de Ar, 

de Águas,  Adutoras em imersão ou enterradas, parte interna e Bordas de Espessadores 

de Polpa, etc. 

Jateamento abrasivo ao Padrão Sa 2½, perfil de rugosidade 50/75 µ. Se ocorrer 

oxidação entre a etapas de limpeza por jateamento abrasivo e aplicação, a superfície 

deverá ser rejateadas até o padrão visual especificado. Defeitos de superfície revelados 

no processo de jateamento deverão ser, esmerilhados, preenchidos, ou testados de 

maneira adequada. 



 

 

Aplicação de uma única demão para Primer e Acabamento Epóxi Modificado de 

dois componentes, altos sólidos e baixo VOC, na espessura de película seca de 350µ, 

com uso do AIR LESS, com relação de pressão mínima de 60:1. Aplicação por outros 

métodos, será necessário mais de uma ou várias demãos para alcançar a espessura da 

película seca especificada. Todas as avarias que ocorrerem na pintura deverão ser 

retocadas de imediato e inclusive após a montagem de campo. 

 

Considerações finais 

 

A elaboração do presente trabalho possibilitou evidenciar que não existe 

materiais de construção bons ou ruins cada material tem um conjunto de características 

próprias que devem ser respeitados no momento da escolha e da aplicação, as falhas 

causadas por materiais quase sempre são consequências de especificações incorretas, 

aplicações inadequadas ou ausência de manutenção ao longo de sua vida útil, escolher 

uma opção de menor custo sem conhecer suas características e limitações podem trazer 

sérias consequências ao projeto, partindo desta visão,  a durabilidade das estruturas 

metálicas estão intimamente ligadas a escolha correta do seu sistema de proteção. É 

muito importante que engenheiros e projetistas saibam reconhecer os locais e os tipos de 

agressividade existentes nos ambientes aos quais as estruturas estarão expostas. Devem 

conhecer maneiras de proteger as estruturas metálicas contra a corrosão, conhecer 

conceitos básicos de sistemas de proteção, quais são eles, como e quando aplicá-los, 

para que estruturas metálicas possam manter suas propriedades, garantindo alta 

durabilidade. 
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RESUMO: A impermeabilização é um dos primeiros procedimentos a serem feitos em uma 

edificação. Esse processo, consiste em fazer uma camada, que não permita o contato da água 

diretamente com a estrutura, desta maneira, evita-se algumas possiveis patologias a essa 

construção. Embora a água seja necessária ao ser humano, se ela estiver em excesso na 

engenharia, pode acarretar muitos problemas. Este trabalho tem como finalidade demostrar a 

importância da impermeabilização como método de prevenção a patologias, com isso, foi 

demonstrado a maneira como deve ser executado esses procedimentos, seu benefício, e como a 

utilização correta da impermeabilização pode contribuir para evitar patologias presentes em uma 

construção civil. 

 

Palavras-chave: Impermeabilização, Procedimento, Patologia, Engenharia 

 

ABSTRACT: The waterproofing is one of the first procedures to be done in a building. This 

process consists in making a layer that does not allow water contact directly with the structure in 

this way, it avoids some possible conditions to this construction. Although water is necessary for 

the human being, if it is in excess in engineering, can cause many problems. This work aims to 

demonstrate the importance of sealing as a method of preventing the diseases, it has been shown 

how to run these procedures, your benefit, and how the proper use of waterproofing may help to 

prevent pathologies present in a building civil. 

 

Keywords: Waterproofing, Procedure, Pathology, Engineering. 

 

 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Soares (2014), a construção civil é uma área expressamente exigente, e a 

cada dia os profissionais são obrigados a cumprir normas que exigem um desempenho satisfatório 

e garantia de qualidade em todos os serviços prestados na engenharia. Os requisitos normativos 
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servem para instruir os profissionais a trabalharem com maior comprometimento, para que a 

edificação possua uma melhor vida útil de projeto. Diante disso, é necessário tomar alguns 

cuidados em todo processo construtivo, para evitar possiveis patologias em uma construção. 

Portanto é necessário que desde a fundação a obra seja executada de maneira correta e precisa. 

Para que ela seja funcional e atenda o cliente, um dos passos iniciais é a impermeabilização desde 

as fundações. 

Qualquer edificação se encontra sujeita a diversos tipos de climas, e ações que podem 

prejudicar ou beneficiar uma construção civil. A água é um produto essencial para a vida do ser 

humano, porém em uma construção, ela pode proporcionar diversas patologias em uma obra, 

assim, reduzindo a sua vida útil. Para isso, é necessário que as obras sejam impermeabilizadas, 

pois através desse método, as camadas de uma construção (alvenaria e peças estruturais), ficaram 

seguras, e não irão permitir que a água tenha contato direto com as estruturas, com isso, a 

edificação obterá uma vida útil prolongada e será mais segura, reduzindo o risco de patologias 

(FREIRE, 2007). 

De acordo com Silva (2011), as patologias na construção civil são doenças que são 

caracterizadas na estrutura de uma obra, ou seja, um maleficio causado em alguma etapa ou 

processo construtivo. Geralmente as patologias ocorrem por erros no processo de execução de 

uma obra, ou seja, os responsáveis pelo empreendimento deixam de cumprir algum requisito 

normativo ou especificado em um projeto. Por conta dessas falhas, a edificação sofre alguns 

malefícios, que além de trazer prejuízos financeiros para repara-los, ainda diminui o tempo de 

vida útil de um projeto. Uma das patologias mais presentes na construção civil são as infiltrações, 

que originalmente ocorrem por falta de impermeabilização na obra. 

 É necessário que o profissional acompanhe a construção frequentemente, para evitar erros 

no processo construtivo, como também para verificar o cumprimento e atendimento as normas 

técnicas. O processo de impermeabilização é muito importante, pois além de impedir a entrada de 

agua, ele minimiza o índice de patologias naquele local, o que traz mais segurança e satisfação ao 

cliente, evitando custos desnecessário para reparos a curto prazo em uma obra. 

 

Objetivos 

 



 

 

Identificar a importância da impermeabilização na prevenção de     patologia. 

Demonstrar benefícios em impermeabilizar a obra; 

Verificar patologias causadas sem a impermeabilização;  

Identificar normas técnicas necessárias para execução a impermeabilização. 

 

Metodologia 

 

Este estudo será elaborado na cidade de Vazante, que está situada próximo as localidades 

de Paracatu, com aproximadamente 100 km de distância, no estado de Minas Gerais. 

 Para a elaboração do trabalho foi acompanhada algumas construções realizadas na cidade 

de Vazante-MG, onde foi observado os processos construtivos das edificações. Foi também 

analisado se nas construções tem realizado a impermeabilização da maneira mais correta e eficaz. 

Logo após foi feito um estudo verificando as obras construídas na cidade com aplicação de 

impermeabilizantes e sem impermeabilizar, para comparar se houve alguma manifestação 

patológica, ou algo parecido nos locais.  

 

Resultado E Discussão 

 

Benefício da impermeabilização 

 

 O processo de impermeabilização em uma construção se torna essencial, pois, quando ele 

não é realizado, a estrutura fica exposta ao contato com a umidade, ficando mais propicio a 

patologias. As figuras 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 mostram o processo de 

impermeabilização sendo feito em algumas circunstancias.  

 As figuras 10 e 11 mostram o procedimento de impermeabilização sendo feito na base de 

uma casa. 

 



 

 

 

Figura 10: Impermeabilizando base. 

Fonte: O autor. 

 

 A figura acima mostra o trabalhador passando o produto que serve para não permitir que a 

água tenha contato direto com as estruturas de concreto. Na figura seguinte, mostra o processo 

terminado. 

 

Figura 11: Base impermeabilizada. 

Fonte: O autor. 

 

 A figura acima mostra a base toda impermeabilizada. Esta foto representa o que se torna 

necessário em qualquer edificação, toda a base impermeabilizada, pois, quando a base não está 

desta forma, fica ela suscetível a umidade do solo. A figura 12 mostra uma estrutura de um pátio 

de emulsão sendo feita sua impermeabilização. 



 

 

 

Figura 12: Lona Impermeabilizante. 

Fonte: O autor. 

 

 A figura acima mostra a lona sendo utilizada no pátio do tanque de emulsão de uma 

empresa. Ela serve para não permitir que o concreto tenha contato direto com o solo. Depois ela 

fica toda esticada conforme figura 13. 

 

 

Figura 13: Lona Impermeabilizante em pátio. 

Fonte: O autor. 

 

 A figura mostra a lona esticada, sendo que a mesma o protege contra a umidade presente 

no solo daquela edificação, com isso, evita-se que o concreto fique exposto a elementos 

indesejados, que proporcionam patologias. 



 

 

 As figuras 14, 15, 16,17 e 18, irão mostrar o procedimento de recuperação da 

impermeabilização feito em uma barragem. A foto 14 mostra o estado que se encontrava a lona do 

local. 

 

Figura 14: Manta em estado crítico. 

Fonte: O autor. 

 

 A figura acima mostra a manta em um estado crítico, sendo possível encontrar que em 

parte ela estava apresentando pequenos rasgos em seu material. Após verificar essa condição, foi 

feito a remoção da manta, conforme mostra a figura 15. 

 

Figura 15: Retirada da manta. 

Fonte: O autor. 



 

 

 

 É fácil verificar que a manta que não estava em um bom estado, foi retirada. Aqueles 

furos, poderiam proporcionar a entrada de água de maneira indesejada. Portanto, após a sua 

remoção, foi colocada uma nova lona (figura 16). 

 

Figura 16: Solda do material. 

Fonte: O autor. 

 

 Essa foto ilustra o novo material sendo colocado, substituindo o elemento que não estava 

em boas condições, para tanto, os trabalhadores estão soldando a lona, para selar o material e não 

permitir que haja infiltrações nela. Depois disso, é feito a ancoragem da manta (figura 17). 

 

Figura 17: Ancoragem da manta. 

Fonte: O autor. 

  



 

 

Após o processo de ancoragem da manta, é verificado o local, e se nenhuma anormalidade 

for encontrada, a manta está pronta (18). 

 

Figura 18: Impermeabilização pronta. 

Fonte: O autor. 

 

 Desta maneira, a impermeabilização do local se encontra pronta, para receber a água que 

ficará alojada por cima da manta. 

Patologias causadas sem a impermeabilização 

 

 No item 6.1 foi mostrado como é feito, ou foi realizado o procedimento para fazer a 

impermeabilização de um local. Quando esse tipo de processo não é feito, a edificação fica 

suscetível a patologias, conforme é visto na figura 19. 

 

Figura 19: Infiltração. Fonte: O autor. 



 

 

 

 A infiltração é ocasionada pela umidade encontrada nas estruturas. Na figura 10 e 11 

mostra o processo sendo feito de maneira adequada, assim, evitando que a umidade do solo seja 

presente nas estruturas. Porém, quando não é feito, a umidade sobe para as paredes e apresentam 

essas marcas e começam a descascar (figura 20). 

 

Figura 20: Parede descascando. Fonte: O autor. 

 

 Quando a parede começa a perder sua resistência devido a manifestação patológica, ela 

começa a descascar, pois a água penetra e deixa a camada mais frágil, descascando facilmente.  

 Além da infiltração, a falta de impermeabilização pode ocasionar trincas e fissuras. Vale 

lembrar que uma patologia vai puxando para outra, o que deixa a estrutura em uma situação bem 

delicada. 

 

Norma Técnica 

 

 Todo profissional que se preza, e tem respeito a seu cliente, deve aplicar as normas 

técnicas em quaisquer atividades desenvolvidas na engenharia, principalmente quando se fala em 

estruturas. 

 A negligencia de diversos profissionais a este item, tem feito com que muitas obras 

estejam com patologias. E sabe-se que uma das patologias mais difíceis de ser tratada é justamente 

as infiltrações, que estão ligadas diretamente com a impermeabilização. 



 

 

 As normas foram geradas para proporcionarem maior vida útil a uma estrutura, e os 

profissionais da área tem que estarem abertos e cientes quanto a sua utilização. 

 

Conclusão 

 

Conclui-se que o processo de impermeabilização é essencial em qualquer projeto da engenhara 

civil, pois, ele evita que as estruturas tenham contato direto com a umidade do solo, ou provindo 

da natureza. Esse procedimento se faz necessário, pois ajudar a evitar patologias, que diminuem a 

vida útil de uma edificação. 
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RESUMO: Discutir o Direito Educacional e expor sua importância como instrumento jurídico na 

relação entre educação e a democracia, na perspectiva de construção da cidadania, por intermédio 

da participação, do diálogo, da discussão coletiva, da autonomia, práticas indispensáveis no 

exercício da soberania popular, sempre considerando a legislação vigente, sobretudo os preceitos 

constitucionais, a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional – LDBEN. Justifica o presente 

estudo, elaborado por meio de pesquisa bibliográfica a respeito do tema proposto, considerando a 

relevância da proteção jurídica na área da educação, no sentido de fortalecer os vínculos entre 

escola, família e comunidade. O Direito Educacional garante ao estabelece as diretrizes e bases da 

educação, o direito à educação como direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 

cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente 

constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo. 
 

Palavras-chaves: Direito, Direito Educacional. Educação  

 

ABSTRACT: Discuss the Educational Law and expose its importance as a legal instrument in the 

relationship between education and democracy, in the perspective of construction of citizenship, 

through the participation, dialog and collective discussion, autonomy, practices that are essential 

in the exercise of popular sovereignty, always considering the current legislation, especially the 

constitutional provisions, the Law of Guidelines for the Basis of National Education - LDBEN. 

The reason for the present study, prepared by means of bibliographic research about the topic 

proposed, considering the relevance of legal protection in the area of education, in order to 

strengthen the bonds between school, family and community. The right of education ensures the 

establishes the guidelines and bases of education, the right to education as a public law subjective, 

and any citizen, group of citizens, community association, trade union organization, entity or other 

legally established, and, yet, the Public Ministry, engaging the public to demand it.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste artigo é discutir o Direito Educacional a luz da educação e expor a 

importância do Direito Educacional como instrumento jurídico ao direito à educação.  O Direito 
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Educacional exige dos profissionais da educação e dos operadores de direito o conhecimentos 

das leis pertinentes, destaque a compreensão da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. 

A finalidade deste artigo é mostrar a sociedade a relevância da proteção jurídica na área da 

educação, tendo o Direito Educacional como elemento mediador do direito à educação.    

Apesar da ausência de doutrinas, o Direito Educacional é um assunto que vem sendo 

discutido e analisado interdisciplinarmente no campo jurídico e pedagógico. Para discutir a 

relação do direito na educação, vamos expor o processo histórico da educação e a Constituição 

Federal de 1988, porém, com destaque ao direito à educação. 

Inicialmente, apresentaremos definições, discorremos sobre a importância do Direito 

Educacional na educação e abordaremos a Constituição de 1988, com enfoque nos artigos que 

dispõe sobre o direito à educação.  

No segundo momento, continuaremos fazendo as relações existentes entre direito e 

educação, entretanto, vamos tratar da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional e do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Por fim, destacaremos a contribuição do Direito 

Educacional para o direito à educação na sociedade. 

 

Direito Educacional 

 

Assim como temos o Direto Constitucional, Direito Penal, Direito Administrativo, Direito 

do Trabalho, Direito Civil, Direito do Consumidor, temos, também, o Direito Educacional. O 

Direito Educacional é um novo ramo da ciência jurídica com carência de pesquisas e doutrinas. 

Contudo, o Direito Educacional tem sido discutido e analisado no campo jurídico e pedagógico.     

Elias de Moreira Motta (1997, p. 51) alude que do conceito de Direito, podemos abstrair 

três formas de enfocar o conceito de Direito Educacional, em primeiro lugar, como um conjunto 

de normas reguladoras dos relacionamentos entre as partes envolvidas no processo de ensino-

aprendizagem, num segundo momento, a faculdade atribuída a todo ser humano e que constitui na 

prerrogativa de aprender, de ensinar e de aperfeiçoar, e por último, como o ramo da ciência 

jurídica especializada na área educacional. 

Podemos dizer que o Direito Educacional tem como base várias legislações, sendo que a 

Constituição Federal é a fonte primordial. 



 

 

Todavia, o direito à educação está entrelaçado com o Direito Educacional, eles caminham 

juntos para o exercício da cidadania.  

O Direito Educacional não é somente o estudo da legislação, ele serve para fiscalizar as 

infrações ou o descumprimento das leis educacionais, como também, previne e orienta as relações 

educacionais, tendo como objetivo compreender os princípios do Direito, aplicados à educação 

com sua principal finalidade: a de mediar a relação entre todos envolvidos no processo de ensino.  

Dentre as leis que deram origem ao Direito Educacional podemos destacar a Constituição 

Federal, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394, de 20 de dezembro de 

1996) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990). 

 

Abordagem histórica da educação  

 

Conforme o dicionário da Língua Portuguesa (2009), a educação é: “o desenvolvimento de 

todas as faculdades do indivíduo, buscando assumir os padrões sociais vigentes; a arte do ensino.”  

Portanto, a educação refere-se aos processos de formação escolar, a educação e o ensino 

devem caminhar juntos.  

O direito à educação foi construído em um processo histórico e está presente na nossa 

realidade. Ao estudarmos as Constituições nacionais, verificamos que, desde a Constituição de 

1824 são contidas regras sobre o direito à educação e a gratuidade do ensino. As normas sobre 

educação estão contidas nas constituições nacionais de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967. No 

entanto, neste artigo, não temos o propósito de apresentarmos todas as Constituições, abordaremos 

apenas a Constituição de 1824, a de 1934 e a Constituição de 1988.  

 Nelson Joaquim (2009) alude que o Direito Educacional surgiu em 1549 com a vinda dos 

padres jesuítas para Brasil. Com a expulsão dos jesuítas e a reforma administrativa de Marques de 

Pombal, em 1759, iniciou-se o reconhecimento da educação como dever do Estado.  

A Constituição de 1824 foi o pilar do Direito Educacional brasileiro, pois ela estabeleceu 

os primeiros direitos e deveres em relação a educação. O Direito Educacional, como direito à 

educação, surgiu na Constituição de 1934, que foi a primeira Constituição a conter um capítulo 

próprio sobre direito à educação, como direito social e direito público subjetivo, com influência do 

movimento dos precursores da educação em 1932.  



 

 

Em 1961 aparece a primeira Lei brasileira de Diretrizes e Base Da Educação Nacional (lei 

n. 4024/61). O Direito Educacional, como novo ramo da ciência jurídica, surgiu no 1º Seminário 

de Direito Educacional, realizado na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Em 1977 

sucederam as primeiras discussões e análise a respeito das relações entre educação e direito, que 

passaram a fazer parte das inquietações de juristas e educadores.  

O primeiro importante trabalho para sistematização do direito educacional foi divulgado 

em 1981, pelo educador e jurista Alberto Teodoro Di Dio. A Constituição de 1988 consagra a 

importância dos direito fundamentais da educação. O Direito Educacional trata-se de uma 

disciplina bem nova e que tem finalidade na área jurídica e na área educacional. 

Podemos observar que nos últimos séculos falamos bastante sobre a educação e da sua 

relevância na sociedade. O Direito Educacional é o resultado da evolução da educação.  

 

Constituição Federal de 1988  

 

Quando se busca as bases do Direito Educacional, devemos nos fundamentar na 

Constituição Federal, sobretudo nos títulos abrangentes dos direitos, garantias e deveres da 

educação.  

Para o entendimento do Direito Educacional é de suma relevância a análise da 

Constituição de 1988, onde o governo redefiniu o seu papel na educação garantindo o direito à 

educação. A nossa Constituição protege a vida, a segurança, a liberdade, bem como a educação e 

garante a gratuidade do ensino nas redes públicas. 

A presença da educação na Constituição de 1988 pode ser vista no artigo 3º, “Art. 3º- III 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.” Ao 

analisarmos este artigo da Constituição percebemos que a educação é a fonte da dignidade 

humana, de onde o indivíduo buscará a oportunidade de adquirir uma vida digna, e, para isso, é 

necessário que o dê educação, sabendo que o ensino é indispensável ao ser humano. O direito à 

educação é direito importantíssimo, pois a partir deste Direito se poderão exercer os outros 

direitos fundamentais à vida.  

A Constituição de 1988, no artigo 6º, traz o direito à educação como parte do conjunto dos 

direitos sociais. No artigo 7º, XXV aborda sobre a assistência gratuita aos filhos e dependentes 



 

 

desde ao nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas. Portanto, desde os 

primeiros dias de vida a criança é amparada no âmbito educacional. 

A Constituição Cidadã dedicou dez artigos à educação (artigos 205 a 2014). Por serem 

bastante relevantes, iremos citar alguns artigos que dispõem sobre a educação: 

 

Art. 205 A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 206 O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 anos (dezessete) anos de 

idade, assegurando inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria; 
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo 

a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. 
§1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, 

importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes 

a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 
Art.211 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime 

de colaboração seus sistema de ensino. 
Art.212 A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 
Art.213 Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos 

a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: 
Art.214 A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o 

objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meios de 

ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: 
I – erradicação do analfabetismo; 
II- universalização do atendimento escolar; 
III- melhoria da qualidade do ensino; 
IV – formação para o trabalho; 
V- promoção humanística, científica e tecnológica do País; 



 

 

VI – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto. 

 

Além dos citados, existem outros artigos na Constituição que referem ao ensino e a 

educação. Percebemos que a Constituição Federal de 1988 concede amplos direitos à educação.  

O direito à educação é um direito fundamental previsto pela Constituição Federal. De 

acordo com o artigo 208 § 1º e 2º da CF, a inadimplência do Estado com as suas obrigações 

acarretaram consequências. 

Segundo Evaldo Vieira (2001), a educação, como direito público subjetivo, estabelece que, 

é necessário existir escolas para todos. Quando se trata das garantias constitucionais, o mandado 

de segurança é um instrumento jurídico do Direito Educacional, podendo ser empregado 

amplamente, como mandado de segurança coletivo, em benefício das atividades educacionais, 

demostrando imediatamente, protegendo direito líquido e certo. 

Como já foi exposto, a Constituição Federal de 1988, com relação à política educacional, 

estabelece amplos direitos à educação. Com relação ao Cidadão, aquele que têm direitos e deveres 

na sociedade.  

O cidadão tem o direito de requerer do Estado a garantia e a prestação dos seus deveres 

para com a sociedade, haja vista que não existe cidadania sem garantias de direitos e, 

consequentemente, não existe cidadania sem igualdade jurídica.  

A realização dos direitos exige a mobilização da sociedade, porque dela nasce as 

necessidades e as angústias. Entrelaçando o Direito com a educação, o Direito Educacional é de 

fundamental importância para a aplicabilidade e a eficácia do direito à educação. 

 

Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 

 

Neste artigo é importante compreendermos a legislação educacional. Conforme o 

dicionário jurídico (2009) legislação é a “ação ou efeito de legislar.”  Portanto a legislação é o 

ato de legislar, ou seja, o ato de constituir as leis por meio do poder legislativo. A legislação 

educacional é um conjunto de leis referentes à educação, estabelecendo normas a respeito da 

educação, tendo como objetivo a garantia do direito à educação.   

 A lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB) teve sua origem na Constituição Federal de 1988, na qual atua como lei 



 

 

complementar. A LDB normatiza os princípios gerais da educação nacional previstos na 

Constituição; estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, regulamenta os currículos, o 

ano escolar, os conteúdos programáticos e a duração do ensino. A LDB é considerada a lei magna 

da educação, pois dispõe das políticas públicas educacionais. 

De acordo com a LDB, no artigo 22, Capítulo da Educação Básica Seção I das Disposições 

Gerais: “Art.22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 

no trabalho e em estudos posteriores.”  A LDB é vista, neste artigo, como um ordenamento 

jurídico de grande impacto nos estabelecimentos de ensino. 

No entanto as leis não devem ser apenas registradas, mas devem ser interpretadas e 

aplicadas na sociedade. O Direito educacional atua facilitando a compressão, a interpretação e a 

aplicação da legislação, sensibilizando os poderes públicos da importância da aplicação da lei. 

Como podemos ver, o estudo da legislação educacional é de fundamental importância para ao 

Direito Educacional. 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

No dia 13 de julho de 1990 entrou em vigor a lei 8.069, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA. Como a nossa discursão é a relação do direito com a educação, iremos citar 

alguns artigos do ECA, os quais consideramos importantes, quando se trata do direito à educação: 

 
Art. 54 . É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:  
§1º. O acesso ao ensino o obrigatório e gratuito é direito subjetivo. 
§2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Púbico ou a sua ofertar 

irregular importar responsabilidade da autoridade competente. 
 Art. 70 é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da 

criança e do adolescente. 
Art. 73 A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da 

pessoa física ou jurídica, nos termos da lei. 

 

O direito à educação é um fator importante para a igualdade social. Como vimos no ECA a 

criança, o adolescente, enfim, a nossa Constituição Federal estabelece que todos temos o direito à 

educação no Brasil.  

O Direito Educacional é uma área do Direito comprometida com o ensino, ou seja,  atua 

como instrumento jurídico na educação, agindo como uma ferramenta de prevenção da eficácia do 



 

 

direito à educação. Logo o Direito Educacional busca o entendimento com as autoridades 

competentes, prevenindo a ocorrência de ameaça ou infração dos direitos da criança e do 

adolescente e, consequentemente, assegurando o direito à educação. 

 

Considerações Finais 

 

Chegamos à etapa final deste artigo, não temos a pretensão de conclui-lo, visto que a 

bibliografia ainda é bastante limitada se comparada aos outros ramos do Direito, portanto, o 

Direito Educacional ainda está em construção, uma vez que é um campo novo que está em 

pesquisa e ainda serão desenvolvidas novas doutrinas sobre o tema. Entendemos a importância da 

doutrina para construção da teoria e para a sistematização do Direito Educacional. 

Contudo apresentaremos algumas considerações da relação do Direito Educacional com o 

direito à educação. Observamos que o direito à educação é assegurado por lei e está expresso, 

sobretudo, na nossa Constituição Federal, na LDB e no ECA. Percebemos que a educação é uma 

área que deve ser protegida pelo Direito, onde justificamos a importância do Direito Educacional. 

Compreendemos que existe uma relação entre o Direito e o processo de ensino, vimos que a 

educação e o Direito caminham juntos.  

Analisamos que o Direito Educacional não se reduz a uma simples exposição da legislação 

do ensino. Consiste em uma área de estudos jurídicos com contribuições importantes para o 

processo de ensino. 

Ressaltamos através das Constituições Federais que houve melhoria ao acesso à educação, 

porém a qualidade da educação básica da rede pública ainda não atingiu o que desejamos. O 

Direito Educacional tem como objetivo garantir a eficácia das leis educacionais. Deste modo 

todos que lutam pelo direito à educação encontra no Direito Educacional um instrumento jurídico 

pedagógico para aplicabilidade das leis referentes a educação. Deixamos claro o vínculo da 

educação com a lei e alcançamos o objetivo deste artigo que foi de fazer uma reflexão sobre o 

Direito Educacional e mostrar a sua contribuição para a prática do direito à educação. Deixamos 

nítido que, para de fato se cumprir o que propõe a Constituição Federal, sobretudo o direito à 

educação, precisamos estar amparados pelo Direito Educacional, assim demostramos a extrema 

importância desse ramo do Direito.  



 

 

 Sob a ótica dos conceitos expostos, verificamos que o Direito Educacional deve garantir a 

sociedade o direito à educação. Contudo não há dúvida da importância do direito educacional, 

pois é através dele que acontece a consumação das leis educacionais. O Direito Educacional é um 

instrumento capaz de levar a educação para todos. 
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RESUMO: No mercado da Construção Civil os pré-moldados de argila conhecidos como tijolos 

são materiais comumente utilizados para a construção de alvenaria de vedação, porém no mercado 

atual os pré-moldados de concreto, mais especificamente os blocos de vedação, vem ganhando 

espaço nesse cenário, pois em muitos casos não existe a necessidade de um acabamento superficial. 

Com isso, o referido artigo realiza uma análise comparativa dos custos de materiais, mão-de-obra e 

prazo de execução para a construção de um muro em alvenaria de vedação, utilizando tanto bloco 

de concreto quanto o tijolo cerâmico como material de vedação, verificando qual dos dois materiais 

seria mais viável para este tipo de construção.  

 

Palavras-chave: Alvenaria, Tijolo, Bloco 

 

ABSTRACT: Market Construction precast clay known as bricks are commonly used 

materials for the construction of sealing masonry, but in the current market precast 

concrete, more specifically the sealing blocks, has been gaining ground in this scenario, 

because in many cases there is no need for a surface finish. Thus, the article makes a 

comparative analysis of the costs of materials, labor, work and lead time for the 

construction of a wall sealing masonry using both concrete block and the ceramic brick as 

a sealing material, checking which of the two materials would be more feasible for this 

type of construction. 
 

Keywords: Masonry, Brick, Block. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

A cada ano que se passa a Construção civil, vem aperfeiçoando suas técnicas, e novos 

métodos. Anteriormente no Brasil, as construções eram feitas de paredes de barro e telhados de 

palha e com o passar do tempo veio se desenvolvendo. Sendo assim uma das principais áreas que 

movimentam a economia brasileira atualmente, mesmo não estando em um dos melhores 
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momentos, a Construção Civil é responsável por cerca de 6% do emprego no país. (ConstruFacil - 

RJ, 2015) 

Uma das partes primordiais da construção é a alvenaria. A alvenaria é toda construção 

formada por pedras, tijolos ou blocos de concreto, podendo eles conter ligação por meio de 

argamassas, tendo exigência de resistência, durabilidade e impermeabilidade. Sendo a alvenaria 

podendo ser identificada como alvenaria estrutural e alvenaria de vedação. (AZEREDO, 1997). 

As alvenarias que são feitas em pedras naturais são muito pouco usada devido à escassez 

de mão-de-obra para este tipo de material e pela dificuldade na extração da matéria-prima. Já as 

alvenarias executadas em tijolos e blocos, sendo eles em cerâmico ou concreto, são os mais 

empregados nas construções. (MILITO, 2009). 

Atualmente na construção de alvenarias os dois materiais mais utilizados na construção 

são: Os Blocos de concreto que são “Peças regulares e retangulares, fabricadas com cimento, 

areia, pedrisco, pó de pedra e água. O equipamento para a execução dos blocos é a presa 

hidráulica”. (MILITO, 2009, p. 68); e o Tijolo cerâmico que contém em sua composição argila e 

areia e sendo eles misturados em água viram uma pasta, sendo moldadas e colocadas em fornos 

para sua fabricação. (MILITO, 2009). 

 

Objetivos 
 

Objetivo Geral 

 

Comparar a viabilidade da utilização da alvenaria de vedação com bloco de concreto em 

relação a alvenaria de vedação com tijolo cerâmico. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Levantar custos dos materiais para execução de um muro em alvenaria de vedação em 

bloco de concreto e outra em tijolo cerâmico; 

 Levantar custos da mão-de-obra para execução de um muro em alvenaria de vedação em 

bloco de concreto e outra em tijolo cerâmico; 

 Verificar o prazo de execução dos dois métodos construtivos. 

 



 

 

Metodologia 
 

A comparação foi realizada entre a execução de um muro em alvenaria de vedação com 

blocos de concreto aparente 14x19x39 e outro em tijolo cerâmico furado 9x19x39 com 

acabamento em reboco. 

Inicialmente foi realizado uma visita no terreno que irá se construir o muro de vedação, 

observando sua localidade. 

Como o estudo envolve apenas a alvenaria de vedação, foi desconsiderado a etapa de 

fundação, foi realizado o levantamento das medidas de área do terreno para se determinar a 

medida linear de fechamento, foi verificado junto ao proprietário do terreno a altura desejada para 

construção do muro de vedação. 

Com a área do muro em mãos, realizou-se um levantamento de quantitativos de materiais 

gastos para a execução, e posteriormente se realizou o levantamento de custos por m² dos 

materiais para a execução do muro de vedação de bloco de concreto aparente e de tijolo cerâmico 

com acabamento em reboco nas Lojas de Materiais de Construção na cidade de Paracatu-MG. 

Através dos custos levantados, se determinou uma média de preço por m² para os materiais 

gastos no muro de vedação com bloco de concreto e para os materiais gastos no muro de vedação 

com tijolo cerâmico. 

Também, foram analisados dados referente ao custo da mão-de-obra e o tempo gasto por 

m² de para se executar a alvenaria de vedação através dos dois métodos executivos em questão por 

meio de uma pesquisa com questionário realizado com pessoas de execução direta. Se analisou o 

preço médio referente à pesquisa. 

Através dos dados coletados durante todo esse processo, foram analisados e comparados 

chegando aos resultados. 

 

Resultados e Reflexões 
 

Coleta de dados do terreno 

 

O terreno analisado para construção do muro tem seu dimensionamento de 11,00 m por 

12,50 m totalizando 137,50 m². Conforme a solicitação do proprietário, a frente do terreno terá um 



 

 

vão de 3,00 m para se construir a entrada da garagem. Sendo assim, serão totalizados 44,00 metros 

lineares de construção para o muro.  

O proprietário do terreno determinou que será considerado uma altura de 3,00 metros na 

construção do muro. Sendo que o muro terá 44,00 m lineares de construção, então são totalizados 

132,00 m² de construção. 

 

Levantamento de quantitativos de blocos e tijolos 

 

Inicialmente foi definido o quantitativo dos blocos de concreto aparente 14x19x39 e dos 

tijolos cerâmicos furados de 9x19x29 por m², através dos seguintes cálculos: 

Foi determinado área do bloco e do tijolo se considerando a área de uma peça assentada 

que se considera a espessura de argamassa. Através da seguinte fórmula: 

 

Área = Comprimento X Altura 

 

Área do bloco = 0,40 m X 0,20 m = 0,08 m² 

 Área do tijolo = 0,30 m X 0,20 m = 0,06 m² 

 

Após se encontrar a área dos materiais, se determina a quantidade por m², que basta dividir 

1 m² pela área encontrada: 

 

 Quantidade de blocos de concreto = 1 m² ÷ 0,08 m² = 12,50 peças 

 Quantidade de tijolos cerâmicos = 1 m² ÷ 0,06 m² = 16,67 peças 

 Sempre deve-se considerar o desperdiço dos materiais, desde a entrega de peças quebradas 

até um corte errado de uma peça. Sendo assim se acrescenta um coeficiente de 10% de desperdiço 

para se determinar a quantidade de peças. E além disso caso o quantitativo com os 10% gere casas 

decimais, se arredonda o número de peças para o próximo número inteiro, assim encontrando a 

quantidade de blocos e tijolos por m² (tabela 1). 

Tabela 1 – Quantitativo total de peças por m² de Blocos e Tijolos 

MATERIAL 
Nº DE PEÇAS POR 1 m² DE 

ALVENARIA EXECUTADA 

Bloco de concreto 

14x19x39 
14 



 

 

Tijolo cerâmico 

9x19x29 
19 

Fonte: o autor 

Sabendo-se que a área de construção do muro é de 132,00 m² e que na alvenaria realizada 

com bloco de concreto a cada m² construído necessita de 14 blocos e na alvenaria realizada com 

tijolo cerâmico a cada m² construído necessita de 19 tijolos, teremos o consumo total dos dois 

materiais (figura 13). 
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Figura 13 – Consumo total de peças para se realizar 132m² de alvenaria de vedação 

Fonte: o autor 

 

Levantamento do consumo total de argamassa 

 

Para se determinar o consumo total de argamassa, primeiramente é levantado o consumo 

para assentamento por peça. Para se realizar o levantamento desse quantitativo, é através da área 

cúbica, sendo assim, se encontram dois cubos, um lateral e outro na parte inferior (Figura 14). 

 



 

 

 

Figura 14 – Quantidade de argamassa gasta por peça 

Fonte: o autor 

 

O cálculo é realizado pela soma da quantidade lateral e da quantidade inferior da peça em 

questão. 

Para o bloco de concreto: 

 Consumo = (Largura X Altura X Espessura) + (Comprimento X Largura X Espessura) 

 Consumo = (0,14 m X 0,20 m X 0,01 m) + (0,39 m X 0,04 m X 0,01 m) 

 Consumo de argamassa de assentamento = 0,000436 m³ por peça 

 

No caso do tijolo cerâmico: 

 Consumo = (Largura X Altura X Espessura) + (Comprimento X Largura X Espessura) 

 Consumo = (0,09 m X 0,20 m X 0,01 m) + (0,29 m X 0,09 m X 0,01 m) 

 Consumo argamassa de assentamento = 0,000441 m³ por peça 

 

Como o bloco de concreto é vazado verticalmente, se considera 2 cm de largura nas 

extremidades, quando vai se calcular a quantidade inferior da argamassa, assim totalizando 4 cm 

de largura. 

Como anteriormente já dito, se acrescenta 10% de desperdício em materiais utilizados, 

com isso se encontra o consumo de argamassa para assentamento de uma peça de bloco de 

concreto e de tijolo cerâmico (tabela 2).  

Tabela 2 – Consumo de argamassa para assentamento de uma peça 

MATERIAL CONSUMO DE ARGAMASSA DE 

Quantidade 

Lateral 

Quantidade 

Inferior 



 

 

ASSENTAMENTO POR PEÇA 

Bloco de concreto 

14x19x39 
0,000436 m³ 

Tijolo cerâmico 

9x19x29 
0,000441 m³ 

Fonte: O autor 

 

Após já definido o quantitativo de argamassa para cada peça de bloco de concreto e tijolo 

cerâmico assentado, se determina o consumo dessa argamassa por m² de alvenaria. Sabendo-se 

que para o bloco de concreto, para cada m² de alvenaria construída, são utilizadas 14 peças e para 

o tijolo cerâmico são utilizadas 19 peças, podemos definir que o consumo da argamassa de 

assentamento por m² é encontrado pela multiplicação da quantidade de peças utilizadas por m² 

com a quantidade de argamassa consumida por peça assentada ficando da seguinte forma para as 

duas situações: 

Para o Bloco de concreto: 

 Consumo da argamassa de assentamento por m² = 14 x 0,000436 m³ 

 Consumo da argamassa de assentamento por m² = 0,0061 m³ 

 

Para o Tijolo cerâmico: 

 Consumo da argamassa de assentamento por m² = 19 x 0,000441 m³ 

 Consumo da argamassa de assentamento por m² = 0,0084 m³ 

 

Como a alvenaria de vedação em tijolo cerâmico receberá acabamento em argamassa foi 

calculado também o quantitativo por m². Sabendo-se que a espessura a se considerar do 

acabamento é de 2 cm na parte interna e de 3 cm na parte externa (Equipe de obra, 2013) e sendo 

que a área de 1,0 m² é de 1,0 m por 1,0 m. o acabamento é aplicado na parte interna e externa da 

alvenaria, então encontramos a quantidade de argamassa para acabamento da alvenaria com tijolo 

cerâmico: 

 Quant. de argamassa = (Esp. Int. X Comp. X Alt.) + (Esp. Ext. X Comp. X Alt.) 

 Quant. de argamassa = (0,02 m X 1,00 m X 1,00m) + (0,03 m X 1,00 m X 1,00 m) 

 Quant. de argamassa para acabamento = 0,05 m³ 

 



 

 

Considerando ainda os 10% de desperdício, teremos o consumo total de 0,055 m³ de 

argamassa para acabamento por m² de alvenaria. 

Com o quantitativo de argamassa de assentamento do bloco de concreto e do tijolo 

cerâmico e o quantitativo de argamassa para acabamento da alvenaria de vedação se encontra o 

consumo de argamassa por m² dos dois materiais em questão (tabela 3) 

Tabela 3 – Total de argamassa por m² de alvenaria 

MATERIAL 
CONSUMO TOTAL DE ARGAMASSA 

DE POR M² DE ALVENARIA 

Bloco de concreto 

14x19x39 
0,0061 m³ 

Tijolo cerâmico 

9x19x29 
0,0634 m³ 

Fonte: O autor 

Assim se determinou que para cada m² de alvenaria de vedação construída em bloco de 

concreto aparente 14x19x39 o consumo será de 0,0061 m³ de argamassa e para cada m² de 

alvenaria de vedação construída em tijolo cerâmico 9x19x29 com acabamento nas duas faces 

(externa e interna) o consumo será de 0,0634 m³ de argamassa. 

Com a quantidade de argamassa por m² definida anteriormente sabemos o consumo total 

de argamassa a ser utilizada na construção dos 132 m² de alvenaria de vedação em bloco de 

concreto e em tijolo cerâmico (figura 15). 
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Figura 15 – Quantidade total de argamassa em m³ para se construir 132 m² de alvenaria de vedação. Fonte: o autor 



 

 

 

Definição de custos de materiais 

 

Após a definição do quantitativo total de argamassa para a realização da alvenaria de 

vedação em bloco de concreto aparente e em tijolo cerâmico com acabamento, foi definido a 

composição da argamassa (tabela 4) que será 1:2:8 (1 parte de cimento, 2 partes de cal para 8 

partes de areia média) (SINAPI, 2014).  

Tabela 4 – Composição da argamassa traço 1:2:8 para 1 m³ 

DESCRIÇÃO UN. QNTD. 

Areia média m³ 1,26 

Cimento Portland Kg 181,07 

Cal hidratada Kg 188,94 
Fonte: SINAPI, 2014 (adaptada) 

 

Através do traço definido por m³, foi encontrado a quantidade total de materiais gastos 

para a preparação da argamassa para execução da alvenaria de vedação em bloco de concreto e em 

tijolo cerâmico (tabela 5). 

Tabela 5 – Quantidade total de materiais gastos na preparação da argamassa 

DESCRIÇÃO UN. 
Alvenaria em Bloco 

de concreto 

Alvenaria em 

Tijolo cerâmico 

Areia média m³ 1,02 10,55 

Cimento Portland Kg 146,67 1515,56 

Cal hidratada Kg 153,04 1581.43 
Fonte: O autor 

 

Com a definição da quantidade gasta de materiais para a execução da alvenaria de vedação 

com bloco de concreto aparente e de tijolo cerâmico com acabamento, foi levantado o custo de 

mercado na região de Paracatu-MG (tabela 6) para se determinar qual seria o custo base para a 

execução das duas alvenarias de vedação. O cimento e a cal são vendidos em sacos de 50 e 20 Kg 

respectivamente, porém para melhor compreensão dos resultados, foi analisado o preço por Kg. 

 

Tabela 6 – Levantamento de custo dos materiais a serem gastos 

MATERIAL UN. PREÇO 01 PREÇO 02 PREÇO 03 
MÉDIA DE 

PREÇOS 



 

 

Bloco de Concreto 

aparente 14x19x39 
Pç. R$ 3,00 R$ 2,75 R$ 2,90 R$ 2,88 

Tijolo Cerâmico 

9x19x29 
Pç. R$ 0,65 R$ 0,69 R$ 0,70 R$ 0,68 

Cimento Kg R$ 0,44 R$ 0,40 R$ 0,44 R$ 0,43 

Cal Kg R$ 0,50 R$ 0,45 R$ 0,53 R$ 0,49 

Areia M³ R$ 70,00 R$ 60,00 R$ 65,00 R$ 65,00 
Fonte: O autor 

 

Definidos a média do custo unitário dos materiais a serem gastos, encontramos o custo da 

composição para execução do muro em alvenaria de vedação com bloco de concreto aparente 

(tabela 7) e para a execução do muro em alvenaria de vedação com tijolo cerâmico com 

acabamento (tabela 8). 

 

Tabela 7 – Custo total de materiais para a alvenaria com blocos de concreto 

MATERIAL QUANT. CUSTO UNIT. TOTAL 

Bloco de Concreto 

aparente 14x19x39 
1848 Un. R$ 2,88 R$ 5.322,24 

Cimento 146,67 Kg R$ 0,43 R$ 63,07 

Cal 153,04 Kg R$ 0,49 R$ 74,99 

Areia 1,02 m³ R$ 65,00 R$ 66,30 

TOTAL GERAL R$ 5.526,60 

Fonte: O autor 

 

Tabela 8 – Custo total de materiais para a alvenaria com tijolo cerâmico 

MATERIAL QUANT. CUSTO UNIT. TOTAL 

Tijolo Cerâmico 

9x19x29 
2508 un. R$ 0,68 R$ 1.705,44 

Cimento 1515,56Kg R$ 0,43 R$ 651,64 

Cal 1581,43 Kg R$ 0,49 R$ 774,90 

Areia 10,55 m³ R$ 65,00 R$ 685,75 

TOTAL GERAL R$ 3.817,73 
Fonte: O autor 

 

Através do custo total encontrado de materiais, podemos observar que a alvenaria de 

vedação em bloco de concreto aparente tem um custo mais elevado do que a alvenaria de vedação 

em tijolo cerâmico com acabamento (figura 16). 
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Figura 16 – Custo total de materiais para a execução do muro em alvenaria de vedação 

Fonte: O autor 

 

Definição de custos e tempo gasto da mão-de-obra 

 

Para a realização da definição de custos e tempo gasto para mão-de-obra foi realizado em 

entrevista com 05 pessoas através de questionário para a execução do serviço em questão 

(apêndice A). 

Na execução da alvenaria com bloco de concreto aparente, o custo médio ficou de R$ 

210,00 a diária, já incluído o ajudante. 

Em relação ao tempo gasto no caso para a execução da alvenaria em bloco de concreto 

aparente, foi considerado que em um dia, se assenta em média 250 peças. Conforme dados já 

levantados para cada m² se utiliza 14 blocos de concreto, sendo assim, a média é de 17,86 m² por 

dia. Considerando-se que o dia trabalhado são 8 horas, teremos então que, para cada m² construído 

se tem o tempo gasto de 27 minutos. 

Para a execução da alvenaria em tijolo cerâmico com acabamento em reboco, o custo 

médio é de R$ 190,00 o dia incluso o ajudante. 

Através da pesquisa foi identificado que se assenta em média 400 peças de tijolo por dia. 

Se em 1 m² se utiliza 19 tijolos, terá um rendimento médio de 21,05 m² por dia de alvenaria 

construída. No caso da alvenaria em tijolo se considera também, o tempo gasto na execução do 

acabamento em reboco que é de 15 minutos o m², sabendo-se que necessita do acabamento interno 



 

 

e externo do muro, se totaliza 30 minutos por m². São considerados 8 horas de trabalho ao dia, 

conclui-se que a cada m² de alvenaria construída com acabamento em reboco necessita de 23 

minutos para assentamento e mais 30 minutos para acabamento em reboco, encontrando assim um 

total de 53 minutos. 

Após se de determinar o tempo gasto para execução de cada alvenaria, determina-se o 

custo do m² construído. No caso do bloco de concreto, o custo para execução é de R$ 210,00 o dia 

(8 horas), sendo assim se verifica que o custo da hora é de R$ 26,25, como para a execução de 1 

m² o tempo gasto é de 27 minutos, encontramos que o custo de 1 m² construído de alvenaria em 

bloco de concreto aparente é de é de R$ 10,06. Já para o tijolo cerâmico, o custo para execução é 

de R$ 190,00 (8 horas), pode-se concluir que o custo da hora é de R$ 23,75, e que para a execução 

de 1m² de alvenaria com acabamento em reboco o tempo gasto é de 53 minutos, se encontra que o 

m² da alvenaria tem o custo de R$ 20,98 m². 

Com todos os dados já levantados, pode-se obter o custo total para a execução dos 132 m² 

do muro de alvenaria em bloco de concreto aparente ou em tijolo cerâmico com acabamento em 

reboco (figura 17). 
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Figura 17 – Custo total de mão-de-obra para a execução do muro em alvenaria de vedação 

Fonte: O autor 

 

Custo total para execução do muro 

 

Com os custos de matérias já analisados e definidos e os custos de mão de obra 

averiguados e determinados, pode-se ter a base do custo total para a execução do muro em 



 

 

alvenaria de vedação utilizando blocos de concreto aparente e tijolos cerâmicos com acabamento 

em reboco (figura 18). 
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Figura 18 – Custo total para execução de 132 m² de alvenaria de vedação 

Fonte: O autor 

Prazo para execução do muro 

 

Por meio dos dados coletados relacionado ao tempo gasto para execução do m² do muro 

tanto em alvenaria de vedação em bloco de concreto aparente e quanto em alvenaria de vedação 

em tijolo cerâmico com acabamento em reboco, foi determinado que, para a execução do m² de 

alvenaria em bloco de concreto o tempo gasto é de 27 minutos e já para a alvenaria em tijolo 

cerâmico com acabamento em reboco, o tempo gasto é de 53 minutos. Sabendo-se que existe 132 

m² de alvenaria a se construir e que o dia trabalhado é de 8 horas, se obtém o prazo de execução 

do muro com os dois métodos construtivo (figura 19). 
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Figura 19: Quantidade de dias para execução do muro dos dois métodos executivos 

Fonte: O autor 
 

Considerações Finais 

 

Com o levantamento dos dados e realização dos cálculos referentes à alvenaria de vedação, 

pode-se observar que para a execução do muro através dos dois métodos construtivos, concluiu-se 

que a diferença de custo encontrada é mínima podendo assim ser considerada irrelevante. Porém 

ao considerar o prazo de execução, a alvenaria em bloco de concreto apresentou um menor prazo 

em relação a alvenaria em tijolo cerâmico que foi praticamente o dobro, deste modo a alvenaria 

em bloco de concreto aparente foi considerada mais viável que a alvenaria em tijolo cerâmico com 

acabamento em reboco. 
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RESUMO: Estre trabalho tem como objetivo demonstrar as patologias causadas pela infiltração, 

identificadas em residências unifamiliares no bairro Bela Vista na cidade de Paracatu/MG. As 

patologias causadas devido a infiltração da água, que causam além de problemas visuais como 

bolhas, eflorescências também podem gerar problemas respiratórios. A impermeabilização 

geralmente é dispensada devido ao cliente achar que não há necessidade, pois ela fica escondida 

após o termino da edificação. Os gastos para consertar as patologias causadas pela infiltração, são 

drasticamente maiores que fazer a impermeabilização logo no início da edificação, além de evitar 

grandes incômodos aos usuários da residência. Conclui-se que o maior causador de problemas 

nessas residências é a falta de impermeabilização, além da proximidade ao córrego rico aumentar 

drasticamente o índice de infiltrações. 

 

Palavras chave: Impermeabilização, patologias, gastos. 

ABSTRACT: This work aims to show the pathologies caused by infiltration, identified in single 

family homes in the Bela Vista neighborhood in the city of Paracatu / MG. The pathologies 

caused by a water infiltration, which cause in addition to visual problems such as blisters, 

efflorescence can also cause breathing problems. The waterproofing is made according to the 

requirements of the customer. The expenses to fix as pathologies caused by the infiltration, are 

drastically greater that make a waterproofing at the beginning of the building, besides avoiding 

great annoyances for the users of the residence. It is concluded that the greatest cause of problems 

in these residences to a lack of waterproofing, in addition to the proximity to the “Córrego Rico” 

drastically increase the rate of infiltrations. 

 

Keywords: waterproofing, pathologies, spending 

 

INTRODUÇÃO 

 

A impermeabilização surgiu com o objetivo de proteger o local das possíveis ações da 

umidade. Esse processo se resume em criar uma barreira física que crie estanqueidade, com o 

objetivo de evitar a passagem de fluidos pelos materiais.   
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“Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste; divida-a em compartimentos e 

revista-a de piche por dentro e por fora. ”Bíblia, Gênesis 6:14 

 

Segundo o site aei.org a primeira referência histórica sobre impermeabilização ocorreu em 

Gênesis, capitulo 6, versículo 14. Onde DEUS ordena a Noé que passe piche para revestir por 

dentro e por fora da arca, com o objetivo de evitar que a água entre e afunde sua 

embarcação.“Disseram uns aos outros: "Vamos fazer tijolos e queimá-los bem". Usavam tijolos 

em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. ”Bíblia, Gênesis 11:3 

Na bíblia ainda, temos outra referência sobre a impermeabilização, quando os homens 

tinham o objetivo de construir uma cidade dentro da torre e que alcançasse os céus. Podemos 

observar que eles usaram tijolos no lugar das pedras e piche no lugar da argamassa, com o intuito 

de fazer uma edificação de grande porte, que além de alcançar o céu, durasse por vários anos. 

Podemos observar que este relato bíblico tem aproximadamente 6 mil anos, que demonstra que a 

preocupação com as patologias causadas pela infiltração na edificação vem de muitos anos atrás. 

 A nomenclatura betume, era utilizado para designar as diversas formas de petróleo 

encontradas naturalmente, também recebendo várias denominações, como asfalto, resina, lama, 

alcatrão e óleo de São Quirino. Além dos fatos já apresentados acima, a bíblia também cita sobre 

lagos de asfalto, que eram usados como impermeabilizante, usado para acender os altares e 

fogueiras, relata a história de Nabucodonosor que pavimentou as estradas da Babilônia, além de 

ser usado pelos egípcios nos processos de mumificação. Pois eles já haviam descoberto que este 

material era estanque, e tampava os vazios, não deixado nada sair nem entrar.  

Após esses fatos, temos relatos que os romanos e incas faziam o uso da albumina para 

prevenir possíveis patologias causadas pela infiltração da água, com o objetivo de ter uma 

construção com maior durabilidade e conforto. 

De acordo com o IBI (Instituto Brasileiro de Impermeabilização), a impermeabilização no 

Brasil, ao longo dos anos foi entendida como algo de grande importância e que necessitava de 

uma norma para regulamentar os seus processos. E ganhou um grande impulso ao início das obras 

do Metrô da cidade de São Paulo que teve início em 1968. A ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas publicou a primeira norma brasileira de impermeabilização em 1975, e nesse 

ano se fundou o IBI, que tem a função de prosseguir e progredir com a NBR, além de divulgar a 

importância dessa norma até os dias atuais. 



 

 

Apesar de vários estudos e inovações tecnológicas que promovem uma impermeabilização 

com maior efetividade a um baixo custo em relação à obra, muitas casas ainda são construídas 

sem um projeto ou qualquer tipo de impermeabilização, logo a mesma não é vista como algo 

viável financeiramente, pois normalmente, a impermeabilização se torna algo invisível ao final da 

obra após terminarem o revestimento do local.  

Mediante a esse fato, com o passar do tempo geralmente começam a aparecer às patologias 

provenientes da umidade. Nota-se que os custos são extremamente maiores para implantar um 

sistema de impermeabilização após os danos serem formados. Isso, sem citar as consequências 

dessa falha de construção, que segundo Lonzetti (2010), se resume em problemas com a 

degradação da estrutura, danos ao revestimento, decomposição de pinturas, além de contribuir 

com a proliferação de fungos e bactérias, que por sua vez podem ser prejudiciais à saúde.  

Esse trabalho traz pesquisas bibliográficas relacionadas às patologias identificadas durante 

as visitas nas residências unifamiliares no bairro Cidade Nova, localizado na cidade de Paracatu, 

Minas Gerais.  

Objetivos 

 

Analisar as manifestações patológicas promovidas pela infiltração da água, mediante a 

ausência ou falha no processo de impermeabilização, em residências unifamiliares no bairro 

Cidade Nova, localizado em Paracatu/MG. 

Identificar as patologias causadas pela infiltração da água nas residências unifamiliares do 

bairro Cidade Nova, em residências que fazem divisa com a margem do córrego rico e residências 

afastadas do córrego, a fim de identificar se a proximidade do córrego gera uma maior chance de 

infiltração.  

Através de um questionário e visitação as residências, levantar dado para caracterizar as 

patologias mais frequentes além do conhecimento do proprietário sobre a impermeabilização. 

Identificar e analisar os métodos mais viáveis para solucionar um exemplo de cada 

patologia identificada. 

Verificar se o grande problema dessas infiltrações é a falta de um projeto de 

impermeabilização ou a pratica incorreta da mesma. 

 



 

 

Metodologia 

 

A verificação será feita no município de Paracatu – MG (17°13'49.80"S de 

latitude; 46°51'58.02"W de longitude; e 697m de altitude) de acordo a figura. O bairro escolhido 

para a verificação foi o Cidade Nova, pois o bairro faz divisa com o Córrego Rico, o que torna o 

solo mais úmido e consequentemente deixa a estrutura mais propensa a infiltrações. 

 A cidade de Paracatu é um importante polo de mineração, onde a mineradora Kinross Gold 

Corporation cuida do mineiro e uma grande parte de empregos além de movimentar o comercio da 

cidade. Paracatu também se destaca pela produção agropecuária, principalmente com a produção 

de soja, milho e feijão, além da criação extensa de gado nelore. A cidade dá sinais de 

desenvolvimento com os microempresários, comerciantes e produtores de pequeno porte. 

 

Figura 1 – Mapa de Paracatu no estado de Minas Gerais.  

Fonte: IBGE, 2016. 

 

 As ruas escolhidas para executar o questionário e a visitação foi a Av. Francisco Peixoto 

Braga, que faz divisa ao Córrego Rico e a Rua Valter Pinto que fica no mesmo bairro porem com 

uma certa distância do córrego. 

Inicialmente foi realizado uma pesquisa de campo na rua Av. Francisco Peixoto Braga, 

onde as casas fazem divisa com a margem do Córrego Rico, através de um questionário com os 

proprietários ou moradores das residências, a fim de identificar se o proprietário acompanhou a 

construção do difícil, se a edificação passou por algum processo de impermeabilização durante a 



 

 

execução do projeto, se já houve alguma reforma com o intuito de corrigir alguma patologia, 

tempo aproximado da edificação. 

 Após o questionário, foi feito a verificação nas partes internas das residências, com o 

intuito de identificar e caracterizar as patologias, além de orientar o proprietário/morador os 

possíveis problemas que aquela patologia pode gerar caso corrigida tardiamente.  

 Com os dados levantados, foram feitos gráficos que demonstram claramente a situação do 

bairro em relação a infiltração nas residências unifamiliares. 

 

Figura 2 – Mapa do bairro Cidade Nova. 

Resultados e Reflexões 

 

Durante a visita em residências unifamiliares na Av. Francisco Peixoto Braga que seus 

quintais fazem divisa com o córrego rico, foi observado um alto índice de patologias causadas 

devido a infiltração. Uma das possíveis causas dessas patologias é a umidade ascendente, pois a 

água do córrego deixa o solo úmido e como todas as 20 residências visitadas não tiveram nenhum 

processo de impermeabilização, os poros estão livres para que a umidade suba e cause diversas 

patologias. 
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Figura 3: Projeto de impermeabilização nas residências da Av. Francisco Peixoto Braga. 

Fonte: O autor. 

 

O número de residências nas quais foram identificados alguma forma de patologia chega a 

ser assustadora, 18 das 20 casas visitadas possuem algum problema com infiltração, um índice 

extremamente alto para uma rua. Podemos destacar também a classe financeiras das famílias nas 

quais seus lotes fazem divisa com a margem do córrego rico, podemos perceber isso pela falta de 

acabamento nas residências, muitas sem reboco, telhas quebradas e poucas reformas para corrigir 

tais problemas. 
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Figura 4: Quantidade de residências com patologias na Av. Francisco Peixoto Braga. 

Fonte: O autor. 

 



 

 

Das patologias identificadas, é notável que um grande problema são os mofos ou bolores, 

seguido pelas bolhas nas paredes, eflorescências e por último deslocamento de azulejos. Nas 

residências visitadas não foram identificadas patologias devido ao sistema hidráulico da 

residência, porem grande parte dos mofos e bolores foram identificados em locais com telhas 

quebradas, onde permite que a chuva caia na alvenaria. 
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Figura 5: Patologias identificadas nas residências da Av. Francisco Peixoto Braga. 

Fonte: O autor 

 

Questionário e visita as residências da Rua Valter Pinto. 

 

Foi feito a visita na rua Valter Pinto, que fica a proximamente 300 metros do Córrego 

Rico, podemos destacar o possível nível financeiro desses moradores, julgando por sua casa, que 

por sua vez são grades, espaçosas e com um bom acabamento. 
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Figura 6: Projeto de impermeabilização nas residências na Rua Valter Pinto. 

Fonte: O autor. 

 

Foram visitadas 20 residências na rua Valter Pinto, podemos reparar que 6 proprietários se 

preocuparam com a impermeabilização de sua residência. O índice de infiltração nessa rua é 

menos alarmante, 7 das 19 casas que permitiram a visita e sua residência apresentaram patologias 

causadas por infiltração. 
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Figura 7: Quantidade de residências com patologias na Rua Valter Pinto. 

 

Melhores métodos para resolver as patologias identificadas. 

 



 

 

 Será demonstrado uma possível forma simples de solucionar um de cada tipo de patologia 

identificada, a visita de um especialista para executar um teste na patologia é extremamente 

indicada para solucionar de uma vez por todas o problema. 

Possíveis solução para eflorescência identificada. 

 

Figura 8 – Eflorescências na alvenaria. 

Fonte: O autor. 

 

Para corrigir a eflorescência, deve-se aguardar a secagem da superfície, eliminar eventuais 

infiltrações. Google Maps. suvinil.custhelp.com. Disponível em: 

<http://suvinil.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/38/~/como-corrigir-problemas-de-

efloresc%C3%AAncia> Acessado em 05 de nov. 2016 

 

 A correção das eflorescências é relativamente simples, para a recuperação é necessário 

lavar o local com água, já que os sais são solúveis, em seguida aguardar a secagem do local, 

identificar as possíveis infiltrações que estão a causando, eliminar essas infiltrações e 

impermeabilizar o local, para que não ocorra novamente. 

 

Possível solução para Mofos ou Bolor identificado. 



 

 

 

Figura 9 – Mofo ou Bolor 

Fonte: O autor 

 

Segundo a revista Zap Imóveis, quando não há desgaste da tinta e do reboco, os 

impermeabilizantes ou produtos antimofo normalmente resolvem esses problemas. Primeiro, 

remova a tinta, pois a tinta é selante e dificulta a penetração dos produtos aos poros do reboco. 

Caso exista infiltração, se a tinta e o reboco desagregar e começar a soltar os pedaços, o 

procedimento se toma mais complicado, sendo necessário chamar um profissional, para identificar 

e corrigir o problema, usando produtos mais fortes para causar estanqueidade na alvenaria, assim 

evitando futuros problemas.  

Possível solução para bolhas identificadas na alvenaria. 

 

Figura 10 – Bolhas e danos a alvenaria. 

Fonte: O autor. 

 



 

 

Geralmente as bolhas nas alvenarias são causadas devido a umidade ascendente por meio 

de capilaridade, essas residências são localizadas em locais próximos á um córrego ou seus 

quintais fazem divisa com o córrego. Como consequência, temos um solo úmido devido ao fluxo 

de água, quando na edificação da residência não se toma nenhuma forma de impermeabilização 

preventiva, os poros ficam abertos, permitindo que a água por meio de capilaridade suba pela 

alvenaria, deixando a mesma úmida, causando bolhas e também outras patologias como a 

eflorescência, mofos e o bolor. 

A primeira coisa a ser feita nesse caso, é identificar o real motivo da infiltração, pois não 

adianta reformar sem acabar com problema da infiltração que logo ela irá voltar. Caso a umidade 

tenha atingindo apenas o reboco, pode ser feito o reparo do local e a impermeabilização.  

Caso a parede esteja encharcada, provavelmente já terá causado danos a alvenaria, então 

será necessário cortar toda a parte danificada, impermeabilizar a fundação por onde a água está 

subindo e assim reconstruir aparte cortada da alvenaria 

 

Considerações Finais 

 

Projeto de impermeabilização.  

Com as informações levantadas através do questionário e visitas as residências, podemos 

confirmar que um dos grandes problemas é a falta de um projeto de impermeabilização. As 

residências que tiveram um projeto de impermeabilização não apresentaram infiltrações, então, 

um projeto de impermeabilização bem executado pode evitar as patologias causadas pela 

infiltração, preservando a estética e a estrutura da edificação. 

 

Proximidade do Córrego Rico 

É extremamente perceptível que as residências onde o quintal faz divisa com o córrego 

rico, tem um índice drasticamente maior de infiltrações, através dessa informação podemos julgar 

que quão mais próximos da margem do córrego, maior a chance de infiltração, devido a umidade 

no solo ser maior, facilitando que ocorra a capilaridade por umidade ascendente, que se demonstra 

um dos maiores causadores de infiltrações nessas residências. 
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SOFTWARES BIM NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CIVIS 
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RESUMO: O presente artigo visa oferecer através de comparação entre dois softwares com 

plataformas diferentes de trabalho (plataforma BIM e plataforma CAD) a elaboração de projetos 

civis com uma visão técnica sobre os benefícios e/ou vantagens que um impõe sobre o outro. Este 

trabalho visa contribuir com o desenvolvimento de projetos civis no município de Paracatu – MG 

com a utilização de softwares de plataforma BIM, indicando os pontos positivos e negativos de 

ambos os softwares do mesmo desenvolvedor, podendo assim, comparar os resultados obtidos 

através do desenvolvimento dos projetos. 

 

Palavras-chave: Projeto, Revit, AutoCAD, BIM, CAD 

 

ABSTRACT: The objective of this work is to offer by comparison between two different 

software platforms to work the preparation of civil projects with a technical overview of the 

benefits and / or advantages that one imposes on the other. This work aims to contribute to the 

development of civil projects in the municipality of Paracatu - MG with the use of BIM platform 

software, indicating the positive and negative points of both the same developer software and can 

thus compare the results obtained through the development of projects. 

 

Keywords: Design, Revit, AutoCAD, BIM, CAD 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A elaboração de projetos civis através de softwares computadorizados teve seu início no 

Brasil por volta da década de 90 com um método que já vinha sendo utilizado por países 

desenvolvidos desde 1970, o desenho assistido por computador (Computer Aided Design – CAD). 

Segundo Souza (et al 2005) de forma simples e resumida, CAD são ferramentas gráficas para o 

desenvolvimento de desenhos e projetos, utilizando-se a tecnologia computacional que 
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disponibiliza um ambiente de visualização com grande nível de precisão, além de comandos que 

permite o controle do processo de desenvolvimento. 

Atualmente, uma nova plataforma de software foi desenvolvida para a elaboração de 

projetos civis, a modelagem da informação da construção (Building Information Modeling – 

BIM). Os softwares de plataforma BIM estão disponíveis no mercado e a sua implantação nos 

escritórios de engenharia do país encontra-se pouco difundida devido tanto a sua pouca 

divulgação como a falta de conhecimento técnico dos profissionais para a utilização dos mesmos. 

A distribuição desses softwares encontra-se por meio de aquisição e alguns também em versão 

educacional (softwares de uso gratuito para estudantes/acadêmicos), o valor de suas licenças 

(quando adquirido o software pago) variam entre R$ 5.300,00 e R$13.300,00. (ROSSO, 2011). 

Existem diversos softwares que trabalham com a plataforma BIM, o autor do presente 

projeto pretende através deste explicar a utilização e a viabilidade do uso de um destes softwares, 

em especial, o Revit 2016.  

 

Objetivo 

 

Objetivo geral 

 

Analisar a viabilidade da implantação de softwares BIM em relação aos softwares de CAD 

na elaboração de projetos civis. 

 

Objetivos Específicos 

 

Estudar o software BIM Revit; 

Desenvolver um projeto arquitetônico no software Revit; 

Desenvolver um projeto arquitetônico no software AutoCAD; 

Analisar as informações apresentadas pelos softwares Revit e AutoCAD referente aos 

projetos arquitetônicos neles desenvolvidos; 

Relatar os resultados obtidos através da comparação dos projetos. 

 

Metodologia 

 

Área de estudo 



 

 

Localizada no estado de Minas Gerais, município de Paracatu. 

 

Figura 01. Mapa de Minas Gerais 

Fonte: https://defatocom.files.wordpress.com/ 

 

Materiais e Métodos 

 

Elaborou-se 2 (dois) projetos arquitetônicos idênticos utilizando-se de 2 softwares com 

plataformas diferentes, sendo, um deles com plataforma CAD (AutoCAD) e outro com plataforma 

BIM (Revit) ambos pertencentes ao mesmo desenvolvedor Autodesk. 

 Sobre o projeto arquitetônico, trata-se de uma residência unifamiliar de 2 (dois) 

pavimentos em um lote de tamanho padrão do Loteamento Villa Nova situado no município de 

Paracatu com dimensões de 10m x 20m (dez metros por 20 metros). 

Foram demonstradas diferenças de ferramentas entre os softwares AutoCAD e Revit 

durante o processo de elaboração dos projetos arquitetônicos. 

Utilizou-se do código de obras do município de Paracatu para manter o projeto 

arquitetônico dentro das exigências para que o mesmo possa ser posteriormente aprovado se 

necessário (em caso de venda do projeto para um suposto cliente). Apresentando o máximo de 

informações possíveis para que se chegue a uma conclusão simples e objetiva com relação à 

utilização de softwares BIM na elaboração de projetos civis. 

Modelo – “Template” 

 

https://defatocom.files.wordpress.com/


 

 

Durante estudos do software Revit, o mesmo declarou-se ser dependente de um arquivo 

de modelo para elaboração de projetos chamado pelo próprio software de “template”, com isso, 

durante 3 (três) meses e 17 (dezessete) dias foi-se desenvolvido um “template” para a elaboração 

do projeto arquitetônico.  

 
Figura 02. Template Revit. Fonte: O autor. 

O “template” desenvolvido fornece ao desenvolvedor de projetos arquitetônicos, tabelas de 

especificações, materiais utilizados na elaboração do projeto dentre outras informações referentes 

às fases da construção. Informações essas que serão demonstradas durante a elaboração do 

projeto. 

Diferente do software Revit, o software AutoCAD não necessita da elaboração de 

um“template” para que se inicie um novo projeto, pois o mesmo disponibiliza um “template” 

padrão para esse fim. 

Plano de Trabalho (WorkPlane) 

Os softwares utilizados possuem áreas de trabalho diferentes, as seguintes imagens 

demonstram as diferenças entre seus workplane’s: 



 

 

 
Figura 03. Plano de trabalho do software Revit. Fonte: O autor. 

 

 

Figura 04. Plano de trabalho do software AutoCAD. Fonte: O autor. 

 

O software AutoCAD possui ferramentas de desenho técnico que permite ao usuário 

construir linhas de diferentes formas utilizando até 3 (três) eixos (X,Y,Z) chamado de construção 

tridimensional ou 3D. O que não se diferencia do software Revit que possui essa construção 

tridimensional integrada nas informações de construção em 2D (duas dimensões). 

 

Demonstração de ferramentas básicas 



 

 

Após o desenvolvimento do “template” foram feitos demonstrações sobre informações 

básicas do software Revit que se diferencia do AutoCAD, as suas barras de comando contém 

ferramentas que são desenvolvidas diretamente para a elaboração de projetos civis que não se 

encontra no outro software do mesmo desenvolvedor. As figuras abaixo retratam exatamente a 

elaboração de uma parede utilizando o comando parede (Wall) ou pelo atalho de comando “WA”, 

a mesma possuindo dimensões de 3m (três metros) de altura por 5m (cinco metros) de 

comprimento, demonstrando algumas informações básicas de construção da mesma. 

 

Figura 05. Elaboração de paredes no software Revit. Fonte: O autor. 

 

A construção da mesma parede no software AutoCAD com as mesmas informações não 

seria possível, pois, o mesmo não possui informações relacionadas à construção, o que não 

permite ao mesmo fazer a descrição de quantitativos de materiais, já a construção em 3 (três) 

dimensões “3D” da parede é possível, porém pelo princípio de construção por ligação de linhas. A 

construção prática de uma parede no AutoCAD seria descrita por comandos seguidos de linhas 

com a utilização da ferramenta linha (line) ou pelo atalho “L” do programa, com as dimensões e 

representação somente em “2D”. 



 

 

 

Figura 06. Elaboração de paredes no software AutoCAD. Fonte: O autor. 

 

BIM no desenvolvimento do projeto 

 

Para que a parede demonstrada pudesse informar o quantitativo de materiais a serem 

utilizados em sua construção, foi necessário informar esses materiais durante a construção do 

“template”, onde, cada material utilizado e cada informação relacionada a obra teve uma “pré 

configuração” para que o software Revit pudesse apresentar essas informações. Para isso foi 

necessário descrever cada material, dando a ele uma espessura para cada camada que compõe a 

mesma. 

 

Figura 07. Materiais componentes de uma parede do software Revit. Fonte: O autor. 



 

 

O conceito de materiais apresentados para a construção das paredes é o mesmo utilizado 

em toda a elaboração do projeto, desde a topografia do terreno até a cobertura da obra. 

Por se tratar somente de um projeto arquitetônico sem o complemento de uma parte 

estrutural, a lista de materiais não se torna útil, pois, haverá falta de materiais como ferragem para 

fundações, pilares, vigas e lajes, portanto, a apresentação se abstém de uma lista de quantitativos 

materiais e uma planilha orçamentária, mesmo que o software disponibilize. 

1.1. Projeto Arquitetônico 

O projeto arquitetônico escolhido foi de uma residência unifamiliar de 2 (dois) 

pavimentos, possuindo na parte térrea: 

 Sala de Estar; 

 Sala de TV; 

 Lavabo; 

 Sala de Jantar; 

 Cozinha; 

 Área de Serviço; 

 Garagem para 2 (dois) veículos de passeio; 

 Área de Lazer (Espaço Gourmet). 

Já no pavimento superior a residência possui os demais cômodos: 

 1 Suíte com varanda; 

 2 Quartos; 

 1 Banheiro social. 

Para finalizar o projeto é necessário colocar o mesmo na prancha para impressão. As 

pranchas para plotagem de acordo com o Código de Obras do Município de Paracatu devem 

conter no mínimo: 

 Planta baixa de todos os pavimentos e cobertura; 

 Planta baixa de situação e locação (sendo que, se a planta de cobertura estiver em 

escala de 1:50 [um para cinquenta] ou 1:100 [um para cem] a planta de locação pode ser feita na 

planta baixa de cobertura.  

 Dois cortes, sendo um deles no eixo longitudinal e o outro no eixo transversal; 

  Fachada da obra; 



 

 

 Especificações; 

 Detalhamento transversal da rua/avenida; 

 Selo tamanho A4 contendo as informações da obra, do proprietário e do 

responsável técnico. 

Por se tratar de um projeto sem proprietário, não haverá a planta de situação, já que a obra 

não possui endereço real. 

 

Resultados E Discussão 

 

Fazendo uma breve comparação entre os planos de trabalho de ambos os softwares, foi 

possível perceber que o software Revit possui funções diretamente ligadas ao ramo de construção 

civil podendo o usuário não somente criar linhas, mas, projetar por comandos diretos e específicos 

paredes, escadas, telhados, pilares, vigas e muitos outros elementos construtivos de forma rápida. 

As ferramentas disponibilizadas pelo software AutoCAD são para elaboração de diversos 

tipos de projetos, por isso não existem ferramentas específicas para a construção civil como o 

REVIT. 

Elaboração do Projeto Arquitetônico no AutoCAD 

 

Para dar início a qualquer projeto no AutoCAD é necessário primeiramente definir suas 

“camadas” descritas no software como “Layers”, as layers são as configurações de linhas como a 

espessura, cor e tracejado das mesmas. Essas configurações podem ser feitas através do comando 

“LAYER.  

Durante a elaboração do projeto arquitetônico no software AutoCAD o mesmo não me 

disponibilizou ferramentas específicas então toda a construção foi elaborada através de linhas em 

um espaço bidimensional (2D). 

O software não apresenta uma ferramenta para a elaboração de cortes nos projetos, já que, 

o mesmo não aceitam informações referentes à obra/projeto, logo, os dois cortes foram feitos de 

forma tradicional com a utilização de linhas estendidas, método esse que é utilizado por projetistas 

desde a representação de cortes em aparelhos manuais como a régua “T” e a régua paralela. O 

desenvolvimento dos cortes encontra-se demonstrados na figura abaixo.  



 

 

Após o desenvolvimento de ambos os cortes, foi feita a identificação de todas as portas, 

janelas nos dois pavimentos através da ferramenta de texto assim como foi feito a descrição de 

cada cômodo pelo comando texto ou pelos atalhos de teclado “MT” ou somente “T”. 

Com a identificação das esquadrias, portas e gradis prontos, feitos os cortes e a fachada, o 

projeto seguiu para as últimas etapas, foi cotado todo o projeto e seus respectivos cortes utilizando 

o comando “DIMLINEAR” que também se apresenta disponível no software pelo atalho “DL”. 

Terminado as cotas o projeto está terminado, após esse processo foi feita a tabela de 

especificações da obra e colocado na prancha com o selo da prefeitura do município. A prancha 

encontra-se anexa ao trabalho como Apêndice A. 

Elaboração do Projeto Arquitetônico no software Revit 

 

Com o “template” já configurado há alguns meses, o início do projeto se dá com maior 

facilidade, já que, dispensam-se configurações básicas e as únicas configurações que devem ser 

feitas são as de níveis de piso na aba elevações.Com os níveis de piso definidos, dá-se início ao 

projeto com a construção das paredes de ambos os pavimentos com o comando “WALL” ou pelo 

atalho do teclado WA definindo na aba lateral de propriedades a base e o topo da parede, sendo 

esse o pé direito da mesma. Para a elaboração do projeto foi utilizado em toda a residência paredes 

de 15cm (quinze centímetro) de espessura, o software disponibiliza essa função de forma que, com 

apenas 2 (dois) cliques em pontos distintos é gerada uma parede com representação em planta 

baixa (2D) e a maquete eletrônica da mesma (3D). Todos os comandos construtivos do Revit 

possuem essa interação entre o 2D e o 3D de forma rápida e pratica.  

Após a construção das paredes de ambos os pavimentos, são definidos as aberturas, no 

caso, as esquadrias e portas. Todas as portas e esquadrias já se encontram incorporadas ao 

template por isso, podem ser facilmente acessadas pelos comandos “WINDOW” e “DOOR” na 

aba de topo “Architecture” ou pelos atalhos de teclado WN para as janelas e DR para as portas. A 

escolha do tipo de portas e janelas pode ser feitas na aba lateral propriedades assim que ativar 

qualquer um dos comandos.  



 

 

Com as janelas e portas locadas, deu-se início a construção dos pisos do projeto, o software 

Revit também disponibiliza um comando específico para a construção de pisos, o comando 

“FLOOR” que se encontra na aba “Architecture”. Foi escolhido para toda a parte interna da 

residência o porcelanato Eliane - Simplicity grey - 120x120cm, que pode ser encontrado no 

mercado de construção civil para aquisição. A construção das lajes segue do mesmo princípio, 

mudando apenas a categoria de piso para laje, porém, utilizando o mesmo comando. A construção 

dos pisos e lajes se deu através de fechamentos de áreas com linhas definindo através da aba 

propriedades a diferença de nível (se houver) em relação ao seu nível de piso. 

Logo após construir os pisos e lajes de todos os cômodos tanto do pavimento térreo quanto 

do pavimento superior e cobertura (na cobertura sendo somente a construção da laje), partiu-se 

para a construção do telhado. 

O telhado da residência foi desenvolvido com a estrutura de platibanda (telhado embutido) 

composto por telhas de fibrocimento apoiadas em estrutura metálica aparelhada com inclinação 

igual a 12%, já o telhado do espaço gourmet foi definido com telhas de concreto apoiadas em 

estrutura de madeira aparelhada e inclinação de 30%. A partir do comando “ROOF” na aba 

Architecture, o telhado foi moldado de forma simples onde foi selecionado a área a ser coberta 

através de fechamento de áreas por linhas e na aba lateral de propriedades foi escolhido o tipo de 

telhado e a inclinação do mesmo. 

Concluído essa etapa já é possível ter uma vista “crua” da visão 3D da obra, com isso, 

seguiu-se para a parte de cotas através do comando “LINEAR DIMENSION” na aba Annotate que 

também pode ser acessado pelo atalho de teclado “DI”. Com todas as cotas de ambos os 

pavimentos lançados no projeto, foram feitas as identificações dos cômodos através do comando 

“ROOM” na aba Architecture e apenas selecionando a área a ser identificada o software já 

identifica a mesma com um nome e a área da mesma. 

A identificação das portas e janelas é feita através do um comando específico “TAG ALL” 

na aba Annotate, que selecionando as opções de portas e janelas e aplicando a configuração, todas 

as janelas são automaticamente identificadas e instantaneamente geram-se duas tabelas, sendo 

uma de portas e gradis e a outra de esquadrias, contendo informações como dimensão, quantidade 

e descrição de cada elemento que foi identificado. 



 

 

E por fim, para a conclusão do projeto no Revit foram desenvolvidos os cortes e a fachada 

no software, para demonstração foram adicionados os mesmos blocos que foram adicionados no 

software AutoCAD, e através do comando “SECTION” com dois cliques atravessando o seu 

projeto em qualquer lugar o software automaticamente gera para o desenvolvedor do projeto o 

corte de forma detalhada, podendo o mesmo escolher o grau de detalhamento e também o tipo de 

vista do corte 

Com os cortes prontos, o projeto arquitetônico foi colocado na prancha e finalizado. A 

prancha encontra-se anexa ao trabalho como Apêndice B. 

 

Comparação de resultados 

Com ambas as prancha dos 2 (dois) projetos arquitetônicos idênticos em mãos ficou visível 

que, os softwares BIM têm grandes vantagens sobre os softwares CAD, e que, embora nesse 

projeto o mesmo não tenha sido utilizado com todas as suas funções, durante o desenvolvimento 

foram analisados seus resultados, planilhas e tabelas de acordo com cada etapa do projeto. Os 

softwares de plataforma BIM necessitam de estudos um pouco mais aprofundados, pois, o mesmo 

fornece comandos específicos para cada etapa da construção e o mesmo indica os erros que o 

projeto venha a ter durante sua elaboração, para que sejam evitados durante a execução da obra. 

Embora os softwares BIM requeiram um maior estudo, os mesmos passam a ser 

vantajosos, pois, com o conhecimento do software BIM, os projetos podem ser desenvolvidos em 

menos tempo e com melhor qualidade, visibilidade e informações que os softwares CAD não 

dispõem para seus usuários. 

 

 

 

 

Conclusão 

 



 

 

O software de plataforma BIM Revit mostrou-se superior ao software de plataforma CAD 

AutoCAD, porém, os softwares BIM requerem dos profissionais maiores conhecimentos e 

estudos. 

 

Referências Bibliográficas 

 

BARONI, Larissa Leiros. As vantagens da plataforma BIM incluem todo o ciclo de vida do 

edifício, desde os estudos de viabilidade até a demolição, ed. 208, 2011. Disponível 

em:<http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/208/vale-a-pena-migrar-224372-1.aspx>. Acesso 

em: 22 de maio de 2016. 

 

CARDOSO, Andreia et al. BIM: O que é?, 2012. Disponível em: 

<http://paginas.fe.up.pt/~projfeup/bestof/12_13/files/REL_12MC08_01.PDF>. Acesso em 12 de 

maio de 2016. 

 

CHAGAS, Leila Soares Viegas Barreto; JUNIOR, Marcos Antonio Padilha; TEIXEIRA, Eduardo 

da Cruz. Gestão da Tecnologia: Uso do sistema BIM para a compatibilização de projetos, 

2015. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/tn_stp_213_262_28176.pdf>. Acesso 

em 16 de maio de 2016. 

ELIANE. SIMPLICITY GREY. Disponível em: <http://www.eliane.com/produtos/simplicity-

grey-120x120>. Acesso em: 19 de agosto de 2016. 

 

MENEZES, Gilda Lúcia Bakker Batista de. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, v.18, n.22, 

1º sem. 2001.  Disponível em: 

<http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/download/P.2316-

1752.2011v18n22p152/3719>. Acesso em 12 de maio de 2016. 

 

PARACATU. Código de Obras do Município de Paracatu. Paracatu, 2016. 

 

RENDEIRO, José Eduardo. Como Arquitetos e Engenheiros podem trabalhar em conjunto 

com o BIM na Nuvem, 2013. Disponível em: <http://www.plataformabim.com.br/2013/12/como-

arquitetos-e-engenheiros-podem.html>. Acesso em: 16 de maio de 2016. 

 

ROSSO, Silvana Maria. Softwares BIM: conheça os programas disponíveis, seu custo, 

principais características e segredos, ed. 208, 2011. Disponível em: 

<http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/208/artigo224333-2.aspx>. Acesso em: 2 de maio de 

2016. 

 

SOUZA, A.C; Rohleder, E; Speck, H.J; Schiedt, J.A; Silva, J.C; Gómez L.A. AutoCAD 2004 

Guia Prático para desenhos em 2D. Florianópolis: EdUFSC, 2005. Disponível 

em:<http://www.abenge.org.br/CobengeAnteriores/2006/artigos/1_246_764.pdf>. Acesso em: 23 

de agosto de 2016. 



 

 

VIABILIDADE ECONÔMICA DE UM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

 

Gabriel Borges Damasceno
1
 

Cecília Maria Dias Nascimento
2
 

 

 

RESUMO: O custo com alugueis vem crescendo gradativamente, uma preocupação que atinge 

todo o país. Empresas de grande porte da área da agricultura vêm buscando métodos para redução 

dos seus custos. Este trabalho propõe a construção de um alojamento em substituição ao aluguel de 

casas para alojar os trabalhadores. O trabalho mostra as etapas da construção e os valores alocados 

mensalmente do empreendimento, mostrando qual a forma mais viável de se alojar os trabalhadores 

da empresa analisada. A partir dessa necessidade foi elaborado um projeto arquitetônico com a 

demanda proposta pela empresa. Foram analisados dois possíveis métodos construtivos através do 

orçamento por estimativa. Após a tomada de decisão sobre o método construtivo, iniciou-se o 

planejamento físico-financeiro da obra. Foi analisado então o tempo que levaria para recuperar o 

capital investido, o payback.  

 

Palavras-chave: empreendimento; custo; alojamento 

 

ABSTRACT:The cost of renting has been growing steadily, a concern that affects the whole 

country. Large companies in the area of agriculture have been seeking methods to reduce 

their costs. This work proposes the construction of a housing in replacement of the rental of 

houses to house the workers. The work shows the steps of the construction and the values 

allocated monthly of the enterprise, showing which is the most viable way of housing the 

workers of the analyzed company. From this need an architectural project was elaborated 

with the demand proposed by the company. Two possible constructive methods were 

analyzed through the estimate budget. After the decision on the constructive method, the 

physical-financial planning of the work began. It was then analyzed the time it would take to 

recover the invested capital, the payback 
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O mercado imobiliário pode ser caracterizado por gerar o desenvolvimento do espaço 

urbano das cidades e possibilitar maior qualidade de vida para a sociedade. Em geral, esse 

mercado proporciona nas cidades um crescimento da economia local ou regional, devido ao 

grande volume de emprego direto ou indireto gerado por seus serviços agregados, como por 

exemplo, incorporações imobiliárias, corretagem, publicidade e sistema financeiro habitacional 

(MATOS, 2013).  

Segundo Trevisan (2015) os investimentos imobiliários oferecem boas oportunidades de 

ganhos, mesmo em momentos de crise econômica. Isso acontece por uma série de fatores, entre 

eles, o longo ciclo operacional, os altos investimentos mínimos iniciais e os riscos decorrentes dos 

mesmos. 

A viabilidade de um projeto imobiliário, muitas vezes é avaliada de maneira equivocada 

pelos donos ou responsáveis pelo empreendimento, não considerando técnicas propícias de 

análises de investimentos e os dados relativos ao mercado. A análise dos investimentos tem como 

propósito a avaliação econômica para a tomada de decisão, observando as propostas com uma 

criteriosa análise de todo o desembolso de recursos envolvidos, durante o tempo de execução do 

projeto. 

De acordo com Costa Neto (2003), a análise de investimentos em empreendimentos de 

construção civil, consiste na aplicação de técnicas de engenharia econômica, recolhendo 

informações que considerem as taxas de descontos, os prazos e os valores previstos em fluxo de 

caixa.  

O trabalho mostra a análise prévia da viabilidade econômico-financeira do 

empreendimento imobiliário da construção de um alojamento para trabalhadores temporários, 

fornecendo desde o início, a análise de fluxo de caixa, os conceitos de matemática financeira, e a 

remuneração do capital aplicado pelos investidores. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

Verificar a viabilidade econômico-financeira da construção de um alojamento 

para trabalhadores temporários, em substituição da alocação dos mesmos. 



 

 

 

Objetivos Específicos 

 Analisar os custos efetivos com as alocações dos alojamentos 

 Desenvolver um projeto arquitetônico 

 Analisar e definir o método construtivo mais eficiente considerando a 

viabilidade econômica para este empreendimento. 

 Desenvolver um planejamento físico-financeiro do empreendimento 

 Apresentar o Payback do empreendimento 

 

Metodologia 
 

Área de estudo 

 

O projeto de pesquisa realizou-se em uma multinacional, com filial em 

Paracatu/MG, no ano de 2016. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa da cidade de Paracatu/MG 

FONTE: IBGE (2014) 
 

O terreno escolhido para o empreendimento situa-se em um local plano e de fácil acesso. 

Está localizado na Rua cinco, no bairro Bandeirante, na cidade de Paracatu/MG (figura 2). Possui 

dimensões de 35,00 x 37,87 m (trinta e cinco metros por trinta vírgulas oitenta e sete metros), com 

uma área total de 1325,56 M² (Um mil trezentos e vinte cinco vírgula cinquenta e seis metros 



 

 

quadrados). O terreno possui toda a infraestrutura necessária para a construção do 

empreendimento.  

 

              Figura 2: Terreno do empreendimento em estudo 

FONTE: O autor 
 

Materiais e Métodos 

 

O projeto iniciou-se com o estudo dos dados obtidos pela empresa analisada. Para esta 

análise utilizou-se uma metodologia chamada “seven steps”. Metodologia na qual se levantou 

todos os indicadores de custos na produção de semente e enfatizaram os três principais 

indicadores que mais causavam impacto na conta final. 

Com esta ferramenta, foi possível a visualização das inter-relações de cada indicador 

dentro do processo. 

A segunda fase do estudo desenvolveu-se com a elaboração do projeto arquitetônico. O 

projeto seguiu direcionado pela legislação vigente: código de obras da cidade de Paracatu MG; 

NR-31 (ABNT, 2015), norma regulamentadora de segurança e saúde do trabalhador em espaço 

confinado; NBR 15575-1 (ABNT, 2015), Edificações habitacionais, desempenho, requisitos 

gerais. 

O código de obras e a Normas regulamentadoras, foram às leis que auxiliaram a concepção 

do projeto. Nelas estão regulamentados os passos que projetista obedeceu para a aprovação do 

projeto. 

O projeto em estudo consistiu-se na execução de obra térrea, com dois blocos edificados 

paralelamente, com 24 quartos com capacidade de hospedar quatro pessoas por quarto. Possui 



 

 

refeitório com capacidade de receber 96 colaboradores, área de lazer com espaço para jogos de 

mesa e área para entretenimento. (Apêndice A). 

Após a concessão definitiva do projeto arquitetônico, partiu-se para a elaboração do 

orçamento financeiro do empreendimento. Os levantamentos dos custos seguiram-se os modelos 

contidos na literatura TCPO14 (PINI, 2014), e na NBR 12721, (ABNT 2006), tomando como base 

os valores do CUB/2016 obtido pelo site do SINDUSCON/MG. Após a elaboração da planilha 

orçamentária, partiu-se para o planejamento financeiro da construção. 

A estimativa dos custos de cada ciclo da edificação foi embasada no modelo aplicado na 

TCPO 14, (PINI, 2014), onde se fracionaram os percentuais de cada etapa do empreendimento, 

com os respectivos valores a serem determinados. Depois de fracionado os custos e os percentuais 

de cada ciclo do empreendimento, montou-se o planejamento físico-financeiro da edificação com 

os respectivos valores alocados em cada mês de obra. 

Para a análise dos resultados, apresentaram-se simulações realizadas, comparando os dados 

obtidos pela empresa de sementes, com o trabalho proposto, tendo como objetivo a apresentação 

do PAYBACK. 

O trabalho foi executado através da elaboração do projeto arquitetônico, cronograma 

físico-financeiro, planilhas orçamentárias e dos indicadores econômicos para tal empreendimento. 

A elaboração do projeto arquitetônico foi executada por meio do software AUTO CAD 

2016, tendo como diretriz a lei urbana e o código de obra da cidade de Paracatu/MG. 

Para a fase final do trabalho, utilizou-se o programa Microsoft Office Excel 2010 para a 

apresentação dos dados financeiros deste trabalho. 

 

Resultados e Reflexões 

 

Pesquisa de campo 

Com a conclusão do levantamento financeiro feito na empresa analisada, pode se verificar 

o custo real para alocação de seis alojamentos, com custo médio de aluguel de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), com capacidade de hospedar 15 (Quinze) pessoas cada, no período de 120 

(cento e vinte) dias.  

No figura 3 estão apresentados os indicadores dos custos. 



 

 

INVERNO 16 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho TOTAL CUSTO

ALUGUEL R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 R$ 126.000,00

REFORMA MÃO DE OBRA R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 33.000,00

REFORMA MATERIAL R$ 16.500,00 R$ 16.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.500,00 R$ 49.500,00

SEGURO INCÊNDIO R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 3.600,00

IMPOSTOS C/TERCEIROS R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 2.400,00

TAXA ADMINISTRATIVA 19,22%R$ 11.135,13 R$ 10.849,62 R$ 5.853,08 R$ 5.139,29 R$ 6.923,77 R$ 11.135,13 R$ 51.036,02  

Figura 3: Indicadores de custo 

FONTE: MDB (2016) 

 

Nos meses de janeiro e fevereiro os custos foram maiores devido às adequações iniciais 

feitas para á entrada dos funcionários. Estas adequações são exigências estabelecidas pela empresa 

e pela NR 31. Enquanto no mês de junho, o valor se justifica em função dos reparos realizados 

para entrega dos alojamentos. Na figura 4 está a calendarização dos custos totais dos indicadores. 

 

Figura 4: Calendarização dos custos 

FONTE: M&B 

 

Projeto Arquitetônico 

O empreendimento residencial consiste em uma obra térrea, composta por três blocos, 

sendo dois blocos com dormitórios e um bloco composto pelo refeitório e os seus complementares 

(Apêndice 1). 



 

 

Os blocos com dormitórios possuem doze quartos, com quatro dormitórios, um banheiro 

social, uma varanda, totalizando uma área de 18,30m² (dezoito vírgula três metros quadrados) por 

quarto. 

O bloco do refeitório é composto por uma cozinha com 36,90m² (trinta e seis vírgula 

noventa metros quadrados), uma área para preparo das carnes com 8,13m² (oito vírgula treze 

metros quadrados), DML com 3,29m² (três vírgula vinte e nove metros quadrados), depósito de 

alimentos com 12,49m² (doze vírgula quarenta e nove metros quadrados), câmera fria com 

refrigerador com 8,52m² (oito vírgula cinquenta e dois metros quadrados), câmera fria com 

congelador com 3,55m² (três vírgula cinquenta e cinco metros quadrados), lavanderia com 2,59m² 

(dois vírgula cinquenta e nove metros quadrados), escritório com 4,45m² (quatro vírgula quarenta 

e cinco metros quadrados), vestiário feminino e masculino com 11,21m² (onze vírgula vinte um 

metro quadrados) cada, local para lavagem de verduras com 7,59m² (sete vírgula cinquenta e nove 

metros quadrados), panificadora com 12,42m² (doze vírgula quarenta e dois metros quadrados), 

local para lavagem de utensílios com 12,42m² (doze vírgula quarenta e dois metros quadrados), 

uma área de circulação com 19,19m² (dezenove vírgula dezenove metros quadrados) e um 

refeitório com 119,83m² (cento e dezenove vírgula oitenta e três metros quadrados), com 

capacidade para receber 96 (noventa e seis) trabalhadores. 

No apêndice 1, apresenta-se os projetos arquitetônicos, com os detalhamentos da 

edificação. A área total do terreno é de 1.325,45m² (um mil, trezentos e vinte cinco vírgula 

quarenta e cinco metros quadrados), com área edificada de 797,50m² (setecentos e noventa e sete 

vírgula cinquenta metros quadrados), alcançando 60,17% (sessenta vírgula dezessete por cento) da 

área do terreno. Porcentagem que está de acordo com a legislação local, uma vez que o código de 

obras da cidade de Paracatu/MG nos permite a construção de até 70% (setenta por cento) da área 

do terreno. 

 

Escolha do método construtivo e orçamento por estimativa 

 

Para a escolha do método construtivo levantou-se duas hipóteses para análise comparativa. 

Utilização de estrutura de concreto armado ou a utilização de estrutura metálica. Para as 

estimativas dos custos da obra, foi-se utilizado o exemplo de Goldman (2004), onde se fracionam 



 

 

os percentuais de cada etapa do empreendimento com os seus respectivos valores. Os valores 

referentes a cada etapa das atividades baseou-se na TCPO14. (PINI, 2014). (figura 5 e 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Valor da obra com estrutura em concreto armado 

FONTE: Pini (2014) 

ETAPA % DOS CUSTOS Concreto Armado 

Projetos/aprovações 7,0% R$ 62.324,93 

Serviços preliminares 3,0% R$ 26.710,68 

Fundações 12,0% R$ 106.842,74 

Estrutura 23,0% R$ 204.781,92 

Alvenaria 4,0% R$ 35.614,25 

Cobertura 6,0% R$ 53.421,37 

Instalação hidráulica 8,0% R$ 71.228,49 

Instalação elétrica 6,0% R$ 53.421,37 

Impermeabilização 3,0% R$ 26.710,68 

Esquadrias 6,0% R$ 53.421,37 

Revestimento 13,0% R$ 115.746,30 

Vidros 2,0% R$ 17.807,12 

Pintura 4,0% R$ 35.614,25 

Serviços completares 3,0% R$ 26.710,68 

TOTAL 100,0% R$ 890.356,16 

ETAPA % DOS CUSTOS Valor (R$) 

Projetos/aprovações 8,0% R$ 86.293,32 

Serviços preliminares 3,0% R$ 32.359,99 

Fundações 9,0% R$ 97.079,98 

Estrutura 32,0% R$ 345.173,28 

Alvenaria 3,1% R$ 33.438,66 

Cobertura 6,0% R$ 64.719,99 

Instalação hidráulica 6,3% R$ 68.379,35 

Instalação elétrica 3,7% R$ 39.910,66 

Impermeabilização 2,5% R$ 26.966,66 

Esquadrias 4,5% R$ 48.969,59 

Revestimento  11,0% R$ 118.653,31 

Vidros 2,8% R$ 30.202,66 



 

 

 

 

 

 

Figura 6: Valor da obra com estrutura metálica. FONTE: Pini (2014) 

 

A figura 7 mostra os indicadores mais significativos na tomada de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Fundação da obra. FONTE: O autor. 

 

 

Figura 8 mostra o comparativo entre as etapas da obra e as estruturas analisadas. 

 

Figura 8: Estrutura da obra. FONTE: O auto 

Pintura 4,0% R$ 43.146,66 

Serviços completares 4,0% R$ 43.146,66 

TOTAL 100,0% R$ 1.078.440,78 



 

 

 

Figura 9: Comparativo entre estruturas 

FONTE: PINI (2014 – Adaptado) 

 

Ao fim das análises, chegou-se a conclusão que utilizar estrutura metálica como método 

construtivo onerava o custo da obra em 21% (vinte e um por cento). 

 

Planejamento físico-financeiro da obra 

 

Após as análises sobre os orçamentos, iniciou-se o planejamento físico financeiro da obra 

adotando a estrutura de concreto armado como método construtivo. 

Com os percentuais de cada atividade definida, montou-se o planejamento do tempo da 

construção com os respectivos valores alocados em cada mês de obra. 

A figura 10 mostra o desenvolvimento do cronograma da obra. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Cronograma físico-

financeiro 

FONTE: PINI (2014 – Adaptado) 
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As figuras 11 e 12 demonstram o fluxo de caixa considerando valor a ser desembolsado e o 

acumulado de cada mês da execução do empreendimento. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Fluxo de caixa mensal 

FONTE: PINI (2014 – Adaptado) 

 

O fluxo de caixa foi utilizado como instrumento de gestão financeira para projetar os 

períodos com as saídas de recursos. As projeções dos custos foram feitas de maneira flexível, 

levando em consideração a necessidade real do empreendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Fluxo de caixa acumulado 

FONTE: PINI (2014 – Adaptado) 

 

Payback 

 



 

 

Segundo ROSS JORDAN (2000), payback é o período exigido para que o investimento 

gere fluxos de caixa suficientes para recuperar o custo inicial aplicado no empreendimento. 

Para GITMAN (1997), o payback é o tempo necessário para empresa recuperar seu 

investimento inicial, de acordo com o fluxo de caixa do projeto analisado. 

Para a análise do payback deste projeto, considerou-se o acréscimo de uma taxa de IGP-M 

de 11,49% (onze vírgula quarenta e nove por cento) aos dados obtidos pela alocação dos 

alojamentos, em função da prospecção dos valores em 24 meses. 

Para o orçamento da construção do alojamento, foi acrescida uma taxa fixa de 6,5% (seis 

vírgula cinco por cento), em função da prospecção dos valores para as manutenções anuais deste 

empreendimento. 

Após a elaboração dos novos dados, verificou-se que o projeto em estudo indicou um 

payback positivo em 18 (dezoito) meses após o inicio da construção do empreendimento, 

conforme a figura 12. 

 

Figura 13: Payback 

FONTE: O autor (2016) 

 

Considerações Finais 

 

Torna-se exequível e viável a construção de um alojamento para trabalhadores temporário 

na cidade de Paracatu/MG em substituição a alocação de imóveis.  
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AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO MILHO FORRAGEIRO HIDROPÔNICO 

SUBMETIDO A DIFERENTES DENSIDADES DE SEMEADURA NO PLANTIO 

 

Cícero Avelino Costa
1
  

 

RESUMO: O milho forrageiro hidropônico tem sido uma opção de suplementação e/ou 

substituição alimentar animal do longo período de seca no Brasil, devido ao alto custo das 

alternativas convencionais. As vantagens da forragem verde hidropônica são: investimento bem 

reduzido e a multiplicação rápida do material, no qual se obtém de 20 a 30 kg de forragem em 1 m², 

oriundos de 2 kg de grãos de milho mais o substrato (bagaço de cana-de-açúcar moído, casca de 

arroz, etc.). Com o objetivo de definir a quantidade de sementes mais adequada por m², o plantio é 

feito em canteiro invertido, com bordas altas e centro fundo, coberto por uma lona, a qual recebe o 

substrato e os grãos de milho, sendo irrigado 3 vezes ao dia. Após 15 a 20 dias a forragem pode ser 

usada. Assim, esse sistema de produção é uma alternativa alimentar de fácil acessibilidade aos 

produtores e possibilita vários estudos futuros.  

 

Palavras-chave: Forragem verde hidropônica; milho; hidroponia 

ABSTRACT: Hydroponic forage maize has been an option to supplement and / or replace animal 

feed from the long dry period in Brazil, because of the high costs of conventional alternatives. The 

advantages of the hydroponic green fodder are: reduced investment and fast multiplication of the 

material, in which one obtains 20-30 kg of forage in 1 m², from 2 kg of corn grains with the 

substrate (crushed sugarcane bagasse, rice husk, etc.). In order to define the most adequate amount 

of seeds per m², the planting is done in an inverted bed with high edges and a bottom center, 

covered by a plastic canvas, which receives the substrate and the corn grains, being irrigated 3 

times in a day. After 15-20 days the forage can be used. So, this production system is an 

alternative food that is easily accessible to producers and makes possible future scientific work. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em função da seca no Brasil, do custo oneroso da alimentação animal comumente usada, e 

também em função da baixa renda da maioria dos produtores rurais brasileiros, que em sua maior 

quantidade são de classe socioeconômica média ou baixa, os estudos e experiências sobre a 

Forragem Verde Hidropônica de Milho vem ganhando cada vez mais evidência e prioridade nos 

estudos agronômicos do Brasil, principalmente nas regiões de clima semi-árido. 
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A vantagem principal deste sistema de produção de forragem verde é a economia de 

recursos financeiros, pois em apenas 1 m² pode se usar aproximadamente 2 kg de grãos, e em duas 

ou três semanas, geralmente em 15 dias, consegue-se de 20 kg a 30 kg de forragem verde, para 

serem usados na pecuária, em substituição e variação ao concentrado ou ração. 

O milho (Zea mays L.) é o cereal mais produzido mundialmente como mostra Demarchi 

(2011). Demarchi (2011) também ressalvou que o Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (USDA) mostrou que, do ano de 2007 até o ano de 2012, por um valor estimado, a 

produção média foi de 778,8 milhões de toneladas no mundo todo, com aproximadamente 161,9 

milhões de hectares colhidos, rendendo uma produtividade em torno de 5 t/ha. Nas duas últimas 

décadas, a produção de milho vem tomando proporções relevantes, subindo de 453 milhões de 

toneladas obtidas no final da década de 80, para um valor estimado de 860,1 milhões de toneladas 

na safra 2011/12, o que corresponde a um aumento de 90% neste período. 

Devido á grande diversidade em sua utilização, o milho agrega muita importância 

econômica. Usado para a alimentação animal e humana e também na indústria de alta tecnologia. 

Porém, o milho é usado em sua maior porcentagem para a produção de ração para a avicultura, 

bovinocultura e a suinocultura, e essas, tem grande importância econômica, tanto no âmbito 

mundial, como nacional. Em média 70% do volume total da produção mundial, é utilizado na 

fabricação de ração para animais (DEMARCHI, 2011). 

Duarte et al; (2014) mostra que o milho, mesmo que de forma indireta, está muito presente 

na alimentação humana, alguns de seus derivados e subprodutos representam uma boa fonte de 

alimentação ou complemento alimentar, como ingrediente de muitas receitas culinárias em regiões 

onde os habitantes possuem baixa renda econômica e pertencem á camadas sociais mais humildes 

e pobres, como por exemplo, a região Nordeste do Brasil, que é uma região de clima semi-árido, e 

as regiões de outros países da América Central e do Sul, como Peru, Bolívia e México, região 

onde o milho foi descoberto. 

Além de todos esses outros fatores relacionados ao Milho, o cereal ainda tem sua 

importância relacionada ao aspecto social, pois ainda não são todos os produtores que tem sua 

produção mecanizada e nem possuem grandes extensões de terra, porém mesmo sendo pequenos, 

tanto em tecnologias quanto em quantidade de produção, esses produtores dependem dessa 



 

 

produção para sobrevivência, pois a maioria dos produtores usam o milho para a própria 

subsistência (DUARTE et al; 2014). 

Duarte et al; (2014) diz que se tratando de mão-de-obra, cerca de 14,5% das pessoas 

empregadas em plantações, temporariamente e cerca de 5,5% dos trabalhadores fixos do setor 

agrícola estão ligados á produção de Milho, mostrando a grande geração emprego proveniente da 

produção do cereal. 

Em todo o segmento agropecuário, a produção do cereal, em termos de geração de 

empregos, só perde para a bovinocultura, apesar de existirem modernas tecnologias na produção 

do Milho e essas descartarem a necessidade do uso de grandes quantidades de mão-de-obra 

(DUARTE et al; 2014). 

Segundo Duarte et al; (2014) com todos esses fatos, fica clara a questão de que a 

importância do milho não está relacionada apenas á produção da cultura em si, mas à todas as 

interrelações que a produção do cereal tem na agropecuária nacional, tanto no que diz respeito a 

fatores econômicos, quanto sociais, e também pela versatilidade no uso do cereal e desdobramento 

da produção animal (os animais que são alimentados com o cereal, podem ser considerados 

subprodutos do milho), assim nota-se que o Milho se torna um dos mais importantes produtos do 

setor agropecuário nacional. 

Conforme Santiago (2004), a hidroponia foi desenvolvida há bastante tempo por 

pesquisadores alemães, a partir do século XVII, e em meados do século XXI, os Estados Unidos 

desenvolveram e melhoraram essa tecnologia para usar comercialmente no cultivo de hortaliças. 

Essa técnica chegou ao Brasil na década de 80. O termo hidroponia é derivado de duas palavras 

gregas, hydro = água e ponos = trabalho. 

O cultivo de plantas hidropônicas, assim como disse Bonnecarrère et al; (2000) em sua 

mais recente conceituação é denominada "cultivo sem solo". 

Então, utiliza-se um substrato inerte, para servir de sustentação para a planta, porém 

existem trabalhos desenvolvidos do cultivo hidropônico forrageiro sem a utilização de substrato, 

tendo como sustentação somente a disposição "em forma de trança" das raízes, disposição essa 

que se forma ao logo do desenvolvimento das plantas. 

Ou ainda como informa Shukla et al; (1998) a hidroponia é uma técnica de cultivo de 

plantas em meio líquido, que permite o plantio durante todo o ano, e ainda consegue atender 



 

 

perfeitamente às exigências de produção uniformemente, com alta qualidade, alta produtividade, 

sem desperdício de água e nutrientes e em alguns casos ausência total de uso de defensivos 

agrícolas. 

Segundo a FAO (2001) o cultivo de forragem hidropônica é baseado na tecnologia de 

produzir forragem tida através da germinação de sementes viáveis (economicamente) e também na 

fase inicial do crescimento de plantas. 

Sousa et al; (2012) completa, esse tipo de produção de fitomassa se caracteriza por ser feita 

a partir de plantas de crescimento acelerado, com ciclo precoce de produção, alto rendimento de 

fitomassa fresca, quantidade considerável de matéria seca, e grande presença de aminoácidos 

livres que são facilmente absorvidos e aproveitados pelos animais. 

Informa Santiago (2004) que, o método de cultivo de forragem hidropônica, tem o fim de 

dar algumas alternativas economicamente mais viáveis para os produtores rurais, na alimentação 

de ruminantes principalmente nas regiões de clima semi-árido, promovendo consequentemente o 

desenvolvimento sustentável.  

Com a escassez de forragens e o alto custo da ração comumente utilizada, surgiu então a 

necessidade de produzir a forragem hidropônica de milho que pode ser usada de 15 a 20 dias pós 

plantio, para o auto-sustento dos produtores rurais e alimentação mais barata dos animais, apesar 

da técnica ser utilizada mais em épocas secas, a forragem pode ser usada com forma de balancear 

a alimentação dos animais (SANTIAGO, 2004). 

E ainda segundo Santiago (2004), o investimento é bastante reduzido, onde as instalações 

diretas de cultivo se restringem basicamente à sistematização e aplicação de declive ao solo, forrar 

o solo devidamente preparado para a produção da forragem hidropônica com uma lona plástica, 

aquisição das sementes. 

Surge então, a colocação de algumas hipóteses: Qual densidade de semeadura ideal, para a 

produtividade máxima? Quanto maior a densidade de semeadura maior será a produtividade? 

Objetivo 

 

Avaliação da produtividade de Forragem Verde Hidropônica de Milho e definição de qual 

densidade de semeadura por m² teve melhor desenvolvimento em cada aspecto analisado, para se 

evitar o desperdício de grãos. 



 

 

Metodologia 

 

O experimento foi conduzido na área urbana de Paracatu-MG, de 13 de Outubro de 2014 á 

02 de Novembro de 2014, não é comum, porém essa época neste ano, os índices pluviométricos 

ainda estavam baixos.  

Foi utilizado um terreno a céu aberto, relativamente plano, que se encontra nas 

coordenadas geográficas: 17º12'58.96"S e 46º52'33.72"O. 

Foram utilizados 20m², 4 blocos de 5m² cada, os bordos da área utilizada e o entre-meio 

dos blocos foram fechados com montes lineares da terra do próprio local, com o auxilio de uma 

enxada, e também funcionaram como uma espécie de passarela, para se ter um bom acesso a todos 

os blocos. 

Foram confeccionadas espécie de bandejas de formato retangular (1m x 1m) com o auxílio 

de réguas de madeira, com as dimensões 15mm x 10cm x 1m, enterradas no próprio chão, o 

suficiente somente para ficarem firmes, para delimitar cada uma das 1 parcelas dentro de cada 

bloco. 

O delineamento experimental foi feito em blocos inteiramente casualizados (DBC), com 

quatro repetições onde existiram 5 densidades de semeadura: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5 kg de grãos de 

milho. 

Após a locação das réguas de madeira, foi feita a forragem dos canteiros com uma lona 

plástica, de micragem média, posteriormente foi colocado aproximadamente 2cm (de altura) de 

substrato inerte em cada uma das 20 parcelas, foi utilizado o bagaço de cana triturado, já inerte.  

Depois foram colocados os grãos, cada quantidade em seu devido lugar definido por meio 

de sorteio anterior, e finalmente coloca-se uma outra camada fina (1cm) de bagaço novamente. 

Após a semeadura, as parcelas já começaram a ser irrigadas, com aproximadamente 1,6L 

de água pura em cada uma, que se deu por auxilio de um regador manual. Foram feitas 3 

irrigações por dia, do dia 13 de outubro até o dia 31 do mesmo mês. 

No 20° dia, dia 1º de novembro, o experimento não foi irrigado, propositalmente, para se 

dar um “descanso” às plantas, e também evitar que no dia seguinte, dia 2 de novembro, dia da 

“colheita”, os “tapetes de forragem” estivessem úmidos, o que dificultaria o processo. 



 

 

No dia 2 de novembro, foi feita a colheita, de 25% de cada uma das 20 parcelas, para 

facilitar o processo de análise e coleta dos dados. O material foi acondicionado em sacos plásticos 

comuns até ser usado. 

Nos 25% de cada parcela, foram analisados quesitos como, Massa Fresca da Parte Aérea 

(folhas) (MFPA) medido em gramas; Massa Seca da Parte Aérea (MSPA) também medido em 

gramas; Numero de Sementes não Germinadas (NSNG) aferido em unidades; Numero de 

Sementes Germinadas (NSG) medido também em unidades; Numero de Folhas (NFL) em 

unidades; Diâmetro do Pseudocaule (DPC) em milímetros; Comprimento do Pseudocaule (CPC) 

medido em centímetros; e finalmente Massa Fresca do Substrato e Raízes (MFSR), medido em 

gramas, que porém foi analisado de 1/4 dos 25% da parcela toda. 

Para medir, pesar e aferir todo o material, foram utilizados instrumentos como Balança 

Eletrônica, Paquímetro e Régua comuns. Foi obtido o resultado da MSPA, a partir da secagem do 

material em uma estufa com circulação e renovação de ar forçada, a 60ºC, por aproximadamente 

28 horas.  

Resultados e Reflexões 

 

A variável matéria fresca da parte aérea (MFPA), não diferenciou estatisticamente em 

nenhuma das densidades de semeadura utilizadas, de acordo com a (Tabela 1). 

Tabela 1 - Médias das Variáveis (MFPA; MSPA; MFSR e NSNG), em função da densidade de semeadura. 

  VARIAVEIS 

MSEM MFPA MSPA MFSR NSNG 

GR GR GR GR UNID 

0,500 549, 83 A 256,00 B 4.454,00 AB 252, 16 A 

1,000 747,67 A 424, 00 AB 4.249,33 B 365, 33 A 

1,500 842, 00 A 414,33 AB 4.848,00 AB 500, 50 A 

2,000 910, 50 A 351,33 AB 5.214,00 AB 515, 50 A 

2,500 949, 00 A 526, 00 A 6.748,00 A 524, 50 A 

CV % 40, 63 40,32 31, 87 49, 72 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si (P>0,05) pelo teste de Tukey. 

*Coeficiente de Variação. 

 



 

 

Com uma média de 526 g em 2,5 kg de sementes, na Massa seca da parte aérea, a 

quantidade de 0,5 kg demonstra uma diferença significativa, com 256g de MSPA (Tabela 1) 

Campelo, et al; (2007) o substrato usado, foi o quesito que deu diferença significativa na 

produção de MSPA, o Capim Napier (seco e triturado). 

Na (Tabela 1) a Matéria Fresca do Substrato e Raízes teve melhor desempenho na 

quantidade de 2,5 kg de sementes do que a quantidade de 1,0 kg, enquanto as outras 3 

quantidades, 0,5; 1,5 e 2,5 kg, não se diferenciaram nem da densidade 2,5 kg e nem da densidade 

de 1,0 kg. 

Campelo, et al., (2007) constata que a uma densidade de semeadura de 2,5 kg por m², a 

massa de MFSR é bem grande. Neste trabalho, apresentou uma massa considerável, mas isso foi 

recorrente do acúmulo progressivo de sólidos no substrato, e não necessariamente por um alto 

crescimento das raízes. 

O número de sementes não germinadas (NSNG), não se diferenciou em nenhuma das 

quantidades de semente, ou seja, para essa variável, qualquer uma das quantidades utilizadas, o 

resultado vai ser o mesmo (Tabela 1). 

Em contrapartida, Silva, (2010) relata que para haver uma boa germinação de sementes, 

depende muito de uma boa técnica. 

Na (Tabela 2) para a variável: número de sementes germinadas, a densidade de 2,5 kg se 

destacou vindo ao topo da lista, enquanto as outras quantidades, de forma decrescente, vieram 

uma a uma sendo uma menos significante do que a outra, traduzindo, a quantidade 2,5 kg teve o 

melhor desempenho quanto a taxa de germinação, e a quantidade 0,5 kg, teve o menor resultado. 

É perceptível que além da quantidade de sementes, uma alta e boa taxa de germinação está 

ligada também ao genótipo da planta, ou seja, quanto melhor a genética, maior a taxa de 

germinação também (ALEXANDRE, et al., 2004). 

 

Tabela 2 – (Continuação da Tabela 1) Médias das Variáveis (NSG; NFL; DPC e NSNG), em função da densidade de 

semeadura. 

  VARIAVEIS 

MSEM NSG NFL  DPC CPC 

Gramas UNID UNID MM CM 

0,500 2.479, 00 E 12, 93 A 9, 19 A 17, 99 B 



 

 

1,000 5.102, 66 D 12, 33 AB 7, 88 AB 21, 10 AB 

1,500 7.699, 50 C 12, 50 AB 8, 31 AB 22, 20 AB 

2,000 10.420,50 B 11, 20 B 7, 78 AB 23, 97 A 

2,500 13.147,50 A 11,20 B 7, 61 B 22, 00 AB 

CV % 2, 76 8, 62 11, 98 18, 52 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si (P>0,05) pelo teste de Tukey. 

*Coeficiente de Variação. 

 

O numero de folhas, apareceu em maior quantidade na menor densidade de sementes, ao 

contrário das maiores densidades, 2,0 e 2,5 kg, que apresentaram o menor número de folhas, assim 

como apresenta a (Tabela 2). 

Também na (Tabela 2) para 0,5 kg de sementes, o Diâmetro do Pseudocaule com uma 

média de 9,19 milímetros, é o que mais se destaca, enquanto a densidade de 2,5 kg de sementes, 

maior densidade, é a que apresenta menor média, com 7,61 milímetros.  

Aguiar, (2009) mostra que o adensamento de plantio, é de extrema importância, em certos 

casos quando bem planejado, até combate alguns problemas fitossanitários. Então a densidade 

maior de sementes foi a que teve uma média menor de folhas e de diâmetro do Pseudocaule, pela 

relação que isso tem com o adensamento do plantio, ou seja, a quantidade de 0,25kg em 0,5m² vai 

produzir maior número médio de folhas e maior número médio de diâmetro de Pseudocaule 

enquanto a quantidade de 1,25 kg em 0,5m² vai produzir um número médio menor de folhas é dar 

uma média menor de diâmetro de Pseudocaule. 

Na (Tabela 2) o comprimento do Pseudocaule apresenta maior média, na quantidade de 2,0 

kg, 23,97 centímetros, enquanto a menor quantidade, 0,5 kg, apresentou uma média menor, 17,99 

centímetros, então pode-se observar que para se obter o máximo de comprimento do pseudocaule 

basta usar a quantidade 2,0 kg, e não necessariamente a quantidade máxima, 2,5 kg. 

Assim como mostra o comunicado técnico da (EMBRAPA, 2088) que o tratamento 

proporcionado a cultura é realmente importante, principalmente quando relacionado ao 

crescimento da planta, ou comprimento do Pseudocaule. 

 

Considerações Finais 

 



 

 

Para as características avaliadas somente em relação a massa de semeadura, as variáveis: 

MFPA e NSNG  a densidade de semeadura é insignificante. E as variáveis: MSPA; MFSR; NSG; 

NFL; DPC e CPC, são significantes em seus respectivos pesos:  2,5; 2,5; 2,5; 0,5; 0,5; 2,0 kg. 
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RESUMO:O cálculo estrutural estabelece a resistência dos elementos que compõem a edificação. 

Em tempos modernos, a rapidez de produção que é proporcionada pelo o programa estrutural, 

influencia na opção do método de cálculo dos engenheiros, para verificar a autenticidade do 

programa, objetivou analisar se o programa Eberick V9 estabelece uma quantidade menor de 

material que o cálculo manual. As etapas instituídas para elaboração da estrutura, teve como 

princípio a definição do posicionamento das peças (concepção estrutural), parâmetros de cálculo, 

pré-dimensionamento, cálculo das lajes, vigas e pilares, análise estrutural e detalhamento da 

armação. Com os resultados apontados, concluiu que o cálculo com programa computacional possui 

similaridade com o cálculo manual. 

 

Palavras-chave: Cálculo manual, Eberick e Dimensionamento 

ABSTRACT:  The structural calculation establishes the resistance of the elements that make up 

the building. In modern times, the speed of production that is provided by the structural program, 

influences the option of the calculation method of the engineers, to verify the authenticity of the 

program, the objecte was analyze if the program Eberick V9 establishes a smaller amount of 

material than the manual calculation. The stages established for the elaboration of the structure, 

had as principle the definition of the positioning of the pieces (structural conception), calculation 

parameters, pre-dimensioning, calculation of slabs, beams and pillars, structural analysis and 

detailing of the frame. With the results pointed out, concluded that the calculation with 

computational program has similarity with the manual calculation. 

 

Palavras-chave: Manual calculation, Eberick e dimensioning 
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Calcular uma estrutura de concreto armado requer uma distribuição adequada dos 

elementos estruturais (lajes, vigas e pilares), evitando elementos esbeltos e que possam conter 

uma elevada porcentagem de aço, ou que possam prejudicar a distribuição de esforços. Nessa 

primeira etapa, também chamada de concepção estrutural, deve ter um cuidado em compatibilizar 

o projeto arquitetônico com o estrutural. 

Concebida o lançamento dos elementos estruturais, a próxima etapa é a determinação dos 

esforços que atuarão sobre a estrutura, o peso próprio, as cargas permanentes, além das cargas 

variáveis e excepcionais, todas determinadas por normas específicas.  

Segundo Botelho e Marchetti (2015) o peso próprio da estrutura (lajes, revestimentos, 

vigas, pilares e alvenaria), são identificados na fase de projeto. A determinação do peso próprio 

desses elementos é calculada sabendo-se a seção do mesmo e multiplicando pelo o peso específico 

de cada material.  

Assim pode-se definir quais esforços que estão atuando estruturalmente, sendo possível o 

dimensionamento e detalhamento dos elementos. 

 

Para que uma estrutura seja estável, é necessário que: A soma das cargas horizontais 

ativas e as horizontais reativas se iguale (se anule). A soma das cargas verticais ativas e 

reativas se iguale. A somatória dos cálculos dos momentos fletores (de rotação) para 

qualquer ponto da estrutura seja nulo (BOTELHO; MARCHETTI, 2015, p.49). 

 

Quando se trata de dimensionamento com o auxílio do programa computacional, o 

trabalho do engenheiro fica limitado em fazer a concepção estrutural e a análise dos resultados 

obtidos. Com o avanço tecnológicos os programas ficam encarregados de todos os outros 

procedimentos. 

Com visto em Kimura (2007) toda etapa para se calcular um edifício, é facilitada pela a 

precisão e rapidez que a informática disponibiliza, desde o lançamento de informações, concepção 

estrutural, dimensionamento e detalhamento dos elementos, entre outros. Um edifício inteiro pode 

ser processado e detalhado em minutos, e ser salvo em um pequeno pen-drive. 

Com o avanço tecnológico, a rapidez de produção que é proporcionada pelo o programa 

estrutural, os engenheiros que não adaptarem com a informática tendem a perder espaço. 

Como é afirmado por Adão e Hermerly (2010, p.167) os antigos e superantigos que não 

vão nunca trabalhar com desenho em computador. Apesar de sua grande contribuição na década 



 

 

de setenta para grandes obras, numa época de Brasil grande estes tendem a diminuir a atuação no 

mercado. 

Como a utilização do software é praticamente indispensável, este trabalho tem o intuito de 

mostrar, que apesar de todo avanço tecnológico, o programa de cálculo estrutural é apenas uma 

ferramenta que auxilia os engenheiros. 

Segundo a AltoQi (2015) o programa por mais sofisticado que seja não consegue substituir 

o trabalho do engenheiro, necessitando de julgamento e considerações finais. O sistema não 

possui inteligência, sendo por isso a responsabilidade do projeto total do engenheiro, o qual deve 

possuir qualificação para verificar os dados emitidos ao programa e analisar os resultados. 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Avaliar se com a utilização de software para cálculo de estruturas de concreto armado 

proporciona, como resultado final um consumo menor de materiais do que o cálculo manual. 

 

Objetivos Específicos 

 

Calcular manualmente uma estrutura de concreto armado; 

Calcular uma estrutura de concreto armado com auxílio do programa computacional; 

Analisar comparativamente ambos os projetos em relação ao custo; 

Analisar comparativamente ambos os projetos em relação aos métodos utilizados para os 

cálculos; 

Analisar comparativamente ambos os projetos em relação à produtividade. Esta parte do 

artigo visa definir os pontos importantes que se pretendeu alcançar com a pesquisa. 

Metodologia 

 



 

 

Para realizar o cálculo definiu qual seria a arquitetura adota, como o objetivo do trabalho 

não entrava a realização de um projeto arquitetônico, foi feita uma planta baixa com base no 

projeto do Botelho e Marchetti (2015) com pequenas alterações. 

Definida a arquitetura realizou-se a concepção estrutural (figura 1), como é um projeto 

simples (térreo e cobertura) foi possível locar os pilares de acordo com a necessidade, as vigas 

foram distribuídas conforme a divisão dos cômodos e sua espessura conforme a alvenaria 

definida. 

 

 
Figura 1: Planta de forma. 

Fonte: O autor. 

Cálculo manual 

 

Lajes 

 



 

 

Para iniciar o cálculo das lajes consultou a ABNT NBR 6120 (1980) para definir os 

valores mínimos de cargas verticais, a mesma determina para forro sem acesso a pessoas uma 

carga de 0,5 KN/m², também foi acrescentando 1 KN/m² em função do revestimento, além do 

peso próprio que é definido de acordo com a espessura da laje, que foi determinada conforme a 

fórmula abaixo:  

Hmin= vãomenor/40 

O cálculo da armação da ferragem da laje foi estabelecido conforme Botelho e Marchetti 

(2015) que dimensiona a armadura conforme as tabelas de Bares-Czerny. 

Realizou os cálculos dos momentos fletores positivos, negativos e a carga transmitida a 

viga, conforme as fórmulas a seguir: 

Momentos positivos: 

Mx = q.lx² / mx 

My = q.lx² / my 

Momentos negativos: 

Xx = q.lx² / nx 

Xy = q.lx² / ny 

Cargas transmitidas as vigas: 

R = v . q . lx 

Definidos os momentos fletores, determinou o coeficiente K6, para encontrar o k3, pela a 

seguinte expressão: 

K6 = (10
5
 . bd

2
)/M 

Com o coeficiente k3, originou a área de seção necessária para a laje, com o valor da 

armadura definido, determinou seu espaçamento e diâmetro. A fórmula usada para definir a área 

de seção é representada por: 

As = (k3/10) . (M/d) 

A área de seção necessária foi comparada com a área de seção mínima, escolhendo a seção 

maior por questões de segurança estrutural. 

Asmin = 0,15% . bw . h 

Para finalizar o cálculo da armadura, calculou-se a armadura mínima de distribuição, pela 

os seguintes parâmetros: 



 

 

As mín  0,2 As principal ou 0,9cm²/m 

 

Estado limite de serviço das lajes foi determinado conforme a literatura de Clímaco 

(2016) identificando o módulo de rigidez à flexão das lajes: 

D = Ecs . h³ / 12(1 – v²) 

Onde:  

v = coeficiente de Poisson, expresso na ABNT para concreto como 0,2; 

Ecs = módulo de elasticidade do concreto. 

Com o módulo de rigidez definido determinou a flecha imediata: 

Fi = w.p.l
4
 / D 

Após definida a flecha imediata, calculou a flecha de longa duração. 

Flecha total: 

Ftot = (1 + f) fi 

Fator de fluência diferida: 

f =  / (1 + 50p’) 

Onde: 

p’ = A’s/ bd = taxa de armadura na seção calculada; 

 = (t) - (t0) 

Definida a flecha total, comparou-se seu resultado com a flecha limite que é definida, 

conforme a expressão a seguir: 

flim = Vão efetivo / 250 

 

Vigas 

 

O dimensionamento das vigas foi iniciado definindo as ações atuantes, provenientes da 

transferência de cargas das lajes, alvenarias e em algumas situações de outras vigas, além do peso 

próprio do elemento, que tem o pré-dimensionamento de sua altura determinado conforme as 

seguintes fórmulas: 

Vigas biapoiadas:  h = vão efetivo / 10 



 

 

Vigas contínuas: h = vão efetivo / 12 

Vigas em balanço: h = vão efetivo / 5 

O cálculo dos momentos fletores foi realizado pelo o método de Cross em vigas contínuas, 

é pelo método simplificado para vigas biapoiadas. 

Com as ações atuantes nos elementos, realizou o cálculo da laje colaborante, que é 10% do 

vão efetivo da viga. Esse cálculo teve importância, pois, de acordo com sua soma com a espessura 

da base da viga, foi possível realizar o cálculo do coeficiente k6, que é definido pela a seguinte 

expressão: 

K6 = (10
5
 . bw . d²) / M 

Definido o coeficiente K6, encontrou-se o coeficiente k3 que foi utilizado para 

dimensionar a área de seção necessária da viga. 

As = (k3/10) . (M/d) 

Determinado o valor, foi necessário estabelecer a As min que é 0,15% da área da seção da 

viga. Com o valor definido foi especificado a quantidade de barras de aço na seção. 

Com a dimensionamento a flexão finalizado, calculou a armadura necessária para o 

esforço cortante (estribos). Que inicia verificando o concreto pela a seguinte fórmula: 

Vrd2 = 0,27 .  v . fcd . bw . d 

O dimensionamento da armadura transversal foi executado seguindo as seguintes 

expressões:  

Vco = 0,6 . fctd . bw . d 

Vc = Vco . fctd . bw . d 

Vsw = Vsd – Vco 

Área de seção: 

Asw = Vsw / (0,9 . d . fyd) 

Área de seção mínima: 

psw = Asw / (bw . s)  0,2(fctw / fyd) 

O diâmetro do estribo não deve ser menor que 5mm e nem maior do que bw / 10. 

No apoio das vigas necessitou de um cálculo especial para determinar a armadura 

necessária. 



 

 

Onde:  

c = cobrimento  

b = largura do apoio  

a = b – c 

Sendo possível definir qual o comprimento de ancoragem disponível: 

ldisp = a + 11 Ø 

A tensão efetiva no apoio é calculada por: 

s = (ldisp / lb) . fyd 

Sendo assim a armadura que o apoio necessita foi definida por: 

As apoio = 0,75 Vd / s 

Estado-Limite de Serviço foi realizado conforme a literatura de Clímaco (2016). 

A área de região crítica do concreto que envolve e protege a armadura foi definida por: 

Acri = bw (cnom + Øt + 8Ø) 

Taxa de armadura de tração: 

Pcri = As / Acri 

Relação entre os módulos de elasticidade do aço e concreto, foi determinado admitindo o 

comportamento linear dos materiais, desprezando a resistência de tração do concreto: 

e = Es/Ec 

No estádio II, a definição da linha neutra é dada por: 

xII = e . As / bw { -1 + (1 + 2bw . d / e . As)} 

Tensão na armadura: 

si = Msk / As (d-x/3) 

Fissuração pela limitação da abertura estimada é determinada conforme: 

wk = (Øi / 12,5 ɳi) . ( si / Es) . (3 si / fct,m) 

Ou 

wk = (Ø/12,5 ɳi ) . (( si / Es) . (4/pcri + 45) 

Estado-Limite de Deformação das vigas: 



 

 

Com os parâmetros de cálculos já verificados no Estado-Limite de Fissuração, foi preciso 

estabelecer, os dados necessários para o cálculo da flecha imediata, conforme a seguir: 

Braço de alavanca: 

z = d – x/3 

Momento de inercia da seção fissurada no estádio II: 

III = (Es / Ec) As . z(d – x) 

Rigidez com a seção fissurada: 

Ecs . III 

Momento de inércia da seção bruta de concreto: 

Ic = bw . h³ / 12 

Momento de fissuração da peça possuindo seção retangular: 

Mr = 0,25 . bw . h² . fct,m 

Rigidez equivalente da seção transversal: 

(EI)eq = Ecs {(Mr / Ma)³ . Ic + [ 1 – (Mr / Ma)³ . III ]} ≤ Ecs . III 

Quanto mais próximo a rigidez equivalente com a rigidez fissurada, indica uma alta 

probabilidade de fissuras na seção da viga sob condições de serviço.  

A definição do cálculo da flecha elástica imediata foi identificada com base na curvatura 

máxima da seção fletida, com a seguinte fórmula: 

fi =  Ma . l² / (EI)eq 

Onde:  

 = Definido como 5/48 para vigas biapoiadas; 

Ma = Momento fletor característico máximo; 

l = Vão efetivo da seção. 

Calculado a flecha imediata, determinou a flecha diferida e total na seção estudada, pelas 

as seguintes expressões: 

Fator de fluência diferida: 

f =  / (1 + 50p’) 

Flecha diferida: 



 

 

Fdif = f . fi 

Flecha total estimada: 

Ftot = fi + fdif = (1 + f ) fi 

Realizado o cálculo foi comparado o resultado com o deslocamento limite, adotado 

segundo a ABNT, como o deslocamento aceitável visualmente em elementos estruturais, sendo: 

flim = Vão efetivo / 250 

 

Pilares 

 

O cálculo dos pilares foi realizado conforme o material de BASTOS (2014), o primeiro 

procedimento foi verificar em qual posição o pilar se encontrava e quais esforços que as vigas 

exercem no mesmo.  

Definido as forças atuantes, realizou o pré-dimensionamento conforme a seguinte 

expressão:  

Ac = Nd / (0,5 . fck + 0,4) 

Onde: 

Nd = Força aplicado sobre o pilar, com o fator de ponderação; 

Para pilares de cantos e de extremidades foi adicionado um coeficiente de 1,5 em relação 

ao Nd. 

A área de seção mínima para pilares é de 360 cm², devendo a dimensão mínima do pilar 

ser 19cm, em casos especiais pode possuir dimensões menores, com o limite mínimo de 14cm, 

adicionando um coeficiente de ponderação nas ações. 

Com a área de seção definida calculou-se o índice de esbeltez, conforme a expressão: 

λ = (3,46 . le ) / h 

onde: 

le = largura do pilar (eixo x; eixo y); 

h = Altura do pilar. 

Momento fletor mínimo: 

Mid, mín = Nd (1,5 + 0,03h) 

Esbeltez limite: 



 

 

λ 1 = 25 . 12,5 . (e1 / h) / b 

Para pilares intermediário não foram calculados os momentos de primeira ordem e 

excentricidades em ambas direções. O que resultava em um Ma = Mb = 0 

Para os pilares de cantos e extremidades os momentos e excentricidades de primeira 

ordem, foram definidos pelas as seguintes expressões: 

Excentricidade de 1ªordem: 

e1x = Mxd / Nd 

Momento fletor solicitante na base e no topo do pilar: 

Mk,inf = Mk,sup = Mk,eng (rpilar / (rp,sup + rviga + rp,inf) 

Onde: 

rpilar = rp,sup = rp,inf = Ipilar / le  

rviga = Iviga / lef 

Momento de engastamento perfeito no pilar: 

Meng = (q . l²) / 12 

Onde: 

q = carga da viga engastada no pilar; 

l = vão efetivo da viga engastada no pilar. 

Momentos fletores de cálculo: 

Md,topo = Md,base = (1,4 (Mk,inf + Mk,inf / 2) 

Quando os momentos fletores de cálculo forem maiores que os momentos mínimos 

estabelecem alguns parâmetros para verificar se há necessidade do cálculo dos efeitos de segunda 

ordem. 

b = 0,6 + 0,4 (Mb / Ma) ≥ 0,4 

Se λ1 for menor que λ os efeitos de segunda ordem podem ser desconsiderados, caso 

contrário deve ser calculado os efeitos de segunda ordem. 

Md,tot = b . M1d,A + Nd (le² / 10) . (1 / r) 

Para estabelecer o momento de cálculo total é necessário determinar a força normal 

adimensional e a curvatura da direção sujeita a momentos fletores de 2ª ordem: 

Força adimensional: 



 

 

v = Nd / (Ac . fcd) 

Curvatura: 

1/r = 0,005 / h (v + 0,5)  

O valor de v deve ser adotado maior ou igual a 0,5 

Estabelecidos os momentos fletores totais foi possível realizar o cálculo da armadura com 

base nos ábacos de flexão (Venturini), para determinar os coeficientes realizou as seguintes 

operações: 

U = Md,tot / hx . Ac . fcd 

d’ / h 

Onde d’ é igual ao espaçamento mais o diâmetro da armadura, como a armadura não foi 

definida, adotou-se 10 mm. 

Área de seção da armadura: 

As = w . Ac . fcd / fyd 

Armadura mínima: 

Asmin = 0,15 Nd / Fyd ≥ 0,004 Ac 

A região dos pilares muitas vezes fica sobrecarregas com armadura por efeito do 

transpasse de um nível para o outro, assim é necessário conferir a taxa de armação não podendo 

ultrapassar 4%. 

p = As/Ac . 100 

Com a armadura principal estabelecida, determinou o diâmetro e espaçamento máximo dos 

estribos, definidos como: 

Diâmetro: 

≥ 5mm ou Øl / 4 

Espaçamento:  

≤ 20cm, bmenor ou 12 Øl 

 

Cálculo Eberick V9 

 



 

 

O Eberick V9 é um programa para dimensionamento de estruturas em concreto armado, 

apesar da automatização do cálculo através do computador, as etapas para dimensionar a estrutura 

são semelhantes com o cálculo manual. 

Conforme Adão e Hemerly (2010) o Eberick tem um ambiente de trabalho moderno e 

intuitivo. Com o material de ensino a sua utilização é ensinada passo a passo, o que torna fácil 

projetar. 

Com o programa é possível importar a arquitetura nas plataformas DWG ou DXF, 

agilizando o lançamento dos elementos. Essa etapa talvez seja a de maior importância para 

executar, pois um lançamento eficiente, traduz em segurança e economia estrutural.  

Com o lançamento imposto, realizou-se uma pequena verificação nos dados que o 

programa fornece, avaliando se os mesmo estavam previstos para o cálculo estrutural. 

O programa possui varios recursos de programação, que foi configurado conforme as 

individualidades do projeto, como fontes, detalhamento, ações, sistema, entre outros.  

Processado e analisado se a estrutura estava atendendo aos limites impostos por norma, 

realizou o cálculo dos elementos estruturais, começando com o dimensionamento das lajes, em 

sequência das vigas e dos pilares. Sendo possível dimensionar todos elementos em conjunto ou 

somente uma peça isolada, possuindo como função a ferramenta de verificar quais foram os 

momentos fletores determinados, seções, detalhamento, além de gerar relatórios de cálculo e de 

ferragem, entre outras funções importantes. 

Segundo Mariano (2015) o Eberick elabora detalhadamente todos os desenhos dos 

elementos estruturais de acordo com a preferência do profissional. Além de ser possível editar as 

armaduras fornecidas pelo o programa e gerar cada elemento individual.  

Dimensionado todos os elementos, gerou as pranchas com os detalhamentos de amarração 

dos elementos estruturais, de forma simples, o Eberick desenhou todos as peças. 

Calculado a estrutura com o programa, não foi necessário realizar nenhum procedimento 

de forma manual, porém, em situações que é realizado somente o dimensionamento com o 

programa, é importante realizar uma verificação para determinar se os cálculos estão coerentes 

(análise estrutural), como os cálculos tradicionais já estavam concretizados, foi possível constatar 

se os valores apresentados possuíam consistência. 



 

 

A análise estrutural é a avaliação dos resultados obtidos pelo o programa. Em outras 

palavras, é calcular e analisar os esforços que são exercidos nos elementos estruturais que 

compõem um edifício (KIMURA, 2007). 

Resultados e Reflexões 

 

Dimensionamento das lajes 

 

Dimensionado as lajes do pavimento cobertura na edificação, de tal forma que pode ser 

verificado os valores encontrados das lajes, a tabela 1 possui alguns resultados para comparar os 

métodos. 

Tabela 1: Valores de cálculos das lajes (cálculo manual). 

LAJE Mx  As My As Xx As Xy As Fi Ftot Flim 

L1 1,51 1,57 1,51 1,57 4,25 1,85 4,25 1,85 0,93 2,49 15,6 

L2 1,51 1,57 1,51 1,57 4,25 1,85 4,25 1,85 0,93 2,49 15,6 

L3 0,57 1,57 1,08 1,57 2,27 1,57 2,65 1,57 0,89 2,06 15,4 
Fonte: o Autor. 

O resumo de materiais, é determinado conforme a tabela 2: 
Tabela 2: Resumo de Ferragem do cálculo manual das Lajes (cálculo manual). 

Aço 
Diâmetro 

 

Comp. 

Total (m) 

Peso + 10 

% 

(kg) 

Peso total (kg) Vol. Total 

de 

concreto 

(m³) 

Área 

de 

forma 

total 

(m²) 

CA50 6.3 1316.8 354.5 CA50 354.5 
C-25 8.3 

 

81.85 CA60 5.0 360.1 61.1 CA60 61.1 

Fonte: o Autor. 

O programa Eberick V9 dimensiona a estrutura conforme ela é lançada e os seus 

carregamentos são impostos. Já que os cálculos são automatizados pela informática, é possível 

emiti um relatório com os principais valores de cálculo que o programa constituiu para as lajes, 

como mostrado na figura 2: 

Nome 

Espessura Carga Mdx Mdy 

Asx Asy 

Flecha 

(cm) (kN/m²) 
(kN.m/

m) 

(kN.m/

m) 
(cm) 



 

 

L1 10 4.00 2.86 2.89 
(ø6.3 c/20 - 1.56 

cm²/m) 

(ø6.3 c/20 - 1.56 

cm²/m) 
-0.32 

L2 10 4.00 2.84 2.91 
(ø6.3 c/20 - 1.56 

cm²/m) 

(ø6.3 c/20 - 1.56 

cm²/m) 
-0.32 

L3 10 4.00 2.51 1.22 
(ø6.3 c/20 - 1.56 

cm²/m) 

(ø6.3 c/20 - 1.56 

cm²/m) 
-0.19 

Figura 2: relatório de cálculo das Lajes do Eberick V9.  Fonte: O autor. 

O programa emite um relatório com o resumo de ferragem com o total de cada aço 

utilizado no dimensionamento das lajes, apresentando o volume de concreto é a área de forma, 

como pode ser visto na figura 3: 

Aço Diâmetro 

Comp. 

Total 

(m) 

Peso + 10 % 

(kg) 

 

Peso total 

(kg) 

Vol. 

concreto 

total 

(m³) 

Área de 

forma total 

(m²) 

CA50 6.3 1339.5 360.6 CA50 360.6 C-25 8.3 81.85 

CA60 5.0 360.1 61.1 CA60 61.1  

Figura 3: Resumo de ferragem das lajes do dimensionamento com Eberick V9. Fonte: o Autor. 

 

Analisando os dois cálculos, nota-se que o Eberick considerou os momentos maiores do 

que o cálculo manual, o que não interferiu no dimensionamento das bitolas do aço, que 

comparando os dois, a única diferença é no cálculo da laje 4, pois o dimensionamento manual foi 

realizado com laje armada em uma direção, e o programa cálculo a mesma sendo laje armado em 

duas direções (grelha).  

 

Dimensionamento das Vigas 

 

A seguir, estão expressos os principais valores de algumas vigas dimensionadas, conforme 

a tabela 3: 

Tabela 34: Valores de cálculos das vigas (cálculo manual). 

VIGA Trecho Mp As Mn As Fi Fdif Ftot Flim 

V1 1 10,77 2 ø 10.0 19,15 2 ø 10.0 0,006 0,008 0,0014 15,6 



 

 

2 10,77 2 ø 10.0 0,006 0,008 0,0014 15,6 

V2 
1 13,23 2 ø 10.0 

22,61 3 ø 10.0 
0,015 0,02 0,035 15,6  

2 10,37 2 ø 10.0 0,009 0,012 0,021  15,6 

V3 - 15,72 2 ø 10.0 - 2 ø 5.0 0,03 0,04 0,07 15,6 

Fonte: O autor. 

 

Resultando como resumo de material totais das vigas, conforme a tabela 4: 

 
Tabela 4: Resumo de Ferragem do cálculo manual das Vigas (cálculo manual).  

Aço Diâmetro 

Comp. 

Total 

(m) 

Peso + 10 

% 

(kg) 

 

 

 

Peso total (kg) 

 

 

Vol. Total de 

concreto 

(m³) 

 

 

Área de 

forma total 

(m²) 

CA50 8.0 48.05 20.9 

 10.0 218.3 148.1 

 12.5 49.2 52.2 CA50 221.2 C-25 5.4 75.11 

 CA60 5.0 379.6 64.4 CA60 64.4 

Fonte: O autor. 

 

Conforme foi explicado no dimensionamento das lajes, o programa emite um relatório 

com os principais valores de cálculo que o programa constituiu para as vigas, como mostrado na 

figura 4: 

Viga 

Vãos Nós 

Avisos Md 

(kN.m) 
As Als 

Md 

(kN.m) 
As Als 

V1 
11.97 

12.04 

2 ø 10.0 

2 ø 10.0 
 

-8.82 

-21.23 

-8.66 

2 ø 10.0 

2 ø 10.0 

2 ø 10.0 

 

 
 

V2 
15.25 

14.25 

2 ø 8.0 

2 ø 8.0 
 

-10.97 

-26.72 

-9.51 

2 ø 8.0 

2 ø 12.5 

2 ø 8.0 

 

 
 

V3 12.65 2 ø 8.0  
-2.39 

-0.36 

2 ø 8.0 

2 ø 8.0 
  

Figura 4: relatório de cálculo das vigas do Eberick V9. Fonte: O autor. 



 

 

O programa também emite um relatório com o resumo de ferragem com o total de cada 

aço utilizado no dimensionamento das vigas, divulgando o volume de concreto é a área de forma, 

como pode ser visto na figura 5: 

 

Aço Diâmetro 

Comp. 

Total 

(m) 

Peso + 10 

% 

(kg) 

Peso total 

(kg) 

Vol. 

concreto 

total 

(m³) 

Área de 

forma 

total 

(m²) CA50 6.3 16.2 4.4 

  8.0 64.3 27.9 

  10.0 188.2 127.6 

  12.5 58.4 61.9 CA50 221.8 C-25   5.4 75.11 

CA60 5.0 380.6 64.5 CA60 64.5 

Figura 5: Resumo de ferragem das vigas do dimensionamento com Eberick V9.  Fonte: O autor. 

 

Avaliando os resultados, os momentos fletores obtidos não possui valores comuns nos 

processos analisados, porém, verificando o peso total das ferragens os valores são próximos, 

indicando que apesar da diferença não interferiu no resultado, somente possuindo divergência nos 

valores dos pesos individuais de cada aço, essa diferença pode ser explicada pela a variedade de 

opção quando é encontrado a área de seção necessária. 

 

Dimensionamento dos pilares 

 

A seguir, estão expressos os principais valores de alguns pilares dimensionados, conforme 

a tabela 5: 

Tabela 5: Valores de cálculos dos pilares (cálculo manual). 

PILAR Seção 

(cm) 

Nd (KN) Md,tot x 

(KN.cm) 

Md,tot y 

(KN.cm) 

As 

(cm²/m) 

λx λy 

P1 20x20 53,31 446,59 353,49 
3,2 

4ø10.0  
50,17 50,17 

P2 20x20 74,65 538,65 313,71 
3,2 

4ø10.0 
50,17 50,17 



 

 

P3 20x20 53,31 446,59 353,49 
3,2 

4ø10.0  
50,17 50,17 

Fonte: O autor. 

 

Resultando como resumo de material totais dos pilares (tabela 6). 

 
Tabela 6: Resumo de Ferragem do cálculo manual dos pilares (cálculo manual). 

Aço 
Diâmetro 

 

Comp. 

Total (m) 

Peso + 10 

% 

(kg) 

Peso total (kg) Vol. Total 

de 

concreto 

(m³) 

Área 

de 

forma 

total 

(m²) 

CA50 10.0 133.0 354.5 CA50 90.2 
C-25 1.3 

 

26.88 CA60 5.0 193.0 61.1 CA60 32.7 

Fonte: O autor. 

 

Conforme foi explicado no dimensionamento das lajes e das vigas, o programa Eberick V9 

dimensiona a estrutura conforme ela é lançada e os seus carregamentos são impostos. Já que os 

cálculos são automatizados pela informática, é possível emiti um relatório com os principais 

valores de cálculo que o programa constituiu para os pilares, como mostrado na figura 6: 

Dados Resultados 

Pilar 
Seção 

(cm) 

Nível 

Altura 

(m) 

lib        

vinc 

lih        

vinc 

(m)              

Nd 

máx 

Nd mín 

(kN) 

MBd 

topo 

MBd 

base 

(kN.m) 

MHd 

topo 

MHd 

base 

(kN.m) 

As b           

Ferros 

As h                        

 % armad          

total   

Estribo 

Topo 

Base 

cota 

Esb b 

Esb h 

P1 

1:20 

20.00 

X 

20.00 

2.80 

2.80 

2.80    

RR 

2.80    

RR 

39.73 

25.43 

4.15 

5.00 

4.62 

5.22 

1.57   2 ø 10.0 

1.57   2 ø 10.0 

0.8     4 ø 10.0 

ø 5.0 c/12 

 

 

 

48.44 

48.44 

P2 

1:20 

20.00 

X 

20.00 

2.80 

2.80 

2.80    

RR 

2.80    

RR 

79.90 

52.80 

0.00 

0.01 

7.36 

5.36 

1.57   2 ø 10.0 

1.57   2 ø 10.0 

0.8     4 ø 10.0 

ø 5.0 c/12 

 

 

 

48.44 

48.44 

P3 

1:20 

20.00 

X 

20.00 

2.80 

2.80 

2.80    

RR 

2.80    

RR 

39.37 

25.17 

4.15 

4.99 

4.42 

4.87 

1.57   2 ø 10.0 

1.57   2 ø 10.0 

0.8     4 ø 10.0 

ø 5.0 c/12 

 

 

 

48.44 

48.44 

Figura 6: relatório de cálculo dos pilares do Eberick V9. 



 

 

O programa também emite um relatório com o resumo de ferragem com o total de cada 

aço utilizado no dimensionamento dos pilares, estabelecendo o volume de concreto é a área de 

forma, como pode ser visto na figura 7: 

 

Aço 
Diâmetro 

 

Comp. 

Total (m) 

Peso + 10 

% 

(kg) 

Peso total (kg) 

Vol. Total 

de 

concreto 

(m³) 

Área 

de 

forma 

total 

(m²) 

CA50 10.0 133.0 354.5 CA50 90.2 
C-25 1.3 

 

26.88 CA60 5.0 193.0 61.1 CA60 32.7 

Figura 7: Resumo de ferragem dos pilares do dimensionamento com Eberick V9.  Fonte: O autor. 

 

Analisando os cálculos dos pilares, percebe-se que os dois métodos consideraram todos os 

valores muito próximos, tanto os esforços solicitantes de cálculo, momentos fletores totais, índice 

de esbeltez, resultando assim pilares com quantidades semelhantes de aço nos processos 

estudados.  

 

Análise final 

 

Os cálculos extraídos de ambos os métodos, originou quantidades de materiais próximas, o 

Eberick dimensionou a estrutura com uma quantidade maior de aço que o cálculo manual, porém 

um número quase impercebível, valor próximo de 1,15%. 

 

Segundo Kemczinski (2015, p.112) de um modo geral, o software retornou resultados 

maiores para os momentos fletores, tanto positivos quanto negativos. O método manual 

faz com que o cálculo do pavimento seja simplificado, enquanto a analogia de grelha 

permite que seja analisado um comportamento mais próximo do real. Mesmo não sendo 

iguais, os resultados obtidos são semelhantes, o que já era esperado, pois trata-se de dois 

modelos diferentes. 

 

Como os resultados obtidos no programa são compatíveis com o cálculo manual, é que o 

tempo gasto para dimensionar a estrutura com Eberick foi cerca de 10% do processo tradicional, 



 

 

estabelece que com o uso adequado do programa, elaborando métodos de analisar os cálculos 

extraídos, obtém uma ferramenta importante e indispensável no dimensionamento estrutural.   

Como visto em Kimura (2007) o programa computacional utilizado de maneira inteligente 

e responsável, traz muitas vantagens para elaborar um projeto estrutural, como: segurança, 

produtividade e qualidade.    

De acordo com Freitas e colaboradores (2014) nas últimas décadas os softwares para 

programas computacionais teve um grande desenvolvimento, por causa de cálculos complexo e 

importantes. Ao adaptar com a informatização, os cálculos executados antigamente são deixados 

para traz, talvez por demorarem a serem elaborados e pelas as grandes possibilidades de erros.  

Para obter cálculos equivalentes nos métodos apresentados é necessário que o responsável 

por projetar a estrutura estabeleça parâmetros de dimensionamento, verificando se a configuração 

do programa abrange os processos utilizados no cálculo manual. 

Segundo Mariano (2015) o cálculo estrutural com auxílio de um programa computacional 

em reais situações exige experiência do profissional, e muita responsabilidade. Devendo ser 

manuseado por profissionais habilitados, lembrando que o programa deve ser usado como uma 

ferramenta de auxilio e não como uma solução fechada. 

Considerações Finais 

 

Dimensionado a estrutura com os dois métodos, estabeleceu que o cálculo com programa 

computacional Eberick V9, com algumas adaptações nas configurações conforme a ABNT, possui 

similaridade com o cálculo manual nos valores apresentados, não sobrecarregando a estrutura com 

excesso de material e não deixando-a mais frágil com quantidade menor. 
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RESUMO: O presente trabalho foi elaborado com intuito de desenvolver uma máquina capaz de 

auxiliar na perfuração de placas de circuito impresso com uma máquina de Controle Numérico 

Computadorizado (CNC), que é capaz de seguir coordenadas cartesianas enviadas por um software 

de distribuição livre, sendo obtidas com os desenhos de placas projetadas em um programa de 

desenvolvimento de placas de circuito e posteriormente convertidas em código G, as partes 

mecânica, elétrica, comunicação e estrutura da máquina foram construídas através de reciclagem de 

driver de DVDs de computadores e materiais reutilizados ,visando a sua reprodução de forma 

acessível .  

 

Palavras-chave: CNC, Placa de circuito, reciclagem 

 

ABSTRACT: This work was make with the intention to develop a machine to assist in 

drilling printed circuit boards with a computer numerical control machine (CNC), which is 

able to follow Cartesian coordinates sent by the free distribution of software EMC2, being 

obtained with drawings cards designed the Ares software and then converted to G code, 

the mechanical parts, electrical, communication and structure of the machine was built by 

computer DVD driver recycling and reused materials, aiming to reproduce affordably. 
 

Keywords: CNC, circuit board recycling. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Para auxiliar o desenho técnico se utiliza a computação gráfica com softwares capazes de 

gerar desenhos assistidos por computadores, sendo chamados CAD, derivado do termo computer 

aided design, atualmente há inúmeros softwares com essa função sendo possível citar: AutoCAD, 

SolidWorks,Proteus/Ares, CorelDraw. A Manufatura Assistida por Computador (CAM) é capaz 

de orientar a máquina CNC no processo de perfuração das placas de circuito impresso.  

 

“A computação gráfica é um campo muito amplo. Ela inclui a criação e manipulação de 

imagens geradas por computador em áreas como fotografia, negócios, cartografia, 
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animação e editoração, bem como por computador (CIM – cumputer-integrated 

manufacturing) e a engenharia assistida por computador (CAE – computer-aided 

engineering) são frequentemente usadas em conjunto com projeto assistido por 

computador (CAD – computer-aided design/ drafting). CAD/CAM é a integração de 

computadores no processo de projeto e produção. CAD,CAE, CAM e CIM formam o 

processo completo como o uso de computadores, incluindo projeto, produção, publicação 

de material técnico, propaganda e contabilidade de custos”. (Comunicação gráfica 

moderna, 2002)  

 

Comando numérico é a capacidade de uma máquina receber coordenadas cartesianas e 

executá-las sequencialmente sem a intervenção de um operário. 

 

“O comando numérico é um equipamento eletrônico capaz de receber informações por 

meio de entrada própria, compilar estas informações e transmiti-las em forma de 

comando à máquina, de modo que está, sem a intervenção do operador, realize as 

operações na sequência programada.” ( Curso de programação CNC Ensitec , 2002, p.6)  

 

Para melhor entendimento, o comando numérico necessita que tenha uma peça 

desenvolvida através de um programa capaz de gerar um desenho CAD e que posteriormente será 

convertido para CAM onde é gerado as coordenadas para a usinagem. Nesse presente trabalho 

utilizaremos o software ARES profissional para demonstrar a finalidade e a relevância na prática 

da máquina CNC, sendo que esta foi desenvolvida a partir de mecanismos e controladores 

adquiridos em sucata de microcomputadores, e a parte de controle, feita por um Personal 

Computer (PC) também adquirido na sucata. 

A máquina CNC é composta por parte mecânica, elétrica e controle; a parte mecânica é 

composta por fusos e guias, a construção elétrica por fonte de alimentação, motores de passo e 

drivers de potência e o controle é feito por softwares através da porta de comunicação paralela, 

por fim, a estrutura é desenvolvida com chapas reaproveitadas dos drivers,  a mesa de fixação para 

a perfuração pode ser desenvolvida em MDF ou papelão, de forma que, a escolha de tal material 

pode variar de acordo com o projeto.  

O layout da placa de circuito deverá ser transformada em linguagem de máquina pelo 

software Artcam, que é capaz de criar as perfurações e transforma-las em código G, a conexão é 

feita através da porta paralela DB25, o software EMC2 recebe o código G e o transforma em 

trabalho. 

 



 

 

Objetivos 

 

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma máquina CNC didática para um 

contexto educacional a partir da reciclagem de computadores, de modo prático onde os alunos 

terão contato com as áreas desenho técnico, usinagem e comando numérico, sendo aplicados na 

confecção de placas de circuito impresso. As placas de circuito impresso desenvolvidas por alunos 

poderão ser perfuradas de forma fácil e rápida, o intuito da criação da máquina CNC é seu 

desenvolvimento com custo mínimo, sendo toda a parte mecânica e eletrônica adquirida em 

sucata, e a parte de controle é feita pelo software de distribuição gratuita. 

 

3. Metodologia 

 

3.1 Mecânica  

 

Os componentes utilizados na mecânica da máquina são os fusos, guia linear e estrutura de 

fixação dos componentes e a mesa de trabalho.   

 

“As fresadoras CNC se destacam pela grande precisão dos movimentos de seus eixos. 

Geralmente, este tipo de máquina consegue deslocar um eixo em uma distância da ordem 

de um milésimo de milímetro. Esta impressionante capacidade de deslocamento é viável 

graças ao desenvolvimento de elementos mecânicos muito bem projetados e que possuem 

o mínimo de folga mecânica. Alguns elementos que contribuem para essa precisão são os 

fusos, as guias lineares e o acoplamento (junta) entre o motor e o fuso”. Desenvolvimento 

de uma Máquina Fresadora CNC Didática,2010, p 15). 

 

Foi utilizado driver de DVDS reciclados para movimentação mecânica nos planos 

cartesianos “X, Y e Z” sendo acoplados em uma estrutura feita com partes da estrutura do driver e 

fixados com parafusos passantes de 30mm de comprimento por 4mm de espessura, também foi 

utilizado espaçadores para fixação do eixo “Z”. A estrutura foi elaborada de acordo com a 

aplicação do projeto de perfuração das placas de circuito impresso, sendo que o eixo” X” deve ser 

acoplado no meio da estrutura, pois quem se movimenta é o eixo “Y”, sendo que esse eixo é 

acoplado a mesa de trabalho elaborada em papelão, onde é fixada as placas de circuito, a fixação é 

feita em uma base de formato retangular. 



 

 

A mecânica de drives foi utilizada porque é possível reaproveitar os fusos e a guias 

lineares da estrutura, o que facilita a montagem. Fusos são barras cilíndricas com rosca, se 

assemelham a um parafuso com porca, e os guias podem ser lineares cilíndricas, como também 

podem ser por barramento. Os fusos reutilizados foram construídos em cobre com o comprimento 

de 50mm, passo de 3 mm e um diâmetro de 5mm, os guias são por barramento e o acoplamento 

não e utilizado devido o eixo do motor de passo ser inteiriço, o que melhora folgas e aumenta a 

precisão. A área útil para perfuração é de 50mm por 40mm, e consegue fazer perfurações de 

profundidade de 30mm, o acoplamento para prender a broca de 1mm foi elaborada e construída 

em alumínio, foi utilizada broca de 1mm pois os componentes empregados tem diâmetro inferior. 

 

Figura 01: Parte mecânica  

 

3.2 Eletrônica   

 

Os componentes eletrônicos utilizados na máquina são motores de passo, controladoras, 

conectores e fonte, todos reciclados, os motores utilizados são os dos driver de DVDS, sendo que 

os motores são controlados por placas controladoras retiradas de drives de disquetes, e ligados a 

fonte e a um conector de impressora, que utiliza a porta paralela para a comunicação através do 

computador.  

 

“O motor de passo é um dispositivo que produz rotação e movimentos de ângulos iguais, 

denominados de passos, para cada passo digital tem a sua entrada. Por tanto, por 

exemplo, se um pulso no motor produz um rotação de 6° então 60 pulsos produzem uma 

rotação de 360°.” (Mecatrônica: uma abordagem multidisciplinar,2010, p.239) 

 



 

 

Os motores utilizados são motores de duas fases, bipolares sendo 4 fios, as bobinas tem 

uma resistência 10ohm, e o passo do ângulo é de 18 graus, assim 20 passos por volta, acionado 

por 5volts, porem por se tratar de peças recicladas não foi possível identificar a marca nem o 

datasheet, mas, foi possível estabelecer a tensão e resistência através de equipamentos de medição. 

Controladoras de motores de passo são dispositivos eletrônicos capazes de fornecer 

corrente e interligar motores de passos a interface de controle. 

 

“Estas interfaces se apresentam, geralmente, na forma de circuitos eletrônicos (placas de 

acionamento). O grau de complexidade destes circuitos varia na exata medida com que 

variam as características das máquinas a serem controladas por tais circuitos” (Conceitos 

de motores de passo,2009, p 48). 

 

Com os motores empregados, optamos por utilizar as controladoras retiradas de driver de 

disquete, pois é de fácil adaptação ao projeto; se tratando de componentes conseguidos em sucata, 

esses dispositivos utilizam sensores para indicar a posição inicial, devido a essa característica foi 

necessário acoplar esses sensores em cada eixo da mini CNC. As controladoras dos driver dos 

DVDs não foram aproveitadas devido à complexidade para localizar as ligações necessárias para 

fazer o controle. 

 

Figura 02: Controladoras dos drives de disquete 

 

Para fazer o controle foi necessário usar um conector para comunicação paralela, o qual foi 

unido às controladoras para fazer a conexão com o computador. 

 

“A porta paralela é uma interface de comunicação entre o computador e um periférico. 

Quando a IBM criou seu primeiro PC (Personal Computer) ou Computador Pessoal, a 

ideia era conectar a essa porta uma impressora, mas atualmente, são vários os periféricos 



 

 

que utilizam-se desta Porta para enviar e receber dados para o computador (exemplos: 

Scanners, Câmeras de vídeo, Unidade de disco removível e outros). (Introdução à porta 

paralela, 2006.) 

 

De tal forma que é fundamental na conexão da máquina com o computador, evitando 

perdas de dados. A fonte utilizada é chaveada, o que permite um melhor desempenho do 

equipamento, pois tem um aproveitamento de até 85% de eficiência, e fornece a tensão de 5 e 12 

volts, necessária para o funcionamento dos dispositivos. O spindle, equipamento capaz de realizar 

as perfurações nas placas de circuito, é um motor de corrente continuo com tensão de 12 volts, 

acionado pela porta paralela através da interface de controle, o motor utilizado é do tipo corrente 

continua e a máxima rotação é 3500rpm, o motor foi acoplado a broca para perfuração no mesmo. 

 

3.3 Controle 

 

3.3.1 Softwares  

 

A confecção da placa é feita no software de desenvolvimento de layout Ares.” O Programa 

ARES (Advanced Routing and Editing Software), é uma interface do Proteus especialmente 

elaborada para criação de Lay-Outs de circuito impresso sem esquemático. “(Prof. Marcos 

Zamboni, 2011, p2). A partir de sua criação é exportado para o formato bitmap ou DWG, esses 

formatos permitem o desenvolvimento da manufatura assistida por computador (CAM). Essa parte 

de conversão é feita pelo programa Artcam no qual é alimentado com o arquivo gerado pelo Ares 

e convertido pelo programa após a criação do percurso de perfuração, gerando comandos de 

execução reconhecidos pela interface de comunicação entre a máquina e o computador. 

A máquina é orientada a partir de coordenadas que são interpretadas pelo programa Open 

Source (código aberto) EMC2(Enhanced Machine Control 2) instalado em um computador com 

sistema operacional Linux, capaz de comandar os motores de passo, este software utiliza uma 

interface homem máquina de fácil operação. Foi analisado um outro software pago, porem não se 

encaixava com a proposta de elaboração da máquina. A instalação e configuração são simples, 

possui todas as instruções no site (linuxcnc.org) é possível também fazer download do sistema 

operacional que posteriormente será gravado em um CD para se fazer a instalação, após  instalar é 



 

 

necessário configurar os parâmetro do software fazendo a adequação aos motores de passos 

utilizados. 

 

Figura 03: Tela principal do sistema EMC2 versão 2.5.5 

 

 

               Figura 04: Tela padrão para configurar motores de passos 

 

4. Resultados e Reflexões 

 

O objetivo do trabalho foi parcialmente alcançado, a máquina idealizada foi construída, 

porem não apresentou a precisão necessária para furação de placas de circuito impresso, limitada 



 

 

apenas a desenhos e perfurações de placas com componentes básicos, pois os motores de passo 

tem um ângulo de defasagem de 18 graus, e o ideal seria motores com ângulos de 1.8 graus, as 

controladoras recicladas se mostraram inviáveis devido ao grau de dificuldade esquemático,  a 

estrutura que melhor se adaptou ao projeto foi a desenvolvida com as peças de lata retiradas do 

driver de DVD e soldas . 

 

Figura 05: Maquina finalizada 

 
5. Considerações Finais 

 

O trabalho proposto e desenvolvido ajudou no progresso acadêmico e profissional de 

forma acintosa, tendo em vista as dificuldades de se trabalhar com peças reaproveitadas, o 

progresso cientifico depende de nós, e isso foi demonstrado com a confecção de uma máquina 

através de reciclagem. Agora, com a máquina CNC, é possível realizar trabalhos antes exaustivos 

e manuais com baixo custo, notando-se o ganho acadêmico devido ao aprendizado de linguagem 

de máquina (código G), manufatura assistida por computador (CAM) e utilizar o software Ares 

para gerar o desenho assistido por computador (CAD), tudo isso gerou grande empolgação nos 

acadêmicos que utilizaram a máquina. Em um futuro, deseja-se a criação de uma nova máquina 

com materiais de baixo custo, porém, com uma amplitude maior, sendo possível que graduados de 

engenharias civil possam através do software AutoCad realizem a usinagem de plantas baixas 

perfiladas em madeira MDF. 
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SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ E A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE 
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RESUMO: A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) consiste em uma polirradiculopatia 

desmielinizante inflamatória aguda autoimune, com desmielinização dos nervos periféricos motores 

e/ou sensitivos. Caracteriza-se por um distúrbio neurológico que em curto período leva à paralisia 

muscular e a insuficiência respiratória, geralmente precedida de algum quadro de infecção. Possui 

quatro classificações, que são determinadas diante de sua fisiopatologia e comportamento 

eletrofisiológico. No entanto, o seu diagnóstico ainda é difuso, devido à semelhança de seus sinais e 

sintomas em relação à outras patologias, especialmente, de fundo neurológico. Na maioria dos casos 

é reversível, entretanto o sucesso do tratamento depende diretamente da ação efetiva de uma equipe 

multidisciplinar na reabilitação. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Guillain-Barré, SGB, Multidisciplinar, Transdiciplinaridade 

ABSTRACT: Guillain-Barré Syndrome (GBS) consists of an acute inflammatory demyelinating 

polyradiculoneuropathy autoimmune with demyelination of peripheral motor nerves and / or 

sensory. It is characterized by a neurological disorder in a short period leads to muscle paralysis 

and respiratory failure, usually preceded by a table of infection. It has four ratings, which are 

determined before its pathophysiology and electrophysiological behavior. However, the diagnosis 

is still diffuse, due to the similarity of signs and symptoms in relation to other diseases, especially 

neurological background. In most cases it is reversible, but the success of treatment depends 

directly on the effective action of a multidisciplinary team in rehabilitation. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) consiste em uma polirradiculopatia desmielinizante 

inflamatória aguda autoimune, com desmielinização principalmente dos nervos periféricos 

motores, mas também pode chegar a atingir os nervos periféricos sensitivos. Caracteriza-se por 

um distúrbio neurológico que em curto período leva a paralisia muscular e a insuficiência 

respiratória. Na maioria dos casos a doença é reversível. (CASTRO; SANTOS; SILVA, 2012). 
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 É mais comum na população da América Central, América do Sul, Japão, Índia e no norte 

da China. No Brasil ainda não existe dados epidemiológicos específicos. Sua incidência anual é de 

1- 4 por 100.000 habitantes, com maior frequência em indivíduos do sexo masculino e com 

aumento progressivo com o aumento da idade. Cerca de 4% a 15% dos pacientes evoluem a óbito 

e até 20% ficam inválidos decorrido um ano de seu acometimento. (CASTRO; SANTOS; SILVA, 

2012). 

Nos primeiros estágios da doença o paciente deve ser hospitalizado para observação, pois a 

paralisia pode rapidamente afetar os músculos respiratórios causando uma insuficiência 

respiratória. Com isso, existem dois tipos de tratamento, a antecipação e o manejo das 

comorbidades associadas e o tratamento da progressão dos sinais e sintomas visando menor tempo 

de recuperação e minimização de déficits motores. (BRASIL, 2009).  

Portanto, para que o paciente obtenha uma recuperação eficaz deve-se ter o apoio de uma 

equipe multidisciplinar que esteja familiarizada com essa doença e é de extrema importância o 

apoio da família. É preciso, também, estabelecer estratégias de aprendizagem que favoreçam o 

diálogo, a transdisciplinaridade entre os profissionais da área da saúde para que possa contribuir 

para as ações de promoção de saúde a nível individual e coletivo. (ARAÚJO, 2003). 

Objetivos 
 

A Guillain-Barré é uma síndrome pouco conhecida pela população e recentemente citada 

com frequência pelos meios de comunicação, devido ao aumento da incidência e sua suposta 

correlação com o Zika vírus. Por se tratar de uma síndrome com sintomatologia e manifestações 

complexas, viu-se necessário realizar uma revisão bibliográfica para pesquisar sobre a importância 

da atuação de uma equipe multidisciplinar no tratamento e reabilitação do paciente acometido. 

Metodologia 

 

Para esta revisão bibliográfica foram utilizados como fontes de pesquisa livros, revistas e 

artigos científicos, impressos ou disponíveis em bases de pesquisas científicas como SCIELO, 

LILACS, Google acadêmico, no período de abril a setembro de 2016, com busca pelas palavras-

chave: Síndrome de Guillain Barré, SGB, equipe multidisciplinar, equipe de atendimento, equipe 

multiprofissional, transdiciplinaridade. O material encontrado foi selecionado de acordo com a 



 

 

relevância das informações e agrupado em citações indiretas, em uma ordem em que se fosse 

possibilitado um mais fácil entendimento da proposta. 

Resultados e Reflexões 
 

História da SGB 

 

 Anteriormente ao século XIX, não se sabia muito sobre o quadro de enrijecimento dos 

músculos periféricos associado a uma fraqueza que evoluía em um curto período, seguindo de 

uma recuperação espontânea, devido ao pouco conhecimento que se tinha sobre o sistema nervoso 

periférico. (SANTOS et al., 2004). 

 No entanto, o francês Jean Baptiste Octave, em 1859, propôs a melhor explicação com a 

expressão “paralisia aguda ascendente”. Mais tarde, em 1892, Ostler introduziu a terminação 

“polineurite febril aguda” em casos com características semelhantes ao da Síndrome de Guillain 

Barré, porém com relato de episódios de febre. (SANTOS et al., 2004). 

 Trabalhando como médicos durante a Primeira Guerra Mundial, no final do século XIX, 

Georges Charles Guillain, Jean Alexandre Barré e André Strohl começaram a estudar dois casos 

de soldados que haviam regressados paralíticos e que posteriormente se recuperam da alteração 

patológica. Diante desses casos, esses médicos fizeram estudos eletrofisiológicos sobre essa 

alteração, relatando um aumento da concentração de proteína cefalorraquidiana sem elevação do 

número de células. (SANTOS et al., 2004).  

Com o passar dos anos esta nova síndrome foi ganhando o seu papel no espectro das 

doenças neurológicas, e para ela foi dada a denominação de Guillain-Barré, usada pela primeira 

vez, em 1927, por Dragonescu e Claudian. (OLIVEIRA et al., 2012). 

 

Epidemiologia 

 

Segundo Beneti e Silva (2006) anualmente, a SGB é a maior causa de paralisia flácida 

generalizada no mundo, com incidência de 1-4 por 100.000 habitantes. Acometem adultos e 

crianças, independente da classe social e hábitos de vida. Não há predisposição clara para 

aquisição desta síndrome quanto ao sexo, mas vários estudos observaram que tem predominância 



 

 

em indivíduos do sexo masculino e a maior incidência ocorre devido ao avançar da idade, entre 50 

a 74 anos, porém ela pode atingir indivíduos de todas as faixas etárias, ambos os sexos ou raça.   

Embora ainda não haja dados epidemiológicos específicos para o Brasil, esse distúrbio é 

raro na população caucasiana, mas comum na população da América Central e do Sul, Japão, 

Índia e norte da China. Estudos mostram que nesses países as formas axonais da síndrome 

constituem 30% a 47% dos casos. (CASTRO; SANTOS; SILVA, 2012). 

Com a introdução da ventilação mecânica nos anos 50, a mortalidade foi diminuindo 

gradativamente. A taxa elevada de mortalidade relacionada à doença pode ser explicada pela 

rápida paresia de músculos respiratórios, seguida de falência respiratória Cerca de 4% a 15% dos 

pacientes chegam a óbito durante o tratamento e cerca de 20% ficam com alguma deficiência 

depois de um ano. (BOLAN et al., 2007). 

 

Tipos de SGB 

 

A SGB pode ser classificada em quatro tipos, que variam de acordo com o comportamento 

eletrofisiológico e sua fisiopatologia: polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda 

clássica (PDIA), Síndrome de Miller Fisher, neuropatia axonal motora aguda (NAMA) e a 

neuropatia axonal sensório-motora aguda (NASMA). (CASTRO; SANTOS; SILVA, 2012). 

 

Polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda clássica (PDIA) 

 

A PDIA é o tipo mais comum. Compreende 85% a 90% dos casos de SGB e é 

caracterizada por fraqueza muscular progressiva, simétrica, com hiporreflexia ou arreflexia dos 

reflexos osteotendinosos. (BERTONE FILHO et al., 2014). 

 Caracteriza-se por uma desmielinização multifocal, em placas, de todos os nervos 

periféricos, mediada pela presença da Campylobacter jejuni, por exemplo, induz que se formem 

anticorpos GMI, que atuam na membrana das células de Schwann (responsável pela mielinização 

de axônios no sistema nervoso periférico) internodais e paranodais, que desenvolvem uma 

vacuolização da mielina paronodal nos nervos motores e intermodal nos nervos sensitivos. Na 



 

 

sequência, desintegra a mielina e infiltração de linfócitos. Os axônios desmielinizados, então, 

começam a se degenerar. (SANTOS et al., 2004). 

Essa variante atinge o pico de gravidade da terceira a quarta semana de instalação da 

síndrome e a remielinização ocorre ao longo de semanas ou meses. Porém, alguns acometidos 

apresentam recuperação mais lenta ou incompleta, principalmente naqueles em que ocorre 

degeneração axonal secundária. (BERTONE FILHO et al., 2014). 

 

Síndrome de Miller Fisher 

 

 Neste subtipo considerado o mais raro, o processo infeccioso instalado induz que se 

formem anticorpos GQ1b, que atua externamente na membrana das células de Schwann dos 

nervos motores e desenvolve uma vacuolização da mielina dos pares cranianos III, IV e VI, bem 

como nas raízes dos nervos eferentes e aferentes raquidianos, com mais frequência nos membros 

inferiores. Na sequência, ocorre desmielinização e infiltração de linfócitos. (SANTOS et al., 

2004). 

É caracterizada pela tríade ataxia, arreflexia a oftalmoplegia. A diplopia é a queixa inicial 

mais frequente (39% a 78%), seguido por ataxia (21% a 34%) de etiologia provavelmente 

sensitiva. Paresia dos nervos cranianos oculomotores, especificamente o sétimo, pode ocorrer. 

Fraqueza apendicular proximal pode ser demonstrada ao longo do curso da doença em 

aproximadamente 1/3 dos casos, podendo haver progressão para fraqueza generalizada mais grave 

de forma semelhante à SGB. (BERTONE FILHO et al., 2014). 

Em termos de achados eletrofisiológicos, a anormalidade mais frequentemente encontrada 

é a redução das amplitudes do potencial de neurocondução sensitiva fora de proporção ao 

prolongamento das latências distais ou lentificação das velocidades de condução sensitiva. 

(BERTONE FILHO et al., 2014). 

 

Neuropatia axonal motora aguda (NAMA) 

 

 Nesta variação da SGB, a infecção instalada induz que se formem os anticorpos GMI, GDI 

e GM1b, atuando nos nódulos de Ranvier dos nervos eferentes, nas raízes anteriores e na parte 



 

 

terminal da placa motora axonal, ativa o sistema complemento, atraindo inúmeros macrófagos, 

que abrem espaços periaxonais para uma maior invasão de macrófagos. Isto provoca uma retração 

e degeneração axonal. (SANTOS et al., 2004). 

Há início de fraqueza generalizada, com músculos distais mais gravemente afetados do que 

os proximais. Déficits de nervos cranianos e insuficiência respiratória, exigindo ventilação 

mecânica, estão presentes em 33% dos casos. Ao contrário da NASMA, sintomas sensitivos estão 

ausentes, bem como os reflexos tendinosos podem ser normais. Os pacientes com NAMA 

geralmente apresentam boa recuperação, dentro do primeiro ano, mas fraqueza distal residual é 

comum. (BERTONE FILHO et al., 2014). 

 

Neuropatia axonal sensório-motora aguda (NASMA) 

 

Sua fisiopatologia é praticamente igual à da NAMA, porém os anticorpos GMI atuam nos 

nódulos de Ranvier tanto motores quanto sensitivos. (SANTOS et al., 2004). 

O prognóstico da NASMA é pior das variações da SGB e a maioria dos pacientes exibe 

recuperação motora lenta e incompleta. Embora não existam ensaios clínicos controlados 

específicos para esta doença. Devido à impossibilidade de diferenciação clínica entre NASMA e 

NAMA, ambas as situações são tratadas de forma semelhante. (BERTONE FILHO et al., 2014). 

 

Fisiopatologia 

 

O mecanismo fisiopatológico ainda não é bem conhecido e parece ser diferente para cada 

forma de apresentação. Há uma desregulação da resposta imune humoral e celular por um 

mecanismo de mimetismo molecular, em consequência da infecção recente. (SAMPAIO et al., 

2011). 

Subdivide-se em quatro tipos, que variam de acordo com o comportamento 

eletrofisiológico e sua fisiopatologia. Na forma clássica (polirradiculoneuropatia inflamatória 

desmielinizante aguda) há ativação macrofágica com invasão e destruição da bainha de mielina e 

células de Schwann, com desmielinização axonal dos nervos periféricos, raízes espinhais e, por 

vezes, pares cranianos. Nas formas axonais e Síndrome de Miller Fisher têm sido identificados 



 

 

anticorpos anti-gangliosídeos, que provocam uma disfunção dos canais de sódio ao nível do 

axónio, não havendo desmielinização. (SAMPAIO et al., 2011). 

Devido aos danos na bainha de mielina dos neurônios, a propagação saltatória do potencial 

de ação é perturbada, resultando em velocidade condutora lenta, dissincronia de condução, 

fraqueza muscular de caráter progressivo, simétrico, bilateral e ascendente, cuja intensidade varia 

de fraqueza mínima em membros inferiores, até paralisia total dos membros, tronco e dos 

músculos envolvidos na respiração. (NASCIMENTO, 2006). 

Além disso, ocorre distúrbios na deglutição, sucção e mastigação que acarreta em 

frequentes engasgos que podem acarretar em pneumonias aspirativas. Na fala, ocorre a falta de 

coordenação pneumo-fonoarticulatória e comprometimento da articulação. A voz com alterações 

na intensidade e ressonância e por fim ocorre também paralisia facial bilateral e dificuldade 

respiratória. Devido ao déficit motor dos nervos cranianos VII (facial), IX (glossofaríngeo) e X 

(vago) (FERREIRA et al., 2008). 

Em cerca de 40% dos pacientes são precedidos a um quadro infeccioso prévio nas duas a 

três semanas antes da instalação do quadro neurológico. O agente infeccioso raramente é 

identificado, porém na maioria dos casos diagnosticados há uma frequência de agentes que 

antecedem essa síndrome, como as bactérias Campylobacter jejuni, Mycoplasma pneumoniae, 

Chlamydia pneumoniae, Haemophilusinfluenzae, e os vírus Epstein-Barr, Citomegalovírus, 

Varicela-Zoster, vírus das Hepatites A e B e Herpes simples. (BOLAN et al., 2007). 

De acordo com Mauricio e Ishibashi (2007) as infecções por Campylobacter jejuni são um 

dos fatores desencadeante da SGB, mais frequente no mundo. Essa bactéria tem função de induzir 

uma resposta imune especifica contra os nervos motores identificados como antígenos. Apesar 

disso, apenas um em cada mil casos de gastroenterite precedem a Síndrome de Guillain-Barré.  

 

O Zika vírus relacionado a SGB 

 

No ano de 2015 o Zika vírus provocou um estado de alerta na população brasileira. Os 

casos foram identificados na região Norte e Nordeste do país, com a aparição dos seus sintomas, 

que são facilmente confundidos com os de outras doenças febris. Como a dengue e a 

Chikungunya, o Zika vírus causa febre alta, artralgia (em punhos e tornozelos, com ou sem 



 

 

presença de edema), mialgia, cefaléia com dor atrás dos olhos, erupções cutâneas acompanhadas 

de coceira. Pode ainda ocasionar dor abdominal, diarréia, constipação, fotofobia, conjuntivite e 

pequenas úlceras na mucosa oral. (CAVEIÃO, 2015). 

A doença causada pelo Zika está resultando em inesperados agravamentos. O Ministério 

da Saúde identificou casos de Guillain-Barré relacionados com Vírus Zika, provocando 

complicações neurológicas tardias, provavelmente imunomediadas. As complicações ocasionadas 

pela doença ainda não são bem esclarecidas. Segundo o Ministério da Saúde (2009) as pesquisas 

sobre a SGB e a sua relação com o vírus Zika devem continuar para esclarecer as questões como a 

transmissão desse agente e sua atuação no organismo humano.  

Dessa forma, existe a necessidade da atenção nos quadros que apresentam fraqueza nos 

membros inferiores, identificado nos sintomas da SGB, assim como a dissociação da proteína-

citológica no líquido cefalorraquidiano, frequentemente, este não é achado na primeira punção 

lombar, sendo preciso repetir o procedimento para comprovar a alteração. O aparecimento dos 

sintomas da SGB correlacionada com o Zika, na maioria dos casos é previamente constatado em 

duas semanas após a infecção. (CAVEIÃO, 2015). 

O tratamento do paciente com Zika requer muito repouso, uso de medicamentos que 

aliviam qualquer dor do paciente e hidratação. Nos quadros diagnosticados com SGB, os 

indivíduos deverão ser encaminhados ao ambiente hospitalar, às vezes com necessidade do 

suporte da terapia intensiva, para estes casos o uso da imunoglobulina é indispensável. 

(CAVEIÃO, 2015). 

 

Diagnóstico 

 

O diagnóstico é feito a partir da investigação da sintomatologia demostrados, 

principalmente a presença da fraqueza muscular progressiva em mais de um membro devendo 

fechar um quadro de desenvolvimento agudo de neuropatia sensitiva motora simétrica após 

episódios viróticos ou intervenção cirúrgica, associada a exames complementares como o do 

líquido cefalorraquidiano (LCR) e eletroneuromiografia. (BRASIL, 2009). 

O exame do liquido cefalorraquidiano é um importante elemento para o diagnóstico da 

SGB, na fase inicial da doença a taxa de proteínas no LRC pode ser normal, progredindo com a 



 

 

evolução da moléstia. Analise do exame demostra a elevação de proteína acompanhada de poucas 

células monoculares. (MELARAGNO FILHO; NASPITZ, 1982).  

A contagem de proteínas comumente está aumentada em torno da quarta à quinta semana, 

apresentando valores entre 100 a 300 mg/dl (normalidade entre 15 a 50mg/dl), sendo que essa 

elevação se dá porque a permeabilidade das raízes nervosas na medula espinhal esta alterada 

potencializando a entrada de proteínas da corrente sanguínea ou impedindo que as mesmas sejam 

absorvidas pelo LCR. (BRASIL, 2009). 

 O exame de eletroneuromiografia, mostrar uma acentuada redução do número de unidades 

motoras funcionantes ou silencio elétrico nos músculos mais afetados representando a lentificação 

da condução nervosa pelo axônio. O diagnóstico eletrofisiológico contribui para a classificação 

por subtipos e a confirmação de que a doença é uma neuropatia periférica. (BRASIL, 2009). 

 

Tratamento 

 

Oliveira e outros (2012) apresentam os tipos de tratamentos que se mostraram eficientes 

em fazer acelerar a recuperação, e reduzir a severidade da Síndrome de Guillain-Barré, a 

plasmaferese, a infusão de imunoglobulina. 

A plasmaferese na qual o sangue é retirado do paciente, depois separado em seus 

componentes: plasma (a porção líquida de sangue) e células (hemácias, leucócitos e plaquetas). As 

células do sangue são recolocadas então no corpo. O corpo fabrica mais plasma para compensar o 

que foi retirado. Não se sabe ao certo como este tratamento funciona, mas a maioria dos cientistas 

acredita que a plasmaferese remove as substâncias do plasma como anticorpos e complemento que 

participam do ataque do sistema imune aos nervos periféricos. (OLIVEIRA et al., 2012). 

Na infusão de imunoglobulina, as imunoglobulinas são uma mistura de anticorpos 

produzidos naturalmente pelo sistema imune do corpo. Doses altas de imunoglobulina podem 

trabalhar bloqueando os anticorpos que contribuem para a doença. (OLIVEIRA et al., 2012). 

O tratamento à base de corticosteróides usado antigamente, não deve ser usado novamente 

para tratar esse distúrbio, porque foi demonstrado que eles fazem a doença agravar-se ainda mais. 

(OLIVEIRA et al., 2012). 



 

 

O tratamento da SGB deve ser composto pela antecipação e o manejo das comorbidades 

associadas ou tratamento da progressão dos sinais e sintomas visando menor tempo de 

recuperação e tentando minimizar os problemas motores, não havendo necessidade de tratamento 

de manutenção fora da fase aguda da doença. (BRASIL, 2009). 

Também deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar que esteja familiarizada com 

essa doença para que seja possível a realização de uma prática que atenda à integralidade na SGB 

devendo ter cuidados especiais principalmente para prevenção de fenômenos tromboembólicos, 

monitorização cardíaca, avaliações seriadas da reserva ventilatória e de fraqueza orofaríngea, 

protegendo as vias aéreas e com manejo apropriado da função intestinal e da dor, além claro de 

nutrição adequada e suporte psicológico. (BRASIL, 2009). 

 

O papel da equipe multidisciplinar 

 

O tratamento da SGB deve ser feito por uma equipe multidisciplinar que esteja 

familiarizada com a doença devendo ter cuidados especiais principalmente para prevenção de 

fenômenos tromboembólicos, monitorização cardíaca, avaliações seriadas da reserva ventilatória e 

de fraqueza orofaríngea, protegendo as vias aéreas e com manejo apropriado da função intestinal e 

da dor. É importante, também, que se tenha uma alimentação adequada e suporte psicológico. 

(BRASIL, 2009). 

Consideradas as inovações propostas, a promoção da saúde vem ao encontro da 

necessidade de uma nova ética social, pautada pelo compartilhamento de possibilidades e 

potenciais. Para uma reabilitação do portador de SGB, devemos estar cientes que a promoção da 

saúde é um fator importante. Os profissionais da saúde devem informar quanto aos méritos e 

deméritos das várias opções disponíveis de tratamento que podem auxiliar em sua recuperação. 

(VILELA; MENDES, 2003). 

 

Medicina 

 

O suporte médico referindo à SGB consiste na medida de acompanhamento ao paciente 

durante todo o tratamento, desde o seu diagnóstico. A visão médica do diagnóstico e as medidas 



 

 

tomadas no suporte para o paciente são importantes para evitar complicações. A medicina utiliza-

se de Plasmaferese (PE) e a Imunoglobulina Intravenosa, e quando na Unidade de Terapia 

Intensiva consiste em utilizar de intubação do paciente e monitoramento constante. (BENETI; 

SILVA, 2006). 

 

Fonoaudiologia 

  

O tratamento fonoaudiólogo consiste em uma abordagem terapêutica miofuncional 

orofacial, que se baseia em procedimentos de orientações na aplicação dos exercícios com 

manobras isométricas e isotônicas passivas, intra e extraorais, além de exercícios de resistência. O 

número de seções para obter uma melhora varia de acordo com o quadro de saúde do paciente.  É 

importante que se faça um treino, com orientação do fonoaudiólogo, em casa pelo menos três 

vezes ao dia em frente ao espelho além de ser feito um tratamento na clínica.  (FERREIRA et al., 

2008). 

A paralisia facial bilateral é uma afecção rara, porém, na Síndrome de Guillain-Barré pode 

ocorrer em até 50% dos casos e quando tratada precocemente contribui para o restabelecimento da 

mobilidade e tônus, bem como na funcionalidade dos órgãos fonoarticulatórios.  (FERREIRA et 

al., 2008). 

 

Fisioterapia 

  

A fisioterapia na Síndrome de Guillain-Barré é importante para a recuperação das funções 

musculares e respiratórias do paciente e deve ser mantida por longos períodos até que o paciente 

recupere o máximo de suas capacidades. (BRASIL, 2009).  

O acompanhamento de um fisioterapeuta com exercícios diários realizados com o paciente 

é necessário para estimular a movimentação das articulações, melhorar amplitude de movimento 

das articulações, manter força muscular e prevenir complicações respiratórias e circulatórias. 

Sendo que para a maioria dos pacientes o principal objetivo é voltar a andar sozinho. (BRASIL, 

2009). 



 

 

Quando o paciente encontra-se internado na UTI, pode ser ligado a aparelhos para respirar 

e neste caso o fisioterapeuta também é importante para garantir a oxigenação necessária, mas após 

a alta hospitalar o tratamento fisioterapêutico deve ser mantido por um ano ou mais, dependendo 

do progresso alcançado pelo paciente. (BRASIL, 2009). 

Testes realizados por Tuacek e outros (2012) evidenciou que o treinamento de alta 

intensidade é o mais recomendado, pois quase 70% dos pacientes com esse treino apresentaram 

uma melhora funcional, além de que os de baixa foram os que mais se detectou uma piora na 

função motora com mais de 40% dos pacientes contra cerca de 3% dos de alta intensidade.  

O uso de órteses ajuda a estabilizar ou promover o repouso das estruturas anatômicas, 

mantem o alinhamento ósseo, previnem as contraturas e deformidades e evitam a movimentação 

indesejada a fim de promover o posicionamento da articulação em posição neutra preventiva e/ou 

corretivamente para assim evitar contraturas musculares do tornozelo e pé ou mesmo do punho e 

dedos. (TUACEK et al., 2012). 

 

Psicologia 

 

Sendo um paciente fisicamente incapacitado e mentalmente alerta, uma comunicação 

efetiva é obrigatória. O portador da Síndrome de Guillain-Barré (assim como qualquer paciente 

admitido em uma UTI) pode manifestar-se através de diversos estados emocionais como 

isolamento, desesperança, ansiedade, tristeza e temor. Devido a isso, a este tipo e paciente deve-se 

fornecer um especial apoio psicológico. (SANTOS et al., 2004). 

 

Enfermagem 

 

 Devido à rápida progressão e ao risco de complicações, sempre que possível os pacientes 

com SGB devem ser internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na qual há recursos 

adequados que permitam a motorização cardiorrespiratória continua. (YUKI; HARTUNG, 2012). 

Pacientes que necessitam de cuidados intensivos requerem maior dispêndio físico por parte 

dos profissionais de enfermagem devido a sua gravidade clínica e necessidade de apoio emocional 



 

 

do paciente e de seus familiares, devido à terapêutica e aos prognósticos. (FEITOSA; LEITE; 

SILVA, 2012). 

A equipe de enfermagem deve conhecer os principais sinais e sintomas apresentados pelo 

portador da síndrome, pois a doença tem progressão rápida, tornando-se extremamente grave. 

(LYONS, 2008). 

É importante que a equipe de enfermagem esteja atenta quando o paciente for tratado com 

imunoglobulina, à realização da avaliação previa da função renal, principalmente em pacientes 

diabéticos, hidratação, controle de sinais clínicos para anafilaxia e efeitos adversos. (LYONS, 

2008). 

É importante sempre manter a comunicação, pois o paciente pode não se comunicar 

facilmente devido à paralisação do nervo facial, porém ainda permanece a audição, a visão e a 

parte sensitiva. Assim é importante relatar frequentemente ao paciente todos os cuidados que estão 

sendo realizados e utilizar formas alternativas de comunicação. Manter um acompanhante, sempre 

que possível, pode diminuir a sensação de isolamento. (SIMMONS, 2010). 

 

Biomedicina 

 

A Biomedicina engloba a parte de exames, os quais se investigam as causas da SGB. Pois 

essa síndrome pode ter várias causas precedentes como, por exemplo, infecções tanto virais 

quanto bacterianas. Uma técnica de grande relevância para o diagnostico laboratorial é a análise 

do liquido cefalorraquidiano, com o qual é possível observar a elevação proteinorraquia 

acompanhada por poucas células mononucleares, que é o achado laboratorial característico e 

evidente na maioria dos casos. (BRASIL, 2009). 

Entretanto, na primeira semana, a proteinorraquia pode ser normal na maioria dos 

pacientes. Caso o número de linfócitos no líquido cefalorraquidiano exceda 10 células/mm3, deve-

se suspeitar de outras causas de polineuropatia, tais como sarcoidose, doença de Lyme ou infecção 

pelo vírus HIV. (BRASIL, 2009). 

Considerações Finais 
 



 

 

A SGB possui evolução rápida e pode originar distúrbios na deglutição e parada 

cardiorrespiratória, o que exige atendimento imediato e cuidados especiais. Também pode originar 

um preocupante fator de morbidade incapacitante se não tratada adequadamente. 

A interação de uma equipe multidisciplinar representa um relevante fator no tratamento e 

reabilitação do acometido pela SGB. A equipe deve estar engajada na melhora do quadro clínico 

do paciente, utilizando da interação de conhecimentos e informações, afim de que se obtenha um 

sucesso no tratamento e reabilitação do paciente, bem como em sua reintegração tanto socialmente 

em suas atividades diárias quanto no trabalho. 

Sugere-se maiores estudos, afim de se verificar de forma prática, a diferença entre a 

assistência à pacientes, de patologias variadas, por equipes multidisciplinares que aplicam o 

holismo e a interação transdisciplinar em seu atendimento equiparada a equipes que não utilizam 

este método na assistência aos pacientes. 
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COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO DE MATERIAIS REALIZADO ATRAVÉS DA 

TABELA SINAPI E O PREÇO LOCAL 
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RESUMO: Comparativo orçamentário de materiais realizado através da tabela SINAPI e o preço 

local, elaborar quantitativo de material de uma arquitetura pré-estabelecida, realizar levantamento 

de preços dos materiais na cidade de Unaí/MG, realizar levantamento de preços dos materiais na 

tabela SINAPI. O comparativo foi realizado através da tabela SINAPI e os preços locais, onde 

analisou se as tabelas apresentam valores correspondentes. Elaborou-se um projeto arquitetônico 

para realizar o quantitativo dos materiais, o projeto da edificação analisado representa uma casa 

popular unifamiliar que possui área de 48,75 m². Os resultados apresentam uma diferença de 18,6%, 

sendo que o preço local apresentou maior valor. O ideal é realizar um levantamento dos custos dos 

materiais para efetivação do orçamento, pois o SINAPI considerou um valor menor em comparação 

com os resultados estabelecidos na região estudada. 

 

Palavras-chave: Custo, SINAPI e Preço Local. 

ABSTRACT:Comparative budget of materials carried out through the SINAPI table and local 

price, quantitative elaboration of material from a pre-established architecture, survey of materials 

prices in the city of Unaí / MG, price survey of materials in the SINAPI table. The comparison 

was made through the SINAPI table and local prices, where it analyzed whether the tables present 

corresponding values. An architectural project was elaborated to realize the quantitative of the 

materials, the project of the analyzed building represents a single-family house that has an area of 

48.75 m². The results show a difference of 18.6%, with the local price being higher. The ideal is to 

carry out a survey of the costs of the materials to make the budget, SINAPI considered a lower 

value in comparison with the results established in the region studied. 

 

Keywords: Cost, SINAPI and Local Price. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Independentemente da localização, cliente e recursos, uma obra é uma atividade 

econômica que demanda custo e assim uma atenção especial quanto aos gastos. Daí a importância 

de um planejamento adequado que começa antes do início da obra, na fase de orçamentação. 

Nesta etapa que é feita a determinação de custos prováveis na obra.  
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Com a atual economia brasileira, torna-se necessário a realização de um orçamento 

detalhado dos gastos descritos para a obra. Sendo este umas das principais informações que o 

empreendedor deseja ter conhecimento para a determinação do projeto. Um orçamento se bem 

feito, apresenta vantagens para o construtor, antecipando custos e tornando possível quantificar 

materiais e serviços. Quando mal feito, pode trazer informações incompletas, tornado impossível 

estabelecer metas orçamentárias e consequentemente trazendo prejuízos para a construtora.  

Para a elaboração de orçamento, é necessário a realização de medições e cálculos dos 

custos, sendo que quanto mais detalhado for, mais parecido será do valor real, evitando frustações 

e gastos desnecessários com itens que não foram previstos inicialmente no orçamento da obra.  

É de grande responsabilidade profissional a preparação correta de um orçamento, uma 

vez que quanto mais competitiva se torna a área de engenharia civil, não só com a 

redução de mercado, como também com o surgimento de novas empresas, bem como, e 

principalmente, com a experiência que vem sendo obtida pelos contratantes na 

apropriação de custos e elaboração de suas bases de orçamento, mais importante se torna 

a aplicação consciente dos princípios da engenharia de custo. Pois, não basta saber 

elaborar o orçamento, e sim, desenvolvê-lo em período curto, através de métodos atuais 

de execução, mas, prioritariamente, conseguir preço competitivo e mínimo (DIAS, 2011, 

p.10). 

 

Vale ressaltar que, mesmo tentando antecipar os resultados, circunstâncias inesperadas 

podem acontecer, mas se a construtora tiver em mãos um orçamento adequado e bem planejado, 

os efeitos negativos podem se tornar impercebíveis, mantendo o bom desempenho da obra. Por 

motivos como esse que atualmente as construtoras estão cada vez mais adeptas a um orçamento 

detalhado e bem feito. 

 

Objetivos 
 

Objetivo Geral 

Comparar os preços de materiais estabelecidos pela tabela SINAPI com o preço levantado 

na cidade de Unaí/MG. 

Objetivos Específicos 



 

 

 Elaborar quantitativo de material de uma arquitetura pré-estabelecida; 

 Realizar levantamento de preços dos materiais na cidade de Unaí/MG; 

 Realizar levantamento de preços dos materiais na tabela SINAPI. 

 

Referencial Teórico 

Estimativa de custo 

Na engenharia de custo defini os princípios e critérios que serão adotados para estimativa 

do orçamento, planejamento e gerenciamento da construção.  

A engenharia de custo é considerada o ramo da engenharia que estuda os métodos de 

projeção, apropriação e controle dos recursos monetários necessários à realização dos 

serviços que constituem uma obra ou projeto, de acordo com um plano de execução 

previamente estabelecido (DIAS, 2010, p. 15). 

 

Segundo Cordeiro (2007, p.10) estimativa de custo é “avaliação de custo obtida através de 

estimativa de quantidades de materiais e serviços, pesquisa de preços médios e aplicação de 

porcentagens estimativas ou coeficientes de correlação, efetuada na etapa de estudo preliminar do 

projeto”. 

 

Orçamento 

A definição do orçamento é uma tarefa difícil e vem sendo um assunto com várias 

discussões entre os profissionais na área, por esse motivo, o orçamento é uma estimativa do custo 

que podem sofrer com interpretações de especialistas, que sempre deixam claro que não se pode 

determinar com rigorosidade o valor da edificação, entendendo que o valor deve ficar o mais 

próximo possível do real (MOURA, 2011). “Quando o orçamento é malfeito, fatalmente ocorrem 

imperfeições e possíveis frustrações de custo e prazo. Aliás, geralmente erra-se para menos, mas 

errar para mais tampouco é bom” (MATTOS, 2006). 

Tisaka (2006) determina algumas observações importantes: 



 

 

 O orçamento de conter de forma fiel e límpida, todos os materiais e serviços que foram 

estabelecidos na construção conforme o projeto. 

 O orçamento deve ser preparado conforme os quantitativos de projeto e do arranjo dos 

custos unitários de acordo com cada serviço. 

 Conforme a atual legislação, as obrigações como transporte, refeição, EPI entre outros, que 

estão ligadas as atividades de mão-de-obra, devem ser calculados junto a tabela 

orçamentaria. 

 As atividades como implantação do canteiro de obra, despesas com administração, 

serviços com terraplanagem, devem está estabelecido nos custos diretos.  

 A definição do BDI, que é fundamental no orçamento, deve identificar todos os itens que 

compõe os custos indiretos. 

Para elaborar um orçamento requer conhecimento e levantamento de vários custos e 

elementos que não estão ligados diretamente com a construção, que podem estar relacionados com 

a administração da corporação, taxas de juros, ausência de técnico especializado e o 

desenvolvimento do mercado imobiliário. A engenharia de custos também compreende a 

elaboração de orçamentos e atua na concepção e concretização do empreendimento, verificando a 

viabilidade técnicoeconômica, realizando análises, diagnósticos e prognósticos” (TAVES, 2014). 

Custos diretos 

Custos diretos estão relacionados com a mão-de-obra, materiais e equipamento (MATTOS, 

2006). 

Segundo Tisaka (2006) são os custos envolvidos diretamente na execução da obra, são 

definidos como a mão-de-obra, materiais (areia, cimento, tijolo, entre outros) e equipamentos para 

auxílio do serviço (betoneira, martelete, entre outros), mais toda a estrutura do canteiro de obra 

(almoxarifado, banheiros, entre outros). 



 

 

Custos unitários 

Segundo Dias (2011, p.41) entende-se como custo unitário de serviço o somatório das 

despesas efetuadas e calculadas pelo construtor para a sua execução, distribuídas pelos 

diferentes elementos constituintes, por unidade de produção, obedecendo as 

especificações estabelecidas para os serviços no projeto e/ou especificações.  

 

Segundo Tisaka (2006) custos unitários são os números de materiais utilizados, horas de 

aluguel de equipamentos e quantidade de horas trabalhadas pelos os funcionários, multiplicado 

pelo o valor de cada material, esses valores acrescentados dos encargos sociais.  

Custo unitário básico: Custo por metro quadrado de construção do projeto-padrão 

considerado, calculado de acordo com a metodologia estabelecida no item 8.3 desta 

Norma, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil, e que serve de base para a 

avaliação dos custos de construção das edificações, os quais devem ser arquivados no 

Ofício de Registro de Imóveis (NBR 12721, ABNT, 2005). 

Custos Indiretos 

São custos da administração ligado a obra, como a despesa com engenheiro vistoriador, 

gerente, são todos os custos relacionados com o salário dos funcionários, contas para pagar, 

transporte, impostos, taxas e seguro entre outros. (TISAKA, 2006). 

“Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos 

serviços, do tipo de obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato” 

(DIAS, 2011, p.142). 

Despesas Financeiras  

Segundo Taves (2014, p.9) “São custos advindos de juros de capital financeiros tomados 

por empréstimo para financiar o capital de giro da empresa ou a aquisição de bens duráveis, como 

equipamentos”.   

Despesas financeiras são os custos gastos imediatamente na construção, a continuação da 

obra o construtor precisar colocar recursos próprios, gerando investimento de capital, que é 

necessário embolsar correção monetária e ser renumerado (CORDEIRO, 2007, p.51). 



 

 

Levantamento de serviços 

Cabe ao engenheiro de custos de posse de todos os projetos executivos da obra em 

questão, efetuar o levantamento dos serviços a serem executados e de suas quantidades.  

Segundo Dias (2011) o conhecimento dos serviços necessários à realização da obra dá ao 

engenheiro de custos condições de estabelecer a lista dos custos unitários que deverão ser 

compostos para a formação do orçamento. O levantamento das quantidades é efetuado a partir da 

análise do projeto, especificações técnicas e suas plantas construtivas.  

Portanto podemos afirmar que quanto mais detalhados e completos forem as informações 

extraídas dos projetos e dos respectivos memoriais descritivos, podemos afirmar que maior será a 

precisão e confiabilidade dessa fase de levantamento de serviços. 

Materiais 

 

Segundo Tisaka (2006) matérias são utilizados no arranjo dos custos unitários, 

apresentados de forma natural, como areia, os semi processados como madeira e brita e por fim os 

industrializados como exemplo o cimento, aço, cerâmicas, tintas, produtos para instalações, entre 

outros. 

Os materiais são apresentados por unidade de medidas, exemplo: volumes, áreas, 

comprimentos, pesos, sacos, entre outros. “O custo dos materiais deve ser considerado "posto 

obra", isto é, com o frete incluído, se o fornecedor não entregar na obra sob suas expensas, e 

levados em conta todos os impostos e taxas que incidirem sobre o produto” (TAVES, 2014, p.24). 

 

Métodos e Técnicas de Pesquisa  

 

O comparativo foi realizado através da tabela SINAPI e os preços locais, onde analisou se 

as tabelas apresentam valores correspondentes.  



 

 

Elaborou-se um projeto arquitetônico (Figura 1) para realizar o quantitativo dos materiais. 

Desenvolvido na cidade de Unaí, o projeto da edificação analisado representa uma casa popular 

unifamiliar. 

 

Figura 13: Planta baixa da Arquitetura. 

Fonte: O autor. 

 

Baseados nos valores fornecidos pelo SINAPI em que a CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL disponibiliza este material mensalmente, o material utilizado é do mês de julho de 

2016, voltado para a região de Minas Gerais, e foi comparado com os valores obtidos na cidade de 

Unaí. 

Estudo de caso elaborado por meio do levantamento de dados em análise de projeto 

arquitetônico de 48,75 m².  

Para a realização dos levantamentos foi preciso uma observação da arquitetura em geral, 

analisando também a fachada e os cortes estabelecidos para determinação da altura da construção, 

conforme as figuras 2, 3 e 4. 



 

 

 

Figura 14: Fachada Principal. 

Fonte: O autor. 

 

Figura 15: Corte AA. 

Fonte: O autor. 

 
Figura 16: Corte BB. 

Fonte: O autor. 



 

 

A realização do trabalho teve como principal foco os materiais estabelecidos como de 

maior frequência no canteiro de obra, para comparação não foi considerada mão-de-obra, por não 

estar trabalhando com funcionários fixos que possuem uma tabela de rendimento estabelecida. 

A quantidade de ferragem e concreto foram obtidas via ao software Eberick, já todos os 

outros valores determinados foram extraídos da própria arquitetura. 

 

Resultados e Reflexões 

 

Os materiais utilizados na construção da residência foram; cimento Portland, areia, brita, 

aço CA-50 e CA-60, alvenaria de vedação de bloco cerâmico 14x19x19, janelas de vidro 

temperado, portas de madeira maciça, piso de revestimento cerâmico 53x53 cm, rodapé 10x53 

cm, pintura interna acrílica lisa, pintura externa texturizada acrílica, a quantidade de cada material 

é os valores da tabela SINAPI utilizados é apresentado abaixo na tabela 1. 

 

Tabela 5: Composta com os valores do SINAPI. 

Materiais Unidade 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Quantidade 
Preço Total 

(R$) 

Alvenaria 

14x19x19 
un  0,44 2.893,00 1.272,00 

Concreto 

usinado fck 25 

MPa 

m³ 300,21 11,2 3.362,35 

Aço CA-50 6,3 kg 3,76 48,7 183,11 

Aço CA-50 8,0 kg 4,22 79,1 333,8 

Aço CA-50 kg 3,59 79,9 286,84 



 

 

10,0 

continua  

 

conclusão 

Aço CA-50 12,5 kg 3,42 98,3 336,18 

Aço CA-60 5,0 kg 3,56 111,7 397,65 

Areia  fina m³ 59,86 10,7 640,5 

Cimento  un 22,6 98 2.214,80 

Vidro temperado m² 182,09 5,91 1.076,15 

Portas (90x210) un 130,51 4 522,04 

Portas (60x210) un 99,51 1 99,51 

Revestimento 

cerâmico  
m² 48,55 48,6 2.359,53 

Pintura Interna lisa Lt 49,26 3 147,78 

Pintura externa 

textura acrílica  
L 4,21 51,74 217,82 

Total (R$) 13.450,06 

Fonte: SINAPI. 

Os valores levantados do preço local, estão representados na Tabela 2. 

Tabela 6: Composição de preço locais. 

Materiais Unidade 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Quantidade 
Preço Total 

(R$) 



 

 

Alvenaria 

14x19x19 
un  0,87 2.893,00 2.516,91 

Concreto 

usinado fck 25 

MPa 

m³ 320 11,2 3.584,00 

Continua 

Conclusão 

Aço CA-60 5,0 un 7,15 58 414,7 

Aço CA-50 6,3 um 23,4 17 397,8 

Aço CA-50 8,0 un 36,4 16 582,4 

Aço CA-50 10,0 un 58,5 20 1.170,00 

Areia fina m³ 109,9 10,7 1.175,93 

Cimento  un 26,9 98 2.636,20 

Vidro temperado m² 210 5,91 1.241,10 

Portas (90x210) un 219,9 4 879,6 

Portas (60x210) un   1 168,59 

Revestimento 

cerâmico  
m² 18,9 48,6 918,54 

Pintura Interna tinta 

acrílica   
Lt 180 3 540 



 

 

Pintura externa 

textura acrílica  
Gl 129,9 2 259,8 

Total (R$) 16.485,57 

Fonte: O autor. 

 

A definição do orçamento é uma tarefa difícil e vem sendo um assunto com várias 

discussões entre os profissionais na área, por esse motivo, o orçamento é uma estimativa do custo 

que podem sofrer com interpretações de especialistas, que sempre deixam claro que não se pode 

determinar com rigorosidade o valor da edificação, entendendo que o valor deve ficar o mais 

próximo possível do real (MOURA, 2011). 

Com os resultados determinados pode-se notar que ouve uma diferença de 18,4%, sendo 

que o preço local estabeleceu valores maiores. Por se tratar de uma casa popular o valor não 

representa uma diferença muito grande, mais se estivesse analisando uma construção com 

metragens maiores, o valor poderia ser catastrófico, ressaltando a importante de um orçamento 

bem feito, que não se trata só de levantamento dos materiais na planta, mais também é necessário 

criar uma tabela com os preços do local em que se deseja construir. 

 

Considerações Finais 

 

Efetivado o comparativo orçamentário dos materiais, determinou que na cidade de 

Unaí/MG, o ideal é realizar um levantamento dos custos dos materiais para efetivação do 

orçamento, pois o SINAPI considerou um valor menor em comparação com os resultados 

estabelecidos na região estudada. 
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RESUMO: Analise da utilização do revestimento cerâmico e textura rústica grafiato em fachadas 

de prédios, identificar o processo de fabricação, propriedades do revestimento cerâmico e da textura 

rústica grafiato e descrever as suas características. Por meio de um comparativo foi avaliado qual 

dos meios apresenta menor custo e tempo de execução. Para a elaboração do estudo foi selecionado 

uma obra de reforma de fachadas, o edifício escolhido possui 16 anos de idade, 10 andares e suas 

fachadas apresentam aproximadamente 4.200,00 m². Para composição dos cálculos em relação aos 

custos e tempo foi utilizado a tabela SINAPI e TCPO. A textura rústica grafiato apresentou uma 

redução no custo do material de 48%, no tempo de 10% em relação ao revestimento cerâmico. Para 

a reforma foi escolhido a textura rústica grafiato por ter apresentado melhor custo-benefício.  

 

Palavras-chave: Cerâmicas, grafiato e custo-benefício 

 

ABSTRACT: Analyze the use of ceramic coating and grafiato rustic texture on building façades, 

identify the manufacturing process, ceramic coating properties and grafiato rustic texture and 

describe its characteristics. By means of a comparative it was evaluated which of the means 

presents / displays smaller cost and time of execution. For the preparation of the study was 

selected a work of reforming facades, the chosen building is 16 years old, 10 floors and its facades 

have approximately 4.200.00 m². For the composition of the calculations in relation to costs and 

time, the SINAPI table and the TCPO were used. The grafiato rustic texture presented a reduction 

in material cost of 48%, in the time of 10% in relation to the ceramic coating. For the reform was 

chosen the grafiato rustic texture for having presented better cost-benefit. 

 

Keywords: Ceramics, grafiato and cost-benefit. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Cerâmicas e texturas proporcionam diversas funções, em que proteger a edificação contra 

ações adversas e contra intempéries é a mais importante, fazer com que os elementos construtivos 

                                                 
1Engenharia Civil / Faculdade do Noroeste de Minas - FINOM / deividleaounai@hotmail.com 

2Engenharia Civil / Faculdade do Noroeste de Minas - FINOM / mariochianello@gmail.com 

3Engenharia Civil / Faculdade do Noroeste de Minas - FINOM / cecimdnas@gmail.com 



 

 

tenham maior durabilidade contra agentes agressivos. Outra função é a decoração criando efeitos 

visuais por meio de cores e detalhes no acabamento, deixando a fachada da edificação mais 

valorizada (SANTOS, 2012).  

O revestimento cerâmico desde a antiguidade era empregado por nobres como 

revestimento de pisos e paredes. Uma pessoa habilitada era responsável por decorar os azulejos 

utilizado nos palácios como revestimento. A vantagem na sua utilização se dá por apresentar 

características duráveis, fácil limpeza e excelente estética (REIS,2013). 

Texturas tem como características proteger dar acabamento e decorar as partes expostas e 

visíveis de uma edificação. A sua função principal é proteger, procurando aumentar a durabilidade 

dos elementos de vedação e estruturais não permitindo que sejam agredidos diretamente por 

agentes agressivos. A textura é apresentada como uma maneira de valorização de imóveis barata e 

fácil por meio do emprego de cores e acabamento. Graças ao desenvolvimento de resinas a 

variedade de tintas e texturas que podem ser encontradas no mercado é muito grande, a maioria 

dos fabricantes disponibiliza pigmentos e formulas variadas e computadorizada. O lançamento de 

produtos inovadores se deu graças ao avanço tecnológico onde pode-se encontrar produtos com 

funções técnicas especiais nas quais são; conforto térmico, anti-estática, resistência ao surgimento 

de fungos, resistência a abrasão, reduz a absorção de água, proporciona melhor aspecto de higiene, 

entre inúmeros outros (CUNHA, 2011). 

De modo geral é necessário conhecer a natureza dos materiais utilizado quanto as suas 

características, resistência, atentando para as limitações de aplicação, observando também os 

custos para que o sistema adotado tenha um melhor aproveitamento. 

Objetivos 
Objetivo geral 

Analisar a relação custo benefício entre revestimento cerâmico e textura rústica grafiato 

utilizadas em fachada de edifícios.  

 Objetivos Específicos 

 Identificar o processo de fabricação e propriedades do revestimento cerâmico da textura rustica 

grafiato, em fachadas de prédios. 

 Descrever as características do revestimento cerâmico e textura rústica grafiato. 

 Verificar qual material apresenta melhor custo benefício. 



 

 

Metodologia 
 

Área de estudo  

O comparativo foi elaborado a respeito da utilização do revestimento cerâmico e textura 

rústica grafiato em fachadas de prédios, onde avaliou-se qual dos meios teve menor custo e tempo 

de execução, em que foi selecionada uma edificação que ocorreu uma reforma nas fachadas. O 

edifício possui 16 anos de uso, é composto por 10 andares, 20 apartamentos e as fachadas somam 

aproximadamente 4.200,00 m². Realizada na cidade de Unaí MG, a edificação avaliada encontra-

se no centro da cidade e é qualificado como residencial de classe alta. 

Materiais e métodos  

Baseado nos valores fornecidos pelo (TCPO) Tabela de Composição de Preços para 

Orçamentos, e o (SINAPI) Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil, 

onde estabelece critérios para realizar orçamentos voltados para obras de engenharia, este material 

é disponibilizado pela Caixa Econômica Federal mensalmente, os valores variam de região para 

região, foi utilizado os valores referente ao mês de junho de 2016, para o estado de Minas Gerais. 

 Estudo de caso desenvolvido por meio de levantamento de dados em entrevista com síndico da 

edificação selecionada, visitas ao edifício e retirada de fotos da mesma. 

 Cálculo de custo e tempo para os dois tipos de materiais. 

 Analise dos materiais utilizados como revestimento de fachadas. 

 

Resultados e Reflexões 
 

Estudo de caso 

Foi selecionada uma obra de reforma de fachadas em uma edificação residencial de classe 

alta, onde o critério para escolha do revestimento das fachadas foi baseado no custo e no tempo de 

execução.  

As figuras 3, 4 e 5 apresentadas a seguir, representam as fachadas da edificação que foi 

selecionada para o estudo. 



 

 

 

Figura 17: Fachada frontal e lateral esquerda. 

Fonte: O autor.  

 

Figura 18: Fachada lateral direita. 

Fonte: O autor. 

 

Figura 19: Fachada posterior. 

Fonte: O autor. 

 



 

 

Para a reforma foi analisado dois tipos de materiais, revestimento cerâmico e textura 

rústica grafiato. 

Revestimento cerâmico. 

 

Materiais utilizados: 

Placas cerâmica 20x20; 

Argamassa de assentamento AC – III; 

Argamassa de rejuntamento; 

Espaçadores 5x5 mm para as juntas de assentamento; 

Quantidade de material utilizado: 

Fachadas aproximadamente; 4.200,00 m². 

Argamassa de assentamento AC – III; para a totalidade de 4.200,00 m², utiliza 1.050,00 

sacos de 20kg. 

Argamassa de rejuntamento; 1.400,00 sacos de 1kg. 

Espaçadores 5x5 mm; 1.680,00 sacos (100 unidades). 

Valor do material utilizado: 

Os valores dos materiais citados a seguir foram obtidos em pesquisa de preço na cidade de 

Unaí. 

Placas cerâmica 20x20; 

Argamassa de assentamento AC – III; R$ 27,80 saco 20kg. 

Argamassa de rejuntamento; R$ 5,80 saco 1kg. 

Espaçadores 5x5 mm para as juntas de assentamento; R$ 4,50 saco (100 unidades). 

Os cálculos desenvolvidos para os materiais e mão-de-obra utilizadas, foram baseados nos 

valores fornecidos pelo (TCPO) Tabela de Composição de Preços para Orçamentos, onde foi 

obtido o “consumo”. Foi utilizado também o (SINAPI) Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e 

Índices da Construção Civil, fornecido mensalmente pela caixa econômica federal, referente ao 

mês de junho de 2016, para o estado de Minas Gerais, onde foi extraído o “valor unitário”. 

As tabelas 1 e 2 apresentadas a seguir, representam os cálculos utilizados para obter o 

valor do metro quadrado e final do revestimento cerâmico. 

 



 

 

Tabela 7: Composição de custos unitários para revestimento cerâmico. 

Componentes Unidade Consumo Valor unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Azulejista H 0,55 13,47 7,41 

Auxiliar de 

azulejista 

H 0,12 10,12 1,21 

Revestimento 

Cerâmico  

m² 1,10 31,90 35,09 

Argamassa de 

rejuntamento 

Kg 0,25 3,18 0,80 

Argamassa 

Colante Pré-

Fabricada 

Kg 4,00 1,51 6,04 

   Total (R$) 50,55/m² 

Fonte: SINAPI, Junho, 2016 e TCPO, 2012, 14° Ed. 

 

Tabela 8: Apresentação dos custos paro o revestimento cerâmico. 

Componentes Quantidade Valor unitário 

(R$) 

Valor Total  

(R$) 

Fachadas 4.200,00 m² 50,55 212.231,00 

Demais 

componentes  

   

Espaçadores 5x5 1.680,00 sacos 4.50 7.560,00 

Total (R$) 219.791,00 

Fonte: O autor. 

 

Textura rustica grafiato. 

Os valores dos materiais citados a seguir foram obtidos em pesquisa de preço na cidade de 

Unaí. 

Materiais utilizados: 

Textura rústica grafiato; 



 

 

Selante acrílico; 

Quantidade de material utilizado: 

Fachadas aproximadamente; 4.200,00 m². 

Valor do material utilizado: 

Os valores dos materiais citados a seguir foram obtidos em pesquisa de preço na cidade de 

Unaí. 

Textura rustica grafiato; R$ 110,00 balde de 31kg. 

Selante acrílico; R$ 87,00 lata de 18L. 

Os cálculos desenvolvidos para os materiais e mão-de-obra utilizadas, foram baseados nos 

valores fornecidos pelo (TCPO) Tabela de Composição de Preços para Orçamentos, onde foi 

obtido o “consumo”. Foi utilizado também o (SINAPI) Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e 

Índices da Construção Civil, fornecido mensalmente pela caixa econômica federal, referente ao 

mês de junho de 2016, para o estado de Minas Gerais, onde foi extraído o “valor unitário”. 

As tabelas 3 e 4 apresentadas a seguir, representam os cálculos utilizados para obter o 

valor do metro quadrado e final da textura rústica grafiato. 

 

Tabela 9: Composição de custos unitários para textura rústica grafiato.  

Componentes Unidade Consumo Valor unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Pintor H 0,50 14,81 7,41 

Auxiliar de 

pintor 

H 0,33 11,15 3,68 

Selador 

acrílico 

L 0,21 5,55 1,17 

Textura rústica 

grafiato 

Kg 3,50 4,21 14,74 

  Total (R$) 27,00/m² 

Fonte: SINAPI, Junho, 2016, TCPO, 2012, 14° Ed.  

 

 

Tabela 10: Apresentação dos custos para textura rústica grafiato. 



 

 

Componentes Quantidade Valor unitário 

(R$) 

Valor Total (R$) 

Fachadas 4.200,00 m² 27,00 113.400,00 

Total (R$) 113.400,00 

Fonte: O autor.  

 

Resultados:  

Os resultados foram obtidos levando em consideração a relação custo e tempo de 

execução. 

Revestimento cerâmico. 

Valor total = R$ 219.791,00 

Considerando 8 horas trabalhadas por dia. 

Tempo necessário para execução = Azulejista 4.200,00m² x 0,55 = 2.310 horas, auxiliar de 

azulejista 4.200,00m² x 0,12 = 504 horas. Considerando que os dois funcionários executaram suas 

funções ao mesmo tempo, pode ser adotado 2.310 horas. 

Textura rústica grafiato. 

Valor total = R$ 113.400,00 

Considerando 8 horas trabalhadas por dia. 

Tempo necessário para execução = Pintor 4.200,00m² x 0,50 = 2.100 horas, auxiliar de 

pintor 4.200,00m² x 0,33 = 1.386 horas. Considerando que os dois funcionários executaram suas 

funções ao mesmo tempo, pode ser adotado 2.100 horas. 

Resultados: a textura rústica grafiato foi escolhida para a reforma das fachadas da 

edificação por ter apresentado uma redução no valor do material de: 48%. Redução do tempo de: 

10%. 

 

Considerações Finais 
 

O revestimento cerâmico apresenta características impermeáveis e duráveis, excelente 

isolante termo acústico, confere boa estética para as fachadas da edificação e fácil limpeza. As 

características da textura rústica grafiato é proteger os elementos construtivos contra umidade, 

impedindo a formação de fungos, bactérias e proporciona excelente acabamento de fachadas. 



 

 

Conclui-se que, a textura rústica grafiato proporcionou melhor resultado, por ter 

apresentado menor custo e tempo de execução. 
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RESUMO: Analisando o cenário brasileiro e a atual escassez de recursos hídricos, intensifica-se a 

necessidade de utilizar novos métodos para reduzir e ou aproveitar melhor esses recursos naturais. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade do projeto para reutilização/reuso de água em 

um lava-jato. O trabalho foi desenvolvido em etapas: levantamento e análise de campo; estudo de 

demanda de água e sistemas de filtragem; realização de um projeto básico; método de avaliação da 

relação de custo/benefício. Os resultados estimados preveem uma economia mensal na conta de 

água de R$ 210,15 com o projeto de reutilização/reuso e R$ 525,33 de economia mensal utilizando 

a água da chuva. De acordo com os resultados, o projeto mostrou-se economicamente viável. 

 

Palavras-chave: Custo/benefício, reutilização/reuso, reduzir, aproveitar 

ABSTRACT:Analyzing the Brazilian scenario and the current shortage of water resources, the 

need to use new methods to reduce and / or make better use of these natural resources intensifies. 

The objective of this work was to evaluate the feasibility of the project for reuse / reuse of water 

in a washer. The work was developed in stages: survey and field analysis; Study of water demand 

and filtration systems; Carrying out a basic project; Method of evaluating the cost / benefit ratio. 

The estimated results foresee a monthly saving in the water bill of  US$ 61,96 with the reuse / 

reuse project and US$ 154,33 of monthly savings using rainwater. According to the results, the 

project proved to be economically viable. 

Keywords: Cost / benefit, reuse / reuse, reduce, seize. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos o país foi marcado pelo surgimento de novos problemas ambientais, a 

seca e a falta de água em algumas regiões tem deixado muitas pessoas preocupadas com as 

diversas situações ocorridas, como a perda de grandes lavouras, abastecimento de água em 
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cidades e grandes empresas interrompendo as suas operações por não ter água. Segundo Pena 

(2016), “o Brasil passou a viver, a partir de 2014, os primeiros grandes focos daquilo que pode ser 

a maior crise hídrica de sua história”. Em Paracatu-MG não é diferente, a cada ano vêm se 

agravando os problemas por falta de chuva e o uso desenfreado da água muitas vezes por 

desperdício e mau uso e, assim, os rios e nascentes vão sofrendo e perdendo a sua capacidade 

hídrica. Essa ocorrência traz uma grande contradição, pois o Brasil sempre foi considerado ter um 

bom território aquífero. Pode-se notar no país uma riqueza muito grande de nascentes, rios, etc., e 

certamente por isso muitas pessoas nunca pensaram que um dia toda essa água poderia reduzir ou 

até mesmo acabar. 

Hoje na engenharia civil já estão sendo realizados vários projetos pensando nessa nova 

condição de sobrevivência das futuras gerações com essa escassez de água no Brasil. Água será 

um bem precioso em um futuro muito próximo, e para isso é necessário começar agora a saber 

utilizar e até reutilizar muito bem esse recurso, maximizando os resultados e a sobrevivência do 

negócio, já que é um limitante econômico para vários processos produtivos. 

 
Por certo não se trata de um problema exclusivamente brasileiro e tem como uma das 

principais causas, o crescimento da população. Em realidade, a transição do século 20 

para o século 21 é marcada por um crescimento demográfico sem precedentes: em 1999, 

a população mundial era de 6 bilhões de pessoas e estima-se que chegará a 7,9 ou 9,1 

bilhões em 2025, o quadro de escassez é agravado nas bacias hidrográficas com maiores 

índices de urbanização, mas só pelo crescimento rápido da demanda de água, mas 

também pela poluição causada pelo lançamento de águas residuárias (HINRICHSEN, et 

al., 2005). 

 

As estações para tratamento e filtros tratam as águas proveniente de diferentes processos, 

entre eles estão lavagem automotiva, águas cinza (chuveiro, lavatório, tanque), agronegócio, 

marmorarias, mineradoras, efluentes industriais entre outros. Conforme dados da SABESP (2016) 

“a reutilização do efluente tratado pode reduzir em até 90% os custos com água potável além de 

contribuir com a preservação e adequação ambiental e a sustentabilidade do negócio”. 

De acordo com registros da SABESP (2016), “a água usada em Lava-jatos pode ser 

totalmente reutilizada com o sistema de filtração que separa os resíduos (terra, graxas e óleo) por 

gravidade”. 



 

 

Para relacionar o tratamento de água com o fim a que deseja atender, diversos pontos 

devem serem observados atentamente para chegar ao resultado esperado sem agredir o meio 

ambiente ou causar algum dano aos equipamentos e ou materiais.  

 

Objetivos 
 

Realizar um levantamento de consumo médio de água no lava-jato que receberá o sistema 

de filtragem e limpeza para; 

Fazer o detalhamento do projeto básico em AutoCAD; 

Calcular os sistemas de coleta de água, bem como as caixas e os reservatórios; 

Verificar quais as vantagens este sistema poderá oferecer para a empresa; 

Analisar o retorno do investimento; 

Propor implantação de sistema, destacando o custo benefício. 

Metodologia 
 

O estudo foi realizado em um lava jato na cidade de Paracatu/MG, empresa familiar com 

dois sócios. A empresa foi fundada em março de 2010 e a pouco mais de dois anos foi inaugurada 

uma filial para atender melhor a demanda e atingir um novo mercado em outra região da cidade. O 

seu nicho de mercado é a lavagem de veículos de pequeno e médio porte, presando pela qualidade 

e segurança dos veículos dos clientes. Este trabalho se faz pela análise de dados na filial onde 

atualmente trabalham 6 funcionários e é administrado por um dos sócios.  

Paracatu é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, localizado na região 

noroeste do estado. Paracatu está localizada na divisa com estado de Goiás e a 200 km de Brasília 

e é um importante polo de mineração e agricultura do estado de Minas Gerais. 

 

Materiais e métodos 
 

O trabalho foi caracterizado por pesquisa direta e indireta, feito com abordagem qualitativa 

e quantitativa, a pesquisa é descritiva e foi utilizado como procedimentos o estudo em campo, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais


 

 

onde dados foram coletados in loco. Os dados coletados foram tratados para uma análise com 

ideias e criação de projetos de dimensionamento e implantação para reuso de água usada em lava 

jatos. No lava jato tem uma planilha de controle diário de veículos onde são diferenciados por tipo 

e sujidade, veículo leve sujo (Veículo leve 1) e muito sujo (veículo leve 2) que são carros de 

passeio utilitários; e veículo médio sujo (veículo médio 1) e muito sujo (veículo médio 2) que são 

caminhonetes e vans; e motos sujas (moto 1) e motos muito sujas (moto 2). Os dados foram 

usados na mesma nomenclatura usada no lava jato para manter a concordância das informações na 

hora da coleta dos dados. 

Foram estudadas várias literaturas, como artigos, livros, normas e especificações técnicas 

de alguns fabricantes de sistemas de filtragem e as fontes de pesquisa para realizar os estudos para 

a conceitualização, através da Biblioteca da faculdade (livros e revistas) e da internet (artigos, 

estudos, trabalhos e empresas). 

Após a etapa de levantamento bibliográfico foi realizado o levantamento de campo 

utilizando um computador, a câmera fotográfica do celular, planilha de dados, calendário, relógio, 

Cronômetro e trena. 

 

Resultados e Discussão 
 

Reuso da água proveniente da lavagem de veículos 

 

Para análise do volume de consumo de água usada para lavagem dos veículos foi levantado 

a vazão da bomba por dados de placa, é uma bomba SOMAR número de série13-

30C1131B00338, de alta pressão (25 – 45 Kgf/cm²), com vazão de placa de 33 a 40 l/min, com 

motor de 3-5 HP e como a variação da vazão da bomba de placa é muito grande e vai depender 

dos componentes internos da bomba foi realizado um cálculo com cronometro em um tambor de 

10 litros graduado. Após realizar 4 testes foi calculado a média que deu o valor de 35 l/min. 

De posse das informações de vazão da bomba foi calculado a média em m³ de consumo de 

água de acordo com uma amostragem de 30 veículos, sendo 5 de cada situação para realizar seis 

tipos de lavagem: carro pequeno sujo e muito sujo; e para veículos médios como caminhonetes 

sujas e muito sujas; e motos sujas e muito sujas, e cronometrado o tempo de uso da água em cada 

tipo de veículo e calculado o tempo médio, conforme podemos ver na tabela 01 abaixo: 



 

 

Tabela 01 – Cálculo do consumo de água 

CÁLCULO DE CONSUMO DE ÁGUA 

Vazão da bomba  35 L/min Média de tempo 

Tempo de uso da água veículos 

leves 1 

1 2 3 4 5 
0:06:49 

0:06:33 0:06:10 0:06:55 0:07:05 0:07:20 

Tempo de uso da água veículos 

médio 1 

1 2 3 4 5 
0:12:54 

0:12:10 0:13:15 0:13:40 0:12:40 0:12:43 

Tempo de uso da água motos 1 
1 2 3 4 5 

0:03:16 
0:03:10 0:03:00 0:03:15 0:03:20 0:03:33 

Tempo de uso da água veículos 

leves 2 

1 2 3 4 5 
0:08:56 

0:08:30 0:08:50 0:09:10 0:09:25 0:08:43 

Tempo de uso da água veículos 

médios 2 

1 2 3 4 5 
0:21:34 

0:19:10 0:22:10 0:23:00 0:21:00 0:22:30 

Tempo de uso da água motos 2 
1 2 3 4 5 

0:04:11 
0:05:10 0:04:00 0:03:45 0:03:50 0:04:10 

Média mensal de tempo para lavagem de veículos 0:12:33 

Fonte: O autor 

Através desse resultado, foi levantado pela planilha de controle de entrada e saída de 

veículos do lava jato o número de veículos e o tipo de veículo. Após esse levantamento foi 

constatado que devido ao baixo volume de motocicletas e o tempo de uso da água para lavagem 

dos mesmos, estes não foram considerados na análise deste trabalho. Após verificar os números de 

veículos pequenos e médios sujos e muito sujos do mês de agosto/2016, sendo os resultados 

multiplicados pelo valor médio de tempo de limpeza para cada categoria. Em seguida foram 

tabulados dados referentes ao volume de carros de forma quantitativa e foi realizado a análise e 

cálculo do consumo de água em litros, conforme verificado na tabela 02. 

Tabela 02 – Cálculos do consumo de água em litros 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 



 

 

 

Com base nos consumos diários de água da tabela 03, foram calculados os consumos 

médios diário, semanal e mensal em litros e em metros cúbicos para análise e dimensionamentos 

de materiais conforme tabela 03 abaixo. 

Tabela 03 – Média de consumo em Litros e Metros Cúbicos 

CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA  

Descrição Litros ( l ) Metros Cúbicos (m³) 

Média de consumo diário  9444,10 9,44 

Média de consumo semanal  54565,91 54,57 

Média de consumo mensal 245546,58 245,55 

Fonte: O autor 

 

De posse dos dados levantados referentes ao consumo, foram iniciados o estudo e a 

elaboração do projeto básico para captação e tratamento da água proveniente da lavagem dos 

veículos. Várias alternativas foram estudadas tendo como principais pontos observados o custo 

benefício e a destinação final da água, que será usada para lavagem de pisos e descarga dos 

sanitários. 

Para dimensionamento de todo o sistema para filtragem e reuso dessa água foi observado o 

local e a construção física do mesmo através de um projeto inicial já que o proprietário não tinha, 

após o projeto pronto (vide figura 02), e com visitas no local aos sábados foram estudados 

diversas opções de tratamento, o foco era criar uma opção que funcionasse bem e pudesse 

interferir o menos possível na logística do local.  

No lava jato, existe duas baias para lavagem de veículos que é a parte molhada e ela fica 

no fundo do lote com leve inclinação para a frente do lote e isso facilita o escoamento da água e 

reduz a interferência dentro do local. Com a realização dos estudos foi encontrado algumas 

ponderações da parte ambiental que é onde todos os lavadores de veículos devem possuir 

obrigatoriamente uma caixa de decantação de resíduos sólidos que deve ser limpa regularmente o 

material descartado em local apropriado para receber pois trata se de material particulados com 

possíveis contaminações de óleo. Foi então verificado no local a existência de uma caixa para 

resíduos sólidos a mesma foi encontrada, porém a limpeza da mesma é realizada sem uma 

programação, no caso está cheia e atrapalhando limpa coloca em uma lata e descarta em algum 



 

 

lote vago pois a coleta não leva o material e nunca teve fiscalização. A captação da água ocorrerá 

por meio de uma canaleta de 20cm x 20cm que levará para um conjunto de 03 caixas enterradas 

para realizar o processo de decantação de particulados, depois passará para uma caixa separadora 

de água e óleo onde o óleo fica suspenso na parte superior da caixa e é direcionado para uma caixa 

contenção desse óleo, na mesma caixa separadora existe um sifão que retira a água na parte 

debaixo da caixa separada do óleo e transfere para o reservatório de de 1 m³ para bombeamento. 

Conforme pode ser verificado na figura 03. 

Nesse reservatório será montada uma bomba submersa em um cesto filtro malha 0,05 mm 

limpando mais a água, que é levada para uma caixa d’água de 3 m³ que ficará a uma altura total de 

4,00 m por meio de uma mangueira pouco flexível protegida até essa caixa que terá uma saída de 

50mm com um registro e com um T para os sanitários e outra para casa de bombas que alimentará 

a bomba que será usada para limpeza do piso. Conforme pode ser verificado na figura 04. 

 

Reuso para lavagem de Pisos 

 

Foi realizado um acompanhamento de campo e foi detectado o uso de água nova para 

retirar os excessos de sujeiras do piso totalizando uma média diária de 5 vezes por média de 2,35 

minutos por vez, totalizando um gasto de 411,25 litros/dia de água nova. Além dos pisos em 

conversa com um dos proprietários foi bem visto e sugerido por ele que também daria para usar 

essa água para lavar por baixo dos veículos muito sujos, sem jogar na pintura que poderia ter uma 

redução significativa na economia de água nova, já que esse tipo de limpeza gasta- se muita água. 

 

Reuso para descarga dos Sanitários 

 

Após alguns estudos das fichas química dos produtos utilizados no lava que são eles: o 

detergente alcalino desincrustante S-1040; o Alubril-Tek limpa baú/alumínio; e o Detergente 

ativado LM 1040. Para manuseio dos produtos puros deve se tomar todos os cuidados com a 

segurança usando todos os epis necessários, após todos serem diluídos em água eles vão ficando 

mais fracos, mas após análise da ficha química dos produtos, os mesmos não podem ir para a 

natureza, não são considerados produtos inertes, não podendo assim usá-los nos sanitários, para 



 

 

realização futura do processo terá que ser realizado uma análise dessa água em laboratório. 

Principalmente o Detergente ativado LM 1040 conhecido popularmente como Indesil, e o 

detergente alcalino desincrustante S-1040 mais conhecido como Sulopan são quimicamente 

contraindicados para serem descarregados na natureza e sua forma de separação da água é um 

processo difícil e oneroso para o projeto. 

                         Figura 02 – Planta Locação Atual                                 Figura 03 – Planta Locação do Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fonte: O autor                                                                Fonte: O autor 

 

 

                                                         Figura 04 – Detalhe Caixas 

Tratamento 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

Fonte: O autor 

 

Tabela 04 – Orçamento para instalação do sistema de reuso da água usada na lavagem dos veículos. 

ORÇAMENTO PARA SISTEMA DE REUSO DA ÁGUA USADA PARA LAVAR OS VEÍCULOS 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE 
CUSTO 

R$ 
DETALHE 

Tubo PVC 3/4"  20 m 159,60 7,98 o metro 

Joelho 90º 3/4" 5 pç 32,50 6,5 a peça 

Tubo PVC 100mm 8 m 96,00 
barra de 3 m 

custa 36,00 

Adaptador para saída da caixa 1. 

1/2" 
1 pç 24,30   

Cimento 3 sc 74,70 24,90 o saco 

Cascalho 2 m 112,00 56,00 o metro 

Areia 2 m 136,00 68,00 o metro 

Te soldavel de 1. 1/2" x 3/4" 1 pç 17,90   

Mangueira flexivel preta 3/4" 6 m 157,80 26,3 por metro 

Joelho 45º 3/4" 3 pç 1204,20 
Preço montada 2,40 

o kilo x 10,80 

caixa de limpeza e filtragem (água e 

óleo) 
1 pç 880,00 Montada 



 

 

Caixa de água 3.000 litros 1 pç 1200,00   

Suporte para caixa de água 1 pç 1800,00 
Incluso mão de 

obra 

Bomba D'água Submersível 3/4 HP 

BS750 - Intech Machine 
1 pç 286,00 

 Moto Bomba Periférica de Água 

370W MP500 , 1/2 CV - Hammer 
1 pç 110,00 

 CUSTO TOTAL COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÕES E 

MATERIAIS 
R$ 6.291,00 

Fonte: O autor 

Com base nos levantamentos da economia gerada na montagem do equipamento onde para 

limpeza do piso usa-se 411,25 l/dia, ou seja, 0,411 m³ dia, no fim do mês considerando 26 dias 

pois só não trabalha aos domingos economizaria 10,70 m³ de água somente na limpeza do piso, 

com o uso dessa água para descarga dos sanitários onde se tem uma média de 21 descargas dia e 

cada descarga dos sanitários do lava jato consome 6 litros ou seja 0,006 m³ por descarga 

totalizando no final de um dia 0,121 m³ e no mês um total de 3,28 m³. Temos então um consumo 

mensal de 13,98 m³ de água, que conforme figura 05, que referência para cálculo tabelado. Com 

isso economizaria com a implantação do sistema total R$ 110,60 da água e mais R$ 99,53 do 

esgoto seguindo os dados tarifários, totalizando uma economia mensal de R$ 210,15. 

 

Tabela 05 – Tabela tarifaria de aplicação – Copasa 

TABELA TARIFÁRIA DE APLICAÇÃO 

Categoria Faixa 
Maio/2016 a Abril/2017 

ÁGUA EDT UNIDADE 

Comercial 

Fixa 21,61 19,45 R$/mês 

0 a 5 m³ 1,89 1,71 R$/m³ 

5 a 10 m³ 2,83 2,54 R$/m³ 

10 a 20 m³ 7,91 7,12 R$/m³ 

20 a 40 m³ 9,04 8,14 R$/m³ 



 

 

40 a 200 m³ 9,42 8,48 R$/m³ 

Maior que 200 m³ 9,98 8,98 R$/m³ 

Fonte: ARSAE 

 

Avaliação econômica do Projeto  

 

• Custo total para a implantação do sistema para reuso................ R$ 6291,00  

• Economia mensal de água por mês............................................. R$ 210,15  

• Retorno do capital investido................ ...................................... 29 meses  

Com o problema dos produtos usados para limpeza oferecerem riscos para o meio 

ambiente, essa água não poderá ser usada para o uso nos sanitários pois não poderá ir para a rede 

de esgoto, sugere-se que continue com a implantação do sistema e aproveite essa água para 

lavagem da parte debaixo dos veículos retirando todo o material sem lançar na pintura do veículo, 

com isso não necessariamente precisa ter o suporte para a caixa de água pois como não alimentará 

os sanitários não precisa ter altura manométrica alta, assim reduzirá o custo de implantação do 

sistema em 28,6 % e o payback reduziria para 21 meses.  

Mas após realização de um estudo foi encontrado a existência unidades de tratamento para 

esses tipos de produtos e foi solicitado um orçamento onde foi repassado uma proposta 

técnica/comercial número 33712/16 pela empresa ALFAMEC Soluções Ambientais uma estação 

chamada ETA para reuso da água que custa 39.840,00 instalada com bomba de recalque e sistema 

automático de limpeza e manutenção. Então é recomendado a montagem do sistema para esse 

tratamento porem o valor de investimento será 633% maior do que o sistema convencional, mas 

aumentaria a reutilização dessa água até na lavagem de veículos novamente. 

 

Reutilização e Aproveitamento das águas de chuvas 

 

Para análise da reutilização e aproveitamento das águas de chuva para lavagem de 

veículos, foi realizado o projeto básico de todas as áreas cobertas com detalhamento de caída e 

forma do telhado, conforme podemos ver na figura 07. 



 

 

Foi estudado os dados do pluviométricos de Paracatu para ver a incidência de precipitações 

na região pelos dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), com vemos nas figuras 05 

e 06 abaixo.  

Figura 05 - Média mensal de precipitações dos últimos 6 anos. Fonte: INMET 

Figura 06 - Média Trimestral de precipitações nos últimos 6 anos. Fonte: INMET. 

 

Podemos constatar que as chuvas em Paracatu se concentram no primeiro e no quarto 

trimestre do ano e mais precisamente de outubro a abril, e que as precipitações estão caindo ano 

após ano. 

Após esses levantamentos foi realizado um projeto com as modificações, cortando na telha 

30 cm para a colocação da calha para receber e direcionar a água de chuva para os filtros. Foi 

calculado o tamanho dos telhados em metros quadrados para efeito de cálculo, e para os cálculos 

da calhas, tubulações e volume de água que o telhado vai receber foi visto no INMET o maior 

volume de água registrado historicamente em um dia em Paracatu foi 150mm, será usada um 

modelo de calha de mercado com uma vazão de Projeto (Q) de 2015 l/min, de dimensões de 20cm 

x 15cm x 8cm, em chapa galvanizada 0,50 mm com 600mm de desenvolvimento, será necessário 

22,4 metros de calha, mais 70 metros de tubo PVC 100mm com curvas para conduzir essa água 

para dois filtros para filtragem atendendo a demanda de três áreas do telhado: Box de limpeza seca 



 

 

onde a vazão pela área do telhado é de 145,30 l/min , limpeza molhada e para casa de bomba, no 

caso do escritório onde a vazão pela área do telhado é de 73,21l/min e banheiros não foi 

considerado. Toda essa água irá para uma caixa de água de 3000 litros já existente no lava jato 

que já está ligada na bomba de lavagem dos veículos, conforme podemos observar todos esses 

detalhes nas figuras 07; 08; 09; 10 e 11.  

Foi realizada uma análise de sistemas no mercado para a reutilização e reuso de água, 

verificando de acordo com a demanda levantada no lava jato com um coeficiente de 1.50%. O 

levantamento foi feito em empresas fornecedoras de filtros e equipamentos para sistemas de 

filtragem e foram verificados vários sistemas sempre relacionando o custo benefício de cada tipo 

de sistema, quanto sua capacidade, tipos de filtragem, custo de aquisição, manutenção e o tipo de 

filtragem. 

Figura 07 – Planta Locação Atual                                               Figura 08 – Planta Locação Atual                                  

 

           Fonte: O autor                                                                                Fonte: O autor 

 



 

 

         Figura 09 – Corte atual                              Figura 10 – corte projeto               Figura 11 – Detalhe filtro e calha 

 

        Fonte: O autor                                                 Fonte: O autor                                          Fonte:  O autor 

 

Ponto de maior importância foi a elaboração de um pré-projeto civil (arranjo físico) de 

instalação das calhas e tubos para precificar a colocação dos sistemas de filtragem. Como a água 

da chuva é uma água que se contamina devido as sujeiras dos telhados, calhas e com a própria 

poluição do ambiente o seu sistema de filtragem é muito simples, apena um filtro cesto para 

particulados e sujeiras como folhas, lixos entre outras, trata-se de um sistema simples e de fácil 

manutenção. 

Devido o local não possuir árvores e as duas árvores dos vizinhos não ficar muito próxima 

aos telhados será colocado uma tela de malha 8mm no encaixe da tubulação com a calha para 

cercar as folhas e depois de colhida essa água pelas calhas, inicia a filtragem das folhas nessas 

telas, a água é levada através de tubos para o filtro escolhido, com duas entradas superiores de 

100mm e uma saída na parte inferior de 100mm, será um filtro para 150 m² que custa R$ 1058,00. 

Será montado dois filtros, um filtro irá receber a água do telhado dos boxs de lavagem a seco e o 

outro receberá as águas dos telhados dos boxs de lavagem molhada e do telhado da casa de 

bombas. 



 

 

Foi realizado um orçamento prévio de todo o material e mão de obra para implantação do 

projeto conforme segue na tabela 05. 

Para cálculo do volume de água que será captado foi usada a formula Q = c.i.a, onde a área 

total de telhado para captação da água é de 126,88 m² (área box a seco 79,98 m² e área box 

molhado com casa de bombas 46,90 m²), o valor de i foi a média anual dos últimos 5 anos de 

acordo com os dados do INMET da Estação 83479 de Paracatu – MG onde a média ficou em 109 

mm, e c = 1. Com isso todo o telhado dos três pontos de captação da água da chuva retrata que 

será captado 230,35l/min, agora vamos supor que chova uma média de 5 minutos por dia durante 

os 365 dias do ano, isso daria um volume de 414360,26 litros, ou seja, cerca de 414,36 m³ ano 

onde se dividirmos por 7 meses no ano que mais chove, daria uma média mensal 59,19 m³/mês, 

lembrando que parte dessa água que capta é perdida cerca de 15%, sobraria então 50,31 m³ para 

ser usada na lavagem dos veículos, com isso por sete meses no ano com base na figura 05, 

deixaria de gastar R$ 473,93 com água e mais a taxa de esgoto sobre o consumo de água para 

nossa cidade de R$ 426,63 somando no final um valor de R$ 900,56 em um mês, por tanto no ano 

estaria economizando cerca de 6.303,92. 

Tabela 06 – Orçamento para instalação do sistema de reutilização e aproveitamento da água de chuva. 

ORÇAMENTO 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE CUSTO DETALHE 

Tubo PVC 100mm 70 m 840,00 
Barra de 3 m custa 

36,00 

Joelho 90 15 pç 89,85 5,99 pç 

Calha 22,4 m 1204,20 
Preço montada 

2,40 o kilo x 10,80 

Filtro para água de 

chuva 
2 pç 2116,00 1058,00 pç 

Mão de obra para 

montagem do sistema 
1 dias 160,00 

Dois bombeiros  

(160,00 o dia) 

Tela aço # 8 1 pç 4,85 4,85 m 



 

 

Abraçadeiras para 

suporte da tubulação 

100mm 

26 pç 156,00 6,00 fabricada 

CUSTO TOTAL COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÕES 4570,90 

Fonte: O Autor. 

Avaliação econômica do Projeto  

Custo total do sistema aproveitamento da água de chuva............................. R$ 4570,90 Economia 

de água no ano considerando 5 minutos de chuva diária mantendo a média dos últimos 5 anos de 

109 mm mês......................................................................R$ 6303,92 

Retorno do capital investido...........................................................................8,7 meses  

 

Considerações Finais 
 

Através dos estudos realizados nesse trabalho foi verificado a importância da 

sustentabilidade na engenharia civil, pois existe uma demanda crescente no consumo de recursos 

naturais. Deste modo percebe se que a implementação das ações propostas neste estudo se 

mostraram viáveis já que houve uma redução do volume de água nova que vem do sistema de 

abastecimento do município, além de haver ainda uma redução dos custos. Com isso tanto o 

reaproveitamento da água proveniente da lavagem de veículos, quanto da água captada das chuvas 

apresentaram além da economia, também um retorno do investimento já que após ser implantado 

os gastos com manutenção são muito baixos. Dessa forma unindo a engenharia civil com o 

pensamento de sustentabilidade podemos reduzir o custo das empresas sem afeta a sua 

produtividade, proporcionando ainda redução no impacto ambiental causado pelas mesmas.  
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RESUMO: A princípio nosso projeto tem como finalidade melhorar o sistema de contagem de 

salgados na empresa ‘’ Salgados Manah’’. Visamos agilizar a contagem de salgados para ganhar 

tempo e diminuir os erros apresentados quando contados manualmente. Para obter uma melhor 

higienização, utilizamos um material leve e de fácil limpeza, pois se trata de uma empresa 

alimentícia, os salgados irão ser transportados por uma esteira que conterá sensores para a fácil 

realização da contagem de maneira precisa e eficiente, a contagem será mostrada em um display 

eletrônico para que os produtos possam ser encaixotados ou ensacados. 

 

Palavras chave: Agilidade; Precisão; Higienização 

ABSTRACT:At first our project aims to improve the salted counting system in the company 

'Salgados Manah'. We aim to speed up salty counting to save time and reduce errors when counted 

manually. To obtain a better hygiene, we use a light and easily cleaned material, because it is a 

food company, the salty ones will be transported by a conveyor that will contain sensors for the 

easy accomplishment of the count of precise and efficient way, the count will be shown in an 

electronic display so that the products can be boxed or bagged.Keywords: Agility; Precision; 

Sanitation. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A automação é uma aplicação computadorizada que diminui a mão de obra, os custos e 

agiliza a produção. Nos anos 50 foi onde a automação industrial começou a se popularizar. Foi 

quando na Inglaterra no século XVIII o homem caminhava para automação industrial, onde ele 

percebeu que ela estava ligada no seu dia-a-dia, como o semáforo que organizava o transito que 

diminuía o índice de acidentes, o seu despertador que te ajuda no seu despertar, como outros 

milhares de coisas. 
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A automação é uma aplicação técnica de softwares e equipamentos numa determinada 

máquina. A automacao visa a qualidade, produtividade e segurança de um processo. 

É uma conexão de sistema de supervisão, essa conectividade permite o compartilhamento 

de dados importantes da operação diária dos processos, contribuindo para uma maior agilidade do 

processo. 

Vale também lembrar a diferença entre a automação e a mecanização, onde a automação 

permite realizarmos algum trabalho em máquinas controladas, já a mecanização limita as 

máquinas para que realizem alguma tarefa, substituindo o esforço físico. 

Desde então a automação vem crescendo cada vez mais no mercado de trabalho, vem 

aumentando a automatização, para melhor exatidão nos trabalhos. Com isso nos visamos que 

poderia automatizar uma produção de salgados, para que pudesse diminuir os erros, os gastos, e 

agilizar todo o processo, dando mais qualidade para nosso trabalho. 

 

Citações  

Atualmente, a automação, se faz presente no cotidiano das pessoas, de forma abrangente. 

A automação industrial, apesar de já ter sido considerada uma ameaça aos trabalhadores, 

passou a substituir os esforços físicos humanos, afim de agilizar os processos industriais. 

Após o surgimento da microeletrônica, os processos de mecanização efetivos foram 

aperfeiçoando os meios de produção existentes. Para se alcançar os objetivos de 

compreender o conceito de automação industrial e seus benefícios, foi analisado um 

estudo de caso para comparação das teorias tratadas. Os benefícios notados do ponto de 

vista industrial são diversos, sendo alguns confirmados pela teoria exposta. Como 

resultado, percebe-se que ainda há um paradigma entre trabalhadores e automação, 

porém, o conhecimento sobre o assunto já é suficiente para quebrá-lo. Ficou claro que a 

automação industrial fornece um alto nível de qualidade na produção e grande redução de 

custos em vários aspectos. (André, Diosiane, Franciele, Igor, Michelle – Automação 

Industrial, 2015). 

 

Objetivos 
 

Este trabalho tem como objetivo automatizar a contagem de salgados da empresa Salgados 

Manah, oferecendo mais agilidade no trabalho e também com menores erros quando contados 

manualmente, onde utilizamos sensores e o motor, para uma forma eficaz, dando uma maior 

qualidade e menores erros aos serviços. Através de uma esteira que será aonde os salgados irão 

passar, e daí fazer toda a contagem, automatizando todo o processo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software


 

 

Metodologia 
 

A esteira é composta pelo motor. A esteira composta pelos sensores de luz, com o objetivo de 

fazer a contagem de cada objeto, onde cada objeto passado o led irá acender. A esteira é composta 

por roletes, as peças de alumínio (inox), display, lona, parafusos, corredor de polietileno, 

engrenagens, madeira (MDF), correia, rebites, capacitor, resistores, arduino. 

Tivemos como base os estudos em sala e também contamos com colegas e professores, que nos 

ajudaram no desenvolvimento do nosso projeto.  

Optamos pelo material de inox pelo fato de ser uma empresa alimentícia, com ele podemos ter 

melhor higienização, a limpeza então sendo feita manualmente, por um funcionário da empresa, 

limpando com sabão próprio para o material e também que não contamine a esteira pois logo 

depois irão novamente passar os salgados para a contagem.  Abaixo todo o processo da montagem 

da esteira e sua programação. 

1. Furos nas peças do Alumínio 

 

Usamos 3 furos no centro: Para segurar a estrutura, 1 furo em cada ponta: para 

movimentar a esteira, 5 furos em cada peça: para segurar a chapa de inox. 

 

Figura 1 – mostrando os furos na estrutura de inox. 

 

2. Montagem  

 



 

 

Os conjuntos de roletes são usados para apoiar o trecho carregado na esteira, utilizado em 

instalação para transporte diversos tipos de materiais.  

Roletes centrais: laterais, lona: própria para alimentos, chapa de inox: sustentar a lona, regulagem 

da lona na ponta da esteira: parafuso de regulagem da esteira.  

Figura 2 – montagem dos roletes 

 

3. Suporte  

Quatro peças de alumínio como pilastra, um pedaço de madeira (MDF) como base.  

A madeira sendo um material mais maciço, usamos rebites para que o material ficasse mais 

resistente. 

Figura 3 – suporte da esteira 

 

4. Motor  

Compõe um redutor para aumentar o torque, 4 diodos de 6 a 10 para fazer uma ponte de 

diodo, reedificando as ondas. Usamos também um transistor triac para controlar a velocidade do 

motor, triac é um componente eletrônico que equivale a dois retificadores controlados de silício 



 

 

ligados antiparalelos e com terminal de disparo ligados juntos. Usamos um parafuso em uma peça 

de alumínio (inox) na parte inferior da esteira, conectando na engrenagem da esteira por uma 

corrente. As engrenagens como demonstra na foto são de plástico, não deram certo pelo fato de 

estar escapulindo a correia, então providenciamos uma no material de ferro. 

Figura 4 – motor e engrenagens 

5. Capacitor 
apacitor tem como função armazenar cargas elétricas para fornecer então energia elétrica 

ou eletrostática, ele é constituído por duas peças condutoras chamadas armaduras, entre essas 

armaduras existe um material dielétrico, que por si é uma substância isolante. 

Usamos um capacitor de 470 µF de 220V, pois o motor com baixa tensão fica dando picos 

decorrente, daí usando o capacitor ele alimenta o motor e diminui os picos. 

 

Figura 5 – capacitor 



 

 

 

6. Corredor de polietileno  

 

Este corredor de polietileno, foi estabelecido na esteira para que os salgados passassem de 

um a um, pois se por acaso acontecesse de dois passar juntos, ele impedisse, pois quando estiver 

chegando perto dos sensores tem que passar somente de um a um, para poder fazer então a 

contagem. 

Lembrando que esse corredor serve para que os salgados passem de um em um. Parafuso 

nas laterais das peças de alumínio (inox), furo para a entrada do sensor de luz. 

Na indústria de alimentos exige uma rigorosa higienização, buscando sempre a esterilização dos 

materiais, antes, durante e depois, da produção de salgados. Na escolha deste material, visamos 

este lado da higiene, pois ser um material com maior duração e diminuído o máximo de riscos de 

corrosão. 

Figura 6 – corredor para ser passado os salgados. 

7. Regulagem da lona  

Este alumino é usado para a regulagem da lona, ele ajuda com que a lona não fique 

desalinhada. 



 

 

 

Figura 7 – peça de alumínio para a regulagem. 

 

8. Arduino  

Utilizamos o arduino uno ele possui um bom número de portas disponíveis, e grande 

qualidade com os Shields (peça do arduino) disponíveis no mercado. Possui processador 

ATMEGA328, 14 portas digitais, sendo que 6 delas podem ser usadas como saídas PWM, e 6 

portas analógicas. A alimentação, pode vir da conexão USB ou do conector para alimentação 

externa (recomendável 7 à 12 Vdc). Sensores de luz, o display, resistores de 227ohms 10k, 

botoeiras.  

Usamos um led, para poder detectar quando um objeto é passado na esteira, ajudando com  

que se por acaso ocorrer da esteira der um erro, esse led nos possibilita verificar este erro 

com maior rapidez. 

Figura 8 – arduino uno 

 
 



 

 

Resultados e Reflexões 
 

O sistema ‘’ Esteira contadora ‘’ apresentado neste artigo nos leva a concluir que sua 

fundamentação teórica e sua realização prática o caracterizam como uma automação industrial, já 

que diminui custos, riscos nas tarefas do processo de produção, erros. Não se pode deixar de 

ressaltar também que o projeto se caracteriza como uma automação de baixo investimento, 

podendo ser utilizada principalmente pelas pequenas empresas. No que se refere aos 

desdobramentos, esse sistema pode ser associado com outros tipos de implementação tecnológica, 

como por exemplo, um banco de dados, controle de funcionamento on-line, entre outros. 

Chegamos a resultados satisfatórios, onde nossa programação está funcionando e está fazendo a 

contagem com precisão, nossa esteira junto com o motor está funcionando perfeitamente. Tivemos 

várias dificuldades, mas com todo o apoio de todos os professores e colegas e também várias 

pesquisas, conseguimos sim ótimos resultados. 

 

Figura 9 – esteira toda montada e funcionando. 



 

 

 

               Figura 9 – fazendo a contagem. 

 

Considerações Finais 

 

Todo o processo do nosso projeto foi cheio de detalhes, bom começando pelos furos nas 

peças de alumínio (inox), fizemos os furos na peça para poder colocar os parafusos para poder 

colocar a chapa. 

No motor, colocamos primeiramente uma engrenagem de plástico, mas como estava 

escapulindo a correia, optamos por mudar a engrenagem, mudando para um material mais 

resistente. 

Usamos também o capacitor no motor, pois estava tendo baixa tensão no motor, e 

utilizando o capacitor, ele alimentava então o motor.  

Na programação, está pegando muito na parte da contagem, pois os sensores estavam 

contando de maneira continua, se por acaso o objeto ficasse atolado, ele continuava contando, 

com isso solucionamos com o void lup, fazendo então a contagem de maneira precisa.  

O suporte sendo de madeira (MDF) ele acabava sendo um material meio frágil para esteira, 

então usamos dois rebites na parte superior para poder segurar.  

Os painéis colocamos na maneira mais visível possível, e usamos o ferro também para 

colocar toda a fiação, e também para que o painel ficasse mais visível, o espaço vago que ficou, e, 

pois, se ventura acontecer de ter que usar uma fonte ou algo parecido, poder ter aonde colocar o 

material necessário. 



 

 

Agradecimentos 

 

Agradecemos primeiramente a Deus por sempre estar do nosso lado nos enchendo de 

coragem para poder concluir este trabalho, não deixando com que em meio tantas dificuldades 

deixasse que agente desistisse, em segundo agradecemos a empresa Salgados Manah, por todo o 

apoio a nos prestados, em terceiro à todos nossos professores que não mediram esforços para 

ceder os horários e também sempre dispostos a nos ajudar em tudo que precisávamos, aos nosso 

colegas de sala que nos passaram algum aprendizado que podia nos ajudar, somos muito gratos a  

todos vocês, e nossos sinceros agradecimentos por todo apoio a nos prestados.  

Referências  
 

http://www.arduinoecia.com.br/2015/01/contador-lcd-display-7-segmentos-reset.html 

 

https://www.comatreleco.com.br/automacao-industrial-historia/ 

 

http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/924/1/CT_COMET_2011_2_02.pdf 

 

http://www.educatronica.com.br/Excute/Monografias%2039%C2%AA%20EXCUTE/Mecatr%C3

%B4nica/Esteira%20Contadora%20de%20Pe%C3%A7as.pdf 

 

http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/viewFile/3430/2460

http://www.arduinoecia.com.br/2015/01/contador-lcd-display-7-segmentos-reset.html
https://www.comatreleco.com.br/automacao-industrial-historia/
http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/924/1/CT_COMET_2011_2_02.pdf
http://www.educatronica.com.br/Excute/Monografias%2039%C2%AA%20EXCUTE/Mecatr%C3%B4nica/Esteira%20Contadora%20de%20Pe%C3%A7as.pdf
http://www.educatronica.com.br/Excute/Monografias%2039%C2%AA%20EXCUTE/Mecatr%C3%B4nica/Esteira%20Contadora%20de%20Pe%C3%A7as.pdf
http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/viewFile/3430/2460


 

 

QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO 

 

Daniel Henrique Couto Clemente
1
 

Fábio Alberto Nascimento
2
 

Cecília Maria Dias Nacimento
3
 

 

RESUMO: A mão de obra qualificada nas construções civis de hoje em dia está em falta, com a 

grande demanda da área e pouco investimento nos profissionais o mercado esta escasso de 

profissionais altamente qualificados. O treinamento na área de construções leva inúmeras 

vantagens, pois profissionais qualificados tendem a render mais e gera economia tanto em material 

quanto em tempo, as patologias estão presentes na maioria das obras, seja de pequeno ou grande 

porte, e esses defeito se dão por erros dos contribuintes da área, treinamentos de qualificações 

geram o aperfeiçoamento do trabalhador, as construtoras tem receio de aplicar esse curso, pois a 

rotatividade é alta quando se fala de pedreiros, mas as inúmeras vantagens fazem com que as 

empresas que adotam o treinamento saiam na frente, porque a qualidade e a economia são maiores, 

sendo assim gerando mais lucro e satisfazendo o cliente. 

 
Palavras – Chave: Engenharia, Mão de obra, Qualificação. 

 

Key words: Engineering, Labor, Qualification.  

1. INTRODUÇÃO 

 

Hoje em dia é de grande importância, no ramo de engenharia civil, um profissional 

qualificado para execuções de determinadas tarefas, tanto na parte estrutural como no acabamento, 

pois em todas as etapas de uma construção pode haver erros que comprometam o resultado final 

da obra. 

Os problemas com patologias estão presente na maioria das construções, seja de pequeno 

ou grande porte, e esses defeitos se dão por conta de falhas dos profissionais que a executam. 

Segundo CAVALCANTE (2004), as empresas devem adotar estratégias para que possam 

prestar seus serviços de forma diferenciada sempre visando ao sucesso e ao desenvolvimento da 

organização na busca de resultados positivos. Porém, para alcançar esses objetivos, a empresa 
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deve utilizar duas ferramentas de suma importância: a qualificação e a motivação dos indivíduos 

envolvidos no processo. 

 Um profissional qualificado e motivado pode render mais e executar com mais precisão 

seu serviço. É fundamental que as empresas promovam programas de treinamentos que visem à 

qualificação dos trabalhadores, pois a construção civil hoje em dia possui um déficit de 

trabalhadores qualificados para atender a demanda de construções, e os erros nas edificações 

podem gerar patologias gravíssimas que podem comprometer todo o trabalho e exigir um novo 

serviço sob o custo de perda de tempo e dinheiro.  

A construção civil é uma área que emprega muitos trabalhadores, e a maioria deles possui 

uma baixa escolaridade e pouca qualidade profissional. Trata-se de um setor que tem maior 

participação no Produto interno Bruto – PIB -- contendo mais de 64% do total de cadeia 

produtivas, segundo os dados da Câmara Brasileira da Indústria e Construção – CBIC (2012) 

O setor de construção civil apresenta vários problemas, como a alta rotatividade dos 

funcionários, acidentes de trabalho e falta de qualidade na mão de obra. 

A maioria dos contribuintes da construção civil jamais passou por uma qualificação ou 

especialização, contribuindo, portanto, para o elevado índice de acidentes de trabalho. 

 

2. Objetivos 
 

Analisar o treinamento e especialização da mão de obra dos contribuintes da construção 

civil. 

Analisar o motivo pelos quais não se busca a qualificação profissional da mão de obra na 

construção civil. 

 

3. Metodologia 
 

Localizada na cidade de João Pinheiro MG, que está situada às margens da BR-040, 

população estimada de 45.260 habitantes em 2010. 

 

4. Resultados e Reflexões 
 



 

 

100% dos entrevistados, quando foi perguntado se a empresa fornecia algum tipo de 

treinamento para qualificação de mão de obra, responderam que não forneciam. 

65% dos contribuintes responderam que já sofreram algum tipo de acidente e se 

ausentaram por uns dias. 

10% apenas participaram de algum treinamento voltado para a mão de obra da construção 

civil. 

40% dos funcionários têm ensino médio completo. 

80% das pessoas entrevistadas acham importante um treinamento para qualificação de mão 

de obra. 

90% dos contribuintes trabalhavam em obra antes de virarem pedreiros. 

100% dos entrevistados acham difícil de encontrar um treinamento para mão de obra na 

construção civil. 

100% dos entrevistados se sentiram valorizados se fossem contemplados com uma 

qualificação de mão de obra. 

CORDEIRO (2002), diz que há poucos investimentos em formação profissional. Há 

também uma rotatividade elevada dos contribuintes e falta de formação, e somado a isso, também 

existem as condições insatisfatórias do trabalhador e que afetam o processo produtivo. 

Foi observado que, devido à falta de treinamento, ocorrem acidentes em várias situações 

diferentes dentro da construção civil, uma delas é a quantidade de funcionários que já foram 

acidentados no trabalho. A Falta de treinamento dentro do setor é enorme, com isso decorrem 

vários erros, acidentes e fatos que negativam e atrasam uma obra, e põem em risco a construção e 

a integridade física do contribuinte, pois o mesmo, não habilitado acaba fazendo esforço indevido 

ocasionando dores, doenças e o consequente afastamento do trabalho.  

Erros são muito comuns dentro de um canteiro de obras. Um engenheiro civil e um mestre 

de obras bem preparados são de suma importância para a minimização dos riscos na construção 

civil. Esse déficit de profissionais capacitados e devidamente qualificados, expõe o trabalhador a 

riscos banais e que também podem afetar a integridade física com extrema gravidade, levando, 

inclusive, à morte.  



 

 

Disso tudo, insurge a emergência de uma preparação para os profissionais da área. É 

necessário que construtoras e os próprios pedreiros autônomos se conscientizem e adiram à 

especialização. 

5. Considerações Finais 
 

A construção civil é um setor muito importante para o País, porém não tão investido na 

questão de profissionalização de sua mão de obra. Existe um receio na questão de investimento 

das construtoras e até mesmo dos pedreiros autônomos, pois a rotatividade na profissão é alta e o 

receio de perder o investimento é alto. Nas entrevistas com pedreiros contratados por construtoras, 

observou-se que os profissionais reconhecem que precisam de treinamento e especializações 

dentro da área. Os pedreiros de hoje vêm da função de servente até adquirir certa experiência e 

virar pedreiro, sem nenhum treinamento ou curso. 

Em João Pinheiro, não existe curso nem treinamento para a mão de obra na construção 

civil, mas a escassez é em todo o Brasil. 

Muitos pedreiros reconhecem que existe a necessidade de investimento na mão de obra da 

construção civil, mas a realidade é outra, tanto pela falta de confiança nas construtoras como por 

falta de dinheiro e tempo, a falta de escolaridade também ajuda, pois o interesse no estudo e falta 

de oportunidade vem desde cedo, já que a maioria dos entrevistados que não concluíram o ensino 

médio não acham interessante o investimento em treinamento. Acreditam que a experiência obtida 

dentro do canteiro de obras é o suficiente. Entretanto, quem não investe acaba ficando para trás e 

acaba perdendo em outros sentidos, seja por desperdício de material ou por retrabalho ocorrido 

por erros dos contribuintes. 

O treinamento para qualificação dos profissionais é essencial.  Os ganhos são maiores e o 

investimento compensa.  
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RESUMO: O cadastro imobiliário é uma lista de imóveis com informações descritivas da cidade, 

na qual se faz a coleta de dados físicos de imóveis, visando manter atualizado o sistema descritivo. 

Estes dados são importantes para o engenheiro, sendo de sua competência o andamento e 

legalização da obra, de acordo com normas vigentes. A pesquisa resultou em um estudo quantitativo 

de uma área específica, comparando a situação cadastral atual com a situação “in loco”, a fim de 

mostrar obsolescências e divergências, debatendo suas consequências, isto é, o recolhimento 

deficiente de impostos que geram a distribuição de infraestrutura urbana. Foi verificada a 

infraestrutura local e propostos questionários a alguns funcionários da Prefeitura Municipal de 

Paracatu e a alguns moradores do local, sendo possível conhecer opiniões sobre um novo 

cadastramento imobiliário, além de solicitações e melhorias pretendidas por ambos. 

 

Palavras-chave: cadastramento imobiliário, infraestrutura, arrecadação 

ABSTRACT: The real estate cadastre (Public Land Survey System in the US) consists of an 

extensive register of real estate (private or state-owned), that is composed of city and sector maps, 

technical reports, measurements and boundaries, in which properties are identified and surveyed, 

providing a system for cities to index their land parcels. This data is paramount for engineers, 

given they are responsible for the execution of projects and their legality, which must abide by the 

regulating bodies' rules. This research paper resulted in a quantitative study of a particular area of 

town, with the purpose of comparing the information in the cadastre with the actual current 

conditions of the real estate, in order to identify obsolete data and discrepancies, debate the 

consequences of this diverging information, i.e. the loss in tax collection, thus resulting in less 

money to invest in urban infrastructure. The study also included verifying local infrastructure and 

distributing questionnaires to a few city employees and local residents, in an attempt to identify 

hardships that they face using the cadastral system, and as a consequence, the setbacks they 

encounter in services that should be adequately provided to taxpayers, ultimately gathering their 

input and requests for a new and improved real estate cadastral system. 

 

                                                 
1
 Engenharia Civil / Faculdade do Noroeste de Minas - FINOM / suzana.enge@outlook.com 

2
 Engenharia Civil / Faculdade do Noroeste de Minas - FINOM / ericavendramini@yahoo.com.br 

3
 Engenharia Civil / Faculdade do Noroeste de Minas - FINOM / cecimdnas@gmail.com 



 

 

Keywords: real estate cadastre, infrastructure, tax collection. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A grande urbanização e o crescimento desordenado de construções nas cidades exigem que os 

municípios estabeleçam regras de ocupação, seja através do plano diretor local ou de zoneamento, 

com parâmetros a serem obedecidos. Muitas vezes esses imóveis são construídos em áreas 

irregulares e de risco, loteamentos ilegais, áreas institucionais e de posse do município, invasões 

de lotes, o que reflete diretamente na arrecadação de impostos municipais, já que esses imóveis 

não cadastrados não geram tributos, fazendo com que o município deixe de repassar para os 

moradores os benefícios que essa arrecadação traria para a melhoria da cidade, (KOETTKER, 

2010). 

De acordo com Loch (1989) citado por Zancan (1996, p.13) o cadastro técnico está “apoiado 

sempre no sistema cartográfico próprio”, sendo que seus principais objetivos segundo Loch 

(1989) citado por Zancan (1996, p. 15) são: 

 

I. Coletar e armazenar informações descritivas; 

II. Manter atualizado o sistema descritivo das características da cidade; 

III. Implantar e manter atualizado o sistema cartográfico; 

IV. Fornecer dados físicos para o planejamento urbano, amarradas ao sistema 

cartográfico; 

V. Fazer com que o sistema cartográfico e o descritivo gerem as informações necessárias 

à execução de planos de desenvolvimento integrado da urbana; 

VI. Tornar as transações imobiliárias mais confiáveis, pela definição precisa da 

propriedade; 

VII. Colocar os resultados do cadastro urbano à disposição dos diversos órgãos públicos 

envolvidos com a terra; 

VIII. Facilitar o acesso rápido e confiável aos dados gerados pelo cadastro a todos os 

usuários que precisam informações de propriedades urbanas. 

 

Para que os municípios possam reduzir esses problemas imobiliários, torna-se primordial 

um sistema de cadastro tributário completo, com informações coerentes e confiáveis. Com isso, o 

cadastro imobiliário não pode ser visto somente como uma forma de arrecadar tributos municipais 

e no cadastro de imóveis, mas como um sistema que auxilia tanto os proprietários de imóveis, 

empresas, indivíduos comuns, profissionais ligados à área de construção, prestadores de serviços, 



 

 

ou seja, tudo que está ligado ao município necessita de informações válidas e seguras, que 

somente são oferecidas por intermédio de um cadastramento atualizado, (FONSECA, 2010).    

Dispondo de um cadastro municipal atualizado, é possível prever o crescimento da cidade, 

fiscalizando e traçando planos de desenvolvimento de obras, bem como do município, como 

particulares. Tendo acesso a localização de áreas que mais precisem de infraestrutura e de 

planejamento, com informações fáceis, confiáveis e setorizadas, no intuito de solucionar 

problemas comuns, podendo disponibilizar também de atividades fiscais eficientes, que trazem 

inúmeras melhorias para as cidades, (RAMPAZZO, 2012). 

Verificada a importância da análise do cadastramento imobiliário percebe-se que em cidades 

que não possuem o cadastramento atualizado, há a defasagem de informações dos imóveis e de 

arrecadação de impostos, que provocam o não oferecimento de infraestrutura e de benefícios 

básicos aos moradores, que seria a principal finalidade do órgão responsável, no caso, a prefeitura 

municipal local. 

2. Objetivos 

 
Objetivo Geral 

 

Verificar se há obsolescência no último cadastramento imobiliário feito na Rua A, no bairro 

Paracatuzinho, na cidade de Paracatu – Minas Gerais. 

Objetivos Específicos 

 Propor questionários com alguns dos funcionários da Prefeitura Municipal de Paracatu e 

com alguns dos moradores da rua a ser analisada, que vise comprovar a situação atual do 

Cadastro Imobiliário e as solicitações dos moradores; 

 Comparar as discrepâncias dos dados coletados junto a Prefeitura Municipal de Paracatu e 

os dados obtidos com a pesquisa in loco; 

 Verificar se há infraestrutura urbana local (pavimentação, iluminação pública, segurança, 

coleta de lixo, rede de esgoto). 

3. Metodologia 

 

Área de estudo 



 

 

 

A área onde se situa a Rua A, está localizada no bairro Paracatuzinho, na cidade de 

Paracatu – MG e possuía 9.701,52 m², (Figura 01), lançados no sistema quando realizado o 

cadastramento imobiliário no ano de 2001, conforme dados obtidos no Setor de Cadastro e 

Fiscalização Tributária da Prefeitura Municipal.  

Após este lançamento, foi criado pelo proprietário do terreno, o mapa do desmembramento 

dessa área, dando origem a 47 lotes (quarenta e sete), dispondo da abertura das Ruas A, B e C 

(Figura 02). 

 

Figura 01: Capa de quadra: Setor 25, Quadra 31 – Área total do terreno em destaque – Bairro Paracatuzinho. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paracatu. 

 

Figura 02: Mapa do desmembramento dos lotes. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paracatu. 

O mapa do loteamento foi produzido pelo proprietário do terreno, devido o último 

cadastramento realizado na cidade de Paracatu ter ocorrido no ano de 2001, e a criação do 

mapa do desmembramento for subsequente ao cadastramento. No entanto, a área 



 

 

registrada no sistema cadastral da Prefeitura Municipal encontra-se atualmente sem o 

desmembramento de todos os lotes, por não terem sido feitas as regularizações necessárias 

para que os lotes fossem desmembrados, cadastrados e lançados no município.  

É importante ressaltar que o trabalho de pesquisa sucedeu-se apenas com os vinte 

lotes que dão frente para a Rua A, onde foi feita a pesquisa e realizado o roteiro de 

entrevistas com questionários a alguns dos moradores. Na qual, apenas cinco destes lotes 

são desmembrados e regularizados junto a Prefeitura Municipal de Paracatu (Figura 03), 

conforme boletim do cadastro imobiliário – BCI (“conhecido popularmente como 

espelho”).  

 

Figura 03: Lotes que dão frente para a Rua A e são regularizados. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paracatu. 

Materiais e métodos  

 

A parte prática do trabalho deu-se início no dia 8 de Agosto de 2016, na qual foi realizada 

a visita ao Setor de Cadastro Imobiliário localizado na Prefeitura Municipal de Paracatu, para que 

fosse desempenhada uma pesquisa no seu acervo público, onde foram reunidas informações no 

intuito de se fazer um levantamento quantitativo de dados, sendo ele de plantas baixas disponíveis, 

mapas, capa de quadra e BCI (“espelho”) em que mostram quais e quantos imóveis da rua são 

cadastrados, medidas, confrontações, proprietário e características dos imóveis, entre outros. 

Junto dessas plantas foi feita uma catalogação de materiais, com a finalidade de saberem-

se quais foram criados pelo cadastramento ocorrido em 2001, e quais foram criados pelo 



 

 

proprietário do terreno. Também se buscou saber quais serviços de infraestrutura são gerados no 

local de pesquisa. 

Para a formulação do roteiro de entrevistas com questionários, sucederam-se conversas com 

alguns dos funcionários dos setores de cadastro, receita e protocolo, onde decorreram as 

entrevistas, para que os mesmos informassem as maiores adversidades deparadas por eles no 

sistema de cadastro imobiliário e em consequência disso, as contrariedades que surgem diante do 

atendimento aos contribuintes. Ainda foi realizado um estudo do Plano Diretor local e do Código 

de Obras. 

Após sua elaboração, o roteiro de entrevistas com questionários foi aplicado a alguns dos 

funcionários da Prefeitura Municipal de Paracatu, no dia 11 de Agosto de 2016, na busca da 

geração de dados e informações dos mesmos. 

Posteriormente, fez-se uma visita no local de pesquisa, Rua A, no dia 27 de Agosto de 

2016, onde ocorreram algumas verificações e coleta de dados, na qual desenvolveu uma base para 

a criação do questionário que seriam aplicados aos moradores do local, tais como medição de 

testadas de alguns terrenos para que fosse realizada a confrontação e verificação dos dados 

mostrados no mapa do desmembramento obtido na Prefeitura Municipal com os dados obtidos in 

loco, levantamento quantitativo de casas construídas e lotes vagos existentes no local, 

infraestrutura local, estudo fotográfico da área, medição de algumas casas construídas, 

informações relevantes de alguns moradores do local. 

Em seguida montou-se um roteiro de entrevistas com questionários que foi aplicado a alguns 

moradores da Rua A, no dia 29 de Agosto de 2016, a fim de buscar informações para que fosse 

possível inteirar-se de suas opiniões sobre um novo cadastramento imobiliário, solicitações junto à 

Prefeitura Municipal e as melhorias pretendidas por eles para o local. 

Os dois roteiros de entrevistas com questionários foram pensados de modo a respaldar o 

máximo de solicitações possíveis, nos quais abordam as maiores complexidades constatadas pelos 

funcionários no sistema cadastral e as queixas por parte dos contribuintes. Além disso, às 

dificuldades vividas pelos moradores da Rua A, entre outros, a fim de juntar as informações, 

expondo assim às principais reclamações e requisições de ambos. 



 

 

Algumas das perguntas foram formuladas para a escolha de até três alternativas, isto, devido a 

existirem muitas solicitações por parte dos funcionários da Prefeitura Municipal e dos moradores 

da Rua A. Ficando, portanto inexecutável a análise de somente uma resposta. 

Outras perguntas possuem a escolha de uma alternativa por conterem respostas objetivas em 

forma de porcentagem ou nota. 

Com todos os dados coletados, os mesmos foram agrupados e organizados em gráficos e 

imagens, que sucedeu nas análises e interpretações dos resultados obtidos, verificando as 

diversidades encontradas, onde se pôde propor sugestões e estratégias a serem colocadas em 

prática. 

As informações foram coletadas através dos roteiros de entrevistas com questionários acima 

citados, máquina fotográfica, informações de alguns dos respectivos funcionários da Prefeitura 

Municipal de Paracatu e de alguns moradores da Rua A. 

 A pesquisa teve o auxilio do computador para a criação e digitação, livros, anais, artigos, 

monografias, caderno técnico, dissertações e sites online para servirem de auxilio na elaboração 

do mesmo. 

4. Resultados e Reflexões 

 

Roteiro de entrevista com questionário - 01: Funcionários da Prefeitura Municipal de 

Paracatu 

 

O primeiro roteiro de entrevistas com questionários foi realizado com alguns funcionários 

da Prefeitura Municipal, onde o mesmo aborda em cinco perguntas, as maiores dificuldades dos 

funcionários diante do sistema de cadastro imobiliário, atendimento aos contribuintes e 

solicitações de ambos. 

Através dos dados coletados foi possível se fazer uma análise quando feita a pergunta nº 

01, onde questiona “Quais os maiores benefícios que um novo cadastramento imobiliário traria a 

cidade de Paracatu – Minas Gerais”. Verifica-se diante das respostas às quais os funcionários 

responderam que os maiores benefícios seriam as informações autênticas e seguras sobre as 

dimensões dos lotes; regularização de lotes e edificações; e o acesso rápido e confiável aos dados 



 

 

pelo sistema de cadastro imobiliário. Nesta pergunta cada entrevistado pôde escolher até três 

respostas. 

Analisando a pergunta nº 02, onde foi questionado “Quais as maiores dificuldades 

encontradas pelos contribuintes ao requererem a regularização de lotes e/ou edificações na 

Prefeitura Municipal de Paracatu – Minas Gerais” o que mais chama atenção é que quase 100% 

dos entrevistados responderam que o alto custo de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens 

Imóveis) é o que mais restringe as transmissões e regularizações a fins de IPTU e escritura, 

seguido de invasões de lotes ou proprietário desconhecido; e a ausência de contrato de compra e 

venda. Nesta pergunta cada entrevistado pôde escolher até três respostas. 

É importante ressaltar que imóveis que se encontram lançados no sistema de cadastro 

imobiliário como desconhecido, e que esteja em processo de regularização, requerer-se que 

apresente cadeia de no mínimo dois contratos de compra e venda para lotes vagos e no mínimo 

dois contratos de compra e venda e uma conta de água ou energia em nome do requerente, para 

imóveis construídos, conforme informação adquirida no Setor de Cadastro Imobiliário da 

Prefeitura Municipal de Paracatu.  

O que dificulta mais ainda as regularizações, pois boa parte dos contribuintes não possui a 

cadeia completa de contratos, os perderam, ou até mesmo dispõem de imóveis invadidos. Gerando 

assim construção de imóveis ilegais, com ligações de água e energia fora das normas 

regulamentadas pelos órgãos e empresas responsáveis. 

Sobre os resultados encontrados, o alto custo do ITBI ainda é o que impede muitas pessoas 

de regularizarem seus lotes e edificações. Vários contribuintes alegam que já pagam o IPTU e que 

o valor da taxa de ITBI é imoderado, por isso deixam de regularizar seus lotes e edificações, 

segundo informações coletadas no Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal. 

A pergunta nº 03 na qual foi questionado “Quais às maiores infrações ao Código de Obra, 

encontradas na cidade de Paracatu – Minas Gerais” os funcionários responderam que as maiores 

infrações são o avanço das construções em áreas destinadas às calçadas - tendo as mesmas que 

possuir afastamento mínimo de 1,50 m, construção de rampas para entrada de veículos avançando 

o perímetro destinado a via de tráfego e a construção em 100% do lote, já que na maioria dos 

casos deve-se fazer o cumprimento de no máximo 70% de área construída e no mínimo 15% de 

área permeável, podendo ser esse espaço gramado ou de piso intertravado, obedecendo à 



 

 

legislação de cada zona de assentamento, conforme previsto no Código de Obra Municipal da 

cidade de Paracatu -  Minas Gerais. 

Esses resultados comprovam que há o descumprimento do Código de Obras Municipal, 

onde boa parte das casas na cidade de Paracatu é construída com mais de 70% de ocupação do lote 

e menos de 15% de área permeável, contando ainda com o avanço das rampas na via de tráfego e 

com o afastamento mínimo de calçada não sendo respeitado, e que pode ser visto nas construções 

localizadas na Rua A. 

A análise seguinte, de pergunta nº 04, questiona “Qual o percentual de contribuintes que 

não conseguem localizar seu lote e/ou residência, em razão do cadastro imobiliário estar 

desatualizado” teve como maior parte das respostas sendo de 60% a 80% de contribuintes que não 

conseguem localizar seu lote e/ou residência. Nesta pergunta cada entrevistado pôde escolher 

somente uma resposta. 

Em razão de o último cadastramento ter ocorrido em 2001 e já ter se passado 15 anos, há 

divergências no sistema de cadastro imobiliário, por isso existem contribuintes que não 

conseguem localizar seus imóveis por várias razões, entre elas, o lote ter sido cadastrado como 

uma área maior, na qual não se encontra desmembrada; lotes lançados e cadastrados com 

proprietário desconhecido; invasão de lotes de terceiros, áreas verdes e áreas institucionais 

(pertencentes ao município); construções feitas após o cadastramento; entre outros, conforme 

informações coletadas no Setor de Cadastro Imobiliário. 

Na pergunta nº 05, quando questionado “Qual o nível de desatualização que se encontra o 

cadastro imobiliário”, grande maioria respondeu que está entre 60% a 80% a desatualização do 

cadastro imobiliário. Nesta pergunta cada entrevistado pôde escolher somente uma resposta. 

Esta desatualização cadastral prejudica tanto o município, com o não recolhimento de 

IPTU de grandes áreas - áreas essas que in loco já são desmembradas, mas no sistema encontram-

se como uma área total, e que os moradores não pagam o imposto pelo fato de não estarem 

regularizadas - como também a população, com a não regularização dos lotes e edificações de sua 

propriedade, medidas incorretas e até mesmo na transferência indevida de imóveis. 

Causa disso são as divergências encontradas pelos contribuintes nas dimensões e 

confrontações, não localização dos seus imóveis e não lançamento de novas construções que não 

possuem Habite-se – a certidão de habite-se é o que comprova que o imóvel foi construído de 



 

 

acordo com as legislações e determinações vigentes no Código de Obras do município e 

estipuladas pela prefeitura para que seja feita a aprovação dos projetos. 

É função de o engenheiro civil acercar-se de suas responsabilidades a partir do momento 

em que ele se torna responsável técnico de uma obra. Pois para isso, é preciso que seja feito o 

projeto arquitetônico para aprovação na prefeitura e em decorrência, a emissão da certidão de 

Habite-se. 

Sendo que quando feito um projeto, o engenheiro além de verificar as dimensões in loco, 

deve também verificar as dimensões corretas do imóvel, suas confrontações, afastamentos, através 

do BCI, que deve estar atualizado para não haverem erros tanto de medidas, como de execução. 

Imóveis construídos em áreas não cadastradas fazem com que a população construa de 

forma irregular e ilegal e não busquem a aprovação de projetos e o Habite-se, por saberem que 

não será liberado, o que ocasiona a não normalização de suas construções. 

 

Roteiro de entrevista com questionário - 02: Moradores da Rua A 

 

O segundo roteiro de entrevistas com questionários foi realizado com alguns dos 

moradores da Rua A, no bairro Paracatuzinho, tendo o mesmo cinco perguntas a fim de 

comprovar suas solicitações e seus pontos de vista sobre o cadastro imobiliário e buscar 

informações e opiniões.  

Na pergunta nº 01, quando questionado “Quais as maiores dificuldades encontradas ao 

requererem a regularização de lotes e/ou edificações junto a Prefeitura Municipal de Paracatu – 

Minas Gerais?”, as respostas mais escolhidas foram alto custo de ITBI; requerer número das 

edificações, corte de asfalto, ligação de energia para lotes e/ou edificações; invasão de lotes e/ou 

proprietário desconhecido. Nesta pergunta cada entrevistado pôde escolher até três respostas. 

Percebe-se que o alto custo do ITBI é o que mais delimita as regularizações, tanto do ponto 

de vista dos funcionários da Prefeitura Municipal, como dos moradores do objeto de estudo, Rua 

A. Seguido do requerimento de número para edificações, corte de asfalto e ligação de energia, em 

que há a necessidade do proprietário do lote e/ou imóvel fazer o requerimento no protocolo da 

Prefeitura Municipal, munido de RG, CPF, documento do imóvel e BCI (“espelho”) em seu nome, 

segundo informações repassadas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, caso contrário 



 

 

não é feita a liberação do que for solicitado. Em terceiro lugar há as invasões de lotes e/ou 

proprietário desconhecido, que assim como o alto custo de ITBI, é um fator que impossibilita as 

regularizações. Pois, uma vez que há a invasão do lote, somente é possível fazer a transferência do 

imóvel com a cadeia de contratos, iniciando-se do proprietário cadastrado até o último comprador, 

conforme informado no Setor de Cadastro Imobiliário. 

Na pergunta de nº 02, foi questionado “Um novo cadastramento imobiliário traria o 

aumento no recolhimento dos impostos do IPTU, em razão do aumento de lotes e edificações 

cadastradas. Onde deveria ser feito os investimentos desses impostos?”. Nesta pergunta cada 

entrevistado pôde escolher até três respostas. 

As maiores reivindicações dos moradores que responderam os questionários é que os 

investimentos desses impostos recolhidos fossem revestidos em segurança, saúde e educação. 

Visto que conforme informado, a Rua A é um local perigoso e acontecem vários assaltos e há 

pouco policiamento no local. Bem como, segundo eles, a saúde e educação poderiam ser melhores 

do que se encontra atualmente. 

Quando questionado na pergunta nº 03 “Quais os benéficos não gerados ou pouco gerados 

na sua rua (Rua A)?”, os moradores responderam com unanimidade que são a iluminação pública 

e segurança, seguido da coleta de lixo. Nesta pergunta cada entrevistado pôde escolher até três 

respostas. 

Quando houve a visita ao local, pôde-se perceber que a rua não possui iluminação pública, 

mesmo havendo no local os postes de energia para colocação das lâmpadas, como se observa na 

figura 04. 

 

Figura 04: Postes de energia sem disposição de lâmpadas. 

Fonte: O autor. 



 

 

Os moradores afirmam que embora não haja a iluminação, ainda assim é cobrada a taxa de 

iluminação pública na conta de energia. 

Sobre a segurança, eles afirmam que são frequentes os assaltos na rua, já que o local não é 

iluminado, o que favorece os roubos e furtos repetidamente. 

A coleta de lixo ocorre duas vezes por semana. Mas antes, conforme informado, o 

caminhão de lixo só passava na rua de cima, tendo os moradores que se descolarem a fim de 

colocarem seus lixos para coleta. 

Quando perguntado na questão de nº 04 “De 0 a 10, onde 0 é muito ruim e 10 é ótimo, qual 

seu grau de satisfação em relação às solicitações feitas junto a Prefeitura Municipal de Paracatu – 

Minas Gerais?”, boa parte respondeu que é bom seu grau de satisfação, mesmo com  algumas 

solicitações não atendidas, como por exemplo, a iluminação pública. Nesta pergunta cada 

entrevistado pôde escolher apenas uma resposta. 

Ao se questionar na pergunta nº 05 “Quais os maiores benefícios que um novo cadastramento 

imobiliário traria a cidade de Paracatu – Minas Gerais?”, os moradores responderam que seriam as 

regularizações de lotes e edificações; facilidade nas transmissões de bens imóveis, pela definição 

precisa dos imóveis; e informações autênticas e seguras sobre dimensões de lotes, confrontações, 

divisas e legitimidade da posse de um imóvel. 

Eles admitem que um novo cadastramento seria de grande ajuda e importância por regularizar 

seus lotes e edificações, tornando mais fáceis e seguras às transmissões de compra e venda, em 

decorrência disso a geração de capital. Além de tornar a localização de seus lotes e/ou imóveis no 

sistema cadastral mais precisa e definida. 

Ao analisar os dois questionários, pode-se perceber que os funcionários da Prefeitura 

Municipal de Paracatu e os moradores da Rua A, que responderam ao roteiro de entrevista com 

questionários, vêem a necessidade de um novo cadastramento imobiliário na cidade de Paracatu 

por trazer melhorias diretas e por ser de grande valia, pois auxilia tanto os órgãos responsáveis na 

localização e solução de problemas, como a população como a regularização de seus lotes e 

edificações. Trazendo melhorias para a cidade com o recolhimento de IPTU das edificações e 

lotes que ainda não são lançados no sistema, gerando renda para o aumento do fornecimento de 

infraestrutura urbana e a possibilidade de compra e venda de novos imóveis, ou seja, a geração de 

capital. 



 

 

 

Obsolescência no cadastro imobiliário 

 

Previamente, ao dar-se início no trabalho, foi realizado o recolhimento de algumas 

informações referentes à Rua A, junto a Prefeitura Municipal de Paracatu, e, em seguida feita à 

visita ao local de pesquisa. 

O trabalho de pesquisa sucedeu-se apenas com os vinte lotes que dão frente para a Rua A, 

onde foi feita a pesquisa e realizado o roteiro de entrevistas com questionários a alguns dos 

moradores. Na qual, apenas cinco destes lotes são desmembrados e regularizados junto a 

Prefeitura Municipal de Paracatu. 

Quando feita a visita no local, percebeu-se que a área que no Setor de Cadastro Imobiliário 

da Prefeitura Municipal encontra-se lançada como um todo e sem o desmembramento de todos 

dos lotes, atualmente está quase toda desmembrada e ocupada por construções.  

Dos vinte lotes que dão frente para a Rua A, somente três lotes estão vagos no lado direito, 

e seis lotes vagos do lado esquerdo, (Figura 05), sendo todos os outros ocupados por construções. 

Demonstrando assim que existem discrepâncias entre o cadastro imobiliário e a situação in loco. 

Que consequentemente trás o não recolhimento de IPTU destas construções por não estarem 

lançadas no sistema e a obsolescência do cadastro imobiliário. 

 

Figura 05: Mapa dos lotes que se encontram vagos na Rua A. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paracatu. 

Fotos tiradas do local comprovam as divergências encontradas, ou seja, a existência de 

construções que não apresentam nas plantas do Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de 



 

 

Paracatu, conforme pode ser visto na figura 06, que mostra o lado direito da rua, e a figura 07 o 

lado esquerdo. 

 

Figura 06: Lado direito da Rua A. Fonte: O autor. 

 

Figura 07: Lado esquerdo da Rua A. Fonte: O autor. 

Que também pode ser observado pela imagem aérea obtida no Google Maps, (Figura 08). 

 

Figura 20: Imagem aérea do local de estudo. Fonte: Google Maps. 

Percebe-se então que pela área em estudo possuir construções locais, a Prefeitura 

Municipal deixa de arrecadar tributos de IPTU das construções, que poderiam ser revertidos para 

a melhoria tanto da infraestrutura local, como em outras partes da cidade. 



 

 

O que também faz com que a cidade não tenha um cadastro imobiliário atualizado, por 

essas construções não estarem lançadas no sistema. 

 

Infraestrutura urbana local 

 

Quando realizada a visita in loco para estudo e coleta de dados, verificou-se a existência de 

alguns itens de infraestrutura local da Rua A, como a pavimentação, onde se percebeu há a 

presença da pavimentação da área de estudo e ruas adjacentes ao local. A iluminação pública não 

é feita mesmos havendo a disposição de postes para colocação de lâmpadas - alguns moradores 

informaram que já foram feitos protocolos junto a Prefeitura Municipal de Paracatu para 

requerimento da iluminação, mas todos sem sucesso. Em virtude da não iluminação pública, há a 

ocorrência de vários furtos e roubos no local na parte da noite, conforme informado por alguns 

moradores, ou seja, a rua não possui segurança.  

A coleta de lixo é feita duas vezes por semana e existe rede de esgoto local. 

Ou seja, mesmo com o não recolhimento de IPTU das construções existentes na Rua A, a 

Prefeitura Municipal faz a distribuição e fornecimento de infraestrutura local. Tendo apenas como 

reclamação principal dos moradores, a não iluminação pública, que em sua decorrência gera a 

falta de segurança na rua. 

 

5. Considerações Finais 
 

Conclui-se que há a presença de divergências entre o cadastro imobiliário e a situação in loco 

a partir da verificação da existência de construções no local, onde no cadastro imobiliário 

apresenta-se como lote vago, o que resulta no não recolhimento de IPTU destas construções por 

não estarem lançadas no sistema e a obsolescência do cadastro imobiliário.  

Com a existência destas construções, a Prefeitura Municipal deixa de fazer o recolhimento do 

IPTU das construções que ainda não são lançadas, sendo que esses impostos poderiam ser 

revestidos para atender as solicitações e necessidades da população local e de outras partes da 

cidade, com o aumento do fornecimento de infraestrutura urbana. 
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RESUMO: A sustentabilidade na construção civil tem sido discutida muito mais a cada ano. O 

desenvolvimento sustentável deve satisfazer as necessidades humanas sem reduzir os recursos 

naturais e incorporando aspectos sociais, econômicos e ecológicos. Em vista disso, foi analisada a 

viabilidade da implementação de um sistema com painéis fotovoltaicos para que seja gerado energia 

a uma edificação já existente. O uso da energia solar é viável em praticamente todo o território do 

Brasil por causa de suas condições tropicais. O principal objetivo desta pesquisa é investigar a 

possibilidade de instalação do dispositivo mencionado e como sua implementação pode se 

transformar em um bom investimento no longo prazo. 

 

Palavras-chave: Viabilidade; Energia solar; Painéis fotovoltaicos 

 

ABSTRACT:  Sustainability in construction has been discussed much more each year. 

Sustainable development must meet human needs without reducing natural resources and 

incorporating social, economic and ecological aspects. In view of this, the feasibility of the 

implementation of a system with photovoltaic panels was analyzed in order to generate 

energy to an existing building. The use of solar energy is feasible in practically the whole 

territory of Brazil because of its tropical conditions. The main objective of this research is 

to investigate the possibility of installing the mentioned device and how its 

implementation can turn into a good investment in the long term. 

 

Keywords: Feasibility; Solar energy; Photovoltaic panels. 

INTRODUÇÃO 

  

A busca por fontes renováveis de energia vem se tornando cada vez mais necessária, após 

o conceito de sustentabilidade ter sido mais desenvolvido e aplicado na sociedade. A energia solar 
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tem uma relação com todos os tipos de interação e conversões que é realizado com a interação dos 

alvos na terra com o Sol. Praticamente toda energia que é usada pela humanidade é proveniente do 

Sol, o que o faz ser caracterizado como a principal fonte de energia do planeta (VILLALVA; 

GAZOLI, 2013). 

O sistema fotovoltaico possui módulos geradores, que podem ser instalados de várias 

formas, o que faz a ligação são os cabeamentos elétricos, também temos conversores, inversores e 

controladores de cargas e outros dispositivos de proteção, controle e supervisão. Quando o sistema 

tem foco em armazenar energia se tem as baterias e caso este sistema for ligado à rede não é 

necessário se ter baterias (CRESESB, 2014). 

Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo analisar qual a viabilidade de 

instalação de painéis de energia fotovoltaicos para microgeração de energia elétrica em uma 

edificação composta por quatro moradores. A justificativa para tal tratativa é que até hoje não é 

conhecida outra fonte de energia menos finita e poluente como a radiação solar (LOPEZ, 2012), 

por isso a necessidade de conscientização dessa utilização. 

A problemática que envolve a abordagem está ligada a investigação da viabilidade de se 

instalar ou não painéis fotovoltaicos para gerar energia elétrica. Para isso foi utilizada uma 

metodologia de analise, pesquisa e comparação de dados que demostrem a economia conseguida a 

partir da instalação. Na conclusão podem ser observadas as vantagens e desvantagens dessa 

possível instalação. A partir dessa realização é possível observar a relevância acadêmica e social 

que o tema tem como atributo, uma vez que diante do cenário atual é preciso criar meios de 

aumentar a utilização de fonte de energia cada vez menos poluentes e oriunda de recursos 

inesgotáveis.  

7. Objetivos 
 

Analisar qual a viabilidade de instalação de painéis de energia fotovoltaicos para 

microgeração de energia elétrica em uma edificação composta por quatro moradores. 

8. Metodologia 
 

A metodologia utilizada consiste em um método de coleta de dados a partir de visitas e 

levantamentos responsáveis pela construção do projeto de viabilidade de instalação do sistema 



 

 

fotovoltaico. Inicialmente foram analisados os eletrodomésticos existentes na residência e o 

histórico de consumo a partir das contas de luz mais recentes para se levantar os materiais e o 

custo de instalação do sistema. 

Realizado o orçamento foi feito o cálculo da viabilidade de instalação, comparando o gasto 

mensal e o quanto seria economizado após a instalação do sistema, além do tempo em que haveria 

o retorno do atual investimento. 

Com base nos dados fornecidos no orçamento e coletados na residência, o material foi 

apresentado ao proprietário para que ele fizesse uma avaliação se seria viável a instalação 

atualmente ou se esta seria feita no futuro. 

9. Resultados e Reflexões 
 

Para se estimar o consumo médio mensal de energia elétrica da residência, que é 

enquadrada como de baixa tensão, no grupo de tarifas B1-Residencial normal, foi solicitado ao 

proprietário a conta de energia mais recente, pois na conta vem o histórico de consumo de um ano. 

Desta forma pode ser feito o orçamento e levantamento dos materiais que serão usados no sistema 

que vai ser instalado na residência.  

A residência em questão tem um consumo mensal médio de 360 kW/mês e é pago uma 

tarifa de R$ 0,82, sendo assim é gasto em média com energia o valor de R$ 295,00 por mês, o que 

mostra que a mesma tem um gasto muito alto mensal apenas com energia.  

Com estes dados em mãos foi passado para algumas empresas fazerem o orçamento de 

quanto ficaria para ser feito a instalação do sistema de energia solar, para que fosse feito uma 

análise de qual das empresas iria ser usado para parâmetro do projeto, visando um custo mais 

baixo de instalação. A empresa escolhida como tendo o custo mais viável se encontra na mesma 

cidade da edificação. 

Foi mostrado dimensionamento estipulado, de acordo com o levantamento realizado 

anteriormente com a conta de luz que foi enviada, para a instalação de um sistema fotovoltaico 

conectado à rede, onde a demanda da produção de energia fosse maior que o consumo atual da 

residência, pois tem meses que a incidência de sol é menor, sendo assim a geração tem que 

sempre suprir o necessário e as futuras necessidades dos moradores, conforme é apresentado na 

Tabela 1. 



 

 

Tabela 1: Levantamento Sistema Fotovoltaico 

Capacidade do sistema 2,5 kWp 

Produção média estimada/mês 367 kWh/mês 

Área necessária 20 m² 

Quantidade de módulos de 260W 10 260 WP 

Número de inversores 1 und 

Peso por m² dos módulos 18 KG 

Fonte: Empresa (Adaptado) 

 

A residência possui um consumo médio mensal de 360 KW/mês, o sistema de energia 

fotovoltaica foi dimensionado para uma média de geração de 367 KW/mês, onde supri 100% a 

necessidade desta residência, na Tabela 2 é mostrado o consumo e a geração com o sistema 

fotovoltaico no período de 12 meses, mostrando a produção mensal do sistema. 

Tabela 2: Consumo e geração do sistema 

Mês da geração Geração em KW 

Janeiro 412 

Fevereiro 400 

Março 388 

Abril 351 

Maio 329 

Junho 324 

Julho 356 

Agosto 369 

Setembro 364 

Outubro 375 

Novembro 379 

Dezembro 402 

Consumo Anual 4320 

Geração Anual 4449 

Fonte: Empresa (Adaptado) 

 

O sistema de produção de energia solar fotovoltaica foi dimensionado especificamente 

para esta residência, com isso foi apresentado apenas o que era necessário ser colocado de acordo 

com as necessidades que já tinham sido passadas e atendendo o levantamento apresentado na 



 

 

Tabela 1. O mesmo ficou orçado com o valor de R$ 22.500,00, dentro deste orçamento foi 

apresentado os itens que são apresentados na Tabela 3.  

Tabela 3: Composição do orçamento 

Item Quantidade Descrição 

1 10 Módulo solar Canadian 260W 

2 1 Inversor Fronius 2.5 

3 1 

Kit de materiais eletricos, 

aterramento e insumos de 

instalação 

4 1 
Montagem, projeto e acessibilidade 

à concessionaria 

5 1 Comissionamento e testes 

6 1 Estrutura de alumínio 

Fonte: Empresa (Adaptado) 

 

Conforme a Tabela 4, onde é feito o cálculo de retorno do investimento com base no 

quanto o morador da residência ira deixar de pagar usando o sistema de produção de energia 

fotovoltaico anualmente. Com base em todos levantamentos feitos, pode ser feito uma 

comparação, onde a vida útil dos painéis fotovoltaicos é de 25 anos onde em 5 anos o sistema já 

teria sido pago, o usuário terá 20 anos de energia considerada de baixo custo, ou seja, quase 

gratuita. Depois destes 25 anos o sistema ainda faz a geração de energia, mas com um rendimento 

menor e mesmo assim o sistema já estaria quitado. 

 

Tabela 5: Calculo de retorno de investimento 

Ano Valor Mensal Ajuste Anual Valor pago anualmente 

1 R$ 295 10% R$ 3.540 

2 R$ 324 10% R$ 3.888 

3 R$ 356 10% R$ 4.272 

4 R$ 392 10% R$ 4.704 

5 R$ 431 10% R$ 5.172 

6 R$ 474 10% R$ 5.688 

7 R$ 521 10% R$ 6.252 



 

 

8 R$ 573 10% R$ 6.876 

9 R$ 630 10% R$ 7.560 

10 R$ 693 10% R$ 8.316 

11 R$ 762 10% R$ 9.144 

12 R$ 838 10% R$ 10.056 

13 R$ 922 10% R$ 11.064 

14 R$ 1.014 10% R$ 12.168 

15 R$ 1.115 10% R$ 13.380 

16 R$ 1.226 10% R$ 14.712 

17 R$ 1.349 10% R$ 16.188 

18 R$ 1.484 10% R$ 17.808 

19 R$ 1.632 10% R$ 19.584 

20 R$ 1.795 10% R$ 21.540 

Total R$ 201.912 

Fonte: Autor 

10. Considerações Finais 
 

 Ao considerar que o tempo de retorno foi estimado em 5 anos e a vida útil média do 

sistema fotovoltaico é de 25 anos, conclui-se que a instalação deste sistema torna-se 

financeiramente viável, podendo levar em conta que hoje temos uma linha de crédito especial para 

pessoas físicas e jurídicas para que seja feito a instalação deste tipo de sistema.  

Analisando o desenvolvimento e os resultados deste trabalho, pode-se concluir que a 

energia solar vem sendo bastante utilizada, e apresenta uma série de vantagens de sua utilização, 

uma das grandes vantagens é ser uma fonte limpa e renovável. Já a desvantagem é o custo de 

instalação, que no Brasil ainda tem um custo bastante elevado, devido a importação dos 

equipamentos. Foi mostrado que a instalação do sistema é viável, mas o tempo do retorno é muito 

longo, o que as vezes deixa o projeto inviável financeiramente. 

Os painéis fotovoltaicos com a tecnologia de cristais de silício para gerar eletricidade em 

residências, ainda não é viável a curto prazo, mas quando este sistema é conectado à rede o tempo 

de retorno diminui muito, o que pode tornar este sistema viável, mas depende do projeto que será 

analisado. 
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RESUMO:A doença de chagas é um importante problema de saúde pública, mesmo com o controle 

de sua transmissão é uma condição crônica muita das vezes negligenciada. É uma doença 

provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos hematófagos chamados 

barbeiros. Existem outras formas de transmissão doença: transmissão congênita, transfusão 

sanguínea e transmissão por via oral. O parasito se desenvolve no organismo do homem 

provocando quadros agudos e crônicos. No Brasil, a maioria dos chagásicos se encontra na fase 

crônica da doença, com alterações no coração e intestino. A construção deste trabalho foi de grande 

importância pelo que já é abordado em outros estudos, onde a sorologia positiva prevalece na 

população idosa. 

 

Palavras-chaves: Doença de Chagas, Trypanosoma cruzi, Epidemiologia, Saúde Pública 

 

ABSTRACT: Chagas disease is an important public health problem, even with the control of its 

transmission is a chronic condition often neglected. It is a disease caused by the protozoan 

Trypanosoma cruzi and transmitted by hematophagous insects called barbers. There are other 

forms of disease transmission: congenital transmission, blood transfusion and oral transmission. 

The parasite develops in the human organism causing acute and chronic conditions. In Brazil, 

most chagasic patients are in the chronic phase of the disease, with changes in the heart and 

intestine. The construction of this work was of great importance for what has already been 

approached in other studies, where positive serology prevails in the elderly population. 

 

Key words: Chagas Disease, Trypanosoma cruzi, Epidemiology, Public Health. 
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A tripanossomíase humana encontrada nas Américas é conhecida por doença de Chagas, 

tripanossomíase (ou tripanossomose) americana, e tem por agente etiológico o Trypanosoma 

cruzi, flagelado que determina no homem quadros clínicos com características e conseqüências 

diversas. (REY, 2010) 

É uma antropozoonose freqüente nas Américas, principalmente na América Latina. Esse 

protozoário e a doença foram descobertos e descritos pelo grande cientista Carlos Ribeiro 

Justiniano das Chagas. A partir daí, Carlos Chagas procurou incessantemente aquele protozoário 

no sangue de pessoas e animais residentes em casas infestadas por barbeiros. O cientista estudou 

ainda a morfologia e a biologia do parasito no hospedeiro vertebrado e invertebrado e denominou-

o Trypanosoma cruzi. (NEVES et al., 2002). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 21 países tropicais onde a doença de 

chagas é endêmica, aproximadamente 15 milhões de pessoas estão infectadas e cerca de 28 

milhões permanecem expostos ao risco de infecção. Indivíduos infectados vivendo em regiões 

endêmicas e não endêmicas, geram a possibilidade de novos casos, por meio de mecanismos 

alternativos de transmissão de Trypanosoma cruzi, particularmente através das vias congênitas e 

transfusionais. Além disso, a persistência, de focos silvestres tornou-se cada vez mais 

correlacionada com a transmissão oral da doença de chagas humanas, com cerca de 100 novos 

casos por ano. (FERREIRA, 2010). 

A alteração do ciclo silvestre da doença, principalmente as florestas, e a migração da 

população humana dentro de cada país, influenciam a epidemiologia de todas as doenças 

transmissíveis, incluindo a doença de chagas. Ao longo das ultimas décadas houve um aumento no 

número de pessoas infectadas vivendo em áreas urbanas. Este aumento aconteceu principalmente 

devido as migrações das zonas rurais e em segundo lugar, devido às transfusões sanguíneas. 

(FERREIRA, 2010).        

Tem como formas de transmissão: a) transmissão pelo vetor; a infecção ocorre pela 

penetração de tripomastigostas metacíclicos em solução de continuidade da pele ou mucosa 

íntegra. B) transfusão sanguínea; esta importância é maior ainda nas grandes cidades, onde é alta a 

prevalência da infecção. C) transmissão congênita; a transmissão ocorre quando existem ninhos de 

amastigotas na placenta. D) acidentes de laboratório; a contaminação pode se dar por contato do 

parasito com a pele lesada, mucosa oral ou ocular ou auto inoculação. E) transmissão oral; pessoas 



 

 

ingerindo alimentos contaminados com fezes ou urina de triatomíneos infectados. F) transplante; 

este mecanismo de transmissão pode desencadear fase aguda grave, pois o individuo que recebe o 

órgão transplantado infectado toma drogas imunossupressoras e, consequentemente, torna-se 

menos resistente á infecção. (NEVES et al., 2002). 

A tripanossomíase americana, conhecida como doença de Chagas, cujo ciclo de vida 

envolve hospedeiros mamíferos (incluindo humanos) e insetos vetores (várias espécies de 

triatomíneos). Esta doença tipicamente tropical é encontrada em todo continente americano. O 

parasito é capaz de infectar e se multiplicar no interior de diferentes células do hospedeiro, 

incluindo macrófagos, células da musculatura lisa e esquelética, fibroblastos e neurônios. A 

primeira reação à infecção pelo T. cruzi é inflamação local que se deve à ruptura de células 

parasitadas. (FERREIRA, 2010). 

Desde os trabalhos iniciais de chagas, reconhecem-se, na doença que tem seu nome, duas 

formas clinicas: a aguda e a crônica. Os sintomas da forma aguda aparecem após um período de 

incubação de 1 a 2 semanas. Em grande numero de casos, os sintomas iniciais são os complexos 

cutaneoganglionar de Basso e o oftalmoganglionar de massa (sinal de Romanã). Não sucumbindo 

à forma aguda, o doente passa à forma crônica, cuja sintomatologia tem como substrato as 

seqüelas lesionais da forma aguda, agora em fase proliferativa em determinados setores do 

organismo e degenerativa em outros. Alguns autores classificam a forma crônica da doença de 

chagas em cardíaca, nervosa e digestiva. (MORAIS, 2008).  

O tratamento da doença de chagas vem sendo estudado por vários especialistas do Brasil e 

de outros países, sem que se tenha conseguido chegar a resultados práticos definitivos. A 

avaliação da eficácia terapêutica por qualquer medicamento, até o momento é um problema não 

solucionado. (MORAIS, 2008).  

 

Justificativa 

Muitos fatores influenciam a susceptibilidade das populações a infecções, entre eles, o 

aumento no número de pessoas exposta a um determinado fator de risco específico, e isto pode 

resultar no problema de saúde pública. Entretanto, quando a atenção é dada às populações com 

grande susceptibilidade a infecção, o organismo causador da enfermidade que não poderia de 

outra forma ser reconhecido como patógeno, pode assim ser identificado (COURA, 2003). 



 

 

A doença de Chagas continua sendo um importante problema de saúde púbica em algumas 

regiões do Brasil tornando-se então necessária a melhor compreensão da dinâmica de veiculação e 

da rota de propagação parasito-hospedeiro, para um controle efetivo. 

Esse trabalho é importante para realizar o rastreamento da Doença de Chagas na 

Comunidade Quilombola, associando os casos positivos da doença crônica com as condições de 

habitação desses povos no início da formação do Quilombo. 

Hipóteses 

 

H0: Existem casos de Doença de Chagas na Comunidade Quilombola. 

H1: Não existem casos de Doença de Chagas na Comunidade Quilombola. 

H3: Podem-se relacionar os casos da Doença de Chagas com as condições de moradia. 

H4: Não se pode relacionar os casos da Doença de Chagas com as condições de moradia. 

Objetivos 
 

Objetivo Geral 

 

Avaliar a incidência da Doença de Chagas no povoado São Domingos, no município de Paracatu-

MG, por teste de hemaglutinação indireta. 

 

Objetivo Específico 

 

Realizar uma entrevista com os moradores do povoado São Domingos; 

Aplicação de um questionário para avaliar dados sociais, econômicos, comportamentais e 

ambientais dos mesmos; 

Realizar a coleta de sangue para o teste de hemaglutinação; 

 Correlacionar os resultados laboratoriais com dados científicos; 

 Divulgar os resultados da pesquisa. 

Metodologia 

 

Tipo de estudo 



 

 

 

A pesquisa de campo é utiliza para conseguir informações e/ ou conhecimentos sobre 

algum problema, buscando obter uma resposta ou uma hipótese que se queira comprovar. 

(MARCONI; LAKATOS, 2007). 

A pesquisa é quantitativa com a finalidade de delinear e analisar características de fatos ou 

fenômenos. Podem ser utilizados métodos formais, mas que se aproximam dos projetos 

experimentais com objetivo de disponibilizar dados para a verificação das hipóteses. (MARCONI; 

LAKATOS, 2007). 

O estudo quantitativo possui o diferencial de garantir uma precisão dos trabalhos 

pesquisados, levando a um resultado com uma margem pequena de distorção. (DALFOVO; 

LANA; SILVEIRA; 2008). 

 

Local de Estudo 

 

A comunidade quilombola de São Domingos localiza-se no município de Paracatu, no 

Noroeste de Minas Gerais. 

 

Caracterização do município 

 

O trabalho será realizado na cidade de Paracatu, no noroeste de Minas Gerais. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2010, o município de Paracatu esta 

localizado na região sudeste, microrregião Noroeste do Estado de Minas Gerais, sendo o terceiro 

maior município do estado com uma extensão territorial de 8.229 Km
2
. Possui uma população de 

aproximadamente 84.718 habitantes. Localiza-se a 220 km de Brasília-DF e a 498 km de Belo 

Horizonte – MG. Delimitado ao Norte com o Município de Unaí, a Leste com o Município de 

João Pinheiro e Lagoa Grande, ao Sul com os Municípios de Vazante e Guarda-Mor, e a Oeste faz 

divisa com o Estado de Goiás. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2010). 

 

Caracterização do local de estudo 



 

 

 

A comunidade quilombola se localiza no município de Paracatu-MG, a apenas 3 km do 

centro da sede. É povoada por aproximadamente 400 pessoas que estão distribuídas em 69 

famílias. (CEDEFES, 2013). 

O quilombo é uma comunidade bastante organizada, conta com uma Associação de 

Moradores e a Associação de Quilombolas de São Domingos. A proximidade com o município de 

Paracatu facilita o acesso aos serviços públicos. Conta também com a presença de agente de saúde 

e visita mensal de um médico, possui luz elétrica, telefone público e coleta de lixo pela prefeitura. 

(CEDEFES, 2013). 

A comunidade quilombola de São Domingos encontra-se no local há mais de duzentos 

anos, quando Paracatu formou-se pela expansão da fronteira mineradora e foi reconhecida como 

quilombola pela Fundação Cultural Palmares. (CEDEFES, 2013). 

A economia da comunidade esta baseada em trabalhos agrícola (o açafrão é um produto 

tradicionalmente comercializado), criação de gado leiteiro, emprego fora da comunidade e 

produção nos equipamentos coletivos de beneficiamento existentes no local (casa de farinha, 

moinho de cana e olaria). Algumas moradoras realizam atividades artesanais de cestarias e 

produção de doces. (CEDEFES, 2013). 

 

Delimitação da População alvo 

 

A pesquisa foi realizada com pessoas de ambos os sexos, da faixa etária de acima de 50 

anos que fazem parte da Associação dos Quilombolas do município de Paracatu Minas Gerais. 

Realizando o trabalho com aqueles que concordarem em participar da pesquisa e assinarem o 

Termo de Consentimento. O trabalho inclui para sua elaboração documentos disponibilizado na 

íntegra; originais da língua portuguesa, dentre os anos de 2000 a 2015. 

Como critérios de exclusão foram os quilombolas que não são da Associação dos 

Quilombolas; pessoas com menos de 35 anos de idade; que não assinarem o Termo de 

Consentimento. Documentos não científicos; que não são originais da língua portuguesa e 

publicados anteriores ao ano 2000. 

 



 

 

 Instrumentos Utilizados    

  

Para a elaboração do projeto de campo utilizou-se questionário, a base de questões de 

múltipla escolha e questões discursivas, onde o individuo tem a liberdade das respostas.  

Nos artigos usados para o trabalho, foram feitos fichamentos. 

Foi aplicado um Termo de Consentimento onde todos os participantes assinaram. 

Apresentou-se um oficio a Associação dos Quilombolas. 

Para a elaboração do projeto foram usados: Seringa (5ml); agulhas; tubo seco; algodão; 

garrote; álcool; caixa térmica; gelo; pipeta;  Kit para determinação qualitativa e semi-quantitativa 

de anticorpos anti-Trypanosoma cruzi no soro humano por hemaglutinação indireta (Suspensão de 

hemácias sensibilizadas com componentes do Trypanosoma cruzi; Solução diluente; 

Mercaptoetano; Soro controle positivo; Soro controle negativo; Placa de microtitulação 

descartável com fundo em “V”; caneta; etiqueta de papel; Vidrarias básicas de laboratório;  

Recipiente para descarte de material contaminado 

 

Aspectos Étnicos 

 

Os procedimentos éticos adotados para este projeto seguiram as instruções da Resolução 

196/96, que trata das normas de pesquisas envolvendo seres humanos; será considerado o 

anonimato e o sigilo dos participantes. 

 

Esta resolução incorpora, sob a ética do indivíduo e das coletividades, os referenciais da 

bioética, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e 

visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à 

comunidade científica e ao Estado. (BRASIL, 2012). 

 

 

Os participantes tiveram a liberdade de participar ou não da pesquisa. Para quem se 

interessou em participar foi aplicado um termo de consentimento esclarecido para que pudessem 

assinar. 

 

Desenvolvimento do Estudo 



 

 

 

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica para aprofundar o conhecimento, 

em seguida um contato com a Associação de Quilombolas de São Domingos, para verificar quem 

são os moradores cadastrados na associação. 

Elaborou-se um termo de consentimento para os participantes, onde eles assinaram depois 

que tiveram esclarecidas todas as dúvidas.  

Foi aplicado um questionário para os participantes. 

O exame foi realizado no Laboratório de Análise Clínicas da Faculdade Tecsoma. 

1. Foi realizada a coleta de sangue dos participantes, com jejum de 8 horas; com seringa 5 

ml; em tubo seco. 

2. Identificação dos tubos 

3. Armazenamento dos tubos em caixa térmica para transporte até o laboratório de 

análises clínicas da Faculdade Tecsoma. 

4. Colocar a placa sobre um pano úmido para neutralizar as forças eletrostáticas. 

5. Usar 1 cavidade de placa por amostra, incluindo sempre os controles positivo e 

negativo. 

6. Utilizar diluição 1/32 da amostra com a solução diluente com 2- mercaptoetanol. 

Recomenda-se diluir em um tubo de ensaio 10µl da amostra + 0,31ml da solução diluente com 2-

mercaptoetanol.  

7. Pipetar 50µl do soro controle positivo, negativo e da diluição 1/32 de cada amostra nas 

respectivas cavidades da placa. Sugere-se: A1 controle positivo, A2 controle negativo e 

A3,A4,A5... soros a serem testados. 

8.  Adicionar 25µl da suspensão homogênea de hemácias em cada cavidade. 

9. Agitar a placa por vibração mecânica (agitador de placas) ou batendo, com os dedos, 

nas bordas da placa por 3 a 4 minutos.  

10. Deixar em repouso por 1 a 2 horas em temperatura ambiente, em local livre de 

vibrações. 

11.  Fazer leitura. 

Resultados e Reflexões 
 



 

 

Foram analisadas 09 amostras de soro de moradores da Comunidade Quilombola de São 

Domingos, com idade entre 35 a 75 anos. A técnica utilizada para detecção da doença foi a 

hemaglutinação indireta (HAI). 

Apesar de a Comunidade apresentar muitos membros apenas 09 pessoas manifestaram 

interesse em participar da palestra e da coleta para realização do exame. Neste estudo foram 

aplicados questionários a fim de obter informações sobre as condições socioeconômicas, 

condições habitacionais e fatores de risco para a infecção pelo T. cruzi. 

O gráfico 01, mostra que há uma prevalência maior de mulheres na pesquisa, 

representando 56% do total das pessoas pesquisadas, os homens representaram 44%. Em relação a 

outros estudos não representa uma diferença significativa, pois a diferença entre homens e 

mulheres foi de apenas 01 pessoa. 

Gráfico 01: Distribuição dos pesquisados de acordo com o sexo no Rastreio de  Doença de Chagas  

por Teste de Hemaglutinação Indireta na Comunidade Quilombola de São Domingos no 

Município de Paracatu-MG, 2016.  (n=9)  

4; 44%

5; 56%

Masculino (4)

Feminino (5)

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

  

No presente estudo a faixa etária pesquisada foi de 35 a 75 anos, predominando a faixa 

etária de 57 anos com 2 pesquisados correspondendo a 22,5% e 61 anos, também com 2 

pesquisados representando 22,5%. É o que nos mostra o gráfico 02. 

Comparando os dados do presente estudo ao estudo realizado por Silva e outros (2010), 

onde mostrou que houve uma prevalência da população mais idosa, entre 51 e 89 anos. 



 

 

Gráfico 02: Distribuição dos pesquisados pela idade no Rastreio de  Doença de Chagas  por Teste 

de Hemaglutinação Indireta na Comunidade Quilombola de São Domingos no Município de 

Paracatu-MG, 2016.  (n=9) 

1; 11%1; 11%1; 11%

2; 22,5%

1; 11%
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1; 11%

35anos (1)

52anos (1)

55anos (1)
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Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

O gráfico 03 nos mostra uma prevalência de pessoas casadas, representando 67% do total 

de pesquisados, podemos relacionar esses dados com a faixa etária dos participantes. Os solteiros, 

casados e viúvos representam cada um, 11%.  

Gráfico 03: Distribuição dos pesquisados pelo estado civil no Rastreio de Doença de Chagas por 

Teste de Hemaglutinação Indireta na Comunidade Quilombola de São Domingos no Município de 

Paracatu-MG, 2016. (n=9) 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa(2016). 



 

 

O local escolhido para realização deste estudo foi a Comunidade Quilombola de São 

Domingos, logo, a prevalência de pessoas negras é coerente com o local de estudo. Como se sabe, 

os quilombos são lugares onde os escravos se refugiavam, e atualmente as pessoas que neles 

habitam são seus descendentes. Isso explica também o percentual de pardos, devido à 

miscigenação. (Gráfico 04). 

Gráfico 04: Distribuição dos pesquisados pela cor no Rastreio de  Doença de Chagas  por Teste de 

Hemaglutinação Indireta na Comunidade Quilombola de São Domingos no Município de 

Paracatu-MG, 2016.  (n=9) 

1; 11%

2; 22%

0; 0% 0; 0%

6: 67%
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Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

O Gráfico 05 nos apresenta indicadores socioeconômicos para o grau de escolaridade, 

onde se obteve os seguintes resultados, analfabeto 11%, ensino fundamental incompleto 45%, 

ensino fundamental completo 11%, ensino médio incompleto 11%,ensino médio completo 11%. 

 Comparando a outros estudos também destacaram que o grau de escolaridade dos 

participaram da pesquisa, na sua grande maioria possuem ensino fundamental incompleto. 

Gráfico 05: Distribuição dos pesquisados pela escolaridade no Rastreio da Doença de Chagas por 

Teste de Hemaglutinação Indireta na Comunidade Quilombola de São Domingos no Município de 

Paracatu-MG, 2016. (n=9) 



 

 

 Gráfico 05: Número de pesquisados pela escolaridade na avaliação da Incidência de anemia falciforme no bairro São Domingos – Paracatu/MG (n=9)Série 2 Série 3

Analfabeto (1) 1 2,4 2

Ensino Fundamental Incompleto (4)4 4,4 2

Ensino Fundamental Completo (1)1 1,8 3

Ensino Médio Incompleto (1)1 2,8 5

Ensino Médio Completo (2)2

Superior Incompleto (0)0

Superior Completo (0) 0

Pós Graduação (0) 0

Analfabeto (1)

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

Questionados sobre sua renda familiar, um entrevistado (11%) respondeu que sua renda é 

abaixo de 1 salário mínimo e 8 dos entrevistados (89%) possuem uma renda de 1 salário mínimo.  

É possível notar este fato pelo ambiente em que vivem, sem muitos recursos. (Gráfico 06). 

Costa e outros (2007), em um estudo realizado nos portadores de doença de Chagas  do 

município de Mossoró-RN, revelou que 83,3% de seus entrevistados também recebem menos de 

dois salários mínimos. 

Gráfico 06: Distribuição dos pesquisados pela renda familiar no Rastreio da Doença de Chagas 

por Teste de Hemaglutinação Indireta na Comunidade Quilombola de São Domingos no 

Município de Paracatu-MG, 2016. (n=9) 

 



 

 

1; 11% 8; 89% 0; 0% 0; 0% 0; 0%

Abaixo de 1 salário mínimo (1) 1 salário minimoDe 2 a 3 salários mínimos (0)De 3 a 5 salários mínimos (0)Acima de 5 salários mínimos (0)

Abaixo de 1 salário mínimo (1)

 1 salário minimo

De 2 a 3 salários mínimos (0)

De 3 a 5 salários mínimos (0)
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Quanto as boas condições habitacionais e de saneamento básico dos entrevistados, o 

gráfico 7 nos apresenta que 67% dos entrevistados consideram não possuir boas condições 

habitacionais e de saneamento básico e 33% disseram que possuem saneamento básico e boas 

condições habitacionais. 

A falta de saneamento básico associada às más condições habitacionais facilita para que 

haja a colonização do triatomíneo (barbeiro), transmissor da doença de chagas.  

Segundo a Fundação Nacional da Saúde (2013) relata que caso haja dificuldade em 

controlar os vetores com o uso de inseticidas é recomendado a melhoria da habitação, que pode 

ser executado em forma de restauração do domicílio, ou a reconstrução caso a habitação esteja em 

condições precárias. 

Gráfico 7: Distribuição dos pesquisados em relação  as moradias referentes à sua área adstrita se 

possuem ou não boas condições habitacionais e de saneamento básico no rastreio da Doença de 

Chagas por Teste de Hemaglutinação Indireta na Comunidade Quilombola no Município de 

Paracatu-MG, 2016. (n=9)  

6; 67%

3; 33%

Sim
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 



 

 

Ao analisar se a área adstrita possui rede de esgoto, 100% dos entrevistados disseram que 

não.  

Isso é uma realidade preocupante, pois o sistema de redes de esgotos foi criado para evitar 

o contato de dejetos humanos com a população, com as águas de abastecimento e com os vetores 

de doenças, evitando assim a transmissão de doenças. 

Quando questionados sobre o abastecimento de água na região, 100% disseram que 

possuía o abastecimento de água na região. A boa qualidade da água para o consumo humano 

assegura a diminuição de doenças. 

Segundo Argolo (2008), a busca por fontes de alimentos faz com que o triatomíneo 

(barbeiro) seja encontrado facilmente em locais onde exista a criação de animais, como porcos, 

galinhas, tatus, pois esses animais são um atrativo para a infestação das áreas peridomiciliares. 

Algumas espécies de barbeiros passam então a ser levados para dentro das casas através dos 

animais e habitar no interior delas. 

 100% dos entrevistados relataram que existem muitos animais como cachorro, galinha, 

morcegos e tatus na vizinhança. Esse fato mostra que esses morados possuem uma predisposição 

maior de adquirir a doença de chagas, ou mesmo já ter adquirido a doença. 

Este resultado é coerente com o estudo realizado por Ostermayer et al (2011), mostrou que 

o maior percentual de positividade foi observado em residências que haviam muitos animais 

domésticos. 

Quando os entrevistados foram questionados sobre a coleta de lixo na área adstrita, 100% 

(9) disseram que existe no local. 

Quando o lixo é desprezado de forma incorreta, nas ruas e a céu aberto, aumentam os 

problemas sanitários, pois se tornam locais propícios para a atração de animais, vetores de 

diferentes doenças. 

 O Grafico 08 mostra que 56% dos entrevistados  relataram que possuiam relatos de 

doença de chagas na familia e 44% disseram que não.  

Segundo o Consenso Brasileiro de Doença de Chagas (CBDC) a transmissão congênita é 

considerada quando a criança é nascida de mãe infectada e que tenha confirmação do parasita no 

sangue da criança ou detecção de anticorpos que não sejam da mãe na criança após os seis ou sete 

meses de idade e excluindo outras vias de transmissão. (DIAS; NETO; LUNA, 2011). 



 

 

Gráfico 08: Distribuição dos pesquisados em relação ao relato de casos de doença de chagas na 

família, no Rastreio da Doença de Chagas por Teste de Hemaglutinação Indireta na Comunidade 

Quilombola de São Domingos no Município de Paracatu-MG, 2016. (n=9) 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Em relação à transfusão sanguínea, 100% (9) dos entrevistados relataram nunca terem 

feito.  

No Brasil, durante o processo de migração das pessoas do campo para a cidade em busca 

de novas oportunidades de trabalho, ocasionou o processo de urbanização da Doença de Chagas 

fazendo com que houvesse uma alta prevalência de doadores de sangue chagásicos. Até então não 

havia programas de controle fazendo com que assim surgissem muitos casos da doença. (SOUZA; 

SILVA, 2011). 

No estudo realizado por Sobreira e outros (2001), foi possível notar que mesmo os 

hemocentros apresentarem impactos positivos em relação a diminuição da incidência da Doença 

de Chagas e com todas as medidas sanitárias para combater o barbeiro, o número de pessoas 

infectadas é bastante preocupante. 

O fato de nenhum entrevistado ter realizado transfusão sanguínea exclui a possibilidade de 

o resultado positivo ter adquirido a doença por meio dessa via. 

100% (9) dos entrevistados relataram nunca ter viajado para nenhuma região endêmica. 

Um estudo realizado por Vinhaes e Dias (2000), diz que existam aproximadamente 16 a 18 

milhões de indivíduos infectados e oitenta milhões os indivíduos em risco de contaminação na 



 

 

América Latina e considera os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Rio Grande do Sul, Sergipe os de maior soroprevalência. 

Na região Nordeste do Brasil já foram identificadas aproximadamente 27 espécies ou de 

triatomíneos transmissores do Trypanosoma cruzi,o que equivale a mais da metade das espécies 

detectadas no Brasil.( DIAS; et al., 2000). 

Através do teste HAI foi possível diagnosticar a doença de chagas em 1 entrevistado 

(12%), os demais participantes, 7 (88%) não apresentaram a doença. (Gráfico 09). 

Segundo Dias e outros (2016) no II Consenso Brasileiro em Doença de Chagas, o 

diagnóstico na fase crônica da doença é essencialmente sorológico utilizando no mínimo dois teste 

com alta sensibilidade e especificidade. 

O primeiro teste realizado no presente estudo foi o HAI, o mesmo apresentou sorologia 

reagente para o entrevistado portador da doença. Seguindo o que se diz no Consenso Brasileiro em 

Doença de Chagas foi realizado então a triagem por quimioluminescência e confirmação por 

imunofluorescência indireta, e o resultado foi IgG reagente 1:160. Dessa forma confirmou-se a 

doença de chagas em fase crônica. 

O entrevistado é do sexo masculino com idade de 52 anos, ele foi informado sobre seu 

diagnóstico e recebeu aconselhamento e encaminhamento para uma Unidade Básica de Saúde. 

A probabilidade maior é que o entrevisto tenha adquirido a doença por transmissão 

vetorial, pois o mesmo nunca realizou transfusão sanguínea, não viajou para regiões endêmicas e 

relatou que não existe caso da doença de chagas na família. 

Como se sabe a Doença de Chagas constitui uma das maiores causas de morte súbita.  É 

possível que na região existam mais pessoas vivendo com a doença, a maioria na invisibilidade 

por não terem recebido um diagnóstico e, portanto, alheia às possibilidades de tratamentos e uma 

sobrevida maior. 

Gráfico 09: Resultado dos exames no Rastreio da Doença de Chagas por Teste de Hemaglutinação 

Indireta na Comunidade Quilombola de São Domingos no Município de Paracatu-MG, 2016. 

(n=8) 



 

 

1; 12%

7; 88%

Sim (1)

Não

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Considerações Finais 
 

Neste estudo realizado para o rastreio da Doença de Chagas, foi possível abordar questões 

relativas à escolaridade, saneamento, saúde, exposição a riscos de contrair a doença e o 

conhecimento da doença e sorologia da população estudada. No local escolhido para a realização 

do estudo foi possível notar, durante as visitas e através das entrevistas que, mesmo com o passar 

do tempo e o processo de urbanização ainda há muito a melhorar, em se tratando de qualidade de 

moradias e a área adstrita num todo. 

É possível notar nas ruas e quintais a presença de muitos animais, que podem servir como 

fonte de alimento do vetor da Doença de Chagas, o barbeiro, e também transportar o mesmo para 

as áreas peridomiciliares, nota-se também muito lixo acumulado em lotes vazios. 

O fato de o caso positivo apresentar a Doença de Chagas na sua fase crônica pode ser 

associado também a uma transmissão vetorial, pois foi relatado durante as visitas que na região do 

São Domingos, há algumas décadas atrás, era possível encontrar o barbeiro por toda a parte, e que 

muitos moradores foram picados por ele. 

A Doença de Chagas, como se sabe, é um grave problema de saúde pública e sem dúvidas, 

graças às campanhas para o controle do vetor e as campanhas transfusionais houve uma 

considerável diminuição dos casos. Porém ainda existem pessoas nas zonas rurais ou em regiões 

periféricas que nunca ouviram falar da doença ou mesmo que tenha a doença, mas não tem 



 

 

conhecimento sobre. Então é necessário conhecer a verdadeira realidade da Doença de Chagas no 

município, pesquisar sua forma crônica para entender melhor a forma de transmissão no local. 
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RESUMO: O sistema de transmissão multifásica com destaque para o sistema hexafásico é um 

sistema que pode ser considerado especialmente para regiões nas quais se tem problemas relativos 

as faixas de passagem e também em locais onde já não existem corredores para passagem de novas 

linhas, e serve como uma alternativa para o transporte de blocos de energia a longa distância. Serão 

abordados os conceitos teóricos, as implicações decorrentes dessa utilização, eventuais vantagens 

econômicas, envolvendo a redução de perdas e o aumento da capacidade de transmissão, e os 

aspectos práticos necessários a adaptação em linhas e subestações existentes. 

 

Palavras-chave: Transmissão. Energia. Multifásico 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde que a eletricidade foi descoberta, há a necessidade de encaminhar a energia gerada 

nas usinas, até os centros consumidores. É, portanto, a partir desse ponto que surge a necessidade 

da construção das redes de energia elétrica – do contrário, não haveria como a energia gerada 

chegar ao seu destino final.  

Ao sair das usinas e seus geradores, a eletricidade é transportada através de cabos aéreos, 

ou seja, cabos visíveis por não estarem enterrados, sendo revestidos por camadas isolantes e 

fixados em grandes (e altas) torres de metal. Chamamos a todo esse conjunto de cabos e torres, 

portanto, de rede de transmissão de energia elétrica. 

Outros elementos importantes das redes de transmissão são os isolantes de vidro ou porcelana, que 

circundam e sustentam os cabos, impedindo descargas elétricas durante o trajeto e, com isso, 

prevenindo acidentes e minimizando custos de perdas e manutenção. Além das linhas de 

transmissão propriamente ditas, as redes de transmissão de energia elétrica também são compostas 
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por subestações de transformação, dotadas de transformadores e equipamentos de proteção e 

controle. 

As linhas de transmissão são basicamente constituídas por fios condutores metálicos 

suspensos em torres, também metálicas, por meio de isoladores cerâmicos ou de outros materiais 

altamente isolantes. 

As linhas de transmissão se estendem por longas distâncias, conectando também, além 

de usinas geradoras aos grandes consumidores, aqueles que adquirem energia em alta 

tensão, como fábricas e mineradoras, ou às empresas distribuidoras de energia, as quais 

vão se encarregar de transportar a energia aos consumidores de menor porte. (Abradee - 

Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, 2016). 

 

No Brasil, as linhas de transmissão são classificadas de acordo com o nível de tensão de 

sua operação, mensurado em Kilo Volt (kV - milhares de Volts).  São coordenadas e controladas 

pelo Sistema Interligado Nacional (SIN). 

 

“Com tamanho e características que permitem considerá-lo único em âmbito mundial, o 

sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema 

hidrotérmico de grande porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas e com 

múltiplos proprietários. O Sistema Interligado Nacional é formado pelas empresas das 

regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Apenas 1,7% da 

energia requerida pelo país encontra-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados 

localizados principalmente na região amazônica”. (Operador Nacional do Sistema 

Elétrico, 2016). 

 

Após a chamada Guerra das Correntes (ou Batalha das Correntes) que foi uma disputa 

ocorrida nos Estados Unidos durante o século XIX pela utilização da corrente contínua para 

distribuição de eletricidade, defendida por Thomas Edison, em contraposição à corrente alternada, 

defendida por George Westinghouse e Nikola Tesla. A Corrente alternada se tornou o destino 

futuro para a distribuição de energia elétrica, “Na distribuição de energia elétrica utiliza-se 

preferencialmente a corrente alternada sinusoidal. A principal razão para essa preferência deve-se 

à possibilidade de facilmente se alterar o valor da tensão alternada, elevando-o ou baixando-o, 

através de transformadores”. (Manuel Vaz Guedes, 1993, p. 04). 

Até 2035 a demanda de energia no Brasil crescerá 78%, de acordo com a edição de 2011 

do anuário World Energy Outlook, divulgado pela Agência Internacional de Energia (AIE). O 

documento alertou sobre as taxas de crescimento do consumo de energia na Índia, na Indonésia, 



 

 

no Brasil e no Oriente Médio que estão aumentando até mais rápido em relação ao da China, país 

que consome 70% a mais de energia do que os Estados Unidos (EUA) segundo colocado nesse 

ranking, por conta disso, tem-se buscado estudos sobre alternativas não convencionais de 

transmissão de energia elétrica.  

“Alternativas energéticas não convencionais são todas aquelas que, hoje, no Brasil, não 

existem ou estão em caráter experimental em universidades e laboratórios. Cada uma delas foi 

avaliada sob o prisma de vários quesitos, incluindo o desempenho e a viabilidade econômica”. 

(Sebastião Vidigal Fernandes Júnior, 2012, p.26)  

“Neste sentido, uma das soluções adotadas é a técnica da compactação que, com o 

desenvolvimento de novos materiais de isolamento, tornou possível a utilização mais 

eficaz das faixas ocupadas pelas linhas de transmissão”. (José Issicaba, 1988, p. 16). 

Entre as linhas multifásicas foi, especificamente, para a hexafásica que se voltaram os 

pesquisadores pela facilidade de adaptação da teoria a partir da transmissão convencional. 

 

Objetivos 
 

Este trabalho busca demonstrar se os sistemas multifásicos, em especial o sistema 

hexafásico pode ser considerado uma alternativa viável para o transporte de energia.  

“O sistema hexafásico é considerado especialmente para regiões nas quais se têm problemas 

relativos às faixas de passagem e também em locais onde já não existem corredores para 

passagem de novas linhas”. (Masuda, Mario.; Jardini, José A. Alternativas não convencionais para 

transmissão de energia elétrica – estado da arte. 1.ed. Brasília:Teixeira, 2011).  

Pretendemos também analisar alguns conceitos teóricos, além das vantagens e 

desvantagens que esse tipo de sistema pode ter. 

 

Metodologia 

 

A realização deste artigo foi baseada em uma pesquisa bibliográfica que busca descrever o 

funcionamento do sistema de transmissão hexafásico. O estudo tem como suporte teórico o livro 

“Alternativas não convencionais para a transmissão de energia elétrica- estado da arte”, o livro é 



 

 

resultado de um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D coordenado pela Eletrobrás 

Eletronorte e registra o estado da arte com as alternativas técnicas, econômicas e ambientais que 

vão garantir a transferência de grandes blocos de energia. Para complementar a pesquisa foi 

realizada consultas na literatura especializada através de textos disponíveis na internet.   

 

Resultados e Reflexões 

 

Definições 

 

“O sistema hexafásico é considerado especialmente para regiões nas quais se têm 

problemas relativos às faixas de passagem e também em locais onde já não existem corredores 

para passagem de novas linhas”. (Masuda, Mario. ; Jardini, José A. Alternativas não 

convencionais para transmissão de energia elétrica – estado da arte.1.ed.Brasília:Teixeira, 2011).  

O desenvolvimento teórico dos sistemas multifásicos está baseado em uma configuração circular, 

onde os condutores são dispostos nos vértices de um polígono regular, tal que o angulo entre os 

dois feixes de condutores adjacentes seja de 360°/N, onde N e o número de fases. 

 

 



 

 

Desta forma, a distribuição física dos condutores poderá ser associada a um diagrama fasorial de 

tensões onde: 

Vff = 2Vft Sen (θ/2). 

Onde: 

Vff: tensão fase-fase em kV. 

Vft: tensão fase-terra em kV. 

θ = 360°/N : ângulo entre fases em graus. 

A tabela a seguir apresenta que, a partir de N=6 (hexafásico), a tensão fase-terra será 

sempre maior que a tensão fase-fase e, por essa razão, o sistema multifásico utiliza como 

referência a tensão fase-terra, ao contrário do que ocorre para o sistema trifásico. 

 

Tabela 1: Relação entre tensão fase-fase (adjacente) e fase-terra em sistema multifásico 

 

* fases adjacentes para configuração circular 

A figura 2 apresenta o diagrama fasorial dos sistemas trifásico, hexafásico e dodecafásico. 

 

Figura 2: Representação dos diagramas fasoriais 

 

Deve-se notar que, se partindo de um sistema trifásico, é possível obter as várias tensões e suas 



 

 

respectivas defasagens para chegar ao sistema multifásico (usando transformadores com 

defasagem). 

 

Transformadores 

 

Conversão Trifásico/Hexafásico 

 

Na conversão de um sistema trifásico em um sistema hexafásico ou vice-versa, e 

necessária a utilização de um transformador trifásico-hexafásico. Atualmente esses 

transformadores de tipo misto, não são ainda linhas de produção dos fabricantes de equipamentos 

elétricos de potência. No entanto, as primeiras pesquisas indicaram ser possível a fabricação de 

transformadores desse tipo com potência, regulação e eficiência comparáveis às unidades 

convencionais normalmente fabricadas. As pesquisas envolveram também, em primeira instância, 

testes de laboratório em escala reduzida de diferentes esquemas de enrolamentos e os detalhes 

sobre os ensaios estão contidos no relatório da fase I do estudo conjunto realizado pela APS-

Allegheny Power System e West-Virginia University. 

As possibilidades que se mostraram compatíveis encontram-se relacionadas a seguir e 

ilustradas na figura 3:  

• Conexão delta-estrela.  

• Conexão Y-estrela.  

• Autotransformador Y-hexágono.  

• Autotransformador conectado em estrela. 



 

 

 

Figura 3: Conexões trifásicos-hexafásicas 

Conversão hexafásico/trifásico (com transformadores do sistema trifásico)  

 

Na transformação de um sistema hexafásico para trifásico, procura-se prover o 

defasamento angular adequado entre as fases dos circuitos. Dois são os processos para prover a 

defasagem:  

• Manter um circuito inalterado (a c e), ou seja, sem nenhum deslocamento angular e 

fazer girar de 180° graus cada uma das tensões (b d f) de modo que se tronem em fase 

com as tensões (a c e) conforme o esquema da figura 4. 



 

 

 

Figura 4: Conexões de enrolamentos que resultam em defasamento angular de 180° 

 

Um esquema completo está mostrado na figura 5, com as conexões Yy(0) e Yy180°. Note-

se que na ligação Yy(0) não existe nenhuma defasagem entre os enrolamentos, já na ligação 

Yy180° os mesmos estão defasados em 180°. Neste esquema deve-se observar ainda que o lado 

hexafásico foi dividido em dois circuitos trifásicos para um melhor entendimento, o mesmo não 

acontecendo com o secundário que possui realmente os dois enrolamentos trifásicos. 

 

Figura 5: Esquema de transformação 6ø/3ø conexão Yy(0) e Yy180°  

 



 

 

Fazer um deslocamento de -30° graus para o conjunto (a c e) e de +30° para o conjunto (b 

d f) de modo que as tensões transformadas ab, cd, ef, se tornem em fase para transformar o 

sistema em trifásico. As figuras 6 e 7 mostram as conexões que irá resultar em um defasamento de 

-30° e +30°. E a figura 8 mostra um esquema de transformação completo. 

 

Figura 6: Conexões de enrolamentos que resultam em defasamento angular de -30° 

 

Figura 7: Conexões de enrolamentos que resultam em defasamento angular de 30° 



 

 

 

Figura 8: Esquema de transformação 6ø/3ø conexão Y3(-30) e Yz(-30) 

 

Projeto e transformadores 

 

Foi estudada a transformação da linha de transmissão 138 kV circuito duplo Charleroi-

Yukon da Allegheny Power Systemem linha 138 kV hexafásica. Foram investigados o custo e os 

projetos preliminares de transformadores hexafásicos possíveis de serem utilizados nas 

subestações terminais. 

As especificações de projeto dos transformadores foram analisadas por um dos mais 

importantes fabricantes de equipamentos elétricos, participantes do estudo, que emitiu parecer 

sobre as dimensões, custos e viabilidade dos projetos apresentados. Os resultados indicaram que 

os transformadores trifásicos com dois enrolamentos eram os mais adequados para o estudo, por 

apresentarem dimensões que possibilitavam o transporte e propiciavam a impedância serie 

equilibrada em todas as seis fases. 

Já os transformadores trifásicos-hexafásicos não foram considerados viáveis por 

apresentarem dimensões incompatíveis para o transporte. 

 

Projetos de torre 



 

 

 

As torres de transmissão para a linha hexafásica tem silhuetas semelhantes as torres das 

linhas compactas de 500 kV da Eletronorte com uma diferente configuração da cadeia. A figura 9 

apresenta uma silhueta típica para esse tipo de torre. Observa se, porém, que as distancias mínimas 

equivalentes para o sistema de 462 kV serão semelhantes às da citada linha. Além disto, as torres 

de ancoragens e também as de transposição deverão ser concebidas de forma a não descaracterizar 

o sistema hexafásico e não elevar em demasia os pesos dessas torres. 

 

Figura 9: Silhueta da torre hexafásica 

 

4.4 Vantagens e desvantagens do sistema hexafásico 

 

As vantagens de um sistema hexafásico são: 

 

•  Teste em linhas tem confirmado que os métodos de cálculo desenvolvidos para o sistema 

hexafásico, a partir do trifásico, avaliam com precisão o nível de ruído, solicitações de campo e 

comportamento mecânico do hexafásico. Algumas confirmações similares foram também feitas 

para o sistema dodecafásico. 

•  O sistema multifásico pode prover a mesma capacidade de transferência de potência 

(limite térmico ou SIL) em faixa de passagem menor, para o mesmo critério de campo elétrico e 

ruído audível, com estruturas menores e menor custo global. 

•  O sistema multifásico pode prover uma maior transferência de potência em uma faixa de 

passagem igual ao do trifásico, para o mesmo critério de campo e de ruído. 



 

 

Na pratica, as desvantagens de um sistema hexafásico são: 

 

•  Para o sistema de proteção, o sistema pode ser considerado como dois sistemas trifásicos, 

com a desvantagem de que, quando da ocorrência de curto entre fases de circuitos diferentes, 

ocorre a perda total do sistema. 

•  Maior quantidade de transposições em relação ao sistema trifásico, porem, para uma linha 

longa, pode não se constituir em desvantagens. 

•  para sistema UHV, devido ao grande número de condutor por feixe, tem-se por 

consequência um peso excessivo em razão dos cabos atuando nos isoladores. 

 

Considerações Finais 

 

O artigo conclui que, na pratica o sistema hexafásico pode ser incorporado em sistema 

trifásico existente e operado com sucesso e confiabilidade.  

A proteção utilizando reles convencionais disponíveis comercialmente é possível. 

O hexafásico e uma alternativa economicamente competitiva para recapacitação de circuito duplo 

existente e, igualmente, uma alternativa razoável para construção de novas linhas em condições 

especiais com faixa de passagem restrita. 

 

Referências 

 

<http://www.ons.org.br/conheca_sistema/o_que_e_sin.aspx> Acesso em: 16/11/2016 

 

<http://www.abradee.com.br/setor-eletrico/redes-de-energia-eletrica > Acesso em: 16/11/2016 

 

 <http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_das_Correntes>  Acesso em:16/11/2016 

 

<http://www.eln.gov.br/opencms/opencms/modulos/noticia/noticia_0564.html?uri=/modulos/hom

e_noticias.html.>  Acesso em: 18/11/2016 

 

<http://www.cemig.com.br/ptbr/A_Cemig_e_o_Futuro/inovacao/Alternativas_Energeticas/Docum

ents/RevistaPeD2012%20completa.pdf>  Acesso em: 18/11/2016 

<http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2011/executive_summary.pdf> Acesso 

em: 18/11/2016 



 

 

 

Livro Alternativas não convencionais para a transmissão de energia elétrica- estado da arte / 

Sergio de Oliveira Frontin (coordenador).--- Brasília: Teixeira, 2011. 

 

ISSICABA, J. Transformação de uma linha de transmissão circuito duplo trifásica em uma linha 

de transmissão hexafásica. Dissertação de Mestrado apresentada na UFSC-Florianópolis, 1988. 



 

 

ESTATUTO DA FAMÍLIA UMA HERESIA JURÍDICA E SOCIAL 

 

Juliana de Oliveira Silva
1
 

Marina Bothrel Cerqueira
2
 

Rosa Jussara Bonfim Silva
3
 

 

RESUMO:O presente artigo tem como finalidade expor a necessidade de se analisar as 

transformações sociais para a criação das normas jurídicas, para que de fato possa se chegar a uma 

justiça eficaz. Portanto será analisando a função social do direito e as normas jurídicas, fazendo 

uma breve comparação com o projeto de lei 6568/2013 Estatuto da Família, se tais normas seguem 

as transformações histórico-sociais de nosso tempo. 

 

Palavras-chave: Direito, Normas Jurídicas, Evolução Social 

ABSTRACT: This article aims to explain the need to analyze the social transformations for 

the creation of legal standards so that in fact can get to an effective justice. So is analyzing the 

social function of law as legal norms, making a brief comparison with the bill 6568/2013 

Statule of the Family, if such standards fallow the historical and social transformations of our 

time. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Tem-se por objetivo apresentar uma pesquisa teórica, embasada nas teorias 

desenvolvidas sobre as normas jurídicas e a eficácia social das normas jurídicas, trazendo as 

mudanças sociais ocorridas ao longo da historia, e se tais normas estão atendendo as novas 

formas sociais e morais ocorridas no seio da família brasileira. 

Em seguida apresentara o projeto de lei 6568/2013 Estatuto da Família, projeto 

proposto pela bancada evangélica que tem como finalidade a proteção a estrutura da família 

tradicional, definida pelo estatuto como sendo a família constituída pela união entre um 

homem e uma mulher, onde exclui qualquer outro tipo de união família não sendo esta. 
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Portanto, a finalidade deste artigo e demonstrar a necessidade da observância das 

transformações sócias, e da utilização do direito e da legislação para alcançar a uma justiça 

real e eficaz, cumprindo seu papel social. 

 

A sociedade e as normas jurídicas 

 

A partir da inquietude da sociedade, surgi fatos que modifica sua estrutura, seja ela, 

religioso, político ou econômico, trazendo consigo mudanças na forma de pensa e agir de uma 

sociedade.  

Diante desde processo social nasce o direito, as normas jurídicas como forma de 

estabelecer e garantir o bem comum. Segundo Nader (2014, p.49) “as necessidades de paz, 

ordem e bem comum levam a sociedade à criação de um organismo responsável pela 

instrumentalização e regência desses valores[...]”. 

O direito nasce diante dessa necessidade de formular uma base de segurança e justiça 

na sociedade. 

Voltando ao surgimento das primeiras regras jurídicas nós remede a pré-história, onde 

a base geradora das regras jurídicas encontra-se nos laços consanguíneos. As leis primitivas 

advinham das praticas do convivo familiar, das suas crenças, culto aos mortos.  

As leis eram impostas pelos patriarcas e sacerdotes, acreditavam que tais leis tinham 

sido reveladas por divindades, e o não cumprimento destas leis desagradariam os deuses.   

Nesta face inicial do direito arcaico as leis eram de forma não escrita e sim passadas 

de forma consuetudinárias. 

 

Nas sociedades antigas, tanto as leis quanto os códigos foram expressões da vontade 

divina, revelada mediante a imposição de legislador-administradores, que 

dispunham de privilégios dinásticos e de uma legitimidade garantida pela casa 

sacerdotal.[...] Mas este momento inicial de um direito sagrado e ritualizado, 

expressão das divindades, desenvolve-se na direção de práticas normativas 

consuetudinárias. Certamente que ainda não se trata de um direito escrito, porém de 

um conjunto disperso de usos, práticas e costumes, reiterados por um longo período 

de tempo e publicamente aceitos[...](ANTÔNIO CARLOS WOLKMER, 2006, 

p.19). 

 



 

 

Num processo lento a sociedade e o direito passam por transições, da forma arcaica 

para as primeiras civilizações. E na Mesopotâmia e no Egito que começa a surgir as primeiras 

cidades, o domínio pela escrita e o surgimento do comercio. 

Neste contexto o direito também evolui, deixando de ser transmitido de forma oral e 

começa a ser escrito, pois com o surgimento de cidades a transmissão da cultura e costumes 

estava se perdendo pelo afastamento geográfico. 

 

[...]A simples transmissão oral da cultura começa a se tomar insuficiente para 

preservação da memória e identidade dos primeiros povos urbanos, que já possuem 

uma estrutura religiosa, política e econômica mais diferenciada. É nesse momento, 

portanto, que se consolida a passagem da verba volant para a scripta manent[...] 

(ANTÔNIO CARLOS WOLKMER, 2006, p.29). 

 

Tanto na Mesopotâmia como no Egito tinham como herança do direto arcaico, a 

característica das normas como revelações divinas.  

E na Mesopotâmia que se tem o primeiro código de normas jurídicas escrita, o Código 

de Hammurabi, um conjunto de leis que tinha sido relevado ao rei Hammurabi. No Egito o 

Faraó e considerado o próprio Deus, o detentor de todo poder. 

Conforme Wolkmer, (2006, p.37) “[...] Como o faraó é a própria encarnação da 

divindade, e dele emanam todas as normas, não será possível conceber qualquer decisão 

política que vincule o soberano pelo seu simples poder temporal. O direito terá de se originar 

num plano superior: a revelação divina”.  

Assim num processo continuo e lento a sociedade evolui, e como ela o direito, cada 

norma criada como o código de Hammurabi logo depois a Leis das Doze Tábuas e várias 

outras, foram normas que surge diante das necessidades daquele tempo e daquela sociedade.  

“A sociedade sem o Direito não resistiria, seria anárquica, teria o seu fim. O Direito é a 

grande coluna que sustenta a sociedade. Criado pelo homem, para corrigir a sua imperfeição, 

o Direito representa um grande esforço para adaptar o mundo exterior às suas necessidades de 

vida (NADER, 2014, p.56)”. 

A história nos mostra a multiplicidade de normas no qual a cada sociedade se 

encontra, normas religiosas, morais, jurídicas, éticas e sociais como forma de se chegar a 

civilização.  

 

[...]existem preceitos religiosos, regras morais, sociais, costumeiras, regras daquela 

ética menor que é a etiqueta, regras de boa educação, etc. Além das normas sócias, 



 

 

que regulam a vida do indivíduo quando ele convive com outros indivíduos, há 

normas que regulam as relações do homem com a divindade, ou ainda do homem 

consigo mesmo[...] (NORBERTO BOBBIO, 2001, p. 26) 

 

Passado a fase desse direito natural com regras baseadas em crenças e costumes, surge 

o direito positivo como uma nova forma de pensamento jurídico.  

Dentre os pensadores do direito positivo destaca-se Hans Kelsen com a teoria pura do 

direito, para Kelsen (2009, p.5)  

 

[...] Na verdade, o direito, que constitui o objeto deste conhecimento, é uma ordem 

normativa da conduta humana, ou seja, um sistema de normas que regulam o 

comportamento humano. Com o termo “norma” se quer significar que algo deve ser 

ou acontecer, especialmente que um homem se deve conduzir de determinada 

maneira[...] 

 

A teoria de Kelsen tem várias críticas por afastar sua teoria de qualquer outra área do 

conhecimento e do cunho social, colocava o direito com normas descritivas e positivas de 

forma impostas a conduta humana. Prioriza a objetividade das regras jurídicas e afastava da 

principal função do direito que é de se adapta a realidade ideológica e histórica de cada 

sociedade. 

 

[...] o Direito deve estar sempre adequado à realidade, refletindo as instituições e a 

vontade coletiva. A sua evolução deve expressar sempre um esforço do legislador 

em realizar a adaptação de suas normas ao momento histórico. Os fatores que 

influenciam a vida social, provocando-lhe mutações, vão produzir igual efeito no 

setor jurídico, determinando alterações no Direito Positivo[...] (NADER, 2014, 

p.75). 

 

A evolução do Direito esta diretamente ligada as mudanças sócias, e não ao simples 

desejo do legislador. Reale (1994) em sua obra teoria tridimensional do direito já colocava 

que “o direito tinha que ser observado sobre três elementos: fato, valor e norma, que estes três 

estavam correlacionados e presentes na vida jurídica”. 

Nesta Teoria o direito teve ser analisado sobre a ótica sociológica com os fatos, sobre 

a ótica filosófica com os valores, e as normas aos juristas. Sendo esse tripé o requisito 

essencial para  o direito. 

 

Estatuto da Família 

 



 

 

O Estatuto da Família é um projeto de lei que tramita no congresso nacional, proposto 

pelo Deputado Anderson Ferreira, onde cria-se leis e estabelece o conceito de família. 

A proteção a família é um dever do Estado conforme garante a constituição federal de 

1988, no seu art 226.  

O Estatuto da Família visa a proteção do direito da família, conforme seu art 3º “É 

obrigação do Estado, da sociedade e do Poder Público em todos os níveis assegurar à entidade 

familiar a efetivação do direito à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania e à convivência comunitária”. Mas a problemática está no 

conceito de núcleo familiar estabelecido pelo Estatuto da família. 

Conforme o art 2º define-se que “Para os fins desta Lei, define-se entidade familiar 

como o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de 

casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes”. (grifo do autor).  

Aos se estabelecer este conceito de familiar sendo somente a união entre um homem e 

uma mulher, exclui qualquer outra forma de núcleo familiar. 

Durante longos anos a sociedade veio se transformando, modificando sua forma de 

pensar, de agir alterando alguns padrões sociais e morais. O que antes era defendido como 

uma família patriarcal, hoje este conceito de família não condiz com a realidade histórica e 

social.  

Hoje o ordenamento jurídico já reconhece outras formas de núcleo familiar, exemplo o 

casamento homoafetivo, não cabendo mais somente a definição de família com sendo a união 

de um homem e uma mulher. Conforme Helena Diniz (2011) “a família é marcada pelo amor, 

respeito, afeto e companheirismo, característica esta que define um núcleo familiar, 

garantindo o desenvolvimento do ser humano”.  

Essas novas formas de arranjos familiares, são reflexo de mudanças não somente 

sociais, mas também jurídica.  

Com a Constituição Federal de 1988 logo em seu primeiro artigo elenca os princípios 

fundamentos do Estado Democrático de Direito, trazendo mudanças e garantias fundamentais 

ao Principio da dignidade humano, afastando qualquer tipo de preconceito  ou discriminação. 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 



 

 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 
 

E dever do Estado a proteção a qualquer entidade família, seja ela família matrimonial, 

homoafetiva ou informal. 

Vivemos em um Estado Democrático de Direito, que garante direito a liberdade aos 

cidadãos, onde encontra-se a lei como sendo a supremacia maior. Onde o legislador está 

vinculado a obedecer a lei máxima do país, a Constituição Federal.  

Desde a antiguidade sempre teve leis que regulamentava as relações humanas, hoje 

com a evolução social, se estabeleceu o principio da separação dos poderes, cada qual 

desempenhando sua função de forma independente e harmônica, criando assim um sistema 

que melhor garanta o controle do poder. 

Ao se tratar de uma criação de  lei que não atende aos novos moldes sociais, 

deparamos com alguns leis ate mesmo arbitrária, onde o legislador impõem  sua vontade, não 

tendo sensibilidade de observar os preceitos estabelecidos sobre as técnicas fundamentais 

legislativa.   

 

Nunca é demasiado enfatizar a delicadeza da tarefa confiada ao legislador. A 

generalidade, a abstração e o efeito vinculante que caracterizam a lei revelam não só 

a grandeza, mas também a problemática que marcam a atividade legislativa. A 

despeito dos cuidados tomados na feitura da lei (os estudos minudentes, os 

prognósticos realizados com base em levantamentos cuidadosos, etc.), não há como 

deixar de caracterizar o seu afazer como uma experiência. Trata-se, porém, da mais 

difícil das experiências, a "experiência com o destino humano"[..]Os riscos 

envolvidos no afazer legislativo exigem peculiar cautela de todos aqueles que se 

ocupam do difícil processo de elaboração normativa. Eles estão obrigados a colher 

variada gama de informações sobre a matéria que deve ser regulada, pesquisa esta 

que não pode ficar limitada a aspectos estritamente jurídicos. É certo que se faz 

mister realizar minuciosa investigação no âmbito legislativo, doutrinário e 

jurisprudencial. Imprescindível revela-se, igualmente, a análise da repercussão 

econômica, social e política do ato legislativo. (MANUAL DA PRESIDENCIA DA 

REPUBLICA,  2002,  cap. IV). 

Portanto, é de fundamental importância uma reflexão e estudo sobre a elaboração de 

uma lei na sociedade, não ficando meramente nos aspectos formais, mas se atentando para 

todos outros aspectos. 

É importante que se elabore leis com qualidade, leis que vão garantir direitos e 

deveres, que visem a eficácia, que se adequem as demandas sócias, que evite contradições, 



 

 

que sejam claras e que realmente se tenha um controle de qualidade das leis.  Pois o que 

temos hoje e inúmeros projetos de leis no Congresso Nacional, muitos já até em vigor outros 

ainda aguardando aprovação, mas que não condiz com a realidade.  

Trazendo um desgaste jurídico e político para o país, pois um ordenamento cheio de 

leis, alguns sem o devido cuidado de um estudo prévio dificultam sua efetividade, muitas vez 

havendo a necessidade do judiciário praticar uma função atípica é ter que legislar sobre 

determinadas matérias.  

E necessário que nossos congressistas tenham uma mentalidade diferente do vêm 

sendo praticado no Congresso Nacional, que um parlamentar atuante não é aquele e cria o 

maior numero de leis, mas sim aquele que está atendo ao clamor do seu povo, as mudanças do 

seu país. 

 

Considerações finais 

Conforme foi salientado no presente artigo da necessidade da adequação das leis as 

mundas sócias ocorridas ao longo da história, a função do direito com regulador das relações 

humanas, e da necessidade de se estabelecer a ordem e a paz social. 

Não adentrando no aspecto da matéria do projeto de lei 6568/2013 Estatuto da 

Família, mas apenas mostrando os temas que norteiam o Congresso Nacional, trazendo uma 

breve reflexão sobre o conceito de núcleo familiar, e as mudanças ocorridas ao longo das 

civilizações no aspecto familiar. 

Daí a importância de uma mudança de ênfase no processo de criação de leis, 

observando além dos preceitos formais, os aspectos sociais, e preocupando-se em fazer um 

estudo e avalição dos efeitos de tais leis para os cidadãos e a sociedade. Colocando como foco 

o controle de qualidade das leis, para que tenhamos leis eficaz e condizente com realidade 

social.  
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RESUMO: Este trabalho teve como intuito analisar a situação de trabalho dos operários em 

um canteiro de obra em relação as medidas de segurança que são de extrema importância para 

a vida dos trabalhadores e o sucesso da obra. As medidas de seguranças muitas vezes são 

deixadas de lado pelo trabalhador por questões culturais, sociais e desleixo, são ignoradas 

também pelo empresário que considera como gastos desnecessários e perca de tempo . Na 

tentativa de influenciar a segurança no trabalho, conscientizar sua importância e diminuir os 

números de acidente em canteiro de obra foi apontando o cumprimento das normas regentes, 

aliado a artifícios que busquem a efetiva implantação dos recursos de segurança e prevenção 

de acidentes no trabalho na edificação pesquisadas. 

 

Palavras-chave: Segurança, Organização, Conscientização 

 
ABSTRACT: This work was meant to examine the working condition of the workers at a 

construction site in relation to the security measures that are extremely important to the lives 

of workers and the success of the work. The security measures are often put aside by the 

worker for cultural, social and sloppiness are also ignored by the entrepreneur who considers 

unnecessary expenses and waste of time sometimes fulfilling some of them to escape the 

surveillance that required. In an attempt to influence the safety, educate their importance and 

reduce accident numbers at the construction site was pointing compliance with the regents 

standards, coupled with devices that seek the effective implementation of safety features and 

accident prevention at work in building surveyed. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A construção civil, segundo Farah (1993) tem sido responsável por muitos acidentes 

no trabalho pelo fato de exigir que os trabalhadores se exponham a fatores de risco, tais como, 

calor, altura, ruídos, esforços repetitivos e outros. 

“O setor da construção civil é o quarto maior gerador de acidentes fatais em termos de 

freqüência e o segundo em termos de coeficiente por cem mil trabalhadores.” (SAURIN e 

RIBEIRO, 2015). 
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Hainzenreder e Quadros (2014) acreditam que construção civil seja responsável por 

grande parte do emprego das camadas pobres da população masculina, liderando as taxas de 

acidentes de trabalho fatais. 

 “Embora os custos econômicos e sociais dos acidentes de trabalho sejam altos, 

geralmente as empresas não procuram evitá-los através de abordagens sistemáticas, limitando-

se ao cumprimento da legislação.”(HINZE,1991 apud SAURIN e RIBEIRO 2015) 

Segundo Junior (2002), as normas brasileiras possuem um escopo restrito, focando 

principalmente na implantação de medidas relacionadas às instalações físicas de segurança e 

deixando de exigir medidas preventivas mais amplas para eliminar ou reduzir os riscos nas 

suas origens. 

Para Pessoa (2014), o problema da segurança está relacionado a vários fatores, como a 

falta de programas de segurança mais detalhados para melhor aplicação, pouco apoio da alta 

direção da empresa para adesão aos programas, inexistência da realização inspeções formais 

de segurança em cada obra, alta rotatividade, ausência de reuniões formais com empreiteiros, 

baixo investimento em campanhas de conscientização. Seis causas de razões para os acidentes 

na construção civil são citadas de acordo com Arrudas (1993 apud NEVES, 1998).  

A primeira é a ausência de um planejamento adequado, a segunda a não previsão dos 

riscos na fase de projeto, a terceira refere-se a utilização inadequada de materiais e 

equipamentos, a quarta diz respeito aos erros na execução, a quinta, a inexistência da 

definição de responsabilidades e a sexta, a falta de informação. 

Junior (2002) também acredita que a inexistência de técnicos e engenheiros de 

segurança nos canteiros de obra é o mais um dos motivos da grande dificuldade de fazer o 

operário tornar a sua higiene pessoal e segurança no ambiente de trabalho um hábito. Se há a 

presença contínua de alguém para fiscalizar e educar, estes procedimentos tem a possibilidade 

de serem executados diariamente. 

 

Citações  

 

As citações devem ser formatadas em Times New Roman seguindo três 

direcionamentos. Citações longas: 10pt, espaço simples, alinhamento justificado, com recuo 

de 4cm à esquerda e um espaçamento de 0,21 cm ao final do texto. A exemplo segue o 

modelo. Orientações para submissão de trabalhos (ESUD, 2011): (Autor, ano de publicação e 

página). 



 

 

“É de inteira responsabilidade do autor o atendimento às normas de formatação de 

acordo com o modelo e com estas instruções. Artigos fora do formato prejudicam a 

avaliação dos mesmos e não serão publicados nos anais do evento. Os artigos 

submetidos devem ser anônimos, não contendo dados dos autores ou das IES 

envolvidas. Para não haver diferença na formatação, sugerimos que o nome de cada 

autor e instituição seja substituído por cinco ou mais asteriscos, *****.”  (I CONIC 

– Orientação à submissão de trabalhos, 2011, p.3) 

 

Citações de sujeitos de pesquisa 

 

A citação dos sujeitos da pesquisa, ou destaques de uma citação, realizados pelo 

próprio autor, tem a mesma formatação usada para as citações de outros autores. 

Citações curtas: De uma a três linhas incorporadas no texto entre aspas. (Autor, ano de 

publicação e página). 

Citações indiretas: (Autor, ano de publicação). O texto dever ser apresentado de maneira a 

demonstrar a reflexão sobre a leitura que você fez sobre o texto do autor. 

 

Objetivos 

 

Contribuir com as respectiva obras analisada, fornecendo quando possível, 

informações, sugestões, metodologia de trabalho e alguns apontamentos referentes aos 

trabalhadores e as obras na busca da diminuição dos acidentes de trabalho e doenças laboraes 

Metodologia 

 

ÁREA DE ESTUDO 

 

Este estudo de caso foi realizado na cidade de Paracatu-MG (figura 6), na proximidade 

do centro da cidade , em um canteiro de obra na área da construção civil.  

 



 

 

 

                             Figura 1- Localização da cidade de Paracatu-mg. 

Fonte: IBGE, 2009. 

 

Este estudo iniciou-se a partir do primeiro semestre de 2016 e teve seu término no 

final do segundo semestre de 2016. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi estudado primeiramente o processo de segurança no trabalho na industria da 

construção civil tomando como base a N18 que exigi um programa de condições meio 

ambiente de trabalho e rege outras NRs a prevenção de acidente e saúde dos trabalhadores. 

O segundo passo foi a presença física em canteiros de obra analisando as condições de 

meio ambiente de trabalho e os cuidados dos funcionários em relação a segurança logo apos 

aplicando um questionário individualmente e coletivamente.  

Sucessivamente foi disposto ao canteiro de obra medidas para axuliar o comprimento 

da NR18 e influenciar os funcionários a relevar mais as medidas de segurança.  

Nesta parte deve ser tratada a metodologia e as técnicas de coleta/análise dos dados 

pesquisados. Não adianta a existência de uma pesquisa cuja metodologia não seja passível de 



 

 

ser executada. Nesta perspectiva, definir os equipamentos, os recursos humanos e materiais 

que foram utilizados, é muito importante. Esta parte não deve ser muito extensa, mas deve 

conter todos os passos a serem seguidos na execução das atividades descritas para que o leitor 

tenha possibilidade de refletir o método utilizado por você e possa também direcionar outros 

trabalhos na mesma perspectiva. 

 

Resultados e Reflexões 

 

Lista de verificação aplicada na obra 
 

  A tabela a seguir refere- se a lista de verificação aplicada em canteiro de obra. 

TABELA 3: RESULTADOS DA LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 

A) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS Sim Não Não   se 

A1) TIPOLOGIA DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
  aplica 
   

A1.1) São utilizadas instalações móveis(containeres)?         x  
 

A1.2) Há modulação dos barracos 
      x 

   

A1.3) Os  painéis  são  unidos  com  parafusos,  grampos  ou  solução       x    
equivalente que facilite a montagem e desmontagem     

A1.4) Os painéis são pintados e estão em bom estado de conservação       x    

A1.5) Foram aproveitadas construções pré-existentes para instalações da     
obra      

A1.6) Os barracos estão em locais livres da queda de materiais, ou então a      x    
sua cobertura tem proteção.     

A2) TAPUMES     

A2.1) Existe  alguma  espécie  de  pintura  decorativa  e/ou  logomarca  da        x  
Empresa     

A2.2) Os tapumes são constituídos de material resistente e estão em bom          
estado de conservação     

A3) ACESSOS     

A3.1) Existe  portão  exclusivo  para  entrada  de  pedestres  (clientes  e      x     
operários)     

A3.2) Há campainha no portão de entrada de pessoas         x     

A3.3) O portão possui fechadura ou puxador, além de conter inscrição       x    
identificadora (tipo “Entrada de Pessoas”) e o número do terreno     

A3.4) Existe caminho, calçado e coberto, desde o portão até a área edificada       x    

A3.5) Há possibilidade de entrada de caminhões no canteiro      x    

A3.6) Caso a obra localiza-se em uma esquina, o acesso de caminhões é       x    
pela rua com trânsito menos movimentado     

A3.7) Junto ao portão de entrada existe cabideiro ou caixa com capacetes            x   
para os visitantes     



 

 

A4) LOCAL PARA REFEIÇÕES         x          

A4.1) Há lavatório instalado em suas proximidades ou em seu interior (NR          
18)      

A4.2) Tem fechamento que permite isolamento durante as refeições     

A4.3) Tem piso de concreto, cimentado ou outro material lavável     

A4.4) Tem depósito com tampa para detritos     

A4.5) Há assentos em número suficiente para atender aos usuários     

A4.6) As mesas são separadas de forma que os trabalhadores agrupem-se     
segundo sua vontade     

A5) VESTIÁRIO              x   
      

A5.1) Tem piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente           
      

A5.2) Tem bancos e cabides que não sejam de pregos           

A5.3) Tem armários individuais dotados de fechadura e dispositivo para          
Cadeado     

A6) INSTALAÇÕES SANITÁRIAS        x    

A6.1) Os banheiros estão ao lado do vestiário             x   

A6.2) O mictório e o lavatório são passíveis de reaproveitamento        X   

 

A6.3) Há banheiros volantes nos andares (somente para prédios com 5 ou        x 

mais pavimentos)     

A6.4) Há papel higiênico e recipiente para depósito de papéis usados no       x   
Banheiro     

A6.5) Nos locais onde estão os chuveiros há piso de material antiderrapante          x 

ou estrado de madeira     

A6.6) Há um suporte para sabonete e cabide para toalha correspondente a         x 

cada chuveiro     

A6.7) Há um banheiro somente para o pessoal de administração       x  

A6.8) Para deslocar-se do posto de trabalho até as instalações sanitárias é       x   
necessário percorrer menos de 150 m.     

A6.9) As paredes internas dos locais onde estão instalados os chuveiros são      x  
de alvenaria ou revestidas com chapas galvanizadas ou outro material    

Impermeável     

B) SEGURANÇA NA OBRA     

B1) ESCADAS     

B1.1) Há corrimão provisório constituído de madeira ou outro material de         x   
resistência equivalente (NR – 18)     

B1.2) Há escada ou rampa provisória para transposição de pisos com         x  
desnível superior a 40 cm (NR – 18)     

B1.3) Os corrimões são pintados e estão em bom estado de conservação         x   
(NR – 18)     

B1.4) Existem lâmpadas nos patamares das escadas         x  

B2) ESCADAS DE MÃO     

B2.1) As escadas de mão ultrapassam em cerca de 1,0 m o piso superior        X          

(NR – 18)     

B2.2) As escadas de mão estão fixadas nos pisos superiores e inferior, ou        x         



 

 

são dotadas de dispositivo que impeça escorregamento (NR-18)    

B3) POÇO DO ELEVADOR     

B3.1) Há fechamento provisório, com guarda-corpo e rodapé revestidos com                x  

tela, de no mínimo 1,20 m de altura (NR – 18)    

B3.2) O fechamento provisório é constituído de material resistente e está              x  

seguramente fixado à estrutura (NR-18)    

B3.3) Há  assoalhamento  com  painel  inteiriço  dentro  dos  poços  para                 X 

amenizar eventuais quedas (no mínimo a cada 3 pavimentos)    

B4) PROTEÇÃO CONTRA QUEDA NO PERÍMETRO DOS PAVIMENTOS    

Há andaime fachadeiro ?  ( ) sim ( ) não        x 

Se a resposta for sim passe para o item B5    

B4.1) Há proteção efetiva, constituída por anteparo rígido com guarda-corpo       x   
e rodapé revestido com tela (NR-18)     

B5) ABERTURAS NO PISO     

B5.1) Todas as aberturas nos pisos de lajes tem fechamento provisório        x  
Resistente     

B6) PLATAFORMA DE PROTEÇÃO (bandeja salva-vidas)    

B6.1) A plataforma principal de proteção está na primeira laje que esteja no        x   

mínimo um pé-direito acima do nível do terreno (NR-18)    

 

B6.2) Existem plataformas secundárias de proteção a cada 3 lajes, a partir         x 

da plataforma principal (NR-18)    

B6.3) As plataformas contornam toda periferia da edificação(NR-18)     x   

B6.4) Os painéis das bandejas são fixados com parafusos ou borboletas       x   

B6.5) A fixação das treliças é feita através de furo na viga, espera na laje ou     x   

solução equivalente    

B6.6) A plataforma principal e as secundárias têm largura de 2,50m + 0,80 m      X   

(a 45°) e 1,40 m + 0,80 m (a 45°) (NR-18).    

B6.7) O conjunto bandejas/treliças é pintado e está em bom estado de        x   

Conservação    

B7) SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA    

B7.1) Há  identificação  dos  locais  de  apoio  (banheiros,  escritório,  x  
almoxarifado, etc.) que compõe o canteiro (NR-18)    

B7.2) Há alertas quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, especifico para a      x  
atividade executada, próximos ao posto de trabalho (NR-18)    

B7.3) Existe identificação dos andares da obra        x  

B7.4) Há advertências quanto ao isolamento das áreas de transporte e  x  

circulação de materiais por grua, guincho e guindaste (NR-18)    

B7.5) Há uma placa no elevador de materiais, indicando a carga máxima e a      x  

proibição do transporte de pessoas (NR-18)    

B8) EPIs    

B8.1) São fornecidos capacetes para os visitantes       X   
     

B8.2) Independente da função todo trabalhador está usando botinas e      x   
capacetes (NR-18)    

B8.3) O trabalhador está usando uniforme cedido pela empresa (NR-18)        x   
     

B8.4) Trabalhadores em andaimes externos ou qualquer outro serviço a      x   

mais de 2,0 m de altura, usam cinto de segurança com cabo fixado na    



 

 

construção (NR-18)    

B9) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    

B9.1) Circuitos e equipamentos não têm partes vivas expostas, tais como      x   
fios desencapados (NR-18)    

B9.2) Os fios condutores estão em locais livres do trânsito de pessoas e      X   
equipamentos, de modo que está preservada sua isolação (NR-18)    

B9.3) Todas  as  máquinas  e  equipamentos  elétricos  estão  ligados  por      x   
conjunto plugue e tomada (NR-18)    

B9.4) As redes de alta tensão estão protegidas de modo a evitar contatos      X    
acidentais com veículos, equipamentos e trabalhadores (NR-18)    

B9.5) Junto  a  cada  disjuntor  há  identificação  do  circuito/equipamento              x  
Correspondente    

B10) ANDAIMES SUSPENSOS         x 

B10.1)  Os  andaimes  dispõem  de  guarda-corpo  e  rodapé  em  todo  o    

perímetro, exceto na face de trabalho (NR-18)    

B10.2)  Existe  tela  de  arame,  náilon  ou  outro  material  de  resistência    

equivalente presa no guarda-corpo e rodapé (NR-18)    

B10.3) O andaime é sustentado por perfis l chumbados na laje através de    

braçadeiras ou dispositivo semelhante (NR-18)    

 

B10.4) Cada perfil l corresponde à sustentação de dois guinchos (NR-18)    

B11) PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO    

B11.1) O canteiro possui extintores para combate a princípios de incêndio  x  
(NR-18)    

B12) GUINCHO    

B12.1) A torre do guincho é revestida com tela (NR-18) x   

B12.2) As rampas de acesso à torre são dotadas de guarda-corpo e rodapé, x   

sendo planas ou ascendentes no sentido da torre (NR-18)    

B12.3) Há pneus ou outra espécie de amortecimento para plataforma do  x  
elevador no térreo    

B12.4) O posto de trabalho do guincheiro é isolado e possui cobertura de       x        

proteção contra queda de materiais (NR-18)    

B12.5) Há assento ergonômico para o guincheiro (NR-18)  x  

B12.6) A plataforma do elevador é dotada de contenções laterais em todas x   

as faces (porta nas faces em que há carga/descarga) (NR-18)    

B12.7) No térreo o acesso à plataforma do elevador é plano, não exigindo x   
esforço adicional no empurramento de carrinhos/gericas    

B12.8) Nas  concretagens  são  deixados  ganchos  de  ancoragem  nos x   
pavimentos para atirantar a torre do guincho    

B12.9) A plataforma do elevador possui cobertura (NR-18)  x  

B12.10) A comunicação com o guincheiro é feita através de botão em cada          x 

pavimento que aciona lâmpada ou campainha junto ao guincheiro (NR-18)    

B13) GRUA    

B13.1) Existe delimitação das áreas de carga e descarga de materiais (NR-        x 

18)     

B13.2) A grua possui alarme sonoro que é acionado pelo operador quando          x 

há movimentação de carga (NR-18)    

C1) AÇO    



 

 

C1.1) As barras de aço são separadas e identificadas de acordo com a bitola x   
(NR-18)    

C2) TUBOS DE PVC    

C2.1)  Os  tubos  são  armazenados  em  camadas,  com  espaçadores,        x  

separadores de acordo com a bitola das peças (NR-18)    

 

Análise geral dos resultados obtidos na lista de verificação 

 

As análises realizadas, neste momento, tentam sintetizar os dados coletados nas três 

obras estudadas, comentando a lista de verificação e o questionário aplicado.  

A aplicação da lista de verificação e do questionário foi realizada de forma que se 

conseguisse obter as informações através de perguntas realizadas aos trabalhadores, hora 

todos juntos, hora separadamente de maneira a auxiliar na fidelidade das reais respostas 

evitando eventuais contradições. 

 

A) Instalações Provisórias: 

 

Nessa obra a modulação dos barracos, o que se justificava devido ao reaproveitamento 

em outras obras, locais ou em outras cidades, pois fica mais fácil a montagem ou remontagem 

dos módulos e a adequação ao número de trabalhadores e às necessidades da obra. O barraco 

existente não estavam sujeito à queda de materiais e eram protegidos com cobertura resistente 

de telhas em aço galvanizado. 

 

B) Acessos: 

 

O canteiro de obra disponibilizava  a presença do portão de entrada exclusivo para 

pedestres e o portão somente para a entrada de caminhões e materiais. Nesse caso o acesso foi 

voltado para rua menos movimentada facilitando o mesmo e aumentando a segurança.  

C) Áreas de Vivência: 

Com a desvalorização total do trabalhador e descumprimento da norma N18 não ouve 

preocupação na instalação de um refeitório para os funcionários, os mesmo se grupavam no 

térreo onde se estocavam materiais como tijolos e caneletas utilizando como assento. . 

 



 

 

Não foi identificado vestiário no canteiro de obra o banheiro as vezes era usado como 

vestiário é um armário no escritório era utilizado para guarda itens pessoais dos trabalhadores. 

Neste canteiro pesquisado existe banheiros compostos por vasos sanitários, mictórios e 

lavatórios com material básico de higiene. Na mesma não existiam banheiros exclusivos para 

funcionários ou visitantes.  

As tabelas apresentam-se os resultados da lista de verificação e do questionário, os 

quais quantificados através  do x na ococrrencia, falta ou não aplicação nos casos estudados. 

 

D)Sinalizações:  

 

No canteiro de obra não se utilizava nenhuma placa sinalizadora na identificação dos 

locais de apoio nem em casos de  advertências e alertas deixando a deriva a percepção do 

funcionário. 

 

Análise comparativa entre a obra da cidade de Paracatu e Ijuí 

 

Como base para as análises a seguir, toma-se os resultados obtidos na lista de 

verificação e no questionário aplicados em um canteiro de obra na cidade de Paracatu aos 

fornecidos por Brand (2001) em seu Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido na cidade 

de Ijuí. 

Quanto as instalações provisórias dos canteiros pode-se salientar que não há uma 

disparidade nos resultados. Percebe-se que tanto em Paracatuu como em Ijuí os barracos são 

constituídos de painéis de chapas de madeira e pintadas, devidamente afastadas dos riscos de 

quedas. Os tapumes não foram utilizados devido o canteiro de obras ser fechado com muro 

nas delimitações do terreno. 

Do acesso a obra, deve-se frisar que nao obtém cabideiros ou caixas junto ao portão de 

entrada, igualando o  referido por Brand (2001). Outra percepção foi  para a presença de um 

portão exclusivo para pessoas em Paracatu, o que ocorre em Ijuí é inexistência. 

Nas obra pesquisada em Paracatu, dos locais destinados às refeições nao possuem 

refeitórios, assim com em Ijuí. Os vestiários também são pontos falhos e com pouca 

preocupação das empresas de ambas cidades. As instalações sanitárias, por sua vez, têm uma 

atenção relativamente boa nas obras pesquisadas. 



 

 

Nas questões de segurança ocorrem as maiores disparidades. As escadas possuem 

corrimão provisória presente na construção de Paracatu já em Ijuí não apresentam. Das 

escadas de mão observou-se que obedeciam a ultrapassagem do piso superior e devidamente 

fixadas. Na construção pesquisada em Ijuí  não atendem estes quesitos estavam irregulares e 

passiveis de acidentes. 

Para os poços dos elevadores também é dispensada pouca atenção. Em Paracatua a 

obra não utilizava nenhum tipo de fechamento nem aviso de perigo o mesmo aponta Brand 

(2001) em seu estudo. Os perímetros da edificação são ignorados ou então desapercebidos, 

falta de proteção dos limites da edificação e aberturas menores. Diferenciando um pouco da 

obra de Paracatu que se ausento em relação ao fechamento do poço do elevador mas protegeu 

os outros limites da edificação utilizando guarda corpo bem fixado revestido com tela 

atendendo a NR18  

Quanto as plataformas de proteção o canteiro de obra de Paracatu obtinha o sistema, 

atendendo devidamente a norma. Em Ijuí o sistema é totalmente ignorado de utilização deste 

importante meio de proteção contra quedas. 

Um outro fator que chamou a atenção foi a sinalização, com ausência total nos dois 

casos. 

Os EPIs têm uma atenção especial em Paracatu mas vale chamar atenção que a o 

canteiro de obra se disponibilizava de todos EPI’s necessários e que os eventuais sendo de 

extrema importância para segurança não eram utilizados pelos funcionarios nem cobrados. 

Percebe-se que no caso os visitantes recebem capacetes, enquanto em não recebem esta 

proteção. Independendo da função, os operários utilizam botinas e capacetes, em Ijuí somente 

50% utilizam.  

Quanto as instalações elétricas, em ambos os casos a atenção é total, por ser de alto 

risco. Nas duas cidades observou-se o cuidados com as redes de alta tenção, equipamentos e 

instalações. 

Os andaimes não eram aplicados com por se encontrarem em etapas que não exigiam.. 

Em Ijuí não foram vistos andaimes nas obras. 

A importância da proteção contra incêndio não foi percebida na obra igualando a 

cidade de Ijuí, não utilizam esta proteção. 

A torre do guincho tem proteção, pois aplicam as telas de proteção, já em Ijuí não 

protegem. 



 

 

Em ambos casos , a questão ergonômica é esquecida da existência de assentos 

ergonômicos para o guincheiro, porém estes locais estão protegidos com coberturas 

resistentes.  

O questionário aplicado demonstra o interesse dos operários em participar dos cursos 

relacionados a segurança. Em Paracatu todos já participaram e gostam, em Ijuí apenas o 

mestre de obra participou  de algum evento deste, porém o restante gostariam de participar. 

Outro fato é que todos já ouviram algo sobre a NR 18 na cidade pesquisada neste 

momento, enquanto na cidade de Ijuí somente o mestre de obra já escutou  alguma coisa. 

É visível a necessidade da aplicação das normas de segurança, programas de 

prevenção, cursos, treinamentos e outros meios que auxiliem no bom andamento das 

construções e dê proteção aos trabalhadores. 

Percebe-se melhores resultados na cidade de Paracatu referentes os da cidade de Ijuí. 

Isso ficou demonstrado através da aplicação da lista de verificação e do questionário. Nota-se 

uma evolução dos resultados na cidade pesquisada  mentalidades diferenciadas e abertas às 

mudanças e melhorias. Evidencia-se a visão empreendedora e a busca pela qualidade, 

produtividade, organização, respeito aos trabalhadores e a devida preocupação que merecem e 

devem ser atribuídas a estes. 

Segundo Brand (2001), em Ijuí a realidade é bem diferente e caracteriza de forma 

negativa o setor da construção civil nesta cidade. Cabe, então, aos profissionais e empresários 

abrir seus horizontes, já que existem melhores e seguras formas de conduzir obras, com baixo 

custo mas com boas alternativas, ou simplesmente pelo cumprimento da norma de segurança, 

o que se pode observar nas obras de Paracatu. 

A seguir apresenta-se a Tabela 5, onde estão descritos sucintamente os resultados que 

foram comentados neste item. 

Tabela 5: Resultados da análise comparativa de Paracatu e Ijuí 
 

Item Paracatu Ijuí 
   

Poços do elevador Atendem relativamente Atendem relativamente 
   

Proteção perímetros obra Inexistente Inexistente 
   

Plataforma de proteção Não se aplica Não se aplica 

EPIs, capacetes visitas  Recebem Inexistente 
   

Botinas e capacetes  Utilizam 50% utilizam 

Sinalização Inexistente Inexistente 



 

 

Proteção contra incêndio Enexistente  Enexistente 
   

Ergonomia Nenhuma atenção Nenhuma atenção 
   

Instalações provisórias Atendem relativamente Atendem relativamente 
 

 Item  Paracatu Ijuí 
    

Acessos, cabideiros ou caixas Enexistente Inexistente 

junto ao portão    
    

Portão para pessoas  Existente  Enexistente 
     

Refeitórios   Inexistente Inexistente 
     

Vestiários   Inexistente Inexistente 
    

Instalações sanitárias  Aplicadas relativamente Aplicadas relativamente 
     

Segurança, corrimão das Existente  Enexistente 

escadas     
    

Escadas de mão  Regular 100% irregulares 

    

 

Considerações Finais 

 

O estudo apresentado buscou demonstrar a importância da questão segurança do 

trabalho em canteiros de obra da construção civil. Foi realizado uma abordagem em uma obra 

na cidade de Paracatu e comparou-se com Ijuí, priorizando apontar o grau de cumprimento 

das normas de segurança exigidas e sua efetiva aplicação nas respectiva obra. 

 

Conclui-se uma pequena evolução e a necessidade de uma evolução no campo da 

construção civil para que, com isso surjam melhorias nas áreas técnicas, construtivas e de 

projetos, e principalmente, da atenção para com os trabalhadores. 

 

Os dados referentes ao assunto segurança, demonstram números negativos e 

desestimuladores. É inevitável admitir-se a necessidade de uma atenção especial ao tema já 

que se trata da prevenção de acidentes e da manutenção de medidas preventivas. 

 

As condições de trabalho e o arranjo físico dos canteiros merecem uma preocupação 

dos profissionais. Bibliografias especializadas, artigos científicos e outras fontes apontam a 

importância da organização, limpeza, produtividade e segurança nas obras para o seu sucesso. 



 

 

 

Nesta pesquisa, foi possível notar a falta de conscientização por parte de engenheiros e 

outros em repassar medidas de segurança. O que se percebeu, também, foi a preocupação com 

o assunto por parte dos trabalhadores e proprietários. 
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RESUMO: A mão de obra é importante em qualquer serviço que se vá realizar. Na 

construção civil, ela é essencial, pois, sem ela não seria possível edificar tudo que um 

engenheiro ou arquiteto consegue elaborar no papel. Portanto, ela deve ser escolhida de 

maneira a atender os requisitos de qualidade do seu cliente. Pois, quanto melhor a qualidade 

no seu trabalho, mais valorizado o profissional será. E nos serviços de engenharia, essa 

valorização tem ficado mais presente com o passar do tempo. Esse trabalho tem como intuito 

apontar algumas razões pelas quais houve uma valorização na mão de obra nos operários da 

construção civil, verificar como os trabalhadores estão executando as atividades da construção 

civil, apontar fatores que proporcionam a valorização da mão de obra, e como as empresas e 

os profissionais reagem diante disso, e qual a opinião dos profissionais do município a 

respeito dessa valorização. 

 

Palavras-chave: mão de obra, valorização, engenharia, qualidade  

 

ABSTRACT: The labor is important in any service that go perform. In construction, it is 

essential because without it would not be possible to build everything that an engineer or 

architect can draw on paper. Therefore, it must be chosen so as to meet the quality 

requirements of your customer. For the better quality in their work, most valued 

professional will. And in engineering, this appreciation has been more prevalent over 

time. This work has the intention to point out some reasons why there was a recovery in 

labor in construction workers, see how workers are performing the construction 

activities, pointing out factors that provide the value of labor, and how companies and 

professionals react to that, and what the opinion of municipal professionals about this 

recovery. 

 

Keywords: labor, valuation, engineering, quality. 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a construção civil tem obtido um crescente e considerável 

aquecimento no mercado. Para Goto (2009), com a construção civil em alta no cenário 

construtivo, muitos investimentos foram feitos para melhor atender esse setor, que 
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consequentemente emprega muitos trabalhadores, e que necessitaria de novos produtos, para 

produzir melhor com uma melhor habilidade e agilidade. Muito dinheiro foi gasto com 

equipamentos novos, produtos novos, porém, a construção civil investiu muito em novos 

recursos, e deixou de olhar para a mão de obra. 

Algumas construtoras e empresas que trabalham com áreas que estão relacionadas as 

atividades presentes em construções civis, buscam aprimorar algumas atividades com o 

intuito de melhorar sua produtividade, e redução de tempo de entrega da edificação. Segundo 

Abrahão (2011), é muito importante que as organizações preocupem em especializar a sua 

mão de obra, pois, isso vai qualificar melhor o serviço, a produção tende a ser melhor, e o 

produto final deverá possuir um selo de qualidade melhor, pois, os envolvidos no processo 

saberão como desempenhar de maneira correta, com um tempo hábil melhor, uma vez que as 

atividades desenvolvidas já serão conhecidas pelos profissionais, e sendo estes conhecedores 

das tarefas, realizarão em menor tempo com qualidade satisfatória pela empresa, e pelo 

proprietário daquela edificação. 

Conforme Ecker e Appio (2007), quando as empreendedoras possuem bons 

trabalhadores, e possuem líderes que são motivadores, será perceptivo os elevados índices de 

produção naquele ambiente de trabalho. É muito importante que o trabalhador seja motivado 

diariamente, pois este pode ser um fator chave para que a empresa tenha uma boa produção 

em menor tempo e com boa qualidade de entrega do produto final. 

A qualidade final de um produto, está relacionada diretamente com quem a executa, 

para tanto, é importante motivar os seus trabalhadores, para que estes desenvolvam de 

maneira correta tudo o que foi projetado. Porém, algumas organizações não se preocupam 

com isso, e colocam pessoas que não são qualificadas a frente de um projeto, vislumbrando 

pagar um preço menor na mão de obra, mas que implicara em um produto de baixa qualidade, 

desta forma, a empreendedora poderá sofrer críticas, e poderá não ser mais competitiva no 

mercado, pois somente as empresas com boa qualidade no serviço se mantem no mercado 

(PENNA, 2013). 

Objetivos 

 

Identificar fatores que elevarão o custo da mão de obra nos operários da construção civil. 

Analisar a mão de obra atual; 

Verificar os fatores que elevarão os custos da mão de obra na construção civil; 



 

 

Identificar o papel das empresas e profissionais na escolha dos operários na construção 

civil. 

 

Metodologia 

 

Este estudo será elaborado na cidade de Cristalina, que está situada próximo as 

localidades de Paracatu, com aproximadamente 100 km de distância, no estado de Minas 

Gerais. 

Na primeira parte deste trabalho foi feito um estudo para verificar como são feitos os 

trabalhos na construção civil, observando a mão de obra. A etapa seguinte consistiu em se 

fazer um levantamento sobre valores que são tirados por profissionais capacitados em uma 

edificação e sem capacitação profissional, após ser feito esse estudo, foi analisado como os 

profissionais escolhem a mão de obra para trabalhar na construção civil, para verificar se o 

profissional sabe o perfil de seus trabalhadores. 

Depois, foi elaborado um questionário com 05 profissionais da área, para verificação 

dessas coletadas de dados. Onde irão conter perguntas diretas quanto ao tema. Depois foi 

apresentado em gráficos os resultados dos questionários. 

 

Resultados e Reflexões 

 

Mão de obra atual 

 

A mão de obra utilizada na construção civil nem sempre é qualificada, e nem sempre 

existe uma fiscalização por parte dos profissionais envolvidos para checarem o andamento da 

obra, e a qualidade dos serviços desenvolvidos na engenharia. 

 A figura 01 mostra uma foto de um trabalhador na construção civil, desenvolvendo sua 

atividade no âmbito de trabalho. 

 



 

 

 

Figura 01- Trabalhador na construção civil. 

Fonte: O autor. 

 

A engenharia civil nem sempre consegue contratar os melhores profissionais do mercado de 

trabalho, porém, muitos são contratados para sanar as dificuldades de um setor. 

 Nessa figura, é possível identificar que o trabalhador está executando sua atividade, 

colocando os materiais dentro da betoneira, porém, não está utilizando os equipamentos de 

segurança necessários, sendo passível de cortes em caso de acidentes. 

 Uma das dificuldades na construção civil, é contratar pessoas que saibam realmente 

executar o serviço que o proprietário deseja, e que realmente se importe com sua segurança, 

assim, utilizando equipamentos de segurança. Por isso, que muitas empresas exigem que seus 

funcionários possuam experiência nas áreas que são contratados, trabalhem com os requisitos 

normativos, evitando assim, o risco de multas e bom andamento de tarefas realizadas dentro 

de um canteiro de obras. 

 A figura 02 mostra alguns trabalhadores de uma empresa executando o concreto 

armado. 

 

Figura 02- Trabalhadores executando concreto. 

Fonte: O autor. 

 



 

 

 A figura 10 mostra os trabalhadores executando o concreto armado. Nessa atividade é 

importante que a mão de obra saiba fazer o serviço, pois, o concreto armado requer cuidados 

para que ele possua o acabamento adequado. Na foto, também é notório a utilização de 

equipamentos de segurança, como medida de prevenção contra acidentes. 

 A qualidade da mão de obra está relacionada diretamente com as condições oferecidas 

no ambiente de trabalho, pois, se as empresas exigem que sejam utilizados maquinários 

corretos, equipamentos adequados, e pessoas que saibam desenvolver os trabalhos, então 

somente que se enquadra nessas categorias que conseguem emprego, senão, as empresas 

descartam os outros trabalhadores que não estão aptos a seguirem esses parâmetros. 

 Entretanto, na engenharia, existem vários tipos de atividades, e muitos serviços que 

necessitam de mão de obra, pois, sem a mão de obra, não existiria nenhuma edificação, 

conforme a figura 03. 

 

Figura 03: Mão de obra em concretagem. 

Fonte: O autor. 

 

 A mão de obra é imprescindível em qualquer área, seja ela na construção civil ou não. 

Se faz necessário ter pessoas que montem as fôrmas na construção civil, e que estejam aptas 

no desenvolvimento de todo o processo, para que o concreto seja colocado na posição correta, 

com segurança, conforme especificado em projeto. 

 Na figura 04, mostra a fabricação de vigotas de concreto, que são utilizadas nas lajes. 

Elas conseguem dar mais suporte, e oferecem mais resistência. Ela ajuda no suporte de 

esforços, sendo muito aplicada em lajes provenientes de isopor. 

 



 

 

 

Figura 04: Corte de armaduras para vigotas. 

Fonte: O autor. 

 

 A imagem acima mostra o trabalhador cortando a ferragem no tamanho correto. Dessa 

forma, depois de estarem nas proporções exigidas, são adicionadas ao concreto, fazendo uma 

estrutura muito resistente. 

 

Fatores que elevarão os custos da mão de obra na construção civil 

 

 Na construção civil, quanto mais um trabalhador tem conhecimento e aptidão para 

executar atividades, então, o seu valor de mercado será mais elevado. Para tanto, se atribui 

funções e classificações especificas para cada trabalhador da engenharia civil. 

 A figura 05 mostra a mão de obra na engenharia civil, na colocação de ferragens para 

concretagem. 

 

 

Figura 05: Colocação de ferragens. 

Fonte: O autor. 

 



 

 

 Quando os trabalhadores têm conhecimento necessário sobre o que estão 

desempenhando, além da construção ser feita com mais exatidão, e com um serviço melhor 

em termos de mão de obra. Portanto, somente os armadores devem ficar responsáveis por este 

tipo de serviço, já que conhecem as atividades que estão sendo executadas na construção. 

 Quando os serviços se tornam mais específicos na engenharia civil, então é necessário 

uma mão de obra especifica, que saiba trabalhar de acordo com as necessidades de uma 

edificação. 

 Portanto, quando se contrata uma mão de obra específica, o seu valor tende a ser 

maior, pois, entende-se que o indivíduo se dedicou a apenas um setor para trabalhar, e então, 

ele sabe desempenhar com êxito o serviço desejado, seja em empresa ou seja de maneira 

particular. 

 Para isso, fora criado uma tabela para verificação de preços da mão de obra tanto em 

empresa, quando particular, referentes ao serviço de um pedreiro. 

 

Tabela 1: Comparativo de preço da mão de obra. 

Descrição $ Dia Média trabalho (dia) Dias do mês Total 

Empresa $60,00 22 30 $1.800,00 

Particular $120,00 25 30 $3.000,00 

Fonte: O autor. 

 

 Quando foram retiradas as fotos, foi perguntado ao profissional da obra, qual era o 

valor ganho pelo pedreiro naquela empresa, e quanto ele tira por não está trabalhando em 

empresa, de maneira particular. Diante disso, é fácil notar que o pedreiro que trabalha de 

maneira particular tem um valor total maior que o de uma empresa. 

 Esse fato se deve, pois, as empresas tem que pagar muitos atributos fiscais pelos seus 

funcionários, e quando eles saem, ainda possuem alguns direitos, tais como, FGTS e seguro 

desemprego dependendo do tempo de serviço. Porém, quem não possui carteira assinada, 

recebe o valor de maneira bruta, mas, não ganha tempo de serviço e nem direito trabalhista. 

 Os dados de média de dias foram baseados nas informações passadas pela empresa, 

que diz, que o trabalhador trabalha de segunda a sexta, enquanto quem realiza serviços 

particulares só não trabalham no domingo. Por isso, os valores de quem trabalha particular 

ainda podem obter ganhos ao final de semana. 



 

 

 Na construção civil, quando os pedreiros são muito bons, eles optam por prestar 

serviços de maneira particular, pois, entendem que o seu ganho é mais satisfatório do que 

permanecer em uma empresa. Com isso, valorizam ainda mais sua mão de obra, e quem 

necessita de bons serviços, acabam pagando o desejado para ficarem satisfeitos. 

 

O papel das empresas e profissionais na escolha dos operários na construção civil. 

 

 Com a grande crescente na construção, as organizações, empresários e alguns 

profissionais buscam elaborar seus projetos com o melhor tempo possível, e principalmente 

em empresas de pequeno porte, tendem a contratar apenas quem faz o serviço, e não quem 

está apto a fazê-lo. 

 O papel das empresas é proporcionar satisfação aos seus clientes. Por isso, as 

empresas deveriam ter mais cautela na hora de contratar seus trabalhadores, pois, aquele que 

não está apto a executar uma atividade, embora seu preço de mão de obra seja menor, ele sairá 

mais caro, porque se a qualidade não for a desejada, deverá ser feito o serviço novamente. 

 Embora alguns profissionais especifiquem e até indiquem equipes para realizar 

algumas atividades, o baixo preço de uma mão de obra desqualificada ainda consegue encher 

os olhos de muitos administrados, que acabam perdendo em qualidade, e em satisfação de 

seus clientes. 

 

Entrevista com 5 profissionais. 

 

 Para verificação se as empresas realmente se preocupam em aplicar uma boa mão de 

obra na construção, foram feitas 5 perguntas a 5 profissionais da área, sobre o assunto 

abordado. 

A primeira questão foi: As empresas procuram verificar com rigor os currículos dos 

funcionários que prestam serviços de engenharia? 

 



 

 

 

Figura 06: Resposta da entrevista. 

Fonte: O autor. 

 

Com base nas respostas, pode ser observado que eles não procuram mão de obra 

qualificada em algumas circunstancias, mas procuram pessoas para executar o serviço que é 

uma necessidade no âmbito de trabalho. 

A segunda pergunta foi: A mão de obra encontrada no município de Cristalina-GO, 

atende de maneira satisfatória os seus clientes? 

 

Figura 07: Resposta da entrevista. 

Fonte: O autor. 

 

É fácil verificar que através das respostas, todos concordam que a mão de obra na 

cidade é bem abaixo do desejado. Isso se deve à grande procura por emprego, pois quem já 

tem experiência no setor prefere trabalhar de maneira particular, pois creditam ganhar mais, 

então quem não tem experiência se aventura na construção, e são contratados pela escassez do 

pessoal qualificado. 



 

 

A terceira pergunta foi: Com a crise política do país, muitas pessoas ficaram 

desempregadas. Houve uma supervalorização da mão de obra no setor da construção civil em 

Cristalina-GO? 

 

Figura 08: Resposta da entrevista. Fonte: O autor. 

Segundo relatos dos entrevistados, houve uma valorização considerável na mão de 

obra da cidade, pois, somente os melhores profissionais se enquadram no mercado devido à 

crise, com isso, o seu valor de mercado se tornou ainda mais elevado. 

A quarta pergunta feita foi: Com a valorização da mão de obra dos operários da 

construção civil, o setor perdeu muita qualidade? 

 

Figura 09: Resposta da entrevista. Fonte: O autor. 

É bem visível através das respostas, que o setor perdeu muito segundo relato dos 

profissionais. Isso se deve ao fato da valorização da mão de obra, que começou a separar os 

melhores profissionais do mercado, pois, como possuem bons serviços, e o mercado está mais 

exigente, então eles pedem uma remuneração mais elevada. Como empresários visam reduzir 



 

 

custos, pagam para quem consegue oferecer um preço menor, que não proporciona a mesma 

qualidade requerida pelo cliente. 

 E a última pergunta elaborada foi: O mercado está preparado para a valorização da 

mão de obra da construção civil? 

 

Figura 10: Resposta da entrevista. Fonte: O autor. 

  

Alguns responderam que sim, alegando ser comum essa crescente, uma vez que o 

mercado está bem rígido, e que conforme os operários trabalhem, merecem ser valorizados. 

Por outro lado, outros afirmam que não, pois, dizem que os valores pedidos ainda são 

elevados, e que não atende a toda população. 

 

Considerações Finais 

 

Conclui-se que foi necessário haver uma valorização na mão de obra no setor da 

construção civil, pois, o mercado atual está selecionando os melhores, e que possuem mais 

experiência. Portanto, para se enquadrar nesses parâmetros, deve-se pagar melhor o 

trabalhador. 
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RESUMO: A presente pesquisa tem como objeto de estudo a topografia e terraplanagem na 

construção de um hipermercado em Paracatu-MG e, como objetivo geral, promover a análise 

da eficiência de trabalhos topográficos na construção civil. Por meio de metodologia 

bibliográfica e estudo de caso, foi produzida, inicialmente, a fundamentação teórica básica, 

necessária à compreensão do tema e reconhecimento de equipamentos utilizados. Num 

segundo momento deu-se o estudo de caso, realizando-se o acompanhamento do trabalho feito 

e as comparações entre as plantas e as edificações. Concluiu-se que a partir de um trabalho 

topográfico e de terraplanagem de qualidade pode-se dispor maior qualidade e melhor 

aproveitamento das obras de construção civil, principalmente em locais de terreno em 

desnível, como naquele em que se deu o estudo. 

 

Palavras-chave: Construção civil. Topografia. Terraplanagem  

 
ABSTRACT: This research aims to study the topography and earthmoving equipment in the 

construction of a hypermarket in Paracatu-MG and as general objective, to promote the 

analysis of the efficiency of work locations in civil construction. By means of the 

methodology literature review and case study, was produced, initially, the theoretical basic, 

necessary for an understanding of the theme and recognition of equipment used.In a second 

moment was the case study, conducting the follow-up of the work done and the comparisons 

between the plants and the buildings. It was concluded that from a topographic work and 

grading of quality you can offer better quality and better use of civil engineering works, 

especially in places of ground in uneven, as that in which the study.  

 

Keywords: civil construction. Topography. Earthworks. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Entende-se que a topografia esteja relacionada a todos os campos da engenharia civil, 

de modo que o engenheiro possa utilizar-se de técnicas de medidas precisas, impossíveis de 

ser calculadas sem o auxílio de levantamentos topográficos (XAVIER, 2012). 

A topografia calcula ângulos verticais e horizontais com altíssima precisão 

possibilitando a projeção exitosa de grandes construções a partir das dimensões exatas, 
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repassadas pelos levantamentos de projetos da área da construção civil (BRANDALIZE, 

2010). 

Existem duas divisões principais, a planimetria- composta por medidas de grandezas 

horizontais representadas nas plantas e a altimetria - medidas distâncias e ângulos verticais 

(BORGES, 2003).  

O uso da topografia tem início na leitura do terreno pelo levantamento plano-

altimétrico, identificando a acentuação, aclive e declive local, curva de nível da área, se 

haverá corte ou aterro para aquele projeto. No decorrer da obra a topografia é utilizada 

também nas prumadas, nos níveis das bases e alinhamento em geral (XAVIER, 2012).  

Como a topografia é considerada fundamental para uma edificação buscou-se analisar 

a eficiência de trabalhos topográficos na construção civil no âmbito da adequação e 

viabilidade entre corte ou aterro em uma obra de construção civil em andamento situada em 

Paracatu-MG. 

A topografia ainda é um recurso considerado oneroso, mas fundamental para fazer o 

levantamento de informações do local onde se dará a obra, indicando imperfeições do terreno, 

melhor forma de construção, a viabilidade do projeto, a escolha certa entre aterrar ou cortar o 

terreno e amplia o conforto e segurança da construção (SILVA, 2013). 

Essa pesquisa justificou-se pela importância da topografia e pela coerência do tema 

com a graduação em andamento. Também é conveniente lembrar que, aliada à necessidade do 

engenheiro civil em aprofundar seus conhecimentos relativos à atuação profissional futura, a 

pesquisa pode constituir-se em fonte de leitura e discussão de acadêmicos e sociedade em 

geral, bem como se apresentar como ponto de partira para estudos mais profundos. 

 

Objetivos 
 

Como objetivo geral buscou-se analisar a eficiência de trabalhos topográficos na 

construção civil.Mais especificamente pretendeu-se: 1) descrever os equipamentos, acessórios 

e cálculos utilizados na topografia; 2) Investigar a execução do projeto topográfico da obra 

em estudo; 3) Comparar gastos e orçamentos relativos a cortes e aterros. 

 

Metodologia 
 



 

 

Estudo de caso realizado em uma obra de construção civil, localizada na cidade de 

Paracatu-MG por meio de pesquisas e visitas técnicas buscando analisar o levantamento 

topográfico local, o método utilizado para execução do projeto e as definições entre corte e 

aterro do local.   

Os equipamentos usados foram a estação total eletrônica, trena laser modelo GLM 30 

e softwares como Autocad e Topograph que auxiliaram no levantamento, definições, 

comparativos e conclusão do projeto (YOSHIZANE, 2012; SCHWAB, 2010). 

Após esses levantamentos da área do terreno, foram descarregadas as coordenadas 

tridimensionais da área da obra, utilizando o software Topograph. Foram elaborados os 

ensaios de terraplenagem e a comparação da terraplanagem adotada pela construtora 

responsável. Utilizando os softwares autodeskrevit (plataforma BIM) foram feitas 

comparações visuais para a melhor escolha da topografia a ser utilizada. O resultado foi 

comparado e utilizado pela construtora. 

 

Resultados e Reflexões 
 

A topografia refere-se aos levantamentos que consistem em analisar a geografia de 

uma determinada região onde uma obra/serviço será realizada. Essa avaliação consiste em 

averiguar a principal característica do terreno, como são as curvas de nível e as imperfeições 

naturais ou artificiais presentes no local. “Com cálculos matemáticos e equipamentos 

adequados é possível fazer a planimetria e a altimetria para analisar os dados” (COSTA, 2011, 

p.36). 

Esses levantamentos para obras são de suma importância, pois conseguem antever 

erros futuros que não são possíveis de ser previstos apenas com uma avaliação a olho nu. 

Assim é possível evitar falhas de execução na construção de uma edificação com uso desse 

recurso, evitando prejuízos durante a execução da obra e prejuízos futuros, como 

comprometimento estrutural por motivos relativos ao nivelamento inadequado com que foi 

realizado para tal projeto (MCCORMAC, 2007). 

O levantamento topográfico é normatizado pela NBR 13133/1994. Esta Norma fixa as 

condições exigíveis para a execução de levantamento topográfico destinado a obter:  

 

a) conhecimento geral do terreno: relevo, limites, confrontantes, área, localização, 

amarração e posicionamento;  



 

 

b) informações sobre o terreno destinadas a estudos preliminares de projetos;  

c) informações sobre o terreno destinadas a anteprojetos ou projetos básicos;  

d) informações sobre o terreno destinadas a projetos executivos.  

A NBR 11682 de agosto de 2009 – Estabilidade de encostas: Estabelece os 

requisitos para o estudo e controle da estabilidade de encostas e de taludes 

resultantes de cortes e aterros realizados em encostas (MCCORMAC, 2007, p.3).  

 

As Normas Regulamentadoras citadas acima também referem-se às condições para 

estudos, projetos, execução, controle e observação de obras de estabilização. Não estão 

incluídos os requisitos específicos aplicáveis a taludes de cavas de mineração e a taludes de 

barragens, de subsolos de prédios e de cavas de metrô, a aterros sobre solos moles e de 

encontro de pontes, bem como qualquer outra situação distinta que não envolva encostas. As 

obras de terraplenagem sejam corte ou aterro deve seguir um projeto geométrico e geotécnico 

com todos os itens de locação das obras (cotas e coordenadas), o que permitirá ao topógrafo a 

locação da mesma (BASTOS, 2008). 

O projeto geotécnico deve seguir as normas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas),  que tem força de Lei. Neste serão tomadas as providências relativas à 

segurança quanto ao deslizamento dos taludes, recalques dos aterros e aspectos hídricos como 

a erosão, infiltração e assoreamentos (ENGENHARIA E TOPOGRAFIA TEODOLITO, 

2014). 

Durante muitos anos a representação do espaço baseava-se na observação e descrição 

do meio. Com o passar do tempo surgiram novas técnicas e equipamentos de medição que 

facilitaram a obtenção de dados para uma representação da área em questão. Com esses 

equipamentos tornou-se possível uma descrição do terreno, informações que, possivelmente, 

não seriam adquiridas de outra forma (BRANDALIZE, 2010). 

Os equipamentos necessários à topografia são bem específicos e promove a exatidão 

necessária para os cálculos, aspecto essencial para que a análise topográfica atenda aos 

objetivos de sua realização (GPSM TOPOGRAFIA, 2016). Os mesmos são descritos a seguir: 

O Diastímetro é um acessório popularmente conhecido como trena. É usado na 

medição entre os pontos e deve ficar em uma posição perpendicular à baliza. É graduada em 

metro, centímetros e milímetros, com comprimento variando de 20m a 50m ou 100metros 

(EMBRATOPO, 2011). 

 



 

 

 

Figura 3: Diastímetro. 

 

A Estação total é um equipamento eletrônico com capacidade de realizar medições 

topográficas, conseguindo tirar medidas de ângulos verticais e horizontais e até mesmo 

lineares com erro praticamente zero. Após a medição, basta baixar os dados em um 

computador e desenhar o terreno do possível projeto. A estação possui outras funções que 

podem ser alteradas em campo antes de baixá-las no computador (GPSM TOPOGRAFIA, 

2016). 

 

 

Figura 4: Estação Total. 

 

A Hasteé um acessório utilizado no suporte do prisma cuja finalidade é refletir o sinal 

eletrônico, reenviando-o para a estação (COSTA, 2011). 

O nível topográfico, esclarece Costa (2011), é um aparelho é utilizado na medição de 

distâncias, horizontal e vertical ou diferenças de níveis. O mesmo não calcula as medidas 

angulares. 



 

 

 

 

Figura 6: Nível topográfico. 

 

O Prisma é um acessório utilizado para refletir o sinal eletrônico emitido e, ao enviá-lo 

de volta para a estação, possibilita a medição eletrônica da distância entre a estação e o ponto 

onde encontra-se instalado (SOUZA, 2008). 

 

 

Figura 7: Prisma. 

 

A régua graduada ou mira é um equipamento topográfico de madeira, alumínio ou 

pvc. Essa régua é graduada em metros, decímetros, centímetros e milímetros e é utilizada para 

distâncias verticais e horizontais entre pontos (SOUZA, 2008). 

 



 

 

 

Figura 8: Régua graduada. 

 

Conforme o fabricante Wild Heerbrugg, o Teodolito é um equipamento nivelado na 

vertical ou na horizontal. Dessa forma ele é utilizado para medidas indiretas e diretas de 

distância e leitura de ângulos. Pode ser dos tipos teodolito trânsito (mecânico e de leitura 

externa), ótico (prismático e de leitura interna) e eletrônico (de leitura digital) (XAVIER, 

2012). 

 

 

Figura 9: Teodolito. 

 

O tripé é um dos acessórios mais comuns de um teodolito ou nível, serve para 

estacionar o aparelho a ser utilizado. Para cada aparelho existe um tripé apropriado (SOUZA, 

2008). 

 



 

 

 

Figura 10: Tripé. 

 

Quando se escava o terreno natural, a terra que se encontrava num certo estado de 

compactação, proveniente do seu próprio processo de formação, experimenta uma expansão 

volumétrica, que chega a ser considerável em certos casos. Após o desmonte a terra assume, 

portanto, volume solto (Vs) maior do que aquele em que se encontrava em seu estado natural 

(Vn) e, consequentemente, com a massa específica solta (γs) correspondente ao material solto, 

menor do que a massa específica natural (γn) (VEIGA; ZANETTI; FAGGION 2012). 

Ao escavar um solo,  a terra perde a sua característica de solo firme e passa para o 

estado de solo solto, são criados mais vazios entre o terreno; consequentemente existe 

aumento de volume (VEIGA; ZANETTI; FAGGION 2012). 

Esse efeito é conhecido como empolamento e é expresso em porcentagem. Se ao 

escavar 2 m
3
 de solo ele aumenta para 1,3 m3, o empolamento é de 30%. É importante 

conhecer esse fenômeno para planejar os equipamentos, com destaque para os equipamentos 

de transporte, e também a produtividade. Caso o volume de corte do solo seja de 100 m
3
, o 

total a ser transportado será de 260 m
3
, isso é resultante do empolamento (YOSHIZANE, 

2012). 

O oposto do empolamento é a contração. Ou seja, o quanto a terra ocupará a menos de 

volume quando compactada. Nesse caso, o volume final é inferior ao que a terra ocupava no 

corte. Assim, para executar um aterro com 1 m
3
, será preciso mais que 1 m

3
 de terra 

(YOSHIZANE, 2012). 

Imagine-se uma obra que necessite escavar 50 m
3
 de terra, medido pelo serviço de 

topografia. O objetivo é descobrir o Vs (volume de terra solta) para definir o transporte,  



 

 

calculado a partir da seguinte fórmula, sendo que "Vc" é o volume  a ser medido no corte e 

"E" é o empolamento (COSTA, 2011). 

 

Vs = Vc (1 + E) 

 

2. Para exemplo, considere-se que a terra é comum, com taxa de empolamento de 

25%. Para realizar a conta, transforme a porcentagem em 0,25. A conta fica assim: 

Vs = 50 (1 + 0,25)  

Vs = 50 x 1,25  

Volume de terra solta = 62,5 m
3
 

Portanto, depois da escavação, o volume de terra, que era de 50 m
3
 no corte,aumentará 

para 62,5 m³. 

DESCRIÇÃO DO 

MATERIAL 

EMPOLAMENTO % 

Rocha detonada 50% 

Solo argiloso 40% 

Terra comum 25% 

Solo arenoso seco 12% 

Tabela 1 – Taxa de empolamento dos solos. 

A compactação é o processo pelo qual uma massa de solo (consistindo de partículas 

sólidas, ar e água) é reduzida em volume por uma aplicação momentânea de cargas. Após 

uma aplicação de carga, seja ela por equipamento pequeno, médio ou de grande porte, é 

exercida uma força sobre o solo fazendo com que ele expulse os seus vazios, sendo eles 

compostos de ar e água (NOGUEIRA, 2012).  

 

Figura 11: Compactação de solo (sapinho). 



 

 

 

Ao realizar um aterro, é necessário que haja uma compactação de solo. Existem vários 

processos para a execução do aterro: descarga, espalhamento, homogeneização, 

umedecimento, aeração, compactação. O ensaio de compactação Proctor é um dos mais 

importantes procedimentos de estudo e controle de qualidade de aterros de solo compactado. 

Através dele é possível obter a densidade máxima do maciço terroso, condição que otimiza o 

empreendimento com relação ao custo e ao desempenho estrutural e hidráulico. O ensaio ou 

teste refere-se à compactação de uma porção do solo em um cilindro onde esteja contido um 

volume do solo determinado. Provoca-se, então, uma variação na umidade de maneira que 

seja obtido o ponto denominado de compactação máxima através do qual será determinada a 

umidade ótima de compactação. Esse teste pode ser realizado em três níveis distintos 

de energia de compactação, atendendo às especificações da obra que pode ser normal, 

intermediária e modificada (ANTUNES, 1995). Essa energia de compactação é calculada pela 

equação:               

 

 

 

Onde: 

E - energia a ser aplicada na amostra de solo; 

n - número de camadas a serem compactadas no cilindro de moldagem; 

N - número de golpes aplicados por camada; 

P - peso do pilão; 

H - altura de queda do pilão; 

V - volume do molde. 

O ensaio de compactação se dá de acordo com o tipo de material, levando em conta a 

sua densidade e a sua umidade conforme a Figura 12 mostra: 

 

 



 

 

 

Figura 12: Relação densidade x umidade. 

 

O desenvolvimento das técnicas de compactação é necessário para atender às 

exigências do padrão de compactação equipamentos mais potente, maior produtividade 

consegue alcançar (YOSHIZANE, 2012).  

Ensaio de Proctor Modificado: E=27,4 kg cm/cm³ 

Ensaio de Proctor Intermediário: E=12,9 kg cm/cm³ 

As especificações para as energias do Proctor Normal, Intermediário e Modificado são 

dadas abaixo, de acordo com a NBR 7182/86.  

Para a execução dos serviços, é necessária a utilização de equipamentos apropriados, 

de acordo com as condições locais. As ferramentas disponíveis estão os soquetes manuais, 

compactadores pneumáticos, placas vibratórias, rolos compactadores e sua execução devem 

obedecer todos os elementos técnicos de fiscalização (YOSHIZANE, 2012).  

Para começar a operação, é necessária a remoção de alguns objetos, entulhos, detritos, 

pedras, água, lama e também deve levar em consideração a umidade do solo, para definir a 

necessidade de aeração ou umedecimento (COSTA, 2011).  

Todos esses elementos de suma importância para a realização de um serviço técnico 

de qualidade, que possivelmente irá assegurar que a obra executada não apresente possíveis 

danos como trincas, rachaduras, vazamentos no sistema hidráulico e até mesmo afundamento 

de pisos em situações bem críticas, comprometendo a segurança das pessoas que ali se 

encontram (MCCORMAC, 2007).  



 

 

A obra estudada está localizada em área onde há uma diferença de nível de 12 metros 

entre o ponto mais alto do terreno e o ponto mais baixo do terreno. Foi comprovada a 

necessidade de acesso a algumas dependências sendo aproveitadas as diferenças de nível do 

terreno para implantar cada pavimento com acesso direto a uma rua, sendo que o pavimento 

térreo ficou na cota arbitrária 98,00 m. 

As obras de terraplenagem sejam corte ou aterro deve seguir um projeto geométrico e 

geotécnico com todos os itens de locação das obras (cotas e coordenadas), o que permitirá ao 

topógrafo a locação da mesma (SOUZA, 2008). 

O projeto geotécnico deve seguir as normas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas),  que tem força de Lei. Neste serão tomadas as providências relativas à 

segurança quanto ao deslizamento dos taludes, recalques dos aterros e aspectos hídricos como 

a erosão, infiltração e assoreamentos (ENGENHARIA E TOPOGRAFIA TEODOLITO, 

2014). 

O primeiro subsolo teve o seu acesso com cota arbitrária 95,00 m e o segundo subsolo 

teve o seu acesso na cota arbitrária 91,00 m. A cota para o subsolo 2 é 91,00 m; a do centro de 

corte é 93,5 m, portanto, a diferença de nível médio é de 2,5 m e a área total do platô é de 

1854,64 m². No entanto, para esse piso, o volume de corte é de v= 2,5 x 1854,64 = 4636,60 

m³. Não houve aterro nesse piso,conforme vista frontal (Figura 14), onde será localizado o 

subsolo 2: 

 

Figura 14: Futuro subsolo 2. 

 

A cota do subsolo 1 é 95,00 m; a cota do centro de corte é 97,65m. Portanto, a 

diferença de nível médio é de 2,65 m e a área total do platô é de 1351,50 m². No entanto, para 

esse piso o volume de corte é de v= 2,65 x 1351,50 = 3581,47 m³.  Para esse piso o volume de 



 

 

aterro é de v= 2,65 x 497,20 = 1317,58 m³. Conforme vista frontal (Figura 15), onde será 

localizado o subsolo 1: 

A compactação é o processo pelo qual uma massa de solo (consistindo de partículas 

sólidas, ar e água) é reduzida em volume por uma aplicação momentânea de cargas. Após 

uma aplicação de carga, seja ela por equipamento pequeno, médio ou de grande porte, é 

exercida uma força sobre o solo fazendo com que ele expulse os seus vazios, sendo eles 

compostos de ar e água. Ao realizar um aterro, é necessário que haja uma compactação de 

solo. Existem vários processos para a execução do aterro: descarga, espalhamento, 

homogeneização, umedecimento, aeração, compactação (NOGUEIRA, 2012).  

O ensaio de compactação Proctor é um dos mais importantes procedimentos de estudo 

e controle de qualidade de aterros de solo compactado. Através dele é possível obter a 

densidade máxima do maciço terroso, condição que otimiza o empreendimento com relação 

ao custo e ao desempenho estrutural e hidráulico. O ensaio ou teste refere-se à compactação 

de uma porção do solo em um cilindro onde esteja contido um volume do solo determinado. 

Provoca-se, então, uma variação na umidade de maneira que seja obtido o ponto denominado 

de compactação máxima através do qual será determinada a umidade ótima de compactação. 

Esse teste pode ser realizado em três níveis distintos de energia de compactação, atendendo às 

especificações da obra que pode ser normal, intermediária e modificada (ANTUNES, 1995).  

 

Figura 15: Futuro subsolo 1. 

 

O térreo foi instalado sobre laje de piso na cota 98 m, não havendo nenhuma 

movimentação de terra. Conforme vista frontal (Figura 16), onde será localizado o subsolo 1: 



 

 

 

Figura 16: Futuro Térreo. 

 

Após estudos, levantamento planialtimétrico e sondagens locais, são baixados os 

dados para o computador e gerado laudos referentes ao terreno, constando todas as 

imperfeições, indicando o local de corte e aterro, a densidade do terreno, as granulometrias, 

fundação adequada para o local e a localização exata do lençol freático. Assim, é possível tem 

uma visão superior, ou seja, do plano horizontal, vertical e suas curvas de nível, conforme 

Figura 4.  

Para a execução dos serviços, é necessária a utilização de equipamentos apropriados, 

de acordo com as condições locais. As ferramentas disponíveis estão os soquetes manuais, 

compactadores pneumáticos, placas vibratórias, rolos compactadores e sua execução devem 

obedecer todos os elementos técnicos de fiscalização. O desenvolvimento das técnicas de 

compactação é necessário para atender às exigências do padrão de compactação equipamentos 

mais potente, maior produtividade consegue alcançar (YOSHIZANE, 2012).  

          Todos esses elementos de qualidade, que possivelmente irá assegurar que a obra 

executada não apresente possíveis danos como trincas, rachaduras, vazamentos no sistema 

hidráulico e até mesmo afundamento de pisos em situações bem críticas, comprometendo a 

segurança das pessoas que ali se encontram (MCCORMAC, 2007).  



 

 

 

Figura 4: Levantamento Topográfico. 

 

Com base nos resultados obtidos pelo levantamento topográfico, foi criada da planilha 

de custos (Tabela 3) discriminando serviços, quantidade de cada um deles e os preços 

unitários, para que possa ser possível comparar os quantitativos com relação a cada atividade 

exercida para o terreno antes da construção estrutural. 

ITEM  CODIGO DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
PREÇO 

UNIT 

PREÇO 

TOTAL 

1 
SETOP-PROJ-

EXE-045  

PROJETO EXECUTIVO DE 

TERRAPLENAGEM - PLANTA 
6 PRA1 R$ 676,21 R$ 4.057,26 

2 
SETOP-PROJ-

EXE-060  

PROJETO EXECUTIVO DE 

TERRAPLENAGEM - SEÇÕES 
6 PRA1 R$ 346,93 R$ 2.081,58 

3 
SETOP-ENS-

SOL-005 

ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - 

CORPO DO ATERRO 
9535,7 M2 R$ 0,37 R$ 3.528,19 

4 
SETOP-ENS-

SOL-010 

ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - 

CAMADA FINAL DO ATERRO 
369,74 M2 R$ 1,19 R$ 439,99 

5 
SETOP-LEV-

PLA-020 

LEVANTAMENTO 

PLANIALTIMÉTRICO E 

CADASTRAL-TERRENO ATÉ 2.000 

M2 

2 UND R$ 970,35 R$ 1.940,70 

6 
SETOP-SPT-

DES-015 

DESLOCAMENTO PARA 

SONDAGENS 
220 KM R$ 1,51 R$ 332,20 

7 SETOP-SPT- MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO 5 UND R$ 696,81 R$ 3.484,05 



 

 

MOB-015 

8 
SETOP-SPT-

SON-015 

SONDAGEM A PERCUSSÃO 
13 M R$ 68,17 R$ 886,21 

9 
SETOP-TER-

ATE-010  

ATERRO COMPACTADO COM 

PLACA VIBRATÓ (sapinho) 
369,74 M3 R$ 27,16 

R$ 

10.042,14 

10 
SETOP-TER-

ESC-005 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM 

TRATOR, INCLUSIVE 

TRANSPORTE ATÉ 50 m EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

1317,7 M3 R$ 2,56 R$ 3.373,26 

26 
SETOP-TER-

ESC-095 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM 

SOLO MOLE COM DESCARGA 

DIRETA SOBRE CAMINHÃO 

8218,1 M3 R$ 6,54 
R$ 

53.746,18 

34 
SETOP-TRA-

CAM-020 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 

QUALQUER NATUREZA EM 

CAMINHÃO DMT > 5 km (DENTRO 

DO PERÍMETRO URBANO) 

6900,5 
M3-

>KM 
R$ 3,21 

R$ 

22.150,57 

35 
SETOP-TRA-

CAR-010 

CARGA DE MATERIAL DE 

QUALQUER NATUREZA SOBRE 

CAMINHÃO - MECÂNICA 

6900,5 M3 R$ 1,36 R$ 9.384,67 

 

Tabela 3: Planilha de custos. 

 

TOTAL 
R$ 

115.447,00 

Esses levantamentos para obras são de suma importância, pois conseguem antever 

erros futuros que não são possíveis de ser previstos apenas com uma avaliação a olho nu. 

Assim é possível evitar falhas de execução na construção de uma edificação com uso desse 

recurso, evitando prejuízos durante a execução da obra e prejuízos futuros, como 

comprometimento estrutural por motivos relativos ao nivelamento inadequado com que foi 

realizado para tal projeto (MCCORMAC, 2007).  

Depois da comparação dos custos e os gastos com os levantamentos, concluiu-se que 

seria possível ter acesso ao depósito, garagem e ao salão de vendas do supermercado por 

entradas independentes, aproveitando as diferenças de nível do terreno e as fachadas para as 

três ruas. Por esse motivo cada pavimento foi implantado com acesso direto a uma rua.  

 



 

 

Considerações Finais 
 

Através de um levantamento topográfico pode-se ter uma descrição exata do terreno, 

permitindo conhecer o volume de terra que deverá ser retirado, cortado ou colocado, se 

precisa de aterro ou não.  

Com esses dados é possível comparar as imperfeições do terreno, indicando a melhor 

opção estética e segura entre corte e aterro, evitando gastos desnecessários com bota-fora ou 

empréstimo de material, podendo utilizar o próprio material do local onde será desenvolvido o 

projeto de construção civil. 
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RESUMO: A acessibilidade é um instrumento crucial para promover o direito de ir e vir, bem 

como o direito de estudar, com segurança e autonomia. Diante das dificuldades enfrentadas pelos 

educandos portadores de necessidades especiais e do grande incentivo voltado para a educação, o 

presente trabalho tem como finalidade analisar os obstáculos enfrentados pelos alunos portadores 

de necessidades especiais em acessar à Escola Estadual Antônio Carlos do município de 

Paracatu, Minas Gerais. A análise realizada teve embasamento nas normas vigentes e nos 

princípios do Desenho Universal, onde constatou a existência de diversos obstáculos na escola 

referência da cidade, sendo apenas 22% acessível. Os profissionais de Engenharia Civil e de 

Arquitetura e Urbanismo são essenciais na criação de mecanismos que proporcione melhorias, 

eliminando os obstáculos existentes ao acesso para favorecer a inclusão de modo seguro e eficaz. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade. Educação. Engenharia Civil. Arquitetura. Inclusão 

 
ABSTRACT: Accessibility is a crucial instrument for promoting the right to go and come, as 

well as the right to be study, with security and autonomy. In front of the difficulties faced by 

students with special needs and the great incentive geared toward education, the present study 

aims to analyse the obstacles faced by students with disabilities in access to State school Antônio 

Carlos in the municipality of Paracatu, Minas Gerais. The accomplished analysis was based on 

in the current standards and the principles of the Universal Drawing, where noted the existence 

of several obstacles at school the city reference, being only 22% acessible. The professionals of 

Civil Engineering and Architecture and Urbanism are essential in the creation of mechanisms 

that provides improvements, eliminating the existing obstacles to the access to favour the 

inclusion in way secure and effective. 
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Muito se discute sobre a questão de acessibilidade, sendo um dos temas mais atuais e 

importantes no setor da construção civil. Acessibilidade é tornar o mundo acessível, é o direito 

de usar os espaços e serviços que a cidade oferece, independente da capacidade de cada um. No 

ambiente escolar em especial, partindo do princípio que todos têm direito de ingressar na escola, 

um meio físico acessível tem o intuito de atender às necessidades de todos os alunos para que 

estes tenham alternativas para exercer o direito de ir e vir. Uma escola acessível, valoriza os 

diversos tipos de diferenças, assegura uma educação de qualidade e influencia no crescimento e 

desenvolvimento do aluno. 

Conforme prescrito na norma brasileira - NBR 9050/15, acessibilidade é conceituada 

como sendo: 

“Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, com 

segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem 

como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso 

coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade 

reduzida.” (ABNT, 2015, p.02) 

De um modo geral, a inclusão de alunos Portadores de Necessidades Especiais – PNE’s 

nas Instituições de Ensino tem sido um grande desafio nos dias de hoje, pois ainda existe 

enormes barreiras a serem rompidas. E um dos maiores problemas de acessibilidade é devido à 

falta de estrutura no ambiente escolar, limitando o acesso adequado. Fazendo-se necessário 

adaptações com embasamento nas leis, nos decretos, na norma e nos princípios do desenho 

universal, visando eliminar os obstáculos existentes ao acesso para favorecer a inclusão de modo 

seguro e eficaz. 

As políticas públicas com intuito de atender as necessidades especiais de um determinado 

grupo de pessoas é discutido a muito pouco tempo no país. Atualmente, existem inúmeras leis 

que evidenciam o direito à escola acessível, porém os espaços escolares do município de 

Paracatu – MG é bastante preocupante, visto que ainda há um grande distanciamento entre a 

legislação e a realidade. Como estudado por Costa, Maior e Lima (2005) a questão da 

acessibilidade é um tema novo e, por esse motivo, ainda há um desconhecimento sobre a 

obrigatoriedade de sua efetivação, bem como a respeito de como colocá-la em prática.  

Grande parte da nossa população possui dificuldades ou limitações temporárias ou 

definitivas. Devido a isso, o assunto desse projeto de pesquisa abordará as dificuldades 

enfrentadas pelos PNE’s enfatizando todos os tipos de deficiência. De acordo com os dados 

coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE (2010), citado por Oliveira 



 

 

(2012), o Brasil possui 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que equivale a 

23,9% da população. Desse total, 18,6% apresenta deficiência visual, 5,1% deficiência auditiva, 

7% deficiência motora, 1,4% deficiência mental ou intelectual. No município de Paracatu – MG, 

o resultado da amostra realizada pelo IBGE (2010), mostra que cerca de 22.463 pessoas possui 

algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. Entretanto, 

espera-se que as Instituições de Ensino, preparem-se para atender os alunos que apresentam 

essas deficiências de forma digna, responsável e competente.  

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Analisar os obstáculos enfrentados pelos alunos portadores de necessidades especiais em 

acessar à Escola Estadual Antônio Carlos (E.E.A.C.) do município de Paracatu - MG. 

Objetivos Específicos 

Identificar os itens que estão em desconformidade no que se refere ao ambiente escolar 

acessível; 

Avaliar quais são as mudanças necessárias no ambiente escolar para garantir a inclusão; 

Desenvolver alternativas para solucionar os problemas de acessibilidade encontrados; 

Propor melhorias para garantir a acessibilidade na escola de ensino em questão. 

Esta parte do artigo visa definir os pontos importantes que se pretendeu alcançar com a 

pesquisa. 

 

Metodologia 

Área de Estudo 

A Instituição de Ensino escolhida para realização desta pesquisa, é a Escola Estadual 

Antônio Carlos (E. E. A. C.), situada na Rua Governador Magalhães Pinto, n.º 59, bairro Centro 

da Cidade de Paracatu - MG. A escola foi construída em dois pavimentos a 88 anos atrás e é 

http://www.apontador.com.br/guia_de_ruas/mg/paracatu/rua-governador-magalhaes-pinto.html
http://www.apontador.com.br/mg/paracatu
http://www.apontador.com.br/local/mg/index.html


 

 

frequentada por estudantes do Ensino Fundamental (1º grau) e do Ensino Médio (2º grau). A 

mesma possui 1370 alunos regularmente matriculados, dos quais 6 são portadores de algum tipo 

de deficiência, conforme informação prestada pela diretora em entrevista realizada. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a coleta de dados, foi realizado um levantamento das condições de acessibilidade 

nas dependências da E.E.A.C., identificando possíveis falhas que a impede de ser totalmente 

acessível, bem como, estar em conformidade com a norma da acessibilidade NBR 9050 (ABNT, 

2015) e com os Princípios do Desenho Universal. Este levantamento foi feito através de visitas 

técnicas à escola, lista de verificações estruturada segundo a norma de acessibilidade e registros 

fotográficos. 

No segundo momento, foram idealizados dois gráficos, sendo um gráfico de barras que 

indica o atendimento à norma e outro, no formato de pizza para apresentar o nível em que a 

escola se encontra acessível, sendo representado em porcentagem. Os gráficos foram 

desenvolvidos através das avaliações dada para cada item da lista de verificações, onde os 

mesmos foram avaliados de 1 a 4. 

O gráfico de barras foi obtido através da somatória de cada item respondido para cada 

especificação dada em relação ao atendimento da norma. Os cálculos utilizados para obtenção do 

gráfico de pizza foram tabulados a partir da somatória dos itens multiplicado pelo coeficiente de 

avaliação dado, representando o total de 100% e depois de avaliado cada item de acordo com as 

condições reais da escola, foi realizado a somatória dos itens respondidos multiplicado com cada 

coeficiente de avaliação. Com isso, foi possível desvendar o nível de adaptabilidade da escola. 

Posteriormente, foi realizado um estudo para avaliar as mudanças indispensáveis para 

que a E.E.A.C. seja inclusiva, por meio de análise da fundamentação teórica com todos os dados 

coletados na pesquisa de campo. 

Por último, foi desenvolvido um plano de ação apontado as principais diretrizes para 

realização das mudanças necessárias, solucionando os problemas de acessibilidade encontrados 

e, consequentemente, foi proposto essas melhorias apresentando-as à escola de ensino em 

questão. 

 



 

 

Resultados e Reflexões 

As avaliações realizadas na E.E.A.C, consistiram em verificar as condições de 

acessibilidade e, para isso, foi elaborado uma lista de verificações baseada no que é estabelecido 

pela NBR 9050 (ABNT, 2015) e no princípio do Desenho Universal. A mesma foi estruturada 

seguindo uma ordem lógica, partindo-se das condições do ambiente externo até o interior da 

escola, avaliando os itens de 1 a 4, sendo 1 para não se aplica (itens inexistentes) e 4 para os 

itens que atendem o proposto pela norma de acessibilidade, mostrando a realidade encontrada na 

escola. Esta lista foi respondida através do levantamento obtido com as visitas técnicas ao local, 

registros fotográficos com intuito de atingir o percentual do nível de adaptabilidade da escola. 

A tabela 1, refere-se a um fragmento da lista de verificações com os itens utilizados para 

análise das condições de acessibilidade no entorno da escola. 

 

Tabela 1 – Lista de verificações no entorno da escola 

 

FONTE: o autor 

O portão de entrada e saída dos alunos atende ao padrão estabelecido pela NBR 9050 

(ABNT, 2015), onde diz que esse acesso deve ser em via de menor fluxo de veículos. A figura 1, 

mostra o acesso à entrada e saída dos educandos. 



 

 

 

Figura 1 – Portão de entrada dos alunos 

FONTE: o autor. 

 

A NBR 9050 (ABNT, 2015), recomenda que o passeio disponha de largura mínima de 

1,20m e altura de 2,10m, livre de quaisquer impedimentos, ou seja, é proibido impedir ou 

atrapalhar o tráfego de pedestres nas calçadas.  A mesma enfatiza ainda a necessidade de 

sinalização adequada para alertar e direcionar pessoas portadoras de deficiência visual. 

Referindo-se a escola estudada, o passeio não apresenta obstáculos aéreos que impeçam a 

circulação de uma pessoa de estatura elevada, porém a acessibilidade no entorno da escola é 

precária, pois o passeio apresenta obstáculos que reduzem o percurso, como postes e escada e, 

também, não possui sinalização com piso tátil de alerta e direcional para orientação das pessoas 

com deficiência visual.  

A figura 2, que representa a fachada da escola, evidencia a real condição de 

acessibilidade no entorno da escola. 

 

Figura 2 – Fachada da escola 

FONTE: o autor 



 

 

Para redução do percurso da travessia, é recomendado pela NBR 9050 (ABNT, 2015) o 

alargamento da calçada. De modo que a largura do passeio continue com faixa livre de 1,20 m. 

A NBR 9050 (ABNT, 2015) salienta ainda que os espelhos que correspondem à altura 

entre os degraus das escadas variem de 16 cm a 18 cm e os pisos que correspondem à largura 

dos degraus devem variar de 28 cm a 32 cm, também devem possuir corrimãos instalados dos 

dois lados e devem dispor de sinalizações. Essa escada de acesso à entrada principal (secretária) 

não possui corrimãos, seus degraus dispõem-se de altura do espelho igual a 20 cm e largura do 

piso igual a 21 cm e não possui sinalizações, estando em desconformidade no que é estabelecido 

pela norma de acessibilidade. 

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), desníveis de qualquer natureza devem ser evitados 

em rotas acessíveis. Eventuais desníveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento especial, 

desníveis superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinação máxima de 1:2 (50 %), 

conforme figura 3. Os desníveis superiores a 20 mm, quando inevitáveis, devem ser 

considerados como degraus. 

 

Figura 3 – Tratamento de desníveis 

FONTE: (ABNT, 2015) 

 

 A escola não provém de rebaixamentos de calçada em locais onde há essa necessidade, devido a 

esse fato, não há uma rota acessível do interior da escola até o ponto de ônibus e vive versa. 

Analisando o estacionamento de veículos, não há vagas reservadas e demarcadas para 

pessoas com deficiência. Consequentemente, não há rebaixamento do meio-fio e rampa para 

ligar a vaga à calçada. 

À análise das condições de acessibilidade no interior da escola, abrangeu-se à análise das 

áreas, tais como, secretária, salas de aula, sanitários, circulação do interior da escola, biblioteca, 

auditório e cantina. 

A tabela 02, compete ao outro fragmento da lista de verificações, mostrando os itens 



 

 

utilizados para análise das condições de acessibilidade no interior da escola. 

 

Tabela 2 – Lista de verificações no interior da escola 



 

 
 



 

 

A NBR 9050 (ABNT, 2015), recomenda que os balcões de atendimento acessíveis 

possuam altura entre 75 cm a 85 cm do piso acabado. Analisando a secretária, pode-se observar 

que à altura do balcão de atendimento é inadequada, pois a mesma dispõe de altura equivalente a 

1,13 m, conforme mostra a figura 04. 

 

Figura 4 – Balcão de atendimento da secretária. FONTE: o autor 

 

O próximo item analisado foram as salas de aula, onde averiguou-se a largura das portas, 

a altura em que as lousas estão instaladas e se as carteiras estão adequadas aos PNE’s.  

As lousas estão instaladas a uma altura de 98 cm do piso, conforme figura 6. Porém a 

NBR 9050 (ABNT, 2015), recomenda que a altura inferior máxima seja de 90 cm e que possuam 

áreas de aproximação lateral e manobra.  

A figura 5, retrata a especificação da altura da lousa instalada. 

 

Figura 5 – Altura inferior das lousas. FONTE: o autor. 



 

 

Em relação as carteiras, a norma recomenda que haja pelo menos 1% de carteiras 

acessíveis ou no mínimo uma para cada duas salas. A escola possui 14 salas de aula, sendo 

assim, há a necessidade de 7 carteiras acessíveis, o que não é o caso da escola estudada, pois 

apenas 2 são acessíveis, ou seja, esse item atente parcialmente a norma brasileira de 

acessibilidade.  

Referindo-se as portas das salas de aula, as mesmas dispõe-se de largura igual a 80 cm e 

2,10 m de altura, atendendo ao mínimo estabelecido pela NBR 9050 (ABNT, 2015). Mesmo 

havendo salas de tamanhos variados, todas as salas de aula são padronizadas no quesito da 

largura das portas, da altura das lousas e do modelo das carteiras. 

Posteriormente, foram analisados os sanitários, como retrata as figuras 6 e 7. Logo na 

entrada, pode-se observar a existência de um degrau de 30 mm. A largura das portas estão em 

conformidade com a norma de acessibilidade. As portas para as bacias sanitárias, abrem com o 

sentido de deslocamento para o interior e no banheiro masculino, que está disposto no primeiro 

pavimento, não apresenta espaço suficiente aos PNE’s. A cabine do sanitário feminino, que está 

disposto no segundo pavimento, apresenta um espaço mais amplo em relação a cabine do 

sanitário masculino. Apesar disso, não há banheiros acessíveis no local. Os lavatórios dos 

banheiros possuem altura que atente o especificado na NBR 9050 (ABNT, 2015), de 85 cm e 

altura livre inferior de 73 cm. A altura em que os espelhos estão instalados também atende aos 

requisitos da norma que é no máximo 90 cm de altura. O único item que deixa a desejar, é que 

não possui barra de apoio em uma extremidade, conforme recomendado pela norma. 

 

Figura 6 – Porta do banheiro feminino                        Figura 7 – Porta do banheiro masculino 

FONTE: o autor                                                           FONTE: o autor 



 

 

No item circulação do interior da escola, foram analisados largura do corredor, existência 

de rampas, elevadores, escadas e pisos de direção e alerta táteis. Como se pode notar nas figuras 

8, 9 e 10, as escadas e rampas nas rotas têm larguras adequadas, contudo, não possuem 

corrimãos em nenhum dos lados, o piso é escorregadio e não existe a presença de fita adesiva 

antiderrapante. Os corredores possuem largura adequada, sendo superior ao recomendado de 

1,50 m. A rampa que dá acesso do segundo pavimento à área esportiva e vice-versa têm 

inclinação elevada, acima de 8,33%. A escola não possui elevador, nem pisos táteis para 

sinalização. 

                  

            

         Figura 8 – Escada                                    Figura 9 – Rampa no corredor 

FONTE: o autor                                                FONTE: o autor         

 

Figura 10 – Rampa de acesso ao 2º pavimento 

FONTE: o autor 

A figura 11, evidencia a falta de acessibilidade na biblioteca da escola, a rota realizada 

para se chegar a biblioteca não é acessível, as estantes dos livros não possuem distâncias 

adequadas, os computadores não são adaptados com softwares sinalizadores de voz para 

deficientes visuais e a mesa possuem alturas elevadas, as cadeiras são inadequadas, não há 

nenhuma mesa acessível e o espaço entre as mesas para leitura não possibilita aproximação, 

tampouco, manobras. 



 

 

 

Figura 11 – Biblioteca 

FONTE: o autor 

A figura 12, refere-se ao auditório, o mesmo oferece um espaço bastante amplo, com 

banheiros acessíveis. Para obtenção da acessibilidade plena, falta somente sinalizações 

adequadas e disposição correta das cadeiras. 

 

Figura 12 – Auditório 

FONTE: o autor 

A cantina onde é feita as refeições dos educandos não contempla acessibilidade, 

conforme expresso na figura 13. 

 

Figura 13 – Cantina 

FONTE: o autor 



 

 

O gráfico de barras indica a avaliação dos itens quanto ao atendimento à norma, 

conforme figura 14.  

 

Figura 14 – Atendimento a NBR 9050 (ABNT, 2015) 

FONTE: o autor 

A figura 15, mostra o gráfico de pizza representando o percentual do nível de 

adaptabilidade da escola estudada. Uma escola que não foi construída no formato acessível, hoje 

encontra-se 22% acessível.  

         

Figura 15 – Nível de adaptabilidade da escola 

FONTE: o autor 

Em concordância com Remião (2012), não se pode afirmar que a falta de adequação para 

acessibilidade de algumas escolas é caso isolado da sociedade, mas sim um problema geral que 

deve ser enfrentado com estratégias embasadas em normas e deve fazer parte da preocupação 

dos órgãos públicos e gestores, adaptar o existente e projetar novas escolas com o 

comprometimento da verdadeira inclusão dos alunos que delas se utilizam. 

Segundo informações prestadas pela diretora em entrevista realizada, a escola recebe 

recursos financeiros através do PDDE, três vezes ao ano. Todavia, até o dado momento deste 

ano, a escola não recebeu nenhuma das parcelas. Em concordância com Almeida (2012), a verba 

disponibilizada pelo PDDE é insuficiente para a concretização de todas as mudanças necessárias 



 

 

para promover a acessibilidade. Com isso, dificulta a realização de adaptações para torná-la 

acessível. 

Para minimizar o impacto causado pelo baixo índice de acessibilidade na parte 

construtiva, a diretora informou que são usadas técnicas educacionais, como por exemplo, para 

alunos com perdas auditiva é contratada uma interprete de libras para auxiliá-los e é inexistente 

o uso de recursos sem fio para atender as necessidades dos educandos com deficiência visual, 

são utilizados apenas serviços de apoio. 

Contudo, há enormes obstáculos enfrentados pelos PNE’s que precisam ser desfeitos para 

garantir a inclusão. As mudanças indispensáveis para que a escola esteja apropriada para receber 

os PNE’s, leva-se em consideração as verbas que são disponibilizadas pelo governo para as 

escolas. Visto que esta verba é insuficiente e/ou demanda bastante tempo para ser 

disponibilizada, essas mudanças devem ser realizada aos poucos, priorizando alguns itens. 

Após o desvendar das condições reais de acessibilidade da E.E.A.C, foram selecionados 

os itens com maior incidência de problemas e foi desenvolvido um plano de ação com seis 

colunas, como demonstra a figura 16, apontando as principais diretrizes para realização das 

mudanças necessárias, afim de solucionar os problemas de acessibilidade encontrados. Para 

indicar as falhas que geram maior impacto, foi criado uma escala de prioridade das ações. 

Por fim, foram apresentadas essas sugestões de melhorias a escola de ensino em questão. 

Conforme dito pela diretora as prioridades dadas funcionou como um direcionamento para 

realização das mudanças. A mesma, reforça que futuramente deseja aplicar este plano de ação 

 
 



 

 

12. Considerações Finais 
 

Percebe-se com este estudo, que o Brasil é um país com rica legislação em relação a 

acessibilidade e a educação, todavia os PNE’s estão diante de grandes obstáculos, devido a 

inexistência de itens indispensáveis para promoção de acessibilidade ou por serem construídos 

de forma inadequada. Com a lista estruturada para verificar as condições reais de acessibilidade 

da E.E.A.C. e com os registros fotográficos obtidos nas visitas técnicas, foi possível mostrar que 

a mesma está em desconformidade no que se refere ao ambiente escolar acessível. Visto que 

existem alternativas nos métodos educacionais da escola, as mudanças necessárias para garantir 

a inclusão está ligada ao meio físico. Logo, entra o papel do Engenheiro Civil na concepção de 

mecanismos para favorecer a acessibilidade, com segurança e autonomia. Conclui-se que, se 

aplicado essas melhorias em escolas onde não se contempla acessibilidade, o avanço será de 

tamanha significância e as escolas tornarão acessíveis, promovendo a igualdade dos direitos. 
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RESUMO:As rodovias brasileiras estão diretamente relacionadas com o crescimento e 

desenvolvimento dos principais setores no país. A concessão de rodovias vem crescendo, com 

intuito de melhorar as condições e minimizar os problemas em decorrência destas condições. O 

objetivo desse trabalho foi verificar se as diretrizes do plano de concessão foram executadas pela 

empresa concessionada, esta segue as diretrizes do Plano Nacional de Concessão, com dados e 

informações que implicam nas principais atividades a serem executas. No trecho entre Cristalina, 

GO e Paracatu, MG foi realizado o comparativo dos principais pontos tratados no plano de 

concessão. Conclui-se que a rodovia concedida apresentou resultados positivos expressivos em 

relação ao conforto e segurança da via, além do índice de acidentes que decresceram de forma 

significativa quando comparado com um trecho público.  

Palavras chave: Rodovia, Concessão, Conformidade. 

ABSTRACT: The Brazilian highways are directly related to the growth and development of the 

main sectors in the country. The concession of highways has been growing, in order to improve 

conditions and minimize problems as a result of these conditions. The objective of this work was 

to verify if the guidelines of the concession plan were executed by the concession company, this 

one follows the guidelines of the National Concession Plan, with data and information that imply 

in the main activities to be executed. In the section between Cristalina, GO and Paracatu, MG, a 

comparison was made of the main points discussed in the concession plan. It is concluded that 

the granted highway presented positive positive results in relation to the comfort and safety of 

the road, besides the accident rate that decreased significantly when compared to a public 

segment. 

 

Key words: Highway, Concession, Conformity. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A engenharia civil é uma área ampla, que envolve diversos ramos, sendo um deles a área 

de estradas e pavimentação. Devido ao crescente desenvolvimento das estradas no país e a 
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dependência dessas estradas para transporte de passageiros e cargas, profissionais dessa área 

lidam diariamente com a necessidade de ampliar a segurança nas vias. 

No Brasil, a matriz de transporte e deslocamento de pessoas se dá praticamente por 

rodovias e estradas, sejam elas municipais estaduais ou federais. Apesar da crescente 

necessidade de investir na melhoria das estradas brasileiras, estudos comprovam que a situação é 

cada vez mais delicada.  

“O setor nacional de transportes vivencia um quadro quase dramático: 27% das rodovias 

no Brasil (24,9 mil km) estão em condições críticas - esburacadas, mal sinalizadas, com 

quedas de barreiras, sujeitas a alagamentos e outros problemas. Para que todas as estradas 

do Brasil passassem a apresentar boas condições, seria necessários que nelas fossem 

investido R$ 200 bilhões. Sem isto, a tendência é que as mesmas fiquem cada vez mais 

precárias. (ABEPL 2011, p. 12). 

 

Os prejuízos e investimentos se confrontam cada vez mais. CNT – Conselho Nacional de 

Transportes, p. 01, ressaltou que “em 2010 R$ 9,85 bilhões foram investidos em infraestrutura 

de rodovias no Brasil - 0,26% de nosso Produto Interno Bruto (PIB). Em contrapartida, o 

prejuízo causado a transportadoras por falhas nas vias somaram R$ 14,1 bilhões no ano.”. 

 Voltado para Minas Gerais: 

Pode-se relacionar o número de acidentes das rodovias brasileiras com as condições da 

via num contexto de pavimentação, sinalização e ambientação. Os órgãos responsáveis 

pelas rodovias contam com alguns recursos para que sejam minimizados acidentes, 

desvios, danos em veículos e outros. Afirma-se ainda que 61,7% da extensão avaliada 

tem alguma deficiência, seja ela na pavimentação, geometria, sinalização, notáveis 

pontos críticos. (CONSELHO NACIONAL DE TRANSPORTES, 2015, p. 01). 

Atualmente, entra em discussão no país a privatização ou concessão das rodovias como 

solução para os problemas no sistema rodoviário do país.  

Essa discussão começa a ser considerada viável quando a pesquisa da CNT, de marco de 

2016 aponta que em rodovias administradas pela iniciativa privada, 74% foram avaliadas como 

ótimas e boas enquanto nas estradas de gestão pública, esse percentual é de 29,3%. 

Enquanto a CNT aponta que a solução seja a concessão, para Resende (2014), 

especialista em planejamento de transportes faltam políticas que protejam os investimentos em 

longo prazo nas estradas. 

Sabendo que o país caminha para a concessão de 90% das rodovias, com base nas 

pesquisas divulgadas pela CNT e o plano de concessão rodoviária do governo federal, em acordo 



 

 

com os governos estaduais, este estudo tem o proposito de fazer o comparativo dos índices de 

segurança e conformidade no trecho Km 18 a Km 172 da rodovia BR 040, confrontando o 

período de administração publica e administração concessionada, averiguando conservação, 

segurança e principalmente estado das vias, para que seja concluído ou não, se a concessão das 

rodovias estão apresentando o resultado esperado e a melhor solução para o transporte viário, 

apesar de ter ciência que, tecnicamente são cabíveis recursos para as rodovias brasileiras estando 

parciais à administração e designação das verbas publicas liberadas e destinadas às rodovias, 

sejam elas estaduais ou federais.  

A segurança viária está se tornando cada dia mais importante na área de pavimentação e 

estradas. O transporte rodoviário movimenta o país e Minas Gerais tem a maior movimentação 

rodoviária do país e entra em desacordo quando a questão é segurança viária.  

Os dispositivos de segurança atuam diretamente na minimização de danos e prejuízos. 

Quando se fala em segurança viária, tenta-se solucionar os inúmeros acidentes que tiram vidas 

humanas, diariamente, a cada segundo que transcorre. Quando é citado um acidente ou índice 

que comprova o numero de acidentes não pode se dizer que o condutor é o único responsável. 

Muitas vezes a sinalização precária, mal elaborada ou conservada, pode ser o principal fator. 

Depois disso vem à necessidade de conscientização dos usuários, sejam eles pedestres ou 

condutores. 

O comércio nacional e internacional conta, de forma intensiva com a malha rodoviária do 

país, toda e qualquer mercadoria que entra ou sai do país utiliza a malha viária.   

No setor financeiro, os custos com manutenção de veículos, aumentam 

consideravelmente os valores de frete pagos. A precariedade das rodovias e suas sinalizações 

majoram os prazos de entrega dos produtos sejam de indústrias de grandes ou pequenos portes, 

levando a prejuízos imensuráveis, ainda mais se calculados em anos, como alguns índices 

apresentam.  

A segurança viária merece destaque, pois esta diretamente relacionada com um dos 

maiores riscos da vida e saúde humana: os acidentes decorrentes do trafego de veículos.  

A concessão das rodovias vem se fazendo necessária devido à necessidade crescente de 

melhoria no setor viário do país. Visando obter resultados práticos, em curtos prazos, os 

governos optam pela concessão, que é um modelo de concessão, porém na concessão aquela 

estrada publica passa a ser administrada por um prazo determinado, por uma empresa privada, 



 

 

enquanto na concessão ocorre à venda do bem publico. Com a concessão de rodovias, apesar dos 

gastos dos motoristas, o estado pode focar em atenções básicas como saúde e educação. 

Além de todos os itens citados, a falta de segurança viária trás prejuízos em outros 

setores quando ocorrem acidentes que levam o numero “n” de vitimas para o hospital, 

aumentando despesas com saúde. Trás prejuízos quando uma carga de perecíveis é perdida por 

causa do tempo em que o transportador ficou parado na via aguardando a recuperação de um 

trecho que não foi devidamente conservado. Traz prejuízos quando uma carga é saqueada devido 

a acidentes por falta de sinalização.  

Vê-se a necessidade de estudar a segurança e conformidade nas rodovias brasileiras com 

foco em dispositivos de segurança.  

 

Objetivos 
 

Verificar se as diretrizes do plano de concessão foram executadas pela empresa 

concessionada, comparação o numero de acidentes no período publico com o período privado, 

analise da execeção plano de concessão, levantamento de melhorias após a concessão, analise do 

conforto e segurança oferecido aos usuários da via. 

 

Metodologia 
 

O desenvolvimento deste projeto ocorrerá na área rodoviária entre os municípios 

Paracatu-MG e Cristalina-GO, situados na divisa dos estados de Minas Gerais e Goiás. Foi 

analisado o trecho da BR 040, entre os Km 95 GO e Km 157 MG, com foco nos dispositivos de 

segurança utilizados no trecho, fazendo o levantamento da conservação atual da rodovia, um 

estudo do período da concessão do trecho relacionando as principais atividades exigidas no 

plano de concessão, e a verificação da execução dessas atividades, com visitas ao trecho e 

analise dos métodos de implantação das correções exigidas. 

O foco da análise consiste no estudo dos trechos no período de 01/2013 a 12/2013, sendo 

este o período dos estudos necessários para a elaboração do plano de concessão, onde é citado os 

pontos mais críticos da rodovia a ser tratado ate 10/2016, já sendo um trecho privatizado, com 

todos o prazo de implantação já cumprido. 



 

 

Com visitas ao trecho foi realizada analises e levantamentos do estado atual do trecho, 

em relação aos principais dispositivos de segurança. Com um levantamento quantitativo foi 

relacionado o numero de curvas e acessos existentes para analisar a porcentagem das atividades 

que foram executadas pela concessionaria. 

Foram analisados trechos antes e depois da concessão, de acordo com o plano para ver se 

os parâmetros foram alcançados.  

Foi realizado um estudo sintético das atividades realizadas pela concessionaria, onde é 

possível perceber se as exigências do plano de concessão foram cumpridas parcialmente ou 

integralmente.  

Foi feito o levantamento de dados e índices de acidentes ocorridos nos períodos citados, 

confrontando os índices da rodovia concessionada para analisar se um período apresenta índices 

menores em relação ao outro e quais elementos técnicos implicaram nestes resultados.  

Resultados e Reflexões 
 

Pavimento 

 

Considerado com nível de irregularidade a 9,8% exige se que seja realizado reparos 

localizados, superficiais ou profundos e fresagem e recomposição do revestimento, correção de 

desnível e trilha de roda. Nos trecho de Paracatu, aproximadamente 70% tem alto índice de 

trilhas de roda no pavimento, conforme figura 1:  

Figura 1 – Trilha de rodas no pavimento 

 

Fonte: O autor 

A figura 2, demonstra um longo percurso com a execução de reparos locais: 



 

 

Figura 2 – Reparo Localizado 

 

 

 

 

 

 

Acostamento 

 

Existem acostamentos com degraus superiores a 10 cm de altura entre a pista de 

rolamento e o acostamento, a proposta é reparos localizados em acostamentos pavimentados que 

apresentam más condições e frequência de defeitos. 

Em 85% do trecho é notável os acostamentos desnivelados. Sendo considerado 

totalmente em conformidade apenas no acostamento do trecho duplicado. 

Sistema De Drenagem 

 

Consta no plano e foi  executado a limpeza de boca de boeiro, limpeza de boca montante 

e jusante e o desassoreamento de todo o sistema de drenagem existente, desobstrução das 

sarjetas e canaletas em todo o trecho. 

Sinalização Horizontal 

 

Considerando a sinalização horizontal existente como boa, o indicativo é o uso de uma 

tinta de duração de três anos, adequando a retro refletância de acordo com o manual do DNIT 

100/2009 GP, não sendo necessário a manutenção no ano primeiro ano de concessão. A figura 3, 

mostra a sinalização horizontal do trecho reforçada.  

 

 

 

 



 

 

Figura 3: Trecho com sinalização Horizontal Reforçada 

 

Fonte: o autor 

 

Sinalização Vertical 

Sugere se o critério de complementação, adição, substituição e reparo das placas 

educativas, de regularização, de advertência, de indicação, de acordo com a NBR 14644, de 

forma a se atingir 6m² de placas por quilometro, 18m² de placas educativas no trecho.  

Ao analisar as placas do trecho nota se que 80% das placas existentes foram restauradas e 

se encontram em bom estado de conservação. 

A partir do Km 120, trecho já duplicado, nota se a deficiência de sinalização vertical de 

regularização, estando apenas no inicio do trecho a placa R-19, de limite de velocidade, no 

mesmo trecho, pode ser visto placas danificadas que não foram restauradas, a figura 7 trás um 

espelho deste trecho. 

Já nos trechos em obra, a sinalização vertical e abundante e corresponde as necessidades 

da via, deixando claro para o usuário todas as atividades que estão sendo executadas. 

Em alta quantidade, é possível constatar no trecho, inúmeras curvas sem sinalização 

vertical. O que poderá resultar em problemas para a concessionaria e para o usuário.  

A sinalização existente no trecho esta em boas condições, recentemente restauradas. 

É notável a existência de placas danificadas, onde apenas estão os postes de fixação. A 

concessionaria informa que são resultados de vandalismo.  

No plano de concessão, exige se que a restauração das mesmas sejam imediatas, 

independente da causa dos danos.  



 

 

Obra De Arte 

Restauração de guarda rodas, guarda corpo e passeio, limpeza e selagem de fissuras, 

correção de depressão, reparo de juntas, e remoção de entulho.  

Foram executados: restauração de guarda rodas. Guarda corpo e passeio, reparo das 

juntas e remoção de entulho, figura 10. É possível encontrar, algumas fissuras e  depressões. 

Vedação da Faixa de Domínio 

A figura 4, mostra a quantidade de metros de vedação da faixa de domínio, a ser 

executada em cada quilometro do trecho. Além disso, deverá ser executado o corte e manutenção 

de arvores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor 

A faixa de domínio está executado em 85% da via, sendo exceção apenas o trechos em 

que estão executadas as obras de implantação ou adequação. 

Roçada 

 

A figura 5, mostra qual a quantidade de metros quadrados de roçada manual deverá ser 

realizada entre a primeira e terceira etapa, exigindo se 34% na etapa de implantação:  

 

Figura 5 – Roçada Manual 

Figura 4 - VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO 

Estado Km Inicial Km Final QTDE (M) 

GO 95,71 100 1125 

GO 101 120 100 

GO 121 140 460 

GO 141 157 7800 

MG 0 20 1940 

MG 21 40 630 

MG 41 60 5210 

MG 61 80 760 

MG 81 91 370 



 

 

ROÇADA 

Estado Km Inicial Km Final QTDE (M²) 

GO 95,71 100 133665 

GO 101 120 1336650 

GO 121 140 1324590 

GO 141 157 1078700 

MG 0 20 1275910 

MG 21 40 1318895 

MG 41 60 1165465 

MG 61 80 1314540 

MG 81 91 1315210 

Fonte: O Autor 

Existem roçada manual em diversos pontos do trecho, podendo ser percebida em 98% 

deste. 

Sistema de ajuda ao usuário  

Bases Operacionais ao longo da via com veículos e apoio em termos de descanso, 

conforto, meio de comunicação e informações, executadas, apesar de os pontos de apoio não ter 

acesso nas duas vias.  

O trecho conta com apoio de guincho, ponto de apoios ao usuários, entre outros nos quais 

são necessários para o conforto do usuário. 

Na figura a seguir, é relatado a falta de acesso para o posto de acesso ao usuário, em 

Cristalina. Onde um foto mostra sentido Paracatu – Cristalina, a outra Cristalina – Paracatu e por 

ultimo, a foto do posto de atendimento.  

Figura 6 – Posto de Apoio 4 (Cristalina) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor 



 

 

Sistemas de Comunicação 

Chamadas gratuitas, radiocomunicações, Painéis de mensagens variáveis fixos e moveis, 

chamadas de emergência. 

Não são localizados painéis de mensagens moveis.  

Acidentes  

 

O numero de acidentes no trecho Cristalina-GO (km 95,70 a km 158,3) e Paracatu-MG 

(km 00,0 a km 40,0) são registrados com queda de 29%, em relação aos períodos de janeiro a 

dezembro/2014 e janeiro a dezembro/2015, conforme figura 7.  

Figura 7 – Índice de acidentes km 95,70 a km 158,3 GO e km 00,0 a km 40,0 MG 

 

Fonte: O Autor 

A figura a seguir,  representa a redução de 27% nas principais causas de acidentes no 

trecho após a concessão: 

Figura 8 – Redução de Índices das Principais Causas de Acidentes 

 

Fonte: O Autor 



 

 

Os custos com acidentes, é um ponto fortíssimo para os investimentos em segurança 

rodoviária, esses valores, sendo revertido  para a manutenção e conservação das vias, implica na 

redução de acidentes. O gráfico a seguir, apresenta os valores gastos em dois sinistros principais: 

vitimas com lesões com perda de movimento ou morte, denominado 1 e 2, custo com veículos:  

Figura 9 – Custos com Acidentes 

 

Fonte: O Autor 

 

 

Modelo operacional 

 

A figura 9, mostra os resultados obtidos na via, durante a analise do trecho em 

comparação com as exigências do plano de concessão. Alguns números encontrados no trecho. 

Contendo 16 curvas no trecho, 9 delas contem placas de sinalização de curvas, totalizando 

56,25% conforme e 43,75% não conforme; quanto aos balizadores, 100% das curvas estão não 

conforme; 100% dos marcos quilométricos estão em conformidade, azuis, marcando o 

quilometro, o sentido e estado de referencia; sinalização indicativa nos acessos, entre os 32 

acessos localizados no trecho, apenas 37,5% estão sinalizados, dentre estes 85% caem dentro do 

trecho duplicado; Regulamentação de ultrapassagem, consta que 95% está conforme, dentre o 

5% não conforme, enquadra apenas a distancia da sinalização vertical, pois deve estar no inicio 

da sinalização horizontal e muitas vezes da diferença anterior ou posteriormente a sinalização 

horizontal. 

 

Figura 9 – Atividades Solicitadas X Atividades Realizadas 



 

 

COMPARATIVO DE ATIVIDADES SOLICITADAS X ATIVIDADES 

REALIZADAS 

Obrigatoriedade Condições 
Execução 

Exigida 

Execução 

realizada 

Regulamentação da velocidade Ótimo 100% 100% 

Placas de indicação de Curvas Ruim 100% 56,25% 

Balizadores de Curvas Não consta 46% 0% 

Marcos Quilométricos Ótimo 100% 100% 

Sinalização indicativa de acessos Ruim 80% 37,5% 

Regulamentação de ultrapassagem Ótimo 100% 95% 

Fonte: O Autor 

 

Considerações Finais 
 

Conclui-se que, após a concessão da rodovia BR 040 no trecho Cristalina-GO (km 95,70 

a km 158,3) e Paracatu-MG (km 00,0 a km 40,0), muitas melhorias previstas no plano de 

concessão da obra foram executadas.  As melhorias na sinalização, nos dispositivos de 

segurança, no revestimento e no atendimento ao usuário são evidentes. Em relação ao índice de 

acidentes, percebe-se redução de 29% no período analisado. Muitas das atividades previstas no 

plano de concessão, com previsão de execução, para que fossem executadas no primeiro ano de 

concessão não foram executadas em sua totalidade, sendo novamente analisadas e estudadas, 

apresentando novos prazos para a execução.  

Neste sentido, apesar de ser uma rodovia sob concessão, com disponibilidade de recursos 

privados provenientes da cobrança de pedágio, percebe-se que muitos fatores 

externos interferem no cronograma de execução inicialmente previsto, porém, de qualquer 

forma, as melhorias no trecho em estudo, foram evidentes em relação ao período sob 

manutenção púbica. 
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RESUMO: A presente pesquisa tem como objeto de estudo a construção do Cemitério 

Público Parque da Paz, na cidade de Paracatu-MG, com o objetivo geral de promover a 

análise comparativa entre o projeto de construção com a Resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA. Por meio de metodologia bibliográfica e estudo de caso, foi 

produzida inicialmente, a fundamentação teórica básica sob pesquisas de outros trabalhos 

sobre esse tipo de construção. O estudo em si pretende mostrar ao engenheiro civil, a 

população e as demais áreas de interesse como funciona um projeto de construção de um 

cemitério horizontal. Concluiu-se que a partir da analise da resolução ocorreu execução 

correta de um cemitério. 

Palavras-chave: Construção Civil. Cemitério. Resolução CONAMA 

 

ABSTRACT:This research has the building of public cemetery peace park for study, in 

Paracatu-MG city, in order to promote the comparative analysis between the building project 

with the Resolution of the National Council of Environment- CONAMA. Using the bibliography 

methodology and study of case, it was initially produced, the basic theoretical foundation about 

researches of other works about this type of building. This study aims to show for civil engineer, 

the population and other areas of interest how a construction project of a horizontal cemetery 

works. It was concluded that from the analyses of the resolution was correct execution of a 

cemetery. 

 

Key words: Building. Cemetery. Resolution CONAMA. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dentre as diversas dúvidas que cercam a vida do ser humano, a única certeza é que o 

mesmo não viverá para sempre. Pode ser que a ação combinada de hábitos saudáveis e até 
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mesmo a genética façam que o mesmo viva por muitos anos, apesar de mostrar debilidade nos 

movimentos ou na fala dependendo da idade em que se encontra. 

A morte está presente no ciclo da vida de todos os seres vivos, não importa a idade ou 

circunstâncias, o indivíduo um dia virá a óbito.  

Perder um ente querido é algo muito triste para o ser humano e é importante haver a 

destinação correta do cadáver. 

O cemitério é a melhor destinação para o sepultamento de corpos ou restos mortais. A 

palavra cemitério, originária do grego koumeterian e do latim coemeterium, significa dormitório, 

lugar onde se dorme; recinto onde se enterram e guardam os mortos e tem diversos ditos 

populares para descrevê-lo. (CAMPOS 2007). 

No século XVIII as pessoas enterravam seus mortos nos próprios quintais, em torno da 

cidade ou nos adros das igrejas. Culturalmente os cemitérios eram locais sagrados, mas devido a 

questões de saúde pública os enterros nesses locais passaram a ser proibidos e consequentemente 

houve a destinação dos cadáveres para ambientes mais apropriados e afastados da cidade. 

A falta de espaço para enterramento, solos insalubres e organismos patogênicos foram 

alguns dos problemas encontrados pela prática de enterro nesses locais. Com isso o governo da 

Inglaterra sancionou uma lei que proibia o enterramento na cidade, passando este a ser fora dos 

municípios.  

Para alguns ou a maioria das pessoas, um cemitério é apenas um terreno envolvido por 

um muro ou cerca onde se colocam pessoas que já não fazem mais parte do plano físico da vida. 

Esta pesquisa justificou-se pela importância de saber o processo construtivo de algo 

singular com graduação em andamento. O engenheiro e a população devem tomar conhecimento 

sobre como funciona a construção de um cemitério e sobre os potenciais riscos se o mesmo não 

atender a normatização.   

 

Objetivos 
Como objetivo geral buscou-se verificar as discrepâncias entre projeto e normatização de 

construção do novo cemitério horizontal público do município de Paracatu – MG. Mas 

especificamente pretendeu-se: 1) Verificar as discrepâncias entre projeto e norma; 2)Mostrar os 

métodos construtivos de um jazigo. 

 



 

 

Metodologia 
 

Este estudo de caso foi realizado na cidade de Paracatu- MG, onde foi-se analisado a 

norma de construção desse tipo de edificação, no caso, a Resolução do Conama, e análise do 

projeto executivo,  com a finalidade de averiguar as principais diferenças entre ambos. 

O estudo sobre a construção do cemitério Parque da Paz foi realizado no estado de Minas 

Gerais, na cidade de Paracatu. O terreno localizado à margem esquerda da rodovia estadual MG-

188 (sentido Paracatu / Guarda-Mor), sem número, zona rural. 

Após o levantamento com base em fotos, projetos arquitetônicos e estudos em artigos, 

verificou-se as diferenças entre tais e a Resolução do Conama 335/2003. 

 

Resultados e Reflexões 
 

A obra do cemitério público Parque da Paz está situado no município de Paracatu no lado 

esquerdo da rodovia MG 188, lado esquerdo no sentido Paracatu/ Guarda-Mor. O terreno 

escolhido possui licença ambiental segundo órgão municipal, atendendo assim as exigências 

quanto às legalidades ambientais. O cemitério horizontal Parque da Paz também está localizado 

numa área mais afastada da cidade, cerca de uns 300 a 400 metros de distância, atendendo assim, 

não só há uma questão psicológica da população, mas também em relação ás questões sobre as 

proximidades de cursos de água, uma vez que o cemitério fica a cerca de uns 3 quilômetros de 

distância da estação de tratamento de água da cidade.    

 

Figura 6: Local de implantação do cemitério Parque da Paz. Fonte: Google Earth (2014). 



 

 

Antes da construção do cemitério houve um estudo de sondagem do terreno, onde o 

mesmo apresentou como coeficiente de permeabilidade uma variação entre 0,35x10
-4

 cm/s e 

0,5x10
-4

 cm/s estando assim em conformidade com a Resolução do Conama 335/2003. 

 

Figura 7: Relação dos furos de sondagem. 

Fonte: O autor (2016). 

 

Em relação ao afastamento mínimo de 5 metros em relação ao perímetro para enterro dos 

corpos, o cemitério atende a especificação do Conama 335/2003. 

Em relação ao sistema de drenagem o cemitério possui um projeto hidrossanitário que atende 

as especificações do cemitério, porém não foi possível averiguar sua execução, uma vez que o 

cemitério em questão não foi totalmente finalizado. 

 O projeto do cemitério Parque da Paz possui em seus procedimentos operacionais os 

seguintes itens: 

Portaria e/ou guarita para controle da entrada e saída de pessoas, veículos e/ou corpos; 

administração geral do empreendimento; velórios; capela; banheiros e vestiários (masculino e 

feminino); floricultura; lanchonete e/ou restaurante; áreas de circulação e de convivência 

cobertas e descobertas; e estacionamentos.  

Mas como citado anteriormente tais itens não estão na fase de execução, exceto a guarita 

para controle alguns jazigos. E os mesmos itens acima requerem a normas especificas que não 

são discutidas nessa pesquisa. 



 

 

 

Figura 8: Ilustração geral do projeto de cemitério Parque da Paz 

Fonte: Empresa Privada (devido direitos autorais) 

 

 

Figura 9: Guarita de acesso 

Fonte: o autor (2016) 

 

 

Figura 10: Parte da quadra do cemitério  

Fonte: o autor (2016) 

 



 

 

Em relação à construção dos jazigos a norma não especifica quanto às dimensões de cada 

lápide, sendo assim a construção foi realizado por meio de cadernos de outras obras que não 

foram disponíveis para esta pesquisa. 

O jazigo construído no cemitério trata-se de um jazigo tipo simples, sendo caracterizado 

como tendo 3 gavetas e um ossuário. 

 

Figura 11: Esquema de jazigo tipo simples 

Fonte: Empresa Privada (devido direitos autorais) 

 

Cada gaveta possui dimensão interna útil igual ou superior a 2,15 metros de comprimento 

por 0,90 metros de largura e por 0,65 metros de altura. 

O ossuário por sua vez possui dimensão interna útil igual ou superior a 2,15 metros de 

comprimento por 0,90 metros de largura por 0,45 metros de altura. 

As gavetas devem possuir 70 centímetros de desnível entre elas e a gaveta inferior deve 

guardar 50 cm de desnível em relação à base do ossuário. 

 

Figura 12: Dimensões dos jazigos (vista superior) 

Fonte: o autor 

 



 

 

A construção das sepulturas são compostas por viga baldrame em concreto ciclópico 1:3 

constituído de pedra de mão nas dimensões de 20 cm por 40 cm com base de fundação para 

execução das paredes das sepulturas. 

O fundo e as paredes do jazigo são constituídos por alvenaria de bloco de concreto ou 

tijolos cerâmicos não estruturais nas dimensões 14 cm por 19 cm por 40 cm. 

O chapisco foi em argamassa de cimento e areia no traço 1:3. O reboco interno das 

paredes e fundo foi realizado com cimento e areia no traço 1:7 possuindo espessura de 2 

centímetros. 

As 6 tampas para apoio das gavetas sobrepostas foram instaladas em concreto com fck>= 

13,50 com dimensões 20 cm por 50 cm por 3 cm.  

As 9 tampas de concreto armado de 2,15m  x 0,90m x 0,05m (comprimento, largura e 

espessura respectivamente) foram instaladas com fck>= 13,50, utilizando malha de aço 4,2 mm 

a cada 10 cm. 

Para a instalação da tampa de concreto armado que serve como lacre da sepultura as 

dimensões foram de 2,50m x 1,25m x 0,05m (comprimento, largura e espessura). Sendo que a 

mesma possui as mesmas características  em relação ao fck e malha de aço. 

 

Figura 13: Sepultura finalizada e aberta. 

Fonte: o autor (2016). 

 

Sobre o fundo da sepultura onde se instala o ossuário o mesmo foi compactado com uso 

de soquete manual tendo uma altura de 50 centímetros. 



 

 

Para o selamento final, toda a área de sepultamento foi revestida com grama batatal tipo 

placa. Após a finalização dessas etapas houve a instalação das lápides usando placas de concreto 

de 20cm x 30cm. 

O órgão responsável pela administração do cemitério pode substituir tais placas de 

concreto por lápides de mármore ou alguma outra de sua preferência. 

 

Considerações Finais 
 

Saber como funciona a construção de um cemitério horizontal é algo de extrema 

importância, uma vez que tal construção afeta tanto ao meio ambiente quanto  a população. 

Mesmo sendo um tipo de construção que não é tão discutido no meio da engenharia civil 

e que não possui muitas normas regulamentadoras especificas para a construção e tal assunto 

mostra que o bom funcionamento de uma construção cemiterial, que é bem projetado evitará 

riscos de contaminação e um possível retrabalho. 

Para um bom projeto de cemitério é imprescindível analisar todo o contexto do terreno e 

suas mediações. Agindo de tal maneira a construção civil avançará cada vez mais. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo demonstrar a substituição de material asfáltico 

convencional por uma mistura asfáltica com adição de polímeros. Diante do aumento de 

demanda em melhorias do revestimento em qualidade e propriedades faz-se necessário o estudo 

de novas técnicas de aplicação e de novas misturas. O asfalto com acréscimo de polímero possui 

um máximo de acréscimo de 5,5 a 6%%. O polímero possui uma margem de trababilhidade do 

material entre as temperaturas de 140º a 145° enquanto a liga asfáltica possui trababilhidade 

entre 160º e 180º. O material polímero mantém a temperatura por períodos mais longos se 

comparado com o material da mistura asfáltica convencional. 

 

Palavras-chave: Polímeros. CBUQ. Cimento asfáltico. Revestimento flexível 

 

ABSTRACT: This work aims to demonstrate the substitution of conventional asphalt material 

for an asphalt mixture with the addition of polymers. Faced with the increased demand for 

quality improvements and coating properties it is necessary to study new application techniques 

and new mixtures. The asphalt polymer has a maximum increment of increase of 5.5 to 6%. The 

polymer has a margin of trababilhidade the material between temperatures of 140 ° to 145 ° 

while the asphalt alloy has trababilhidade between 160 and 180. The polymer material keeps the 

temperature for longer periods compared to the material of conventional asphalt mixture. 

 

Keywords: Polymer. HMA. asphalt cement. flexible coating. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pavimentação de rodovias no Brasil segue os modelos de dimensionamentos 

tradicionais desenvolvidos há décadas.  A matriz rodoviária adotada no Brasil faz com que a 

demanda cada vez mais os pavimentos. A tecnologia automotiva tem feito com que veículos 

cada vez mais ágeis, cheios de tecnologias e os veículos de carga, investidos de performance 

robusta, com capacidade de transporte de carga cada vez maior, demandem cada vez mais 

pavimentos de qualidade superior para atender as novas tecnologias. 
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Paralelo ao desenvolvimento das tecnologias automotivas tem crescido de forma 

assustadora os resíduos oriundos do desgaste dos pneus usados em veículos em todo o Brasil. Há 

diversos estudos desenvolvidos por pesquisadores independentes, dentro das diversas 

universidades no mundo inteiro. Todavia, nada tem seguido a mesma velocidade quanto à 

quantidade de resíduos gerados pelos pneus veiculares.  

Diante de tanta demanda, os diversos estudos tornam – se ainda embriões em busca de 

tecnologias modernas que consigam se transformar em soluções técnicas cada vez mais duráveis, 

ecologicamente sustentáveis, economicamente viáveis e principalmente que representem 

segurança aos usuários das rodovias. O baixo investimento de recursos públicos como bolsas de 

pesquisa, bem como a desestruturação dos departamentos de engenharia rodoviária tem sido os 

principais responsáveis por essa limitação no desenvolvimento de tecnologias que possam se 

transformar em novas normas e especificações de serviços de pavimentos modernos e com novas 

tecnologias. 

Devido ao aumento de veículos nos últimos anos o pais não acompanhou esse ritmo na 

qualidade do pavimento, os padrões ainda continuam muito clássico como era feito anos atrás. 

Com as novas tecnologias faz se necessário é uma mudança na pavimentação que tenha maior 

durabilidade e suporte de carga entre outros fatores. 

 O crescimento de resíduo tem crescido de forma aterrorizante provenientes do 

desgaste de pneus usados em todo o país, no mundo por ano são gerado cerca de 800 milhões de 

pneus por ano equivale 16 piscinas olímpicas. No Brasil segundo a empresa ecoflex já foram 

usados oito milhões de pneus, na mistura asfáltica que muitas das vezes poderiam ser 

descartados de maneira incorreta, desta maneira tem se outra utilidade, o pneu gasta em média 

600 anos para se decompor e outro fator que serve de alojamento para o mosquito transmissor da 

dengue é de suma importância da uma solução para reutiliza-lo. 

Este trabalho busca demonstrar a utilização do asfalto com polímeros e borracha em 

substituição ao cimento asfáltico tradicional. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Estima-se que 40% dos gastos públicos com rodovias sejam empregados em pavimentos. 

Considerando-se os custos para os usuários (consumo de combustível, desgaste de pneus e 



 

 

equipamentos), da ordem de 10 vezes maiores que os custos para os organismos rodoviários 

(construção, manutenção e restauração), tem-se que os custos totais da modalidade rodoviária 

podem representar de 2 a 17% do PIB de um país (Paterson, 1991). Portanto, no caso da 

utilização de pneus usados em obras de pavimentação, objeto de estudo deste trabalho e que será 

detalhado a seguir, além da redução significativa dos problemas ambientais, as pesquisas devem 

primeiro considerar os impactos sobre a qualidade dos pavimentos asfálticos, pois as rodovias 

representam grande parcela dos investimentos em transportes.  

Sandra Oda e José Leomar Fernandes júnior, citando Romineet al., 1991 descrevem o 

processo seco, a borracha de pneus é misturada com o agregado antes de se adicionar o ligante 

asfáltico.  

De acordo com o departamento técnico da Petrobrás Distribuidora, disponível em sua 

página na internet, o asfalto-borracha é um asfalto modificado por borracha moída de pneus. 

Além de ser uma forma nobre de dar destino aos pneus inservíveis, resolvendo um grande 

problema ecológico, o uso de borracha moída de pneus no asfalto melhora em muito as 

propriedades e o desempenho do revestimento asfáltico. A distribuidora recomenda o asfalto 

borracha para aplicações que requeiram do ligante asfáltico um desempenho superior, alta 

elasticidade e resistência ao envelhecimento, tais como revestimentos drenantes, SMA (Stone 

Mastic Asphalt), camadas intermediárias de absorção de tensões, camadas anti-reflexão de 

trincas e outras. 

Para a aplicação do asfalto modificado com polímeros, ou mesmo asfalto borracha, pode 

ser utilizado os mesmos equipamentos convencionais de pavimentação, uma vez que ambas as 

massas asfálticas apresentam características semelhantes.  

O asfalto modificado apresenta-se mais vantajoso que o asfalto convencional, pois 

apresenta alta elasticidade;maior resistência ao envelhecimento; alta coesividade, tornando-se 

com excelente relação benefício/custo. 

Conforme afirma o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, o asfalto-

borracha, considerado por especialistas como o "futuro" das rodovias e usado amplamente nos 

Estados Unidos, o chamado asfalto ecológico deve demorar a ser aplicado em larga escala no 

Brasil. O motivo é o custo. A mistura, que leva de 15% a 20% de borracha oriunda de pneus 

usados, é cerca de 30% mais cara que a tradicional. Segundo pesquisadores, apesar de demandar 

mais investimentos em sua fabricação, estudos têm mostrado que a massa asfáltica com borracha 



 

 

é mais durável que a tradicional - o que pode compensar, em parte, os custos com a produção. A 

maior vida útil da pista também reduz a necessidade de gastos posteriores - em manutenção e 

recuperação. Esses benefícios têm atraído as concessionárias a investir em tecnologia para 

baratear os custos iniciais da fabricação e ampliar o uso do produto. 

Segundo Décio de Rezende Souza, diretor de obras de uma grande companhia que 

administra quase 2,5 mil km em todo o Brasil, a concessionária investiu R$ 3 milhões para abrir 

seu próprio Centro de Pesquisas Rodoviárias. O objetivo da companhia é transformar a unidade 

em referência em pesquisas de novos tipos de pavimento. Por enquanto, contudo, somente cerca 

de 15% das estradas sob concessão da companhia utilizam o asfalto ecológico. Embora não 

tenha estabelecido planos para aplicação do produto em 100% dos quilômetros administrados, a 

empresa diz que a aplicação do asfalto-borracha vai crescer nos próximos anos. "Isso não é uma 

moda. O uso do asfalto ecológico em larga escala é uma tendência em todo o mundo e ocorrerá 

no Brasil também", afirma Souza. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A área de estudo foi no município de Unaí é uma região localizada no estado de Minas 

gerais, tem se uma área de 8.447,107 Km e uma população de 82.298 habitantes. O clima da 

cidade é tropical úmido e sua temperatura média de 30.8°C e mínima de 17.2°. A topografia de 

Unaí é de 60% plana. Entre suas reservas minerais está o calcário, dolomito, rochas britadas e o 

cascalho. 

O maior acumulado de chuva registrado no município de Unaí em 24 horas foi de 222,8 

milímetros em fevereiro de 2005 no ano de 203 a cidade foi uma das maiores do estado de Minas 

Gerais a produzir grãos no ano de 2013 chegou a 2,9 milhões de toneladas de grãos. O 

Município está ligado a três rodovias BR-215, MG-188 e LMG -628 que liga a todo o país. 



 

 

 

Figura 21: Mapa. Fonte: Prefeitura de Unaí 

 

A usinagem do asfalto foi executada com um percentual de polímero de 5,5%. A 

temperatura da usina, conforme recomendação da empresa fornecedora do material betuminoso, 

foi rigorosa, com variação entre140º a 145°. A temperatura é um dos diferenciais em relação a 

usinagem do asfalto convencional, onde a temperatura gira em torno de  160º e 180º. Neste 

sentido faz-se necessários alguns ajustes no incinerador para que haja controle ideal de 

temperatura. O material betuminoso com polímero mantém a temperatura por períodos mais 

longos se comparado com o material da mistura asfáltica convencional. 

As técnicas de produção de mistura para o processo seco são semelhantes às utilizadas na 

produção de CBUQ convencional. Apesar de algumas evidências de que misturas betuminosas 

executadas com adição de borracha picada têm suas propriedades melhoradas, o que pode ser 

verificado em vários trabalhos realizados nas décadas de 70, 80 e 90, não existe resultados 

conclusivos sobre o desempenho dos pavimentos em longo prazo. 

O asfalto modificado com polímero com o acréscimo crescente do volume de veículos de 

transporte comercial e também o uso de grandes cargas tem a necessidade de utilização de 

materiais com polímeros para melhorar e garantir a durabilidade do pavimento. 

Esses materiais podem ser classificados quanto a variações de temperaturas sendo elas: 

• Termorrígidas: essas misturas não se fundem e sofre degradação numa 

determinada temperatura limite. Por exemplo, resina epóxi, poliéster epóxi. 

• Termoplástico: são aqueles que trabalham quando sofrem interferência da 

temperatura. Exemplo: Poliuretano. 



 

 

• Elastômeros: são os polímeros quanto aquecidos, decompõem antes de amolecer. 

Exemplo SBR. 

Lembrando que nem todos os polímeros podem ser adicionados ao CAP, e nem todo 

CAP quando modificado aceita a estocagem, inviabilizando assim a utilização em larga escala. 

Grande parte dos trabalhos de pavimentação atualmente refere-se à manutenção e ao 

reforço de rodovias existentes, havendo também maior preocupação com a qualidade da 

superfície quanto ao conforto e à segurança dos usuários em todas as condições climáticas; 

nesses casos, o desenvolvimento de novas concepções de misturas asfálticas tem exigido a 

utilização de asfaltos modificados. O uso de asfaltos modificados por polímeros pode reduzir a 

frequência das manutenções e aumentar a vida de serviço de pavimentos de locais de difícil 

acesso ou de custo muito elevado de interrupção do tráfego para reparos. Locais de tráfego 

canalizado também podem se beneficiar com o uso de asfaltos modificados. 

A figura abaixo mostra com o material betuminoso, se comporta juntamente com os 

agregados. Tendo visto que o agregado para conseguir uma boa ligação entre o material 

betuminoso e agregados a temperatura entre os mesmos deve ser entre 145 a 150 graus, tendo 

que se a mesma tiver uma variação maior entre 3 e 5 graus poderá não haver uma boa ligação 

entre os mesmo.  

 

Figura 22: Preenchimento da mistura asfáltica 

Referencia: Pavimentação Asfaltica Cap 5 pag. 207. 

 

RESULTADOS 

 

O pavimento executado com polímeros e borracha, após a sua execução, não apresentou 

qualquer diferença que pudesse ser identificada visualmente. Porém acredita-se que os resultados 

serão conhecidos ao longo da vida útil do pavimento.  



 

 

Uma das dificuldades já relatadas refere-se ao custo de utilização do asfalto borracha, ou 

asfalto modificado com polímero, o qual gira em torno de 30% em relação ao pavimento 

convencional. 

Outra dificuldade se refere aos poucos fornecedores disponíveis. "Há cerca de cinco 

empresas habilitadas tecnicamente". A mistura da borracha ao pavimento se dá na indústria de 

material betuminoso, e não no campo, como ocorre com o material pétreo. 

Muitos especialistas afirmam que, para utilização em escala comercial, o asfalto 

ecologicamente correto deverá passar por uma regulação rígida por parte do governo, uma vez 

que a técnica apresenta enormes vantagens técnicas e ambientais, das quais a principal delas é 

dar destinação correta no reaproveitamento dos pneus usados. Para cada quilômetro de rodovia 

com asfalto ecológico, cerca de mil pneus são utilizados. Duas outras vantagens da estrada com 

borracha são o aumento da aderência dos veículos na pista e a maior absorção da água em dias 

de chuva.  

Muito precisa ainda ser pesquisado, não só mediante ensaios tradicionalmente utilizados, 

mas também com ensaios e conceitos considerados durante as pesquisas de materiais 

betuminosos do programa SHRP (Strategic Highway Research Program). Durante muitos anos, 

engenheiros e químicos trabalharam misturando borracha natural (látex) emborracha sintética 

(polímeros) em ligantes asfálticos na tentativa de melhorar as propriedades elásticas do ligante 

asfáltico. É necessário investir em misturas asfálticas mais resistentes e duráveis e em 

tecnologias novas que aumentem a durabilidade das nossas rodovias e vias urbanas. A adoção de 

misturas asfálticas especiais com ligantes modificados é uma alternativa bastante interessante já 

com um histórico nacional representativo. 
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RESUMO: O presente projeto foi desenvolvido para atender os requisitos da disciplina de 

Projeto Arquitetônico VI do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Tecsoma, como 

objetivo desenvolver um projeto arquitetônico de uma Faculdade de Design, Artes e Arquitetura 

na cidade de Paracatu/MG. O terreno escolhido está localizado em uma área estratégica da 

cidade próximo ao centro da cidade, com facilidade de acesso a BR 040. A edificação foi 

projetada visando o conforto e o bem estar dos usuários, tendo como destaque a integração entre 

os ambientes internos e externos. O partido do projeto se deu através das análises da insolação, 

dos ventos predominantes, e da topografia, características estas que foram determinantes para a 

implantação da edificação. Este projeto possui grande relevância para a população paracatuense 

e também para as cidades vizinhas, pois traz novos cursos na área de artes, valorizando assim 

também a cultura local. 

 

Palavras-chave: Projeto Arquitetônico; Faculdade; Arquitetura 

ABSTRACT:This project was developed to meet the requirements of the discipline of 

Architectural Design VI of the Architecture and Urbanism course of the Tecsoma Faculty, in 

order to develop an architectural project of a Faculty of Design, Arts and Architecture in the city 

of Paracatu / MG. The chosen land is located in a strategic area of the city near the city center, 

with easy access to BR 040. The building was designed for the comfort and well-being of the 

users, highlighting the integration between the internal and external environments . The party of 

the project took place through the analysis of the sunshine, the prevailing winds, and the 

topography, characteristics that were determinant for the implantation of the building. This 

project has great relevance for the population of Paracatu and also for the neighboring cities, as 

it brings new courses in the arts area, thus enhancing the local culture. 

 

Keywords: Architectural Design; College; Architecture; 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi desenvolvido para atender as exigências da disciplina de Projeto 

Arquitetônico VI, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Tecsoma, que teve como 

objetivo desenvolver um projeto arquitetônico de uma Faculdade na cidade de Paracatu. O 
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projeto foi desenvolvido seguindo todos os parâmetros estabelecidos pela disciplina. O local de 

implantação da edificação e o programa de necessidades foram determinado pela professora 

orientadora da disciplina.  

No desenvolvimento do projeto houve uma grade preocupação em aproveitar da melhor 

forma os condicionantes climáticos, com o intuito de proporcionar aos usuários bem estar e 

conforto. 

Este projeto vem ampliar o leque de cursos superiores da cidade, com cursos na área das 

artes, promovendo assim o desenvolvimento educacional e social. 

 

Objetivos 
 

Objetivo Geral 

 

Desenvolver um projeto arquitetônico de uma Faculdade de Design, Artes e Arquitetura 

na cidade de Paracatu/MG, com uma arquitetura diferenciada e multifuncional que interaja com 

os usuários, através de um ambiente diferenciado e um ensino superior de qualidade 

 

Objetivos Específicos 

 

 Propor uma edificação totalmente integrada com a natureza 

 Edificação com o conceito modernista;   

 Integração entre os ambientes internos e externos através da utilização de muito vidro; 

 Criar ambientes externos com áreas de convivência bem arborizados e verdes; 

 Melhorar o micro clima do local com a utilização de vegetação e de espelhos d’água. 

 

Metodologia 
 

Para o desenvolvimento do referido projeto primeiramente foi definido o programa de 

necessidades, no qual constava todos os requisitos mínimos que a edificação deveria possui. 

Posteriormente foi definido o local de implantação da edificação, onde foi feito os estudos da 

topografia, as análises climáticas (Insolação e Ventilação), estudo da topografia do terreno, 

análise do entorno e o estudo de impacto de vizinhança. 



 

 

Após fazer todas as análises foi definida o conceito e partido da edificação, para 

posteriormente definir a setorização da edificação, para assim ser definida a implantação da 

edificação. 

Desta forma foi desenvolvido o projeto arquitetônico da faculdade sempre visando 

aproveitar da melhor forma os condicionantes climáticos do local escolhido, analisando sempre 

o melhor local para implantar cada setor, afim de proporcionar o máximo de conforto aos 

usuários. 

Resultados e Reflexões 
 

Análise do Entorno  

 

Local 

 

Na primeira etapa do desenvolvimento do projeto foi feita a análise da área de 

intervenção que compreende aproximadamente 29.522,70 m² (Vinte e nove mil, quinhentos e 

vinte e dois metros quadrados e setenta centímetros quadrados), estando localizada no 

loteamento do Jóquei Clube, no centro da cidade de Paracatu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

.  

 

 

Todas as informações foram colhidas através de informações cadastrais levantadas a 

partir de mapas fornecidos pela Prefeitura Municipal, pesquisas realizadas via web e saídas de 

Figura : 02 – Implantação 

Fonte: O autor 
Figura : 01 – Cidade de Paracatu 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/ 

Paracatu+-+MG 



 

 

campo para análise in loco. Foram analisados o histórico; infraestrutura; equipamento urbano; 

entorno; mobiliário urbano; mobilidade e a legislação urbana do local proposto.  

 

Características do entorno  

 

Diante da análise do entorno percebe-se que o local está em expansão, pois é um 

loteamento novo, rodeado de prédios comerciais, edifícios, casas residências e lotes vagos. No 

entorno encontra-se um número significativo de lotes vagos, e a maior parte das edificações são 

de dois pavimentos com algumas variações de gabarito no decorrer do entorno.  

Podemos observar que a área é composta por vários usos, como por exemplo, uso 

residencial, uso comercial, misto e serviços. As edificações na sua maioria possuem dois 

pavimentos com uma variação no decorrer do entorno, há também elevado número de lotes 

vagos.   

Com relação à mobilidade, o local não possui transporte público, o tráfego de veículos é 

moderado e há um intenso número de pedestres que fazem caminhada todos os dias neste local.  

O loteamento conta com um grande Hipermercado no qual atende toda a cidade, com 

escolas nas proximidades, e também com o Corpo de Bombeiros e o SAMU.   

Com relação a vegetação observamos que é bastante escassa, tendo um número mínimo 

de árvores.    

 

Análises climática e topográfica do terreno 

 

A área analisada está localizada a 18° a direita com relação ao norte. Os ventos 

predominantes na cidade de Paracatu são seis meses do ano Leste e os outros seis meses 

Nordeste, com relação ao terreno analisado, estes seriam na direção que mostra na foto abaixo:  

 



 

 

 

 

 

 

Com relação à morfologia do terreno, este tem características do antigo Autódromo, 

sendo um pouco retangular e arredondado em uma de suas extremidades.  É todo asfalto e possui 

iluminação e saneamento básico. Não apresenta muitos obstáculos e pode-se considerar quase 

plano, pois possui um desnível de oito metros aproximadamente, porém como o terreno é muito 

extenso, este desnível é quase imperceptível.  

 

Análise do Legislação Urbana  

 

O Terreno analisado está inserido na ZRM 2 (Zona Residencial Mista), de acordo com o 

plano diretor da cidade de Paracatu, que compreende as áreas que se admite verticalização, desde 

que observada a correlação entre área mínima do lote e número máximo de pavimentos que 

prever o código de obras da cidade de Paracatu.  

Os modelos de assentamento destinados a controlar a ocupação e o uso do solo na zona 

ZRM 2, são MA 03, MA 10, MA 11, MA 12, MA 13, MA 14 e MA 15, e tem como objetivo 

garantir a preservação e a qualidade do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural, do 

conforto, da salubridade, bem como seu usufruto por todos os cidadãos 

Com relação as aberturas, todos os ambientes deverão garantir, pelo menos, a ventilação 

higiênica, correspondente àquela que garante a renovação de, no mínimo, 6vol/hora (seis 

volumes de renovação de ar por hora).  

  

Figura: 03 – Análise Climática 

Fonte: O autor 



 

 

Os vãos úteis para iluminação deverão observar as seguintes proporções mínimas:  

I - 1/6 (um sexto) da área do piso para compartimentos de permanência prolongada;  

II - 1/8 (um oitavo) da área do piso para os compartimentos de permanência transitória;  

III - 1/16 (um dezesseis avos) da área do piso para garagens coletivas.  

 

Desenvolvimento do projeto  

 

Diretrizes e conceitos 

 

O presente projeto consiste no desenvolvimento de uma Faculdade direcionada aos 

cursos de Design, Artes e Arquitetura e Urbanismo, tendo o seguinte programa de necessidades:  

  

 36 salas de aula Fixas  

 Recepção  

 Secretaria  

 Coordenação  

 Financeiro/Tesouraria  

 Diretoria  

 Sala de professores – Mínimo 15 professores  

 Sala de reuniões - Mínimo de 20 pessoas  

 Sala para Diretório Acadêmico  

 2 (duas) salas de auditório para 50 alunos.  

 Xérox  

 1 (um) teatro com capacidade para 300 pessoas  

 Biblioteca  

 Laboratório de Informática - Mínimo 1(uma) com capacidade para aula com 50 alunos + 

1(uma) sala para consultas com capacidade para no mínimo 20 alunos  

 Refeitório para no mínimo 150 alunos  

 Lanchonetes  

 Mínimo de 3(três) salas de prancheta  

 Mínimo de 2 Ateliês  

 Espaço para evento e exposições  

 Áreas de convivência  

 

O projeto tem como conceito o estilo modernista que traz consigo um paisagismo que faz 

uma integração completa do usuário com o seu entorno, já que ambientes verdes e abertos são 

psicologicamente restauradores e melhoram a autoestima e bem estar dos usuários. Tem também 

como foco, a grandiosidade da edificação, com uma grande fachada com o uso de diferentes 

volumetrias. 



 

 

O partido se deu através das análises climáticas, insolação e ventilação predominante, e 

também da topografia do local, características que foram determinantes para a implantação da 

edificação. O partido estrutura-se num jogo de três volumes retangulares com diferentes alturas e 

um bloco de formato arredondado. 

Uma das primícias básicas do partido arquitetônico foi a preservação da topografia do 

terreno, com o intuito de fazer apenas pequenas intervenções, para assim ter os blocos em 

diferentes níveis mas sem perder a acessibilidade nestes locais. 

 

 

 

A integração com o meio ambiente foi feita através de vários plantios com jardins e 

várias árvores, já que o terreno carece de vegetação de acordo com as análises do terreno e do 

seu entorno.  

Complementando o partido do projeto foi utilizado elementos vazados como pergolados, 

uso do vidro, brises para o conforto dos usuários, muita vegetação e uso do espelho d’água. 

 

Projeto Arquitetônico 

 

No Projeto a Faculdade de Design, Artes e Arquitetura, foi dividida em quatro blocos, no 

qual cada um possui setores afins. Possui uma entrada principal para pedestres que dá acesso ao 

bloco administrativo, e mais duas guaritas de entrada e saída que dão acesso aos 

estacionamentos e mais uma guarita somente de saída. 

O entorno da faculdade foi trabalhado o paisagismo de forma que este integrasse de 

forma efetiva com a edificação, com o intuito de tornar os ambientes mais aconchegantes e 

Figura: 04 – Curvas de nível 

Fonte: O autor 



 

 

atraentes. Foram colocados espelhos d’água pelos jardins e também no entorno do bloco quatro, 

afim de trazes beleza e conforto térmico para o local. Nos estacionamentos foram colocadas 

várias palmeiras com objetivo de ter mais sombra para os veículos estacionados. 

A edificação é composta por três blocos retangulares de diferentes alturas e um bloco 

circular. 

 

 

 

O bloco 1 (um), é uma edificação térrea onde se encontra a parte administrativa da 

faculdade. Neste bloco localiza-se os setores afins da administração e também salas de reuniões, 

sala de coordenação, diretório acadêmico e banheiros. Através desse bloco temos acesso aos 

outros blocos. 

 

 

Já a edificação do bloco 2 (dois) possui o térreo e mais três pavimentos, neste bloco 

encontra-se toda parte acadêmica e também alguns serviços. O térreo possui uma área de 

exposição, salas de prancheta, ateliê, DML, lanchonete, restaurante e banheiros. O acesso aos 

Figura: 05 – Implantação 

Fonte: O autor 

Figura: 06 – Planta Baixa Bloco 1 

Fonte: O autor 



 

 

outros pavimentos é feito através de escada ou elevador. 

 

 

 

O 1º(primeiro) e 2º(segundo) pavimento são tipo no qual contemplam 10 salas de aula 

com capacidade para 50 (cinquenta) alunos, sala de prancheta e também banheiros. Através do 

1º (primeiro) pavimento temos acesso ao 1º pavimento do bloco 3 (três), onde se encontra uma 

grande biblioteca, através do 2º(segundo) pavimento temos acesso ao 2º(segundo) pavimento do 

bloco 3, onde se encontra os auditórios, laboratórios, e outros serviços. Esses acessos ao bloco 3 

são feitos através de passarelas. 

 

 

 

No 3º pavimento, possuí 8 (oito) salas de Design com capacidade para 30 alunos e mais 8 

(oito) salas de Artes com a mesma capacidade das salas anteriormente citadas, encontra-se 

também uma lanchonete e banheiros.  

 

Figura: 07 – Planta Baixa Bloco 2 - Térreo 

Fonte: O autor 

Figura: 08 – Planta Baixa Bloco 2 – 1º e 2º pavimento 

Fonte: O autor 



 

 

 

 

 

O bloco 3 é uma edificação composta pelo térreo e mais dois pavimentos. No térreo 

encontra-se um espaço aperto utilizado para exposições e eventos. No 1º pavimento está 

localizada a Biblioteca da Faculdade que temos acesso pelo 1º pavimento do bloco 2. O 2º 

pavimento contempla dois auditórios, laboratórios de informática, sala de consulta, e um 

restaurante. 

                                    

 

 

 

O bloco 4 possui formato circular e contempla um teatro com capacidade para 300 

pessoas. Este bloco é uma das edificações da faculdade que se destaca por possuir um grande 

espelho d’água no seu entorno, transmitindo assim para os usuários uma sensação de bem estar e 

embelezando ainda mais o ambiente. Está edificação é composta ainda com foyer, controle de 

luz e som, coxia e sanitários. O acesso principal ao teatro é feito através de uma passarela pelo 

público e pelo fundo da edificação possui outra entrada, sendo exclusiva para os artistas e 

serviço.  

Figura: 09 – Planta Baixa Bloco 2 – 3º pavimento 

Fonte: O autor 

Figura: 10 – Plantas Baixa Bloco 3 – Térreo, 1º e 2º pavimento respectivamente  

Fonte: O autor 



 

 

 

 

Projeto Final 

 

Após vários estudos de implantação e de melhores alternativas para proporcionar aos 

usuários um ambiente aconchegante, através de uma edificação que atendesse todo o programa 

de necessidades, sendo multifuncional com ambientes diferenciados com um ensino superior de 

qualidade. A solução para a cobertura foi do estilo platibanda com de telhados de duas águas, 

com a utilização de telhas termoacústica e inclinação de 10%. Apenas no bloco 4 possui telhado 

verde em laje impermeabilizada 

 

Figura: 12 – Planta Cobertura. Fonte: O autor 

Fachadas e Cortes 

Figura: 11 – Planta Baixa Bloco 4 

Fonte: O autor 



 

 

 

 

 

13. Considerações Finais 

 

Pode-se concluir que este projeto conseguiu atender todas as expectativas exigidas no 

programa de necessidades, chegando assim a um resultado final de uma edificação que traz para 

a cidade de Paracatu novas opções de cursos na área do design, arte e arquitetura, valorizando 

assim a cultura local, e promovendo o desenvolvimento educacional e social da cidade. 

Segue abaixo imagens do projeto conclui, mostrando todos os detalhes que compõe essa 

grandiosa edificação multifuncional, que proporciona uma integração completa do usuário com 

seu entorno. 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

        

 

 

Figura: 15 – Corte BB 

Fonte: O autor 
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INTRODUÇÃO  

 

Este artigo apresentado tem o condão de inserir o direito ou a assistência judiciária no 

ceio das pessoas mais carentes. O intuito deste projeto é de levar o profissional do direito e 

entranhá-lo na sociedade, fazendo com que este atenda as pessoas que convivem com conflitos e 

não tem nenhuma chance de solucioná-los.  

Como resultado a humanização do profissional do direito, na maioria estão trancados em 

seus escritórios ou gabinetes e não tem noção da quantidade de pessoas que não têm o mínimo 

discernimento de seus direitos, ou que às vezes sabem, mas não têm o conhecimento devido que 

podem ser garantidos por meio de ação judicial. Quantos estão como problemas que arrastam 

por anos e anos sem um fim, com o atendimento itinerante estes serão conhecidos e com uma 

simples intermediação tudo o parte deles serão resolvidos.   

 

DO ACESSO A JUSTIÇA 

 

O acesso ao judiciário deve ser facilitado a todos os cidadãos, no entanto, na prática não é 

bem assim que funciona, diversas são as pessoas que perdem seus direitos por não conseguir ter 

acesso. Por não conhecer os meios legais os direitos que lhe são conferidos por lei são 

negligenciados, neste norte que o trabalho itinerante tem sua importância, este levará a todos 

aqueles que moram em locais isolados, na zona rural, em bairros mais pobres ou longínquos, o 

saber, a letra de lei.  

O acesso à justiça está previsto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal que diz: “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”. Pode ser 

chamado também de princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional ou princípio do 

direito de ação. 

                                                 
1
 Acadêmica em Direito pela FINOM, 2º período 

2
 Acadêmica em Direito pela FINOM, 2º período 



 

 

Interpretando-se a letra da lei, isto significa que todos têm acesso à justiça para postular 

tutela jurisdicional preventiva ou reparatória relativa a um direito. Verifica-se que o princípio 

contempla não só direitos individuais como também os difusos e coletivos e que a Constituição 

achou por bem tutelar não só a lesão a direito como também a ameaça de lesão, englobando aí a 

tutela preventiva. 

Será dada a oportunidade a cada cidadão de expressar, de resolver a contenda com o 

vizinho, amigos, inimigos, com parentes, enfim, os conflitantes terão acesso ao profissional do 

direito para dar solução a lide. Um acordo será formalizado e levado para apreciação do juízo 

para homologação. Os conflitos serão solucionados de forma amigável sem tumultuar os bons 

andamentos dos processos judiciais.  

Entretanto, aquele conflito que demanda de ação judicial com a formulação de processo, 

este será devidamente encaminhado, seja nos juizados especiais ou na esfera comum, podendo 

ser do Estado ou Federal, dependendo do caso. Nestes casos, dependendo do tipo da ação o 

Autor será encaminhado para escritório particular ou para defensor público.  

 

OBJETIVO  

 

 Por muitos anos a casta do direito estavam blindados por uma roupagem que não os 

permitiam inserir no meio social e o social não se aproximava, havia uma resistência que abria 

essa lacuna entre os advogados, juízes e promotores e a sociedade. Todavia, com o advento da 

Constituição Federal e normativas dos próprios órgãos do judiciário e OAB essa lacuna foi 

diminuindo e está acabando.  

 O objetivo que o ramo do direito se popularize, que dê a oportunidade das pessoas se 

aproximarem mais, que principalmente aquelas que têm o poder econômico menor tenha a 

conhecimento de seus direitos, aonde encontrar o profissional que dará a ela as orientações 

corretas.  

 Todavia, com o reconhecimento que existe uma classe dominante chamada 

de hipossuficientes econômicos faz acreditar que nem todos têm acesso à justiça da forma 

adequada. Para facilitar o acesso a justiça dessa classe o Estado implantou o acesso como 

sistema básico remunerando o judiciário e advogados pelos cofres públicos, agindo dessa forma 



 

 

facilitou para todos a busca pelos seus direitos, sem olhar qual a classe que pertença os 

proponentes.  

Destarte, seria inexitosa todo investimento do Estado em atender a todos de forma 

isonômica se não investisse nos interesses transindividuais. Este interesse vem buscando 

solucionar a representação dos interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos, direitos 

novíssimos e que restavam já mortos por ausência de aparato procedimental que os fizesse valer. 

Entretanto quando se fala em interesses transindividuais destacamos como parte do processo o 

Ministério Público, isso em um primeiro momento, por ser ele o representante natural em juízo 

dos interesses públicos tradicionais fundamentados em leis.  

 Inobstante, informar que para ter sucesso o atendimento aos hipossuficientes e respeitado 

o interesse transindividuais é preciso se atentar as novas formulas de instrumentos, que é a busca 

da superação do chamado obstáculo processual.  

Diante da constatação de que somente os mecanismos já citados eram ainda insuficientes 

ao efetivo acesso à justiça, já que a solução processual o processo ordinário contencioso, mesmo 

quando são superados os problemas de patrocínio e de organização dos interesses, pode não ser a 

solução mais eficaz, nem no plano de interesses das partes, nem naquele dos interesses mais 

gerais da sociedade, busca no processo do direito itinerante o acesso à justiça novas alternativas 

para resolução de conflitos que não restritas ao ordenamento processual, normalmente 

exasperador de paixões e conflitos. Algumas destas alternativas, contempladas no plano do 

pluralismo jurídico, já estão incluídas no Código de Processo Civil de 2015, no capitulo V, 

artigo 334, como instrumental procedimental competente para dirimir litigiosidades, como a 

mediação, a conciliação e a arbitragem. In verbis. 

O art. 334 do Novo CPC tem a seguinte redação: 

Art. 334.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

§ 1
o
 O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, 

observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. 

§ 2
o
 Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses 

da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. 

§ 3
o
 A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. 

 

A Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 foi, sem sombra de dúvidas, o mais 

proficiente instrumento legal pátrio de ampliação da cidadania e das garantias de efetivo acesso à 

justiça: o art. 5º, inciso LXXIV, dispõe: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 



 

 

aos que comprovarem insuficiência de recursos; prevê em seu art. 134 a criação da Defensoria 

Pública: “instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação 

jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV”. 

 

BENEFÍCIOS 

 

Com a inserção do advogado e alunos de direito, ou quem sabe, do próprio ministério 

público e magistrados em atendimento comunitário, dará a oportunidade de todos conhecerem o 

verdadeiro descaso que a maioria da sociedade coexiste. Saberão o quanto o povo sofre por não 

ter o mínimo de conhecimento, convivem na ignorância, de modo empírico pensa conhecer de 

seus direitos, porque houve falar, porque um qualquer o orientou de certa forma distorcida e ele 

tem aquilo como verdade absoluta.  

Com este trabalho de ir até a pessoa aproximará mais o individuo do judiciário, essa 

blindagem fragilizada que existe ou que os operadores do direito acham que existe, será rompida 

definitivamente.  

Ao longo dos séculos passados as faculdades, os juízes, promotores e advogados no auge 

do seu sentimento de poder sentiam-se os mais poderosos porque eram eles os donos do 

conhecimento. Manipulavam as informações e estavam acima da verdade. O absoluto era 

justamente aquilo que eles defendiam e decidiam, no entanto, com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e com a Emenda Constitucional 49 a realidade destes homens e 

mulheres foram mudando e se encaixando na realidade. 

Tantos foram destituídos do poder quando a farsa das sentenças foram declaradas, 

quando a sociedade descobriu que no meio judiciário é tão podre quanto no meio político, a 

corrupção estava inserida e acabara de manchar a instituição que todos achavam que não se 

corromperia.  

No entanto, neste meio de tanta corrupção floresce a imagem daqueles que querem ser 

diferentes, que não estão e não se permitem estarem no meio sujo. E estes estão com essa 

disposição de fazer com que o juízes, promotores e advogados se popularizem, estejam no meio 

da sociedade ouvindo mais, que suas decisões e trabalhos sejam pautados com os interesses 

sociais, não só no livre convencimento, no entanto, em questões que realmente estão de fato e de 

direito no meio social.  



 

 

Este trabalho itinerante irá humanizar o sistema como um todo, fará o advogado entender 

que muitos são aqueles que irão procurá-lo e que não poderá arcar com os honorários, mas que a 

orientação dele é tão valiosa. O juiz de direito ao ouvir as partes e testemunhas de um processo, 

não mais será esnobe, verá que por de trás daquela pessoa humilde que está sentada a sua frente 

tem um ser humano precisando ser ouvido e que sua presença é muito importante para o 

convencimento na hora de sentenciar. O promotor de justiça, não mais terá a fama de grosso, de 

ferrador, mas sim de promovedor da justiça e da paz social. 

O passo fundamental para que seja implementado o trabalho itinerante e que dê a 

oportunidade para que os conflitos sejam resolvidos no nascedouro, é a ida dos operadores do 

direito até o local, fazer o atendimento devido, mostrando para a sociedade que tem coisas que 

não passam de picuinha e que com uma simples conversa a coisa pode ser resolvida.  

Nessa mesma oportunidade estará divulgando as boas novas do CPC de 2015, que oferta 

em seu bojo essa extraordinária mudança que tem facilitado a prática na resilição de conflitos. 

Portanto, como já é sabido parte da sociedade sequer conhece que no CPC/15 está inserido um 

capitulo somente para cuidar destes pequenos conflitos, que tem o direito de pleitear de forma 

gratuita em juízo pelos seus direitos. Que podem fazer um acordo, que deste será lavrada uma 

minuta que será apreciada e homologada em juízo com força de sentença. 

 

RESULTADOS 

 

Quando os operadores do direito saem da zona de conforto, que são seus escritórios ou 

gabinetes irão para o zona conflituosa para conhecer de perto quais são os problemas sociais que 

não atingiram ao judiciário por meio de uma ação, estão dando a oportunidade de todos aqueles 

que têm um litígio que seja o menor, à buscar a solução ou o caminho desta. Resgatará o brio de 

todos aqueles que se sentiram valorizados por estar recebendo em sua porta um juiz, um 

promotor de justiça, um advogado, estudantes de direito, com uma única finalidade, a paz social. 

No início será comum que muitos resistem que olhem com olhar de desconfiados, no 

entanto, aos poucos a confiança destes será conquistada, da segunda vez ou mais vezes a procura 

irá aumentar. A sociedade saberá que seus conflitos poderão ser solucionados em juízo, que cada 

contenda que existir haverá uma resposta do Estado-juiz que colocará fim ao litígio.  



 

 

O mais valioso de todo este trabalho é de saber que homens e mulheres, que antes não 

tinha esperança na justiça passaram a acreditar na existência e eficácia desta, saberão que num 

país que todo cidadão está acobertado pelas leis e que os operadores do direito estão trabalhando 

para que estas sejam cumpridas de forma imparcial, em prol de todos e para todos.  

 

CONCLUSÃO  

 

Quando despertou o interesse de discutir a nível de artigo este tema em tela é porque 

sinto que realmente o direito está ainda que de forma velada envolvido em um manto sagrado, 

onde ninguém pode tocar, todavia este está um pouco surrado, fragilizado prestes a se desfazer. 

Os operadores do direito estão numa linha de descrédito e não estão sabendo como lidar com 

essa situação que só tem aumentado.  

Todavia, a couraça da justiça, da soberania não tem deixado com que estes desçam do 

pedestal e se curvem diante das dificuldades que os envolvem. Para que isso ocorra necessário se 

faz que haja uma reflexão grandiosa da conjuntura caótica que se vive, busquem novas 

alternativas de se fazer o direito, envolvendo com a sociedade, ou envolvendo a sociedade para 

que se humanize o direito.  

O trabalho itinerante é um dos caminhos para que essa humanização ocorra, com este 

trabalho o profissional do direito estará embrenhado bem na zona conflituosa, com certeza aos 

poucos ele entenderá e passará a compartilhar com o próximo o seu saber. Quando este 

profissional estiver em seu escritório ou gabinete atendendo o usuário do sistema, seu coração 

não estará fechado, seus olhos estarão mais atentos a cada problema que apareça.  

Aquelas ações que percorria por anos e anos para dar solução, as vezes quando a sentença 

era proferida já não mais tinha o efeito que deveria ter na época que foi proposta a ação judicial. 

Todavia, com este trabalho social que é o atendimento itinerante o resultado seja em tempo hábil 

em que as partes se sintam seguras e satisfeitas.  
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RESUMO: O Brasil enfrenta um grave problema relacionado ao déficit habitacional, devido 

ao crescimento acelerado da população e à falta de serviços que possam atender essa 

demanda. Infelizmente milhares de pessoas estão vivendo em moradias insalubres, sem 

nenhum tipo de higiene, conforto e principalmente segurança. Tentando sanar este problema o 

governo criou em 2009 o programa habitacional “Minha casa, minha vida”, facilitando ao 

cidadão ter acesso a uma moradia digna. Porém, atualmente moradia relacionada à habitação 

popular, em especifico ao programa governamental, vem apresentando diversos tipos de 

patologias, em especifico patologias estruturais, que podem comprometer toda a estrutura da 

residência. Procurando entender melhor as causas, esta pesquisa tem por objetivo, identificar 

o padrão das construções relacionadas à habitação popular, padrão “Minha casa, minha vida”, 

verificando a qualidade construtiva e seu desempenho das construções, analisando as 

possíveis causas das patologias estruturais, e apresentando possíveis soluções. 

 

Palavras – Chave: Habitação popular. Patologias. Déficit Habitacional. 

 

ABSTRACT: Brazil faces a hard problem related to housing deficiency due to the accelerated 

growth of the population and of the capacity of services that might cover the demand. 

Unfortunately, thousands of people have been living in unhealthy homes without any kind of 

hygiene, comfort or even safety. Trying to solve this problem, the government created in 2009 

the housing program called “My home, my life”, facilitating the access from citizens to a 

dignifying home. However, nowadays the houses related to popular housing, specially the 

governmental program, have been showing several kinds of pathologies, structural pathologies 

in particular that may compromise the whole structure of the residence. In order to understand 

these causes in a more efficient way, this work aims to identify the pattern of the constructions 

related to the popular housing, “My home, my life” patterns, verifying the building quality and 

its performance, analyzing the possible causes for structural pathologies and so present possible 

solutions to it.  
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as construtoras enfrentam diariamente dificuldades para melhorar a 

qualidade da execução das obras na construção civil. Esse tem sido um tema bastante divulgado 

e discutido, principalmente em relação às construções de habitação popular, de interesse do 

governo. Há alguns anos a construção civil vem enfrentando dificuldades para melhorar o 

desempenho e a qualidade construtiva das obras executadas, assim se esforçando para melhorar a 

qualidade dos seus serviços. Diversas construtoras e empresas do ramo da construção civil 

buscam diariamente melhorar seu desempenho, visando se basear nas normas técnicas de 

engenharia e também nas normas do programa habitacional da Caixa Econômica Federal, 

“Minha casa, minha vida” (PMCMV) e no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no 

Habitat (PBQP-H). 

As construtoras necessitam controlar a qualidade construtiva e seu desempenho de uma 

maneira eficaz, para atuar de uma forma diferenciada em seus empreendimentos, para que 

consigam obter maiores lucros e maiores índices de casas aprovadas pela Caixa. A Caixa 

Econômica Federal é o principal agente dos programas habitacionais de interesse social, do 

Governo Federal, a mesma fica encarregada de reunir informações sobre o desempenho 

construtivo e qualidade das habitações visando apoiar as aprovações e controlar a qualidade dos 

imóveis construídos. Para essa finalidade a Caixa, realiza vistórias em todas as unidades 

habitacionais, com engenheiros civis autorizados, assim analisando as construções, verificando 

sua qualidade e o desempenho realizado pelas construtoras.  

Para Jesus (2004), as ações de controle da qualidade dos agentes públicos em obras de 

interesse social também são falhas por enfatizarem a liberação de recursos financeiros. 

Em específico será abordado neste trabalho as patologias encontradas em imóveis de 

conjuntos habitacionais, padrão “Minha casa, minha vida” da cidade de João Pinheiro-MG, 

como a ineficácia e outros fatores de precariedade, que podem levar a desabitação do imóvel, 

problemas que geralmente tem ocorrido em casas construídas recentemente, a maioria com 

pouco menos de dois anos de habitação.  



 

 

Crea e Ibape (1998) menciona que o estudo das falhas construtivas é feito pela ciência 

denominada patologia das construções, que envolve conhecimentos multidisciplinares, 

semelhante ao que ocorre no campo médico. 

Segundo Almeida (1999), o termo “patologia” é utilizado de forma a mencionar e 

relacionar os problemas e falhas que ocorrem na fase de concepção, execução e utilização da 

edificação, gerando diversas causas para o surgimento de anomalias. 

No Brasil a habitação popular sempre foi um tema que gerou grandes discussões, sendo 

um dos assuntos mais complexos relacionados à sociedade, fazendo com que o governo 

destinasse algumas verbas para melhoria dos recursos da construção civil. Tudo isso com o 

objetivo de diminuir o déficit habitacional facilitando o acesso á moradia para toda população, 

principalmente a população mais carente com rendas mais baixas, afinal ter a sua casa própria e 

sair do aluguel é o sonho de qualquer cidadão.  

 Objetivos 
 

Identificar o padrão de construção PMCMV, analisando as possíveis causas de patologias 

em construções das habitações populares do programa. 

Apresentar possíveis soluções para as patologias encontradas nas habitações populares. 

 

 Metodologia 
 

Foi elaborado um estudo de caso, no qual foram analisadas para a pesquisa 5 unidades de 

uma habitação popular do Bairro União (Figura 5), bairro composto por aproximadamente 400 

unidades, localizado no municipio de João Pinheiro – MG (Figura 6), com população estimada 

de 48.472,00 mil habitantes, segundo senso do IBGE 2016.  

Figura 5: Casas bairro União 

 



 

 

Fonte: O autor 

Figura 6: Mapa de João Pinheiro-MG 

 

 

Fonte: Google Earth 

Resultados e Reflexões 
 

O bairro União está localizado em João Pinheiro-MG, têm em média 400 casas 

construídas e, em média 150 casas construídas pela construtora X, sendo todas as casas de 

habitação popular, padrão e financiadas pelo programa habitacional “Minha casa, minha vida”. 

O estudo de caso realizado pelo autor foi baseado em cinco unidades localizadas em uma 

mesma rua do bairro União (figura 8). As unidades possuem 70 m², divididos em dois quartos, 

sala, cozinha, banheiro, sem área de serviço e garagem. O loteamento foi inaugurado em maio de 

2012, com infraestrutura, esgoto, energia elétrica, etc. 

Figura 8 - Rua localizada as 5 Unidades. 

 

Fonte: O autor 



 

 

PATOLOGIAS IDENTIFICADAS NAS UNIDADES 

 

As manifestações patológicas que foram identificadas nos imóveis da habitação popular 

do bairro União, são as mesmas entre as cinco unidades analisadas. Foram constatadas trincas, 

fissuras, rachaduras nas paredes, rachaduras nos pisos e concretos em volta da casa. 

Na tabela 2, foram representados os valores em porcentagem das patologias identificadas 

nas cinco unidades analisadas.  

 

Tabela 2 - Patologias identificadas nas unidades 

DESCRIÇÃO DAS PATOLOGIAS PORCENTAGENS (%) 

FISSURAS  32 

TRINCAS 28 

RACHADURAS 12 

RACHADURAS NO PISO E CONCRETOS  28 

Fonte: O autor 

 

Pode-se perceber que a incidência maior é de fissuras de reboco. Logo após as visitas 

técnicas foi realizada uma formulação e organização de coleta de dados e um relatório 

fotográfico das manifestações patológicas apresentadas. Para facilitar o entendimento sobre 

essas manifestações o autor realizou um estudo do histórico dos imóveis.  

ANÁLISE DE FISSURAS E TRINCAS  

 

Foram identificadas fissuras e trincas em quase todas as paredes das unidades analisadas. 

As fissuras geralmente apresentam aberturas finas, estreitas e alongadas na superfície; sua 

gravidade é menor e superficial e se classificam pela sua dimensão, inferiores a 0,5mm. Já as 

trincas são aberturas acentuadas e mais profundas, são difíceis de identificar, visualizar e 

categorizar, sua dimensão é superior a 0,5 mm e para sua identificação são exigidos 

equipamentos especializados. 

Foi realizada uma entrevista com o mestre de obras da construtora e também com o 

engenheiro civil responsável técnico da construtora. Eles relataram para o autor que foram feitas 

analises técnicas nessas unidades que apresentaram manifestações patológicas e foi identificado 



 

 

que a causa das fissuras nas paredes e as trincas ocorreram devido à movimentação do solo.  

Agora em relação a trinca no piso a causa foi identificada como má compactação do aterro do 

lote onde foi construído o imóvel, fazendo com que o piso cedesse e trincasse.  

Figura 9 - Fissuras 

 

Fonte: o Autor  

Figura 10 - Trincas no piso 

 

Fonte: O autor  

Figura 11 - Trinca 

 

Fonte: O autor  

 

Para corrigir manifestações patológicas identificadas nas unidades, a construtora X abriu 

as trincas, cortando com uma espátula de aço, removeu toda a pintura e o reboco, numa largura 



 

 

de 20 a 30 cm, dependendo da largura da tela e, depois para o termino da correção, utilizou-se 

tela de arame de ferro, cobrindo as com cimento.  

Figura 12 - Correção das fissuras e trincas 

 

Fonte: O autor. 

Figura 13 - Fissuras e trincas já corrigidas 

 

Fonte: O autor. 

Para corrigir as manifestações patológicas apresentadas no piso, a construtora X retirou 

todo o piso e contra piso, compactou toda a área afetada, a seguir foi instalada uma tela treliçada 

e novamente foi feito o processo de instalação do piso. 

Figura 14 - Área do piso já corrigida 

 

Fonte: O autor. 



 

 

ANÁLISE DE RACHADURAS  

 

 Outra manifestação patológica identificada nas unidades foram as rachaduras em 

algumas paredes. As rachaduras são aberturas profundas, acentuadas e grandes, as mesmas se 

diferenciam das fissuras e das trincas, pois sua dimensão patológica é superior a 1mm.  

Segundo o Engenheiro Civil da construtora X, foi feita uma série de análises técnicas no 

local e na estrutura dos imóveis e foi constatado que as rachaduras se ocasionaram devido um 

problema estrutural, chamado por eles por “afundamento de bloco” 

Figura 15 - Rachadura na parede do imóvel 

 

Fonte: O autor. 

 

Segundo o Mestre de obras da construtora X, utilizou-se o calçamento dos blocos, todos 

os blocos que foram afetados foram calçados. Abriu-se um buraco ao lado dos blocos que foram 

afetados, em uma profundidade abaixo do bloco, apoia se os blocos afetados com uma “gaiola” 

de ferro armado, concreto e pedra, a bitola do ferro varia de acordo com a carga dos blocos, pois 

cada bloco recebe uma carga especifica. 

 

Considerações Finais 
 

As manifestações patológicas na construção civil podem se originar em qualquer etapa de 

processo da construção, devido a esse fator nota-se a importância do controle de qualidade da 

execução dos serviços e padronização dos materiais utilizados na obra.  

Percebe-se o quanto é importante o seguimento dos métodos de controle de qualidade, 

seja os padrões utilizados pela Caixa Econômica Federal, para garantir a qualidade das 



 

 

edificações do PMCMV ou também as normas técnicas de engenharia que garantem o 

desempenho e durabilidade das edificações, sendo todos fundamentais. 

Por meio das análises, concluiu-se que as causas das manifestações patológicas foram a 

movimentação do solo e o problema estrutural chamado pela construtora como “afundamento de 

bloco”. Apresentaram-se possíveis soluções que podem ser usadas para corrigir as patologias. 

Foram observadas várias manifestações patológicas, porém nenhuma anomalia grave, que 

pudesse comprometer a qualidade, desempenho e vida útil dos imóveis.  

Por meio dos relatórios fotográficos foi mostrado as condições atuais dos imóveis dos 

conjuntos habitacionais, identificando manifestações patológicas ocorridas em algumas partes 

das unidades estudadas. Por fim, pode-se afirmar que há muito a se fazer em termos de 

qualidade, durabilidade e desempenho das construções de conjuntos habitacionais padrão 

PMCMV. 
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RESUMO: A tricomoníase é causada por um parasita e o agente etiológico é o Trichomonas 

vaginalis. O principal mecanismo de transmissão direta principalmente através do contato sexual 

sem proteção. Geralmente é assintomática. Ainda não existe vacina contra a tricomoníase, sendo 

o uso de preservativo a melhor forma de prevenção. O Objetivo do trabalho foi pesquisar a 

presença de trofozoíto de Trichomonas vaginalis em urina das mulheres matriculadas em clínica 

de dependentes químicos para mulheres na cidade de Paracatu. A pesquisa trata-se de um estudo 

quantitativo-descritivo, onde foram obtidas 14 amostras de urina e coletados dados utilizando 

questionário estruturado. Após realização das análises de amostra de urina por exame direto e a 

fresco na busca do trofozoíto de Trichomonas vaginalis constatou-se que 100% das amostras 

foram negativas. 

 

Palavras-chave: Tricomoníase. Trichomonas vaginalis. Mecanismo de transmissão 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A tricomoníase é causada por um parasita o agente etiológico é o Trichomonas vaginalis. 

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) é uma das principais causas que pode levar a 

doença e Trichomonas vaginalis, esse parasita apresenta em sua morfologia quatro flagelos na 

parte anterior e uma membrana ondulante. (MACIEL; TASCA; CARLI, 2004). 

 Alfred Donné, no dia 9 de setembro de 1836 na França descobriu a Trichomonas 

vaginalis. (PASSOS et al. 1985). 

O T. vaginalis ele cresce onde não há presença de oxigênio em pH que varia de 5 a 7,5 e 

em temperaturas 20°C até 40°C. A transmissão da doença vai ser maior nas pessoas que tem a 
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doença ulcerativa genital e as pessoas que tem a doença não ulcerativa que é o caso da 

tricomoníase. (MACIEL; TASCA; CARLI, 2004). 

 A incidência da tricomoníase vai depender da idade, se tem relação sexual, ciclo 

menstrual entre outras. A tricomoníase é uma DST não viral mais comum do mundo. (MACIEL; 

TASCA; CARLI, 2004). 

 Trichomonas vaginalis habita no trato geniturinário do homem e da mulher sendo que 

este parasita não consegue sobreviver fora do trato geniturinária. (NEVES; GENARO; 

LINARDI, 2002).  

 As manifestações clínicas geralmente é assintomática variam conforme o sexo do 

infectado. Na mulher pode variar de assintomática até inflamação severa e no homem vai variar 

de assintomática até inflamação autolimitada. (MACIEL; TASCA; CARLI, 2004). 

 O quadro clínico no homem quando apresentar sintomatologia vai ter uma uretrite não 

gonocócica, corrimento uretral mucopurulento e desconforto ao urinar. Na mulher, verifica-se 

corrimento vaginal amarelo-esverde, espumoso com dor. (CIMERMAN; CIMERMAM, 2010). 

 Favorece a transmissão do vírus HIV os indivíduos contaminados com a tricomoníase 

ocorrem à infiltração de leucócitos e pontos hemorrágicos nos tecidos genitais (LIMA et al. 

2013). 

 O principal mecanismo de transmissão de Trichomonas vaginalis é o contato sexual sem 

proteção e também tem outras formas de contágios como o contato com vasos sanitários 

contaminados, roupas de cama, roupas íntimas, água de piscina, instrumentos ginecológicos, 

contaminação no momento do parto. (NEVES; GENARO; LINARDI, 2002). 

O diagnóstico não pode ser confirmado através de apresentações clínicas e anamnese, 

pois pode confundir com outras DSTs. Deve-se fazer o exame a fresco, método de cultura, 

métodos de imunofluorescência, PCR. (MACIEL; TASCA; CARLI, 2004). 

 O tratamento da tricomoníase pode ser através da via sistêmica ou local. Na via sistêmica 

tem os medicamentos que é o Metronidazol, Ornidazol, Timidazol e Nimorazol. (PASSOS et al. 

1985). 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 



 

 

 A Organização Mundial de Saúde estimou que existe 170 milhões de casos novos de 

tricomoníase, em uma faixa etária de 16 a 35 anos. (REY, 2001).  

 A tricomoníase é uma parasitose relacionada com a higiene com a via de transmissão 

sexual. E uma DST que tem como porta de entrada para outras doenças sexualmente 

transmissíveis como o HIV, HPV, sífilis entre outras. A tricomoníase tem o agente causador o 

Trichomonas vaginalis. 

Este trabalho tem como objetivo analisar as urinas de jovens que frequentam o local 

dependentes químicos Ebenezer, sendo este o público alvo as mulheres na cidade de Paracatu-

MG. 

 Os fatores acima mencionados demonstram a importância de se elaborar pesquisas com 

intuito de fazer uma conscientização, para diminuir o índice de disseminação dessa doença. Esse 

trabalho visa identificar esse parasita que podem provocar patologias. Essa infecção ela causa 

desconforto nos homens e nas mulheres. 

 

3 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Existem incidência de Trichomonas vaginalis em pacientes submetidas a tratamento no 

centro de reabilitação Ebenezer em Paracatu - MG? 

 

4 HIPÓTESES 

 

H0: Nas amostras de urina dos participantes espera - se encontrar a presença do parasita 

Trichomonas vaginalis em pacientes.  

H1: Nas amostras de urina dos participantes espera - se não encontrar a presença do parasita 

Trichomonas vaginalis em pacientes.  

H2: Não existe relação entre dependentes químicos e a presença do parasita Trichomonas 

vaginalis. 

 

5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo geral 



 

 

 

 Investigar a presença do trofozoíto de Trichomonas vaginalis nas mulheres do grupo 

dependentes químicos Ebenezer em Paracatu - MG na amostra de urina pelo método da análise 

química e análise microscópica. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

 Delimitar o tema. 

 Realizar uma revisão bibliográfica sobre a tricomoníase. 

 Realizar uma palestra de orientação para as mulheres do grupo dependentes químicos 

sobre o tricomoníase.  

 Investigar a presença do Trichomonas vaginalis através da análise microscópica através 

das amostras de urina. 

 Tabular os resultados. 

 Correlacionar os resultados com a bibliografia.  

 

6 METODOLOGIA 

 

6.1 Tipo de estudo 

 

 A pesquisa a ser realizada é classificada como pesquisa de campo. A pesquisa de campo 

é caracterizada com o objetivo de conseguir informações sobre o tema para procurar uma 

resposta, ou uma hipótese ou descobrir novos fenômenos ou relações entre eles. (MARCONI; 

LAKATOS, 2007). 

 Essa pesquisa de campo é Quantitativo-Descritivos que tem a investigação da  

pesquisa empírica com o objetivo de delineamento ou análise de fatos, a avaliação de programas, 

ou o isolamento de variáveis principais ou chave. (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

 

A pesquisa quantitativa tem como objetivo a coleta sistêmica de dados sobre 

populações, programas, ou amostras de populações e programas. Utilizam várias 

técnicas como entrevistas, questionários, formulários etc. e empregam procedimentos 

de amostragem. (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

 



 

 

 

6.2 Local de Estudo 

 

Será realizado em mulheres participantes do centro de reabilitação Ebenezer em Paracatu. 

 

6.2.1 Caracterização do município 

 

 Este trabalho será realizado no município de Paracatu está localizado no noroeste de 

Minas no Brasil, fica distante 220 km do Distrito Federal que é a Capital do Brasil. Este 

município encontra - se uma área total de 1.236 quilômetros quadrados e possui uma população 

estimada em 2015 e de 84.718 habitantes. (IBGE, 2011).   

 

6.2.2 Caracterização do local de estudo  

 

 O trabalho será realizado em mulheres participantes do centro de reabilitação Ebenezer 

em Paracatu-MG, fica localizado na Rua Santa Maria N° 21 no bairro Paracatuzinho. 

 

6.3 Delimitação do público alvo  

 

O público alvo deste estudo será constituído por mulheres participantes do grupo 

dependentes químicos no ano de 2016. 

Serão critérios de inclusão para o cumprimento do trabalho as mulheres que concordarem 

a participar através da assinatura do termo de consentimento; documentos originais em Língua 

Portuguesa. 

Os critérios de exclusão são as pessoas que não concordarem a participar; documentos 

que não estejam em Língua Portuguesa e documentos não científicos. 

 

6.4 Instrumento utilizado  

 

 Entregará um ofício para o representante do grupo e elaborado um questionário e um 

termo de consentimento para cada um dos participantes, ministrará uma palestra para os 

participantes do grupo e entregará um folheto informativo e apresentar os resultados finais.   



 

 

Utilizaram os materiais como pipeta, ponteira, lâmina, lamínula, frasco de coleta de 

urina, fita reativa, EPI’S como o jaleco, luvas, máscaras, toca, calça comprida e sapato fechado.   

 

6.5 Aspectos éticos  

 

 Este projeto há realizar conforme prevê na resolução de 1996 do Conselho Nacional de 

Saúde, de 10 de Outubro de 1996 que fala sobre os aspectos éticos que descreve que irá 

resguardar os direitos e deveres que dizem respeito aos sujeitos da pesquisa e utilizará os 

princípios da bioética que é a autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade. 

(BRASIL, 1996).   

 

6.6 Desenvolvimento do estudo  

 

Após a delimitação do tema, será feita uma pesquisa bibliográfica sobre a tricomoníase. 

Após a seleção do tema, encaminhará um ofício (ANEXO A) para o representante do 

grupo dependente químico e esclarecer sobre a proposta da pesquisa para a elaboração do 

projeto. 

Após a aprovação do ofício marcará uma palestra com as mulheres regularmente 

cadastrados no grupo para o esclarecimento sobre o objetivo da pesquisa e que em momento 

algum não irá ser publicado os dados pessoais e os resultados da análise desses participantes. 

Ao final da palestra aplicará um questionário (APÊNDICE) e um termo de 

consentimento (ANEXO B) para aqueles que consentirem a participar, eles irão receber as 

informações sobre a coleta, tempo que deve ser entrega as amostras e depois entregará os frascos 

da coleta e será entregue um folheto informativo (ANEXO C). 

Marcará o dia, a hora e o local para ser entregue as amostras dos participantes. 

 A urina coleta deve ser a primeira urina pela manhã, fazer uma assepsia com água e 

sabão neutro, fazer uma limpeza suave dos genitais e das mãos, as mulheres tem que afastar os 

grandes lábios e lavar e os homens deve - se fazer a higienização da glande e secar com uma 

gaze, coletar no jato médio o recipiente deve ser descartável, estéril, seco, após o termino fechar 

bem o frasco. O transporte do material deve ser feito o mais breve possível, para o laboratório 

para que seja examinada. 



 

 

Deve examinar até 1 hora após a coleta e ser for refrigerada deve ficar no máximo 4 

horas. (ANVISA, 2013) 

Após receber as amostras encaminhará para à análise que vai ser feita na Faculdade 

Tecsoma no laboratório de Urinálise, através da análise química através da avaliação da fita 

reativa e análise microscópica com a observação do sedimento urinário,e posteriormente será 

feito o laudo (ANEXO D) obtendo os resultados e levada para cada participante o seu resultado.  

Primeiramente deve - se fazer a análise química que é feita através do uso de fita reagente 

é uma técnica rápida e fácil, onde identificamos vários parâmetros como urobilinogênio, glicose, 

corpos cetônicos, bilirrubinas, proteína, nitrito, sangue, leucócitos, gravidade específica e o pH 

que será avaliada nesta análise. (STRASINGER; DI LORENZO, 2009). 

As tiras reagente em sua estrutura apresenta - se almofadas absorventes que será 

mergulhadas na urina, através de reações químicas vai ter alteração de cor nas almofadas. O 

fabricante recomenda que as fitas reagente são armazenadas em temperatura ambiente. 

(ESTRIDGE; REYNOLDS, 2011). 

Para fazer o procedimento a urina deve ser homogeneizada e antes que leva ela para a 

centrifuga e mergulhas a fita reagente na urina e cobrir toda a área que tem as almofadas e retirar 

rapidamente. Logo após deve - se retirar o excesso da urina com um papel absorvente e ver na 

bula se tem que deixar a fita em sentido horizontal ou vertical e ver quanto tempo que deve 

deixar para que faça a leitura que deve ser comparada com a escala de cores que vem na 

embalagem e os resultados devem ser liberadas conforme vem no protocolo. (MUNDT; 

SHANAHAN, 2012). 

Depois deverá realizar a análise microscópica do sedimento urinário que é a última etapa 

das análises esse exame pode indicar algum tipo de infecção, doença ou algum trauma no 

sistema urinário. O sedimento é a parte sólida que fica no fundo da amostra depois de ser 

centrifugada ou em repouso. (ESTRIDGE; REYNOLDS, 2011). 

A amostra e despejada no tubo cone é levado para a centrifuga e centrifugar por 5 

minutos e centrifugar por 2000 RPM. (MUNDT; SHANAHAN, 2012). 

O líquido sobrenadante e descartado e o sedimento e ressuspendido, levar ao microscópio 

com o volume de 20 microlitros na lâmina e coberto pela lamínula e fazer a leitura do material. 

A focalização deve começar na objetiva de 4X, depois passar para a de 10X e a leitura deve ser 

feita na objetiva de 40X (ESTRIDGE; REYNOLDS, 2011). 



 

 

Analisar em campo claro com pouca luz, são analisadas como por exemplo células 

epiteliais, cilindros, cristais, fosfatos, uratos, hemácias, leucócitos, bactérias parasitas entre 

outras. O parasita Trichomonas vaginalis será avaliada nesta análise. (MUNDT; SHANAHAN, 

2012). 

Depois dessas etapas o resultado obtidos apresentará na Faculdade Tecsoma. 

 

6.7 Resultados e impactos esperados 

  

Após a realização do projeto espera – se conseguir alcançar os objetivos proposto, 

fazendo com que realiza uma pesquisa desejada e que encontre uma incidência baixa de 

Trichomonas vaginalis nos resultados, pois as pessoas dessa idade tem mais conhecimento de 

como se previnir. 

 

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este estudo foi realizado à coleta de dados de questionário de múltipla escolha e a 

análises da urina em amostras de 14 participantes no centro de reabilitação Ebenezer, é uma 

instituição onde o público alvo são mulheres, as internas optaram a participar por livre 

espontânea vontade.  

A análise das urinas realizada pela metodologia de análise química e análise da 

sedimentação, não houve nenhum caso positivo de Trichomonas vaginalis. 

Nos questionários mostra que oito mulheres são solteiras, três são casadas, uma 

divorciada, uma viúva e uma das entrevistadas não respondeu, mostra que todas as mulheres 

entrevistadas tem filhos, mostra que duas mulheres trabalham e doze disseram que não, mostra 

que doze mulheres entrevistadas tem alguma pessoa moram com elas e uma disse que mora só 

uma das entrevistadas não respondeu, mostra que doze mulheres tem relação sexual e duas não 

respondeu, mostra que onze mulheres conhece métodos preservativos e duas das entrevistadas 

não conhece e uma não respondeu. 

Mostra que sete mulheres entrevistadas tem parceiro sexual definitivo e sete disseram que 

não, mostra que oito mulheres entrevistadas teve a primeira relação sexual de 10 anos a 15 anos, 

cinco mulheres de 16 e 17 anos e uma pessoa não sabe, mostra que sete mulheres entrevistadas 



 

 

se apresentasse corrimento uretral pensaria que estava com uma DST e sete disseram que não 

pensaria, mostra que nove mulheres entrevistadas disseram que conhece a tricomoníase e cinco 

disseram que não. 

Na cidade de Paracatu-MG foi selecionado o local escolhido uma clínica terapêutica onde 

encontra - se mulheres, que se encontra no bairro Paracatuzinho, foi entregue um oficio para a 

representante do grupo, aos quais foram submetidos um termo de consentimento para as internas 

sobre a importância da pesquisa para o diagnóstico de tricomoníase em nossa cidade. Diante 

disso foi entregue aos responsáveis um panfleto no qual se explicava sobre a doença e como essa 

transmissão pode ser evitada e foi ministrada uma palestra e foi aplicado para as internas um 

questionário. 

A tricomoníase é uma infecção que tem como reservatório a cérvice uterina, a vagina e a 

uretra. Pode - se apresentar assintomática no homem e, na mulher, principalmente após a 

menopausa. (BRASIL, 1999). 

A incidência de tricomoníase e de 170 milhões de casos por ano, a faixa etária de maior 

relevância em relação à tricomoníase e de 15 a 49 anos, sendo que neste estudo a paciente mais 

jovem tinha 17 anos e a mais idosa, 59 anos. (MACIEL; TASCA; CARLI, 2004). 

 Segundo Ribeiro e outros (2003) comparando a faixa etária da tricomoníase analisou que 

na década de 60, a faixa etária predominante era inferior a 20 anos, e na década de 80 a 90 a 

faixa etária era dos 20 aos 29 anos. 

Segundo Almeida e outros (2010) a prevalência mundial anual de tricomoníase é cerca de 

180 milhões de casos, principalmente no gênero feminino e na faixa etária de 15 a 45 anos. Após 

esta faixa etária de relevância observa-se o número de mulheres com diagnóstico de 

tricomoníase e menor, o que indica que essas mulheres tem a vida sexual menos ativa, com 

menor número de parceiros. (RIBEIRO et al., 2003).  

Os autores Maciel e Almeida eles divergem a questão de casos positivos anualmente no 

mundo e a faixa etária acometida. 

A prevalência é alta em pessoas de nível socioeconômico baixo, entre pessoas de clinicas 

ginecológicas, pré - natais e em serviços de doenças sexualmente transmitidas. (NEVES; 

GENARO; LINARDI, 2002).  



 

 

Em um estudo em adultos jovens norte - americanos, verificou - se a prevalência da 

tricomoníase encontraram uma taxa de 10,5% em mulheres de cor negra e em mulheres de cor 

branca, apresentaram a taxa de 1,1%. (ALVES; OLIVEIRA; BALTEIRO; CRUZ, 2011). 

A presença da tricomoníase em mulheres adultas pode chegar de 20 a 25%, mas pode 

mudar esse por cento em pessoas que possui ensino superior sendo associada a baixo nível 

socioeconômico. (DAN; SILVA; MARTINS JÚNIOR; TASHIMA, 2013). 

Segundo Rey (2001), nota - se que as estatísticas no Brasil, registram taxas de 

tricomoníase oscilando entre 20% e 40% no gênero feminino. 

No estado do Mato Grosso do sul, registraram 4,7 % de casos de tricomoníase. 

(CIMERMAN; CIMERMAM, 2010). 

A infecção por T. vaginalis na maioria das vezes está relacionada com outras DSTs, onde 

maioria das pessoas infectadas considerada de risco são: prostitutas, toxicodependentes, reclusas 

com comportamentos sexuais de risco, populações com baixo nível sócio econômico e mulheres 

com HIV. (ALVES; OLIVEIRA; BALTEIRO; CRUZ, 2011). 

A maior prevalência em mulheres casadas tem relações sexuais sem o uso de 

preservativos, entretanto pode indicar que tem parceiro fixo e não usar proteção nas relações 

sexuais, por confiar em seu parceiro, levando assim, o aumento da prevalência neste grupo. 

(GRAMA, 2010). 

As mulheres com mais que um parceiro sexual apresentam um risco de cerca de 17 vezes 

superior relativamente às mulheres com parceiro único. (ALVES; OLIVEIRA; BALTEIRO; 

CRUZ, 2011). 

A estimativa anual para tricomoníase e de 200 milhões de pessoas infectadas em todo o 

mundo. Dados mais recente revela uma prevalência de 13,1%, no Brasil. (LIMA et al. 2013). 

Estudo desenvolvidos no estado de Sergipe, descobriu 62,72% de mulheres 

com o ensino fundamental incompleto portadoras da tricomoníase. (LIMA et al. 2013). 

As taxas de prevalência é de 10% na população em geral e pode variar entre 50 e 60% em 

população carcerária e profissionais do sexo. (BRAVO et al., 2010). 

 

8 Conclusão 

 



 

 

De acordo com os dados e informações apresentados no trabalho verificamos que a 

tricomoníase é considerado um grave problema de saúde pública, e está associada a baixas 

condições socioeconômicas. 

Também é importante ressaltar que, cada vez mais, pessoas se tornam portadoras da 

doença por falta de higiene e prevenção, através da utilização de preservativo em relação sexual, 

evitando assim a disseminação do Trichomonas vaginalis. É uma doença não deixa sequelas. 

Após o diagnóstico, os portadores da tricomoníase ficarão reféns a medicamentos que 

trazem efeitos colaterais, contudo pessoas ainda insistem em não se prevenir. A prevenção ainda 

é a melhor forma de combater a doença e não possui efeitos colaterais. 

Na análise das amostras de urina não houve a presença do parasita, pois a maioria das 

mulheres do dependentes químicos conhece sobre a tricomoníase e conhece sobre os métodos 

preservativos e como se prevenir. 
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RESUMO: As perdas podem estar presentes em muitos canteiros de obra e merece atenção 

especial porque devido a geração excessiva de resíduos vai deixar de afetar apenas o meio 

ambiental e passa a ser preocupação também do meio econômico e social. Pensando nisso, este 

trabalho apresenta quais foram os tipos de perdas encontrados no canteiro de obras estudado 

visando sugerir as melhores medidas que pudessem reduzir a quantidade de perdas presentes. A 

desorganização da obra pode ter sido o elemento causador de muitas dessas perdas, onde até os 

espaços para fazer a estocagem de materiais estavam comprometidos, sendo possível encontrar 

tijolos armazenados na calçada comprometendo a locomoção até dos pedestres que transitavam 

naquele local. Foram encontrados no canteiro de obras quatro tipos de perdas: perdas por 

superprodução, perda por espera, perda por transporte e perda nos estoques, sendo esta a de 

maior abrangência no local. 

 

Palavras-chave: Perdas, Canteiro de Obras, Desorganização 

 

ABSTRACT:The losses can be present in many construction sites and deserves special attention 

because due to the excessive generation of waste will not only affect the environment and 

becomes a concern also of the economic and social environment. With this in mind, this paper 

presents the types of losses found in the construction site studied, in order to suggest the best 

measures that could reduce the amount of losses present. The disorganization of the work may 

have been the cause of many of these losses, where even the spaces for storing materials were 

compromised, being possible to find bricks stored on the sidewalk, compromising the 

locomotion even of the pedestrians who traveled in that place. Four types of losses were found at 

the construction site: losses due to overproduction, loss due to waiting, loss of transportation and 

loss of inventories, which is the one with the greatest coverage at the site. 

 

Keywords: Losses, Construction Site, Disorganized. 
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INTRODUÇÃO 

 

A área da construção civil é alvo de muitas críticas devido a grande quantidade de 

resíduos que são gerados e muitos desses resíduos estão diretamente ligados à perdas que são 

geradas dentro do canteiro de obras. 

As perdas presentes no canteiro de obras podem estar ligadas a diversos fatores 

deficientes dentro do canteiro que levaram à origem das mesmas. Esses fatores devem ser 

analisados pelo engenheiro de modo que o mesmo encontre soluções eficazes para a redução 

dessas perdas e também mobilizar toda a sua equipe de trabalho para que os seus funcionários 

percebam a importância da redução dessas perdas. De acordo com Souza, (2005, p.07):  

A construção civil consome, sim, mais material do que seria necessário. As perdas 

existem e não são pequenas. Porém, as perdas fazem parte de quaisquer processos de 

produção. Cabe, portanto aos construtores, como também aos responsáveis pela 

produção nas outras indústrias, buscar a sua minimização. 
 

Sabe-se que estão presentes no setor da construção civil sete tipos de perdas: perdas por 

superprodução, perdas por espera, perdas por transporte, perdas por processamento em si, perdas 

nos estoques, perdas no movimento e perdas pela elaboração de produtos defeituosos. É 

importante ressaltar que as perdas não estão ligadas somente à grande quantidade de resíduos 

gerados, elas também estão relacionadas a desperdício de algo (tempo, material, mão de obra e 

dinheiro). 

As perdas podem ocorrer devido a diversos fatores, como por exemplo, mão de obra 

desqualificada, método executivo, falta de conscientização dos trabalhadores e até mesmo falta 

de um bom planejamento.  

Devido à importância desse problema, um estudo realizado no Município de Paracatu – 

MG teve como objetivo identificar as perdas presentes no canteiro de obras em estudo e quais os 

métodos que poderiam ser adotados para minimizar as perdas presentes. 

É imprescindível procurar medidas que solucionem esse fator deficiente na área, tanto 

pela questão socioeconômica como pela questão ambiental. Estudar as causas das perdas 

auxiliará os profissionais do setor da construção civil a desenvolver métodos eficientes para 

reduzi-las. Por gerar resíduos sólidos, que muitas vezes são descartados de forma irregular, esse 

assunto passa a ser também um problema enfrentado por toda a sociedade, que no cotidiano se  

 



 

 

deparam com situações desagradáveis, como por exemplo, lotes vagos lotados de entulhos, 

calçadas sendo ocupadas por sobras de materiais da construção civil, etc.. 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

Analisar os tipos de perdas que ocorrem no canteiro de obras. 

 

Objetivo Específico 

 

Verificar as medidas que podem ser tomadas para minimizar as perdas no canteiro de 

obras.  

 

Metodologia 
 

A obra estudada encontra-se localizada na área central do Município de Paracatu-MG e 

será composta por cinco pavimentos tipo e um pavimento com cobertura e piscina.  

Para a realização do presente trabalho fez-se necessário um estudo aprofundado da obra, 

onde foram feitas observações sobre a rotina de trabalho da obra para identificar e analisar os 

principais tipos de perdas que ocorreram naquele determinado local.  

Foram realizadas visitas na obra no mês de agosto e setembro de 2016, com o objetivo de 

coletar os dados referentes ao assunto estudado. Durante as visitas, foram verificados os tipos de 

perdas ocasionados naquele local. Para enfatizar os resultados, foram tiradas fotografias de todas 

as anormalidades presentes na obra e foram feitas anotações de todas as informações obtidas 

através da análise do local e conversas realizadas com o engenheiro e encarregado da obra.  

Após a análise das perdas, foram feitas a sugestão das melhores medidas para a redução 

das perdas. O estudo foi feito juntamente com o Engenheiro responsável pela obra para que 

pudessem ser feitas a escolha dos métodos que podiam ser tomados para minimizarem as perdas. 

 

Resultados e Reflexões 
 



 

 

Observando a obra no primeiro dia da coleta de dados, foi constatado que a mesma 

encontrava-se muito desorganizada, com diversos materiais espalhados pelo piso dificultando até 

mesmo a locomoção dos funcionários.  

Muitos materiais que estavam acumulados na obra seriam utilizados para determinadas 

etapas da obra, como por exemplo, as madeiras que serviriam de fôrmas e escoras para os 

pavimentos seguintes. Porém, muitos desses materiais que estavam armazenados de forma 

incorreta não poderiam ser utilizados porque em função de empenos, apodrecimento, danos 

físicos, consequentemente iria gerar perda 

No momento da coleta de dados, a obra encontrava-se no 3º pavimento e ainda não havia 

sido executada a alvenaria em nenhum deles. Em um dos dias da coleta de dados, foi feito o 

enchimento da laje para dar início à construção do 4º pavimento. 

 

Perdas encontradas na obra 

 

As perdas que foram observadas e constatadas a existência delas na obra são: perdas por 

superprodução, perdas por espera, perdas por transporte e perdas nos estoques.  

Em um dos dias da visita na obra, foi realizado o enchimento da laje para dar inicio a 

construção do quarto pavimento. Foram utilizados nove caminhões de concreto (8 m³ em cada). 

Durante esse processo foi constatada a existência de dois tipos de perdas, as perdas por 

superprodução e perdas por espera. Estava havendo uma espera muito grande para dar 

continuidade nas atividades devido ao grande intervalo de tempo que um caminhão chegava à 

obra depois que o outro acabava. 

Houve um intervalo de aproximadamente 30 minutos, ocasionando na parada das 

atividades durante esse tempo. Além disso, o enchimento da laje estava previsto para começar às 

07h30min, porém as atividades foram iniciadas por volta das 08h20min. 

Outra perda que foi identificada na obra no dia do enchimento da laje foi a perda por 

superprodução. Como já mencionado anteriormente, foram necessários nove caminhões de 

concreto para realizar esse processo, porém, houve uma grande quantidade de concreto 

acumulada nas tubulações usadas para conduzir o concreto ao seu destino. Essa quantidade de 

concreto que sobrou não foi utilizada na obra, sendo conduzida novamente à central de concreto. 

Como pode ser observado na figura 1, foi gerada uma grande quantidade de perda 



 

 

 

Figura 1 – Perda por superprodução. Fonte: O autor 

 

A terceira perda que foi encontrada na obra foram as perdas por transportes. Foi 

observado que a areia e tijolos sofreram perdas por transporte, onde os mesmos foram retirados 

dos seus estoques e conduzidos a determinados locais onde seriam usados posteriormente, na 

qual, muitos tijolos foram quebrados e a areia acabou sendo espalhada impossibilitando o seu 

uso. Como exemplo, a figura 2 mostra a perda de areia em determinado local da obra. 

 

 Figura 2 – Perdas por transporte (areia). Fonte: O autor 

 

Foi possível encontrar tijolos quebrados em vários locais da obra. A figura 3 mostra a 

perda por transporte em um desses locais. 

 

Figura 3 – Perdas por transporte (tijolos). Fonte: O autor 

 



 

 

Também foram encontradas perdas nos estoques da obra analisada. Ainda não estava 

sendo executada a alvenaria na obra e já havia uma grande quantidade de tijolos ocupando a 

calçada próxima à obra e já era possível visualizar muitos tijolos quebrados (figura 4). 

 

Figura 4 – Tijolos armazenados em locais impróprios (perda nos estoques) 

Fonte: O autor 

 

Além disso, era possível observar uma grande quantidade de tijolos espalhados por 

diversos locais da obra, sendo que em praticamente todos os lugares era possível notar alguns 

tijolos quebrados (figura 5). 

 

Figura 5 – Perda nos estoques. Fonte: O autor 

 

Devido à falta de organização da obra, muitos materiais estavam armazenados de forma 

incorreta. Muitos desses materiais ainda seriam utilizados na obra, porém, se nenhuma 

providência fosse tomada, muitos desses materiais seriam perdidos. Como exemplo, pode-se 

notar que não existia nenhum local destinado à estocagem de materiais. Como mostra a figura 6, 

não existia a separação dos agregados em baias, como deveria ser feito. 



 

 

 

Figura 6 – Materiais armazenados de forma inadequada 

Fonte: O autor 

 

Como mostra a figura 7, existia um grande acúmulo de madeira em diversos pontos da 

obra.  

Além de encontrarem armazenadas de forma errada, o risco de acontecer um acidente de 

um trabalhador era muito grande. Isso também podia ocasionar em atrasos de algumas atividades 

porque se tornava difícil a locomoção dos funcionários em alguns pontos da obra. 

 

Figura 7 – Madeira armazenada de forma inadequada. Fonte: O autor 

 

Os aços e armaduras encontravam-se armazenados em locais impróprios. No entanto, 

como podem ser observados na figura 8, esses materiais estavam em um local com a presença de 

água (possivelmente, devido à chuva dos dias anteriores). 

 

Figura 8 – Ferragens armazenadas de forma inadequada.; Fonte: O autor 



 

 

 

Medidas que podem ser tomadas para minimizar a quantidade de perdas 

 

Para encontrar medidas que minimizem essas perdas é necessário saber quais são as 

atividades deficientes que estão ocasionando essas perdas. Diminuir a quantidade de perdas 

provocadas em uma obra abrange pontos positivos não só em relação ao meio ambiente, como 

também no meio financeiro, porque é possível obter uma economia na obra quando essas perdas 

são reduzidas.  

De acordo com as perdas identificadas na obra, seguem algumas medidas que podem ser 

aplicadas para reduzirem a quantidade das mesmas. 

Foi analisado na obra que a perda por espera ocorreu no dia da concretagem da laje. 

Houve intervalos de tempo muito grandes para a chegada de outro caminhão abastecido com 

concreto. Para evitar esse acontecimento, era necessária uma cobrança maior por parte do gestor 

da obra em cima da empresa contratada para disponibilizar a entrega do concreto no prazo 

estabelecido. Esses atrasos representaram o atraso de mais de uma hora na concretagem da laje. 

É possível a existência de perda por espera em outros dias que não houve visitas na obra, já que 

muitas vezes a espera de um material essencial para realizar uma atividade pode ser muito 

grande.  

Como foi observado na obra, houve perda por superprodução no dia do enchimento da 

laje, que foram utilizados 9 caminhões de concreto, contendo 8m³ em cada. Primeiramente deve-

se evitar a produção excessiva de quaisquer tipos de componentes que serão utilizados em 

determinada atividade de modo que não se perca nenhum material. Como esse procedimento de 

encher a laje já havia sido efetuado outras vezes era de conhecimento dos funcionários essa 

“sobra” de concreto. Para impedir que essa quantidade fosse novamente levada à central de 

concreto, uma medida que poderia ser adotada era ter planejado outra atividade para o mesmo 

dia que pudesse utilizar essa quantidade que sobrou (se fosse viável com as atividades que 

estivessem sendo executadas na obra). 

As perdas por transportes ocorreram no momento de transportar os materiais do estoque 

até o local de sua utilização. Como consequência houve muitos tijolos quebrados e a areia foi se 

espalhando ao redor do seu local de armazenamento, onde o seu uso se tornou inviável. É 

importante manter a organização e limpeza do canteiro de obras e evitar mudanças no 

armazenamento dos materiais. (FÓRUM DA CONSTRUÇÃO, 2009). Quando se evita  



 

 

mudanças desnecessárias dos materiais é possível obter uma redução no desperdício de materiais 

e, como consequência, reduz a perda por transporte. Outro aspecto que reflete na redução desse 

tipo de perda é em relação à disposição do canteiro de obras.  

Esse tipo de perda também pode ser ocasionado pelo excesso de materiais que podem 

estar sendo transportados (mais do que o equipamento suporta), ou o equipamento utilizado para 

fazer o transporte encontra-se danificado. Esse tipo de perda pode resultar em materiais 

espalhados pela obra, contribuindo para a desorganização da mesma.  

As perdas por estoques foram as mais críticas da obra devido a grande quantidade de 

materiais estocados de forma inadequada e a falta de organização da obra que acabou limitando 

que esses materiais fossem destinados ao armazenamento correto. Por ventura, a falta de espaço 

na obra também pode implicar nesse armazenamento incorreto, onde muitas vezes são feitos 

improvisos em diversas obras. 

De acordo com a NR 18, Bonin et al., (1993) citado por Poganella (2001, p 26), “os 

agregados miúdos e graúdos devem ser armazenados observando os seguintes critérios”: 

 

 Devem ser construídas baias com contenções no mínimo em 3 lados, com cerca 

de 1,20 m de altura; 

 As pilhas de agregados devem ter altura até 1,5 m, a fim de reduzir o gradiente 

de umidade das mesmas; 

 Caso as baias se localizem em local descoberto, sujeito a chuva e / ou queda de 

materiais, deve ser colocado um telheiro de zinco ou uma lona plástica sobre 

as mesmas; 

 A largura das baias deve ser no mínimo de 3 m (igual a largura da caçamba do 

caminhão); 

 Caso as baias não se localizem sobre uma laje, deve ser construído um fundo 

cimentado para evitar a contaminação do estoque pelo solo; 

 Deve ser providenciada uma drenagem das baias para minimizar o problema de 

variação de umidade do agregado. Esta drenagem pode ser feita inclinando-se 

o fundo cimentado da baia em sentido contrário ao da retirada do material; 

 Uma outra opção, caso não se deseje fazer o fundo cimentado, pode ser 

desprezar os últimos 15 cm das pilhas, sendo estes depositados em solo 

previamente inclinado. 

 

De acordo com a figura 9 pode-se perceber que a forma inadequada de armazenar os materiais 

foi o grande causador dessa perda. 

 



 

 

 

Figura 9 – Armazenamento incorreto na obra (perda nos estoques) 

Fonte: O autor 

 

A NR – 18 apud Poganella (2001, p. 27 e 28), “a armazenagem de blocos e tijolos nos 

canteiros deve seguir as seguintes recomendações”: 

 O local de estoque deve estar limpo e nivelado, de modo que esteja garantida a 

estabilidade das pilhas; 

 Os blocos e tijolos devem ser separados por tipo; 

 As pilhas devem possuir no máximo 1,40 m de altura. Essa altura é proposta se 

considerando que, de acordo com levantamento do Instituto Nacional de Tecnologia 

(INT, 1988), 75 % dos trabalhadores homens tem altura do ombro superior a 1,37 m. 

Essa é uma proposta de compromisso, implicando que apenas uma minoria necessite 

erguer os braços acima dos ombros (posição de trabalho de bastante desgaste físico) 

para a carga e descarga de materiais na pilha; 

 O estoque deve estar situado em local coberto ou então possuir cobertura com 

lona plástica, a fim de diminuir as variações dimensionais dos materiais; 

 Uma boa prática a ser adotada é demarcar a área do estoque com pintura no piso. 

A altura máxima da pilha também pode ser demarcada em paredes ou pilares 

adjacentes; 

 No estudo de layout do canteiro deve-se procurar que os materiais sejam 

descarregados o mais próximo possível do local de uso, ou seja, descarregados o mais 

próximo possível do equipamento de transporte vertical; 

 Idealmente, os materiais devem ser paletizados, sendo transportados através de 

carrinhos porta- pallets associados com grua ou elevador de carga para transporte 

vertical. Entretanto, caso não se disponha de paletização, a utilização de carrinhos 

porta-blocos é recomendada para reduzir o tempo e o esforço gasto em transporte. 

 

As madeiras costumam se perder facilmente se não houver um armazenamento 

adequado. Portanto, em quaisquer obras devem ser armazenadas em local seco e que não entre  

 

em contato com intempéries. É necessário fazer a identificação das madeiras, separando-as por 

tipo conforme a sua finalidade de uso. Adotando-se essas medidas é possível reduzir as perdas 

referentes a esse material. (EQUIPE OBRA, 2001). 



 

 

Já em relação às ferragens, Poganella (2001, p. 28) informa que “em meios fortemente 

agressivos, como as regiões marinhas ou industriais, o aço deve ser armazenado pelo menor 

tempo possível, procurando-se receber lotes de aço com mais frequência e em menor 

quantidade”. Ainda de acordo com a opinião de Poganella (2001, p. 28), ele recomenda que:  

 

Em meios medianamente agressivos, como as regiões de umidade relativa do ar média 

ou alta, as barras de aço devem ser cobertas por lona plástica e situarem-se sobre 

travessas de madeira, distando 30 cm do solo. Este deve estar isento de vegetação e 

coberto por uma camada de pedra britada. Nos meios fracamente agressivos, como as 

regiões de baixa umidade relativa do ar, as condições de armazenamento são as mesmas 

da situação anterior, com exceção da distância das barras em relação ao solo, que deve 

ser no mínimo de 20 cm.  

 

Além destas sugestões, Poganella (2001, p. 28) ainda acrescenta que “seja qual for à 

agressividade do meio, os seguintes cuidados adicionais devem ser tomados”:  

 

 As barras devem ser separadas em compartimentos conforme o diâmetro, com a 

respectiva identificação do diâmetro estocado em cada compartimento;  

 O aço já cortado e/ou dobrado requer maior rigor quanto às medidas de proteção, 

devido ao rompimento da película protetora do mesmo;  

 Em canteiros com restrições de espaço, recomenda-se estocar as barras em 

ganchos fixados nas paredes.  

 

Se todas essas medidas fossem adotadas em muitas obras, a quantidade de resíduos 

lançados no meio ambiente reduziria drasticamente. É possível observar que se esses métodos 

fossem implantados na obra analisada, essas perdas seriam reduzidas e economizariam em 

muitos recursos que são adquiridos justamente por gerar alguma perda. 

 

Considerações Finais 

 

Conclui-se que os desafios para minimizar perdas e desperdícios dentro de um canteiro de 

obras são enormes e demandam que o engenheiro utilize uma enorme capacidade para a gestão 

do material e da organização dos espaços.  

A obra estudada apresenta quatro dos sete tipos de perdas mais comuns relatados por 

pesquisadores. Percebe-se que com a prática de algumas medidas simples é possível minimizar 

de forma significativa a quantidade de perdas existes no local.  



 

 

A maioria desses métodos apresenta a estratégias e técnicas de organização da obra, 

sugerindo a melhor maneira de armazenar e utilizar os materiais. 

É importante ressaltar que as perdas no canteiro de obras é um assunto que deve ser 

tratado com atenção especial e é muito importante que estudos referentes a esses assuntos 

deveriam ser feitos com maior frequência dentro de todos os canteiros de obras. 
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A ERGONOMIA NAS ATIVIDADES DOMÉSTICAS 
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RESUMO:Esta pesquisa possui como principal objetivo identificar os fatores relevantes no dia a 

dia dos serviços diários, também conhecidos como domésticos na cidade de Três Marias- MG, 

no que se diz respeito à caracterização deste ambiente, englobando os executores, bem como sua 

importância para o meio local. Entretanto foi aplicado um questionário em busca dos fatores 

pertinentes, bem como realizada a análise dos dados que direcionam para uma fragilidade do 

âmbito de prática de atividades físicas, culminando com patologias associadas e sinalizando 

também uma maioria feminina no setor, além de evidenciar oportunidades de melhorias e 

crescimento do profissional da ergonomia em beneficio da área estudada. Os resultados obtidos 

revelaram a existência de patologias existentes como desconforto e dores lombares. Além de 

mostrar a forte presença feminina no ambiente doméstico, bem como ressaltar a evidência de 

acidentes envolvendo o trabalho doméstico.  

 

Palavras-chave: Ambiente de trabalho, Patologias, Ergonomia 

ABSTRACT:  This research has as main objective to identify the relevant factors on the day of 

the daily services, also known as domestic in the city of Three Marias- MG, as regards the 

characterization of this environment, encompassing the performers and their importance for 

means location. However a questionnaire was applied in search of relevant factors, as well as 

performed the analysis of data that point to a weakness of the scope of practice of physical 

activities, culminating with associated pathologies and also signaling a female majority in the 

sector, and highlight opportunities for improvement and growth of professional ergonomics for 

the benefit of the studied area. The results revealed the existence of existing conditions such as 

discomfort and back pain. In addition to showing the strong female presence in the home, as well 

as highlight the evidence of accidents involving domestic work. 

 

Key words:  Desktop, Pathologies, Ergonomics 

 

INTRODUÇÃO 

 

A vida cotidiana das pessoas nos dias atuais está repleta de tarefas e atividades que são 

decorrentes do reflexo do sistema de trabalho no mundo globalizado. Neste sentido, a 

necessidade de trabalhar e obter recursos financeiros faz com que a população esteja 

constantemente envolvida com determinadas obrigações sejam elas no campo de trabalho, em 

indústrias ou ainda nas próprias residências concluindo os afazeres domésticos. Contudo, o 
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trabalho se faz importante para as pessoas, embora tenha pontos positivos e também negativos, 

quando este não segue os parâmetros necessários para sua execução, uma vez que se não for 

respeitada a integridade física do ser humano, o trabalho nesta situação pode afetar o caráter 

humanístico do trabalhador que o executa (DANIELLOU, 2004). 

Portanto, a realização das atividades laborais, ainda que sejam estritamente domésticas, 

requer uma atenção especial devido a sua frequência no dia a dia da população em geral. Neste 

horizonte, recorre- se à ergonomia, para estudar e avaliar a adaptação dos postos de trabalho às 

condições humanas, de forma a torná-los agradáveis, confortáveis e receptíveis às condições 

humanas, além de buscar interpretar as descrições do trabalhador, e então construir um ambiente 

de trabalho que possa abranger as limitações humanas bem como sua capacidade física e mental 

na realização deste trabalho, (LIDA, 2005). 

Contudo, a importância de se utilizar o estudo da ergonomia para buscar soluções que 

culminem com a melhor adaptação do posto de trabalho ao trabalhador, traduz em aplicar 

esforços que reduzam ou minimizem a fadiga, o cansaço, stress e busque satisfazer o trabalhador 

em sua interação com o trabalho tornando-o atrativo, produtivo e satisfatório, (LIDA, 2005). 

Neste sentido, abordaremos neste estudo a importância de se aplicar e entender os benefícios de 

se utilizar os conceitos da ergonomia durante a realização das atividades domésticas que 

envolvem o dia a dia das pessoas sejam homens ou mulheres em suas residências. 

 

Referencial Teórico 
 

A aplicação da tecnologia na indústria moderna propiciou às pessoas menos esforço 

físico na realização das tarefas inerentes aos processos produtivos. Além disso, a ampliação 

desta melhoria incrementou ao ambiente doméstico uma maior facilidade na realização das 

tarefas diárias, uma vez que a partir de então estas atividades passaram a ser executadas tanto 

por homens quanto pelas mulheres, tendo em vista que a presença do homem em sua residência 

aumentou com o advento da tecnologia, fazendo com que o mesmo que antes ficava mais tempo 

no trabalho fabril, passasse a estar mais presente no lar. Assim a necessidade de aprimoramento 

das construções também é um fator de suma relevância neste contexto buscando cada vez mais a 

adaptação dos ambientes de trabalho doméstico e seus afins para quem faz uso do mesmo, 

(LIDA, 2005). 



 

 

Todavia, a utilização da ergonomia em favor das atividades do dia a dia, é um assunto 

que envolve diversos fatores, haja vista que a amplitude de usuários inseridos neste tema possui 

uma dimensão diferenciada, tendo em vista a diversidade de praticantes e o objetivo final de 

cada um.  Nesse sentido os critérios que devem ser aplicados estarão relacionados com maior 

amplitude utilizando-se valores e atributos que envolvem características de comportamentos 

sociais de pessoas e grupos. Contudo a inserção das pessoas no trabalho doméstico 

especificamente é um fator que varia em função do aprimoramento das atividades bem como da 

tecnologia que é aplicada no setor tornando sua execução mais precisa e menos desgastante, 

(LIDA, 2005). 

Conforme enfatizado por Lida (2005), a utilização da ergonomia desde seus primórdios 

esteve relacionada com o desenvolvimento de atividades militares e posteriormente na produção 

das indústrias. Entretanto, sua utilização no setor de serviços é uma ferramenta de suma 

importância na adaptação dos postos de trabalho, objetivando o envolvimento de uma nova gama 

de profissionais interessados nos benefícios da ergonomia embora esse aspecto tenha sido fator 

predominante na provocação de mudanças no setor. 

Para Guérin, (2001, apud POLETTO, 2007), as atividades laborais estão dependentes do 

uso da ergonomia, uma vez que esta tem como principal foco o trabalho em suas diversas 

formas, dimensões e complexidade. Todavia, é necessário salientar que o trabalho em si, envolve 

inúmeras faces e realidades que podem ser interpretadas de variadas formas, mas a capacidade 

de associar o uso da ergonomia em função do trabalho, buscando a melhor interação do homem 

com o posto de trabalho, é o principal objetivo deste ramo de estudo. 

Corroborando com o assunto, Lida (2005), enfatiza que as tarefas inerentes aos afazeres 

domésticos estão relacionadas com as, maiores ocupações das pessoas em todo o planeta. Além 

disso, a presença de trabalhadores neste setor abrange todas as classes sociais, bem como 

pessoas de todas as faixas etárias existentes, sobretudo adultos e crianças, sendo que as mulheres 

são predominantemente dominantes em sua maioria. Neste contexto as atividades domésticas, 

dentre elas aquelas pertinentes às cozinhas, são as que mais colaboram para a promoção de 

encontros entre famílias e entes queridos, haja vista que se trata de um setor de produção de 

alimentos, ela está sempre em uso. 

Em busca da melhoria continua de conforto e bem estar nos ambientes de trabalho, as 

atribuições da ergonomia vem sendo cada vez mais requisitadas objetivando a diminuição de 



 

 

situações de agressões ao corpo humano em detrimento de consequências advindas do trabalho. 

Além disso, os benefícios da ergonomia para o trabalhador se relacionam com a prevenção de 

doenças ocupacionais e movimentos que podem prejudicar a saúde do trabalhador. A prática da 

ergonomia visa primeiramente o bem estar do trabalhador levando em consideração sua relação 

de convivência com o ambiente de trabalho e seus respectivos equipamentos, buscando a 

satisfação do mesmo enquanto executa suas funções laborais, independentemente do local, ramo 

de atuação ou finalidade. Assim, o sentimento de bem estar e conforto dos trabalhadores em seus 

postos de trabalho culminam em qualidade de trabalho e aumento da segurança do trabalhador e 

também em maior qualidade ao produto LAPAGESSE, (1998, apud MENDES, 2006). 

Para Slack et al (2002,apud Revista Anagrama, 2010),  o processo de entendimento sobre 

a capacidade que os locais de trabalho possuem de afetar o desempenho do ser humano, podendo 

causar-lhe a fadiga, o cansaço, o estresse e o desgaste físico é parte da abordagem ergonômica 

do posto de trabalho. Aplicar os atributos da análise ergonômica é um trabalho multidisciplinar 

que envolve a contribuição de todos pertencentes ao determinado posto de trabalho para a 

resolução de problemas existentes que exige o conhecimento das atividades, da tarefa 

desenvolvida para realizá-las e das não conformidades enfrentadas para se atingirem com êxito 

os objetivos esperados e a produtividade possível. 

Pesquisas realizadas neste ramo trazem as informações que de forma geral os postos de 

trabalho vêm se adaptando em relação aos dispositivos e utensílios disponibilizados para a 

realização das tarefas, envolvendo neste caso a aplicação da ergonomia de forma mais 

abrangente e eficaz, buscando impregnar nos postos de trabalho os benefícios da ergonomia, em 

todas as tarefas a serem executadas, desde os processos mais simples aos mais sofisticados 

existentes atualmente. Desta forma a busca incessante por ambientes de trabalho cada vez mais 

atraentes e confortáveis tende a tornar as atividades laborais mais seguras e interessantes ao 

trabalhador, tendo em vista que o mesmo é o principal envolvido e beneficiado nesta questão. 

Todavia a necessidade de se construir um sistema econômico que vise mais o bem estar das 

populações e um sistema mais humano se torna um aliado deste ramo na busca pelo seu sucesso, 

LAPAGESE (1998, apud MENDES, 2006). 

De acordo com Lida (2005), a aplicação do termo ergonomia atualmente nas atividades 

do dia a dia requer uma análise profunda e detalhada, uma vez que, na atualidade temos tanto 

homens quanto mulheres inseridas neste setor. Com a diversificação de tais usuários, é preciso 



 

 

tornar os critérios de aplicação mais difusos, enfatizando o termo para pessoas isoladas e 

também em grupos, buscando assim uma maior abrangência do tema, já que nos dias atuais a 

presença de pessoas do sexo masculino sendo responsáveis pelas atividades domésticas é um 

fator comum entre as residências.  Nessa direção, é possível verificar que a intensidade de 

atuação das atividades de cunho doméstico representa uma classificação média, o que denota 

uma exigência calórica que está entre as quantias de 2400 Kcal/dia a 3000 Kcal/dia. Dentre as 

atividades do dia a dia que se fazem presentes, existem algumas que podem ser consideradas 

mais pesadas, exigindo, portanto, um consumo de energia maior para serem executadas, como 

por exemplo, o ato de passar roupas, arrumar camas, esfregar e lavar janelas, evidenciando que 

quanto mais atividades desse modo forem realizadas durante o dia, mais energia será necessária 

para sua conclusão. 

Reforçando este assunto, o trabalho em si, compreende uma combinação de relação entre 

o homem e o ambiente em que atua, fazendo com que os laços de aprendizado e dinamismo vão 

se evoluindo de acordo com a efetivação dos resultados esperados, bem como da imagem que 

vai se construindo em função da convivência e inter-relacionamento que se formaliza entre as 

partes no decorrer de um ciclo de atividades em determinado ramo de atuação. Assim, o homem 

em sua capacidade de transformar o ambiente, aplica suas estratégias de modo a tornar o 

trabalho um ato de prazer e satisfação própria, aliando o que se faz uma realidade necessária a 

um ato de bem estar e prazer durante sua realização. MACHADO, (1995, apud POLETTO, 

2007) 

Corroborando com o assunto, (Lida, 2005, p. 565), nos afirma que: 

“Comparado ao trabalho industrial em linhas de produção, o trabalho doméstico tem a 

vantagem de ser bastante variado, permitindo frequentes mudanças de postura e 

inserção de pausas durante o trabalho. Contudo muitas tarefas domésticas exigem 

posturas inadequadas. Por exemplo, para cuidar de bebês ou varrer o chão, adotam se 

postura em curvatura dorsal, que podem provocar dores lombares.”  

 

Nesse horizonte Lida (2005), nos orienta que na prevenção das dores lombares é preciso 

que os fabricantes de móveis e utensílios afins, sejam projetados de forma a viabilizar o 

manuseio em posturas menos agressivas, buscando a minimização do cansaço, da fadiga e do 

desconforto ao realizar as atividades dentro dos lares e no dia a dia. 

De acordo com Guerin et al (2001, apud Revista da associação brasileira de ergonomia, 

2015), os preceitos da ergonomia ao serem estudados em um determinado ambiente, deve levar 



 

 

em consideração os atributos do local para o efetivo sucesso da análise como um todo. 

Entretanto, enfatizando esta abordagem é preciso levar em consideração alguns aspectos ditos 

como fundamentais na analise ergonômica como, por exemplo, as dimensões econômica e 

social, as dimensões social e demográfica, as leis e regulamentações, o ambiente geográfico das 

organizações, dimensão técnica, produção e sua respectiva organização. 

Conforme Lida (2005), o dimensionamento dos ambientes de trabalho domésticos devem 

levar em consideração a maior prevalência da presença feminina neste ambiente, sendo que cada 

espaço dependerá da postura a ser adotada para execução das atividades, além dos tipos de 

movimentos que são necessários à sua realização. Todavia, deve se levar em consideração 

também o arranjo físico do ambiente onde acontecem as atividades, priorizando os lugares onde 

ocorram maiores movimentações, adaptando os utensílios similares e posicionando os 

equipamentos de forma a minimizar os deslocamentos e favorecendo a manipulação dos objetos. 

Além disso, é preciso salientar que o conforto térmico dos ambientes domésticos deve estar 

associado ao projeto de concepção de tais locais, tendo em vista que ambientes ventilados, com 

iluminação adequada e temperatura agradável culminam com a qualidade de vida no trabalho, 

além de ser um incentivo aos ganhos em segurança e produtividade. 

 

Metodologia 
 

O desenvolvimento deste trabalho se deu através de uma pesquisa aleatória envolvendo 

70 pessoas com idades variadas, compreendidas entre 18 e 65 anos respectivamente na cidade de 

Três Marias- MG, em setembro de 2016. Os participantes foram submetidos a um questionário 

contendo dados pessoais, sexo, idade, peso, onde responderam a questões relacionadas à prática 

de trabalho doméstico, patologias, sofrimento de acidentes no lar, prática de atividades físicas, 

presença de dores lombares e existência de empregada em casa. A adesão à pesquisa ocorreu de 

forma voluntária, sendo que alguns participantes necessitaram de auxilio para compor suas 

respostas devido o baixo grau de escolaridade e o não entendimento das questões no ato da 

leitura das mesmas.  

Os participantes receberam um esclarecimento dos objetivos e motivos da pesquisa, no 

momento em recebiam o questionário, que foi ministrado sem distinção de classe social, cor, 

sexo, raça, religião. Assim, a obtenção dos resultados se fez de acordo com a espontaneidade de 



 

 

cada elemento da pesquisa, tornando o processo de entrevistas e apresentação de forma 

confortável e agradável para os envolvidos. 

 

Resultados e Reflexões 
 

Analisando os dados coletados observa-se que a presença de pessoas de idades variadas 

traduz a realidade da execução de atividades domésticas em sua predominância.  

Tabela 1. Faixa etária dos entrevistados 

 Total de pessoas 

18 a 33 anos 
   3

1 

   

34 a 49 anos    2

1 

   

50 a 65 anos    1

8 

   

        

 

Tabela 1, Faixa etária dos entrevistados, Feito pelo autor. 

 

Observa-se, no entanto, que dentre as pessoas que executam atividades de relevância 

doméstica, a participação de pessoas casadas se apresenta com uma relevante vantagem, o que 

caracteriza os serviços envolvendo a participação familiar, diante de suas obrigações diárias, 

além de ressaltar as atividades que envolvem as tarefas domésticas fora do lar. 

 

Figura 1, Estado civil dos entrevistados, Feito pelo autor. 



 

 

Presenciou-se durante a pesquisa, a maior predominância de pessoas do sexo feminino 

executando as atividades de características domésticas atualmente na região pesquisada. Neste 

contexto sobressaem as mães de famílias que tradicionalmente são as zeladoras do lar, dos filhos 

enfim, das atividades que circundam as dependências dos lares, enquanto os maridos saem para 

trabalhar nas fábricas, fazendas e indústrias. 

 

Figura 2, Sexo dos entrevistados, Feito pelo autor. 

 

Figura 3, Presença de empregada no lar, Feito pelo autor. 

 

Nota-se ainda que de acordo com os dados apresentados uma pequena parcela de 

residências, conta com a participação de empregadas para auxiliarem nos serviços do dia. O que 

denota uma realidade ainda distante da realização dos sonhos de muitas famílias que necessitam 

trabalhar e ainda cuidar das tarefas diárias do lar. 



 

 

 

Figura 4 –  Ocorrência de acidentes com os participantes, Feito pelo autor 

 

Percebeu- se durante a pesquisa que o percentual de pessoas que já foram afetadas com 

algum acidente doméstico, representa uma grande fatia da população entrevistada. Isso nos traz 

uma realidade triste e preocupante, pois os cuidados com a prevenção de tais ocorrências, podem 

estar sendo precários e isto é um risco que pode levar a graves sequelas, ou até mesmo à 

fatalidade dependendo da gravidade do acidente ocorrido. 

 

Figura 5 – Participação em atividades físicas, Feito pelo autor 

 

Evidenciou- se ainda que a existência de atividades e exercícios físicos, não é uma 

prática frequente entre os participantes, represntando neste caso um momento de atenção, tendo 

em vista que o sedentarismo não se apresenta como um fator positivo para o condicionamento 

físico das pessoas. 

 



 

 

 

Figura 6 – Presença de dores lombares entre os participantes, Feito pelo autor 

 

Foi observado também que de acordo com a idade das pessoas a pesença de dores 

lombares é mais gradativa, o que foi percebido quando se questionava sobre a existencia de 

dores no corpo na região lombar. Esse fato retrata muitas vezes a falta de se buscar os 

tratamentos corretos, através do auxilio de profissionais que possam prevenir situações e buscar 

soluções que minimizem os impactos do trabalho no corpo das pssoas. 

 

Considerações Finais 
 

A aderência dos participantes à pesquisa se fez de maneira extremamente confortável, 

traduzindo uma forma segura e eficaz de se obter dados que representem uma parcela da 

população de determinada região.   

Assim, a presença de pessoas inexperientes e leigas no ambiente de trabalho doméstico, 

faz com que a necessidade de profissionais da ergonomia neste setor seja uma realidade 

iminente, tendo em vista que a adequação de postos de trabalho, a capacitação de pessoas para 

executarem tarefas corretas e a necessidade de se investir em boas práticas dentro dos lares se 

torna uma oportunidade de crescimento e melhoria neste setor. 

Outro fator de relevância é o momento em que se observa o grande percentual de pessoas 

que estão sendo afetadas por acidentes no trabalho doméstico, deixando pessoas com sequelas e 

lesões que podem estar afetando-as pelo resto de suas vidas, carregando traumas e desconforto 

para o colo das famílias que as compõem. 

Neste horizonte cabe salientar que a existência de um alto número de pessoas que se 

distanciam das práticas de atividades físicas, torna-se um fato agravante, pois a ocorrência de 

malefícios à saúde pode se relacionar com o grau de sedentarismo existente em cada indivíduo. 



 

 

Vale ressaltar ainda que a existência de postos de trabalho adequados e confortáveis deve 

ser um objetivo perseguido em todas as organizações e residências, buscando cada vez mais 

propor soluções confortáveis ao trabalhador, oferecendo-lhe segurança, bem estar e prazer ao 

executar qualquer atividade. 
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RESUMO: A Ergonomia é a ciência que estuda a interação entre o ser humano e o trabalho e 

tem como objetivo a adaptação do trabalho ao homem, reduzindo as consequências nocivas à 

saúde e segurança e proporcionando um ambiente confortável ao trabalhador. Este trabalho foi 

desenvolvido para avaliar o ambiente de trabalho no setor de departamento pessoal e financeiro 

de um escritório de contabilidade, tendo como parâmetro a Análise Ergonômica do Trabalho. 

Foram analisados problemas no mobiliário utilizados pelas funcionárias, a temperatura do 

ambiente do escritório e os níveis de ruídos em que estão expostas durante a jornada de trabalho 

e apresentado melhorias das condições do ambiente laboral para que as mesmas trabalhem de 

forma confortável e sem riscos de danos à saúde. Foram apresentadas as seguintes 

recomendações: instalação de ventiladores de teto ou ar condicionado, as cadeiras utilizadas 

devem ser trocadas por cadeiras que possuam regulagem de altura, apoio dorsal e para o braço. 

A altura recomendada da mesa para trabalhos informatizados é de 70 a 85 centímetros, sendo 

assim, para esta análise é sugerido mesas com regulagem de altura, possibilitando que as 

dimensões fiquem adequadas às características do usuário. 

 

Palavras chave: análise ergonômica do trabalho, trabalho sentado, segurança. 

 

INTRODUÇÃO 

Com os avanços tecnológicos e a introdução dos microcomputadores, os trabalhos 

realizados nos escritórios sofreram uma grande mudança. A necessidade da manipulação de 

papéis e arquivos foi reduzida, porém houve um aumento significativo nos índices de 

sedentarismo e de doenças ocupacionais desencadeadas pela postura inadequada dos 

trabalhadores. 

A ergonomia surgiu logo após a segunda Guerra Mundial, como estudo integrado de 

vários profissionais. Formada pelos termos de origem grega ergon que significa trabalho e 

nomos que significa regras. Existem diversas definições para a ergonomia, mas todas procuram 

ressaltar a interação do homem com o trabalho. A ergonomia estuda as condições que 
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influenciam no desempenho das atividades do trabalhador e procura reduzir os fatores que 

causam consequências nocivas sobre ele. 

Na Norma Regulamentadora 17 são estabelecidos os requisitos mínimos para o trabalho, 

para proporcionar ao trabalhador segurança, conforto e um desempenho eficiente das atividades 

de trabalho. 

 O trabalho realizado em um escritório de contabilidade se resume na gestão de diversas 

informações da empresa, como: informações fiscais, contábeis, financeiras e de departamento 

pessoal, sendo assim um trabalho caracterizado por postura constantemente sentada, sempre 

junto ao computador, telefone e analisando dados durante a jornada de trabalho. Desta forma, o 

trabalhador desta área está sujeito às Lesões por Esforço Repetitivo – (LER) se o ambiente 

laboral não estiver ergonomicamente estruturado.  

A empresa em estudo localiza-se na cidade de João Pinheiro – MG. É constituída por 09 

colaboradoras, distribuídas em 03 salas. Os postos de trabalho analisados são: financeiro (posto 

1) e departamento pessoal (posto 2).  

       Este artigo teve por objetivo realizar uma análise ergonômica no ambiente laboral do setor 

financeiro e de departamento pessoal em um escritório de contabilidade localizado na cidade de 

João Pinheiro – MG, identificando os pontos negativos e limitantes na estrutura física do 

ambiente, buscando sugerir medidas que proporcionem bem estar e preservem a saúde dos 

trabalhadores.  

 

OBJETIVO GERAL  

 

 Analisar as questões ergonômicas da função de auxiliar de escritório em um estabelecimento de 

contabilidade.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar se o mobiliário e equipamentos do estabelecimento em análise atendem aos requisitos 

mínimos exigidos pela Norma Regulamentadora 17. 

 Propor medidas preventivas contra doenças relacionadas ao trabalho. 

 Medir o nível de ruído e temperatura dos equipamentos, de acordo com a NR 17 

 Sugerir medidas corretivas para eventuais não conformidades identificadas.  



 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

SEGURANÇA NO TRABALHO 

 

Barsano e Barbosa (2014), afirmam que segurança do trabalho é a ciência que estuda os 

fatores que podem causar acidentes e incidentes que acontecem durante a execução da atividade 

laboral do trabalhador.  

 Cabe a segurança do trabalho, identificar os fatores de riscos que levam à ocorrência de 

acidentes e doenças ocupacionais, avaliar seus efeitos na saúde do trabalhador e propor medidas 

de intervenção (MATTOS et al., 2011). 

Segundo Brasil (2016), a área de Segurança e a Saúde no Trabalho visam proteger e 

prevenir riscos e danos à vida e saúde dos trabalhadores, através de políticas e ações de 

fiscalização. 

De acordo com Iida (2005), a segurança no trabalho é um assunto de grande importância, 

que interessa aos trabalhadores, empresas e a sociedade em geral, já que um trabalhador 

acidentado além de sofrimentos pessoais gera por todos. Ainda segundo o autor, a saúde do 

trabalhador é preservada quando as condições do trabalho não superem suas limitações, evitando 

estresse, riscos de acidentes e doenças ocupacionais. A segurança é mantida com projetos para 

postos de trabalho para reduzir os erros, acidentes, fadiga e estresse. 

A palavra ergonomia tem origem grega que significa: trabalho (Ergon) e regras (nomos). 

Os ergonomistas têm como o objetivo estudar o ambiente em que são executadas as atividades 

laborais, planejar, projetar as melhores condições e avaliar os ambientes organizacionais, para 

que as pessoas executem tarefas nos postos de trabalhos como o máximo de conforto e 

segurança (GUERIN et al., 2001). 

A Associação Brasileira de Ergonomia (Abergo) adota a seguinte definição para 

Ergonomia: “Entende-se por ergonomia o estudo das interações das pessoas com a tecnologia, a 

organização e o ambiente, objetivando intervenções e projetos que visem melhorar, de forma 

integrada e não-dissociada, a segurança, o conforto, o bem-estar e a eficácia das atividades 

humanas.”. 

De acordo com Iida (2005), a ergonomia é adaptação do trabalho ao homem, de maneira 

que ele execute a atividade laboral com conforto e segurança.  



 

 

Abrantes (2004) afirma que a análise ergonômica é de grande importância já que é 

possível identificar como e em que condições os trabalhadores desenvolvem suas atividades.  

A análise ergonômica do trabalho (AET) visa aplicar os conhecimentos da ergonomia 

para analisar, diagnosticar e corrigir uma situação real de trabalho (IIDA, 2005). 

 Segundo Barsano e Barbosa (2014), para avaliar se as condições de trabalho estão 

adaptadas as características psicofisiológicas dos trabalhadores, o empregador deve realizar uma 

análise ergonômica do trabalho, para verificar se as condições de trabalho estão em 

conformidade com a norma regulamentadora 17. 

Os ergonomistas têm como missão construir situações de trabalho adaptadas ao maior 

número possível de trabalhadores (FRANÇOIS et al., 2004). 

 

RISCOS OCUPACIONAIS 

 

A palavra riscos tem origem no latim riscus, do verbo resecare que significa perigo, dano. 

Os trabalhadores estão expostos a vários riscos, os quais pode-se citar os físicos, químicos, 

biológicos, ergonômicos e de acidentes. De acordo com a Norma Regulamentadora 09 ABNT 

(2016), são considerados riscos físicos os que se apresentam na forma de energia, como o ruído, 

o calor, a umidade, as radiações; já os riscos químicos são produtos, compostos ou substâncias, 

que possam ser absorvidas pelo organismo, por ingestão ou através da pele; já os agentes 

biológicos são os microrganismos, como fungos, bactérias, parasitas, vírus. Considera-se riscos 

ergonômicos, de acordo com Norma Regulamentadora 17 ABNT (2016), os riscos que são 

contrários às técnicas de ergonomia, que propõem que os ambientes de trabalho se adaptem ao 

homem, proporcionando bem-estar físico e psicológico. Os riscos ergonômicos estão ligados 

principalmente a fatores do ambiente e do psicológico. Barsano e Barbosa (2014) consideram 

riscos de acidentes, os que ocorrem em função das condições físicas do ambiente e do processo 

de trabalho. 

De acordo com Moraes (2010), doenças ocupacionais são adquiridas através da 

exposição dos trabalhadores aos agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Dentre 

eles os riscos ergonômicos são os responsáveis por distúrbios osteomusculares (DORT) e lesões 

por esforço repetitivo (LER), o que representa 80% dos afastamentos dos trabalhadores. 



 

 

Os trabalhadores que desenvolvem suas atividades laborais a maior parte do tempo 

sentados, têm grandes chances de desenvolverem lesões na coluna, já que os discos responsáveis 

pelo amortecimento dos impactos que os movimentos causam à coluna ficam pressionados, 

provocando dores nas costas, desvio postural e inflamações dos nervos. 

As doenças ocupacionais ou doenças profissionais, como definem muitos profissionais da 

área de segurança e medicina do trabalho, são temas muito importantes para a segurança do 

trabalho (BARSANO e BARBOSA, 2014). 

De acordo com a Norma Regulamentadora 17 (ABNT, 2016), o Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO deve reconhecer e registrar todos os riscos que foram 

apresentados na análise ergonômica. 

 

NORMA REGULAMENTADORA 17 (NR17) E ANÁLISE ERGONÔMICA DO 

TRABALHO (AET) 

 

 A análise ergonômica do trabalho (AET) tem por objetivo colocar em prática os 

conhecimentos da ergonomia para analisar, diagnosticar e corrigir uma situação real do trabalho. 

O método AET desdobra-se em cinco etapas: (IIDA, 2005) 

a) Análise da demanda:  consiste na definição de um problema ou uma situação 

problemática, que justifique a necessidade de uma ação ergonômica. 

b) Análise da tarefa: consiste em analisar as diferenças entre aquilo que é prescrito e 

o que é executado na realidade, devendo observar também fatores como 

manutenção de máquinas e equipamentos. 

c) Análise da atividade: refere-se ao desempenho do trabalhador, na realização de 

uma tarefa. Considera fatores como formação do profissional, motivação, 

conteúdo do trabalho e meios técnicos. 

d) Formulação do diagnóstico: busca encontrar as causas que provocam o problema 

descrito na demanda, como por exemplo a falta de manutenção em máquinas 

pode ser uma das causas de acidente em uma empresa. 

e) Recomendações: referem-se às medidas que deverão ser tomadas para resolver o 

problema diagnosticado dentro de um prazo pré-estabelecido, com o passo a 



 

 

passo de como deverão ser realizadas, sob a responsabilidade de uma pessoa ou 

departamento. 

A Norma Regulamentadora nº17 (NR 17) tem o objetivo de estabelecer parâmetros que 

permitam a adaptação das condições de trabalho às características dos trabalhadores, 

proporcionando conforto, assegurando a saúde do trabalhador e promovendo desempenho seguro 

e eficiente. 

 De acordo com a NR 17, para trabalho manual realizado sentado ou que tenha que ser 

feito em pé, o mobiliário deve ser adequado, permitindo variações posturais, ajustes de fácil 

acionamento, proporcionando conforto e atendendo, no mínimo, aos seguintes parâmetros: 

a) a altura da mesa deve ser compatível com o tipo de atividade, com a distância requerida 

dos olhos ao campo de trabalho de, no mínimo 50 e, no máximo 70 centímetros e com a altura 

do assento; 

b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador; 

c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação 

adequada ao trabalhador; 

d) os assentos devem ter altura ajustável à altura do trabalhador e ao tipo de função 

exercida, pouca ou nenhuma conformação na base do assento, borda frontal arredondada e 

encosto levemente adaptado ao corpo para proteção da região lombar. 

De uma maneira geral, a NR 17 estabelece algumas condições ambientais recomendadas 

para maior índice de conforto, são elas: 

a) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada 

no INMETRO; 

b) índice de temperatura efetiva entre 20ºC (vinte) e 23ºC (vinte e três graus centígrados); 

c) velocidade do ar não superior a 0,75 m/s; 

d) umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por cento. 

Com relação aos equipamentos que compõem o posto de trabalho, a NR 17 exige que 

estes estejam adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do 

trabalho a ser executado, sendo que, nas atividades que envolvam digitação de documentos, deve 

ser fornecido suporte para documentos que possa ser ajustado à execução da tarefa.  



 

 

Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados devem atender a 

alguns requisitos, são eles: 

a) condições de mobilidade que permitam ajuste da tela do equipamento ao ambiente. 

b) deve ter teclado independente e com mobilidade. 

c) devem ser observadas as distâncias da tela, teclado e suporte para documentos ao olho do 

trabalhador. 

d) devem ser posicionadas em superfícies de trabalho com altura ajustável.  

Diante disso, Barsano e Barbosa (2014) complementam que para trabalhos realizados sentados, 

pode ser exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador e 

para trabalhos realizados em pé devem ser colocados assentos para utilização dos trabalhadores 

durante as pausas. 

 Um ambiente de trabalho limpo, organizado, com postos de trabalho adequados às 

características de cada funcionário, dignifica o trabalhador e o faz se sentir importante na 

organização, aumentando sua autoestima, bem como a produtividade e a qualidade dos seus 

serviços (BARSANO E BARBOSA, 2014). 

 As pesquisas sobre a produtividade em trabalhos realizados em escritórios são recentes, 

embora, com a expansão do setor de serviços, cada vez mais pessoas trabalhem nessa área. 

Muitas técnicas utilizadas para melhorar o trabalho, como racionalização e simplificação dos 

métodos de trabalho são úteis na análise do trabalho em escritório. 

 Iida (2005) classifica os escritórios em dois tipos: 

a) Escritório tradicional: escritório com corredores bem definidos, com acesso a diversas 

salas. 

b) Escritório aberto: escritório chamado também de planejado. Os postos de trabalho são 

separados por divisórias baixas, sem portas. 

De acordo com a classificação, o autor pondera que existem vantagens e desvantagens entre os 

dois tipos de escritórios e que a escolha de um tipo ou outro vai depender da natureza do 

trabalho.  

Os móveis de escritório adaptados às características de cada funcionário proporcionam vários 

benefícios. Diante disso, o autor apresenta algumas vantagens, são elas: 



 

 

a) Melhora o conforto do funcionário, aumentando sua satisfação e reduzindo o 

absenteísmo; 

b) Reduz a incidência de alguns distúrbios associados ao trabalho, como o LER (lesões por 

esforços repetitivos) e DORT (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho); 

c) Aumenta a eficiência, devido à redução da fadiga e erros. 

 

METODOLOGIA 

 

     Quanto à metodologia utilizada no projeto, trata-se de uma pesquisa descritiva onde os 

dados observados são coletados, registrados e analisados sem nenhuma manipulação. Também é 

classificado como um estudo de caso, pois o objeto de análise é o ambiente do escritório de 

Contabilidade Líder, em João Pinheiro – MG.  

A pesquisa apresenta uma abordagem quali-quantitativa, onde são analisados e descritos 

determinados fatores associados ao ambiente de trabalho do escritório de contabilidade, que é 

constituído por 09 colaboradoras, distribuídas em 03 salas. Os postos de trabalho analisados são 

financeiro (posto 1) e departamento pessoal (posto 2). 

Em relação às técnicas de coleta de dados, utilizou-se também da pesquisa bibliográfica 

em livros e na Norma regulamentadora 17 (NR 17), buscando referências sobre as especificações 

e suas tolerâncias no que se refere às condições ambientais de trabalho em escritórios. Os dados 

foram coletados no primeiro andar do prédio, composto por três salas e um banheiro. 

Em relação à forma de registro adotada, foi utilizada uma observação sistemática, onde 

foram analisadas informações referentes às condições do ambiente de trabalho, a fim de apontar 

todas as medidas ergonômicas a serem analisadas. O levantamento de dados foi realizado entre 

os dias 02 (dois) e 11(onze) de junho de 2016.  

Foi necessária a medição de ruídos e temperatura no escritório onde são realizadas as 

atividades de contabilidade. Para a medição dos ruídos foi utilizado um Decibelímetro da marca 

Icel, modelo DL-4050. A temperatura foi medida usando um Termo-Higrômetro Digital Portátil 

da marca Instrutherm, modelo HT- 260. Foram realizadas duas medições no dia 11 (onze) de 

junho, sendo às 8:00 e às 15:00h. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 

 

Com relação ao mobiliário dos postos de trabalho analisados, estes são planejados e 

adaptados à posição que são utilizados. O escritório possui mesas com 73 centímetros de altura, 

140 centímetros de largura por 72 centímetros de profundidade, com fundo na cor cinza. Atende 

aos requisitos da cor, pois não é material reflexivo. Apresenta características compatíveis com o 

tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos e com a altura do assento, área de trabalho 

de fácil alcance e visualização pelas funcionárias e características dimensionais que possibilitam 

posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais. 

Os assentos utilizados possuem características de pouca ou nenhuma conformação na 

base do assento e encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região 

lombar e fundo estofado, porém, não possuem regulador de altura e borda frontal arredondada, 

não se adaptando à estatura do trabalhador e à função exercida, podendo causar Lesões por 

esforço repetitivo ao trabalhador. 

Os dois postos possuem suporte para os pés que se adaptam ao comprimento da perna do 

trabalhador. 

Com relação às atividades que envolvem leitura de documentos para digitação, 

datilografia ou mecanografia, não são fornecidos suportes adequados para documentos, 

ocasionando postura inadequada, dificuldade de visualização e operação, movimento frequente 

do pescoço e fadiga visual. 

Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados oferecem condições de 

mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente, 

protegendo-a contra reflexos e proporcionando ângulos corretos de visibilidade ao trabalhador. 

O teclado é independente e apresenta mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo 

com as atividades a serem desenvolvidas. A tela e o teclado são dispostos em distâncias 

aproximadamente iguais das distâncias olho-tela e olho-teclado, porém não são posicionados em 

superfícies com altura ajustável.  

Os postos analisados apresentam iluminação adequada, natural e artificial, 

uniformemente distribuída e difusa, a fim de evitar ofuscamento, reflexos, sombras e contrastes 

excessivos.  

No período da manhã, a medição da temperatura apresentou um valor de 16°C, enquanto 

no período da tarde, às 15:00 h foi possível registrar 28° C. Através das medições foi possível 



 

 

identificar que à tarde a temperatura encontra-se fora do padrão estabelecido pela NR-17, que 

estabelece como ideal uma temperatura entre 20° C e 22° C. 

O nível de ruídos medido às 8:00 h e às 15:00 h foram respectivamente 35 e 48,5 

decibéis, sendo estes valores de acordo com a NBR 10152 que estabelece como nível sonoro 

para conforto para trabalhos realizados em escritórios os valores de 30 a 50 decibéis e 40 a 60 

decibéis como nível aceitável para as atividades. 

Após estudos bibliográficos, pode-se afirmar que os postos de trabalho em análise 

precisam de ajustes para que as funcionárias trabalhem confortáveis e com postura corporal 

correta. As cadeiras utilizadas devem ser trocadas por cadeiras que possuam regulagem de 

altura, apoio dorsal e para o braço. A altura recomendada da mesa para trabalhos informatizados 

é de 70 a 85 centímetros, sendo assim, para esta análise é sugerido mesas com regulagem de 

altura, possibilitando que as dimensões fiquem adequadas às características do usuário.  

No período da tarde constatou-se que a temperatura não está em conformidade com a 

NR-17, sendo sugerida a instalação de ventiladores de teto, que distribuem a ventilação por todo 

o escritório, ou um aparelho de ar condicionado. 

A medição dos ruídos encontra-se dentro do aceitável, sendo recomendados ajustes no 

volume de telefones, campainhas apenas com a finalidade de evitar erros devido à 

desconcentração. 

Como alternativa de prevenção de doenças relacionadas à atividade laboral é estabelecido 

pela NR 17, que a cada 50 minutos de atividades, o funcionário deve pausar 10 minutos para 

realizar exercícios de alongamentos e relaxamento. Para solucionar tal questão é sugerida a 

implantação da ginástica laboral, com o objetivo de criar um clima de menor tensão, diminuir o 

estresse, aliviar as fadigas e mitigar os riscos à saúde dos trabalhadores decorrente do trabalho.  

 

CONCLUSÕES 

 

A análise ergonômica do trabalho realizada no escritório de contabilidade mostrou 

algumas situações que não estavam em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela 

NR17. Com isso, foram feitas algumas recomendações com a intenção de melhorar o ambiente 

em que as funcionárias exercem suas atividades. 



 

 

Foram observados todos os mobiliários presentes no escritório e foi verificado que as 

cadeiras não estavam de acordo com o padrão que atendem as mínimas condições de conforto e 

segurança, pois não possuíam regulagem e apoio para os braços, sendo assim recomendado que 

as cadeiras utilizadas sejam trocadas por cadeiras que possuam regulagem de altura, apoio dorsal 

e para o braço. 

Uma outra não conformidade identificada consiste no aumento da temperatura, sendo 

sugerida a instalação de ventiladores de teto, que distribuem a ventilação por todo o escritório, 

ou um aparelho de ar condicionado, que torne o ambiente em uma temperatura adequada. 

Outra recomendação feita para promover o aumento do bem-estar e produtividade das 

funcionárias foi à prática da ginástica laboral, responsável pela diminuição das lesões causadas 

pelos esforços repetitivos e para as empresas redução das despesas por afastamentos médicos. 

O ambiente de trabalho será mais produtivo se estiver de acordo com os padrões mínimos 

que garantam conforto e segurança à saúde do trabalhador. 
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RESUMO: O concreto betuminoso usinado a quente vem sendo utilizado por muito tempo no 

Brasil como um dos meios mais comuns de revestir os pavimentos em áreas de estacionamentos, 

rodovias e vias urbanas. Com o passar dos anos novos meios de revestimentos estão sendo muito 

utilizados como o intertravado, com isso este estudo pretende mostrar um dimensionamento e 

análise do custo benefício de uma área de estacionamento com solicitações de carga para um 

transito médio de veículos revestida com concreto betuminoso usinado a quente ou intertravado. 

 

Palavras-chave: Concreto betuminoso usinado a quente, intertravado, análise 

ABSTRACT: The asphalt concrete is the hot being used for a long time in Brazil as one of the 

most common ways to coat the floors of parking areas, highways and urban roads. Over the 

year’s new coatings means are being widely used as interlocked with that this study aims to 

show a sizing and analysis of the cost benefit of a parking area with load requests for an average 

traffic of vehicles coated with asphalt concrete hot or interlocked. 

 

Keyword: Asphalt concrete hot, interlocked, review 
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INTRODUÇÃO 

 

O revestimento asfáltico é o mais usual no território brasileiro, mais de 90% das vias 

pavimentadas no Brasil são executadas usando este material, dentro dessa vasta gama de 

revestimento asfáltico encontrasse um dos mais usuais o Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente (CBUQ) (ABEDA, 2011). 

O intertravado é um revestimento muito utilizado na confecção de praças de lazer, pátios 

de armazenamento de containers, estacionamento de veículos pesados e vem sendo utilizado 

também na confecção de passagens de pedestre dentro de grandes centros urbanos por apresentar 

uma estética melhor que outros tipos de revestimento.  
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No cenário atual onde a engenharia civil se encontra procurando cada vez mais tecnologias 

em materiais para tornar a construção de vias, edificações e outras, menos agressiva ao meio 

ambiente e mais econômica financeiramente, o estudo vai ajudar a definir qual dos revestimentos 

citados tem um menor custo e maior benefício.  

Objetivos 
 

Objetivo Geral 

 

Analisar se um pavimento dimensionado com revestimento de CBUQ tem um melhor 

custo benefício do que um pavimento dimensionado com revestimento de Intertravado para um 

pátio de estacionamento. 

 

Objetivos Específicos 

 

Dimensionar um pavimento com revestimento de CBUQ em uma área de estacionamento 

para veículos de trafego médio. 

Dimensionar um pavimento com revestimento de Intertravado em uma área de 

estacionamento para veículos de trafego médio. 

Analisar o custo e benefício do revestimento de CBUQ com relação ao revestimento de 

Intertravado. 

 

Metodologia 

 

O estudo sobre qual revestimento apresenta um menor custo e maior benefício para a 

pavimentação vai ser necessário o dimensionamento de ambos os pavimentos utilizando o 

método aplicado pelo DNER para dimensionar vias e rodovias e também será empregado o 

método para dimensionamento de pavimentos com intertravado aplicado pela prefeitura de São 

Paulo. 



 

 

Para o dimensionamento de ambos os pavimentos é necessário a utilização de alguns 

dados como Índice de Suporte Califórnia, número N de veículos, instruções de serviços 

dispostas pelo DNIT, DER e ABNT. 

Na análise para a conclusão de qual pavimento apresenta um menor custo monetário, um 

melhor desempenho estrutural, uma melhor sustentabilidade, menor custo de manutenção, 

melhor visual estético, será utilizado estudos com base na ABCP, ABEDA, tabela SETOP e 

artigos publicados por especialistas na área.  

O Califórnia Bearing Ratio (CBR) e conhecido no Brasil como Índice de Suporte 

Califórnia (ISC) é um processo de ensaio empírico, idealizado pelo engenheiro O. J. Porter no 

estado da Califórnia – USA e adotado no Brasil e em vários países pelo mundo, inclusive no 

Brasil. O alvo do ensaio e determinar o ISC e a Expansão do material. Tal ensaio tem como 

objetivo originar a relação entre a pressão para produzir uma penetração de um cilindro em um 

corpo de prova de solo compactado, em um outro corpo de prova com uma mistura padrão de 

brita estabilizada granulo metricamente o cilindro deve exercer uma pressão para penetrar da 

mesma maneira o corpo de prova modelo para que sejam comparados ambos os corpos de 

provas. 

Segundo o DNIT (2006), durante o período do projeto escolhido o pavimento e 

dimensionado, em função do número N de operações de um eixo adotado como modelo com 

carga de 8,2t (18.000 lb). Com isso o DNIT e a Prefeitura de São Paulo fornecem tabelas com o 

número N equivalente ao volume de trafego que o projeto pode vir a suportar. 

 

N Espessura Mínima de Revestimento Betuminoso 

N ≤ 10⁶ Tratamento superficiais betuminosos 

10⁶ < N ≤ 5x10⁶ Revestimento betuminoso com 5,0 cm de espessura 

5x10⁶ < N ≤ 10⁷ Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura 

10⁷ < N ≤ 5x10⁷ Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura 

N > 5x10⁷ Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura 

Figura 23 – Espessura mínima de revestimento betuminoso 
Fonte – DNIT, 2006 

 

Trafego Espessura 

Revestimento 

Resistencia a Compressão Simples 



 

 

N ≤ 5x10⁵ 6,0 cm 35 Mpa 

5x10⁵ < N < 10⁷ 8,0 cm 35 a 50 Mpa 

N > 10⁷ 10,0 cm 50 Mpa 

Figura 24 – Espessura e resistência dos blocos de revestimento 
Fonte – Prefeitura de São Paulo, 2006. 

 

Também é necessária adoção do coeficiente estrutural que segue na tabela fornecida pelo 

DNIT (2006). 

 

Componentes do pavimento Coeficiente K 

Base ou revestimento de concreto betuminoso. 2,00 

Base ou revestimento pré – misturado a quente, de graduação 

densa. 

1,70 

Base ou revestimento pré – misturado a frio, de graduação densa. 1,40 

Base ou revestimento betuminoso por penetração. 1,20 

Camadas granulares 1,00 

Solo cimento com resistência á compressão a 7 dias, superior a 

45kg/cm 

1,70 

Idem com resistência á compressão a 7 dias, entre 45kg/cm e 

28kg/cm 

1,40 

Idem com resistência á compressão a 7 dias, entre 28kg/cm e 

21kg/cm 

1,20 

Figura 25 – Coeficiente estrutural 

Fonte – DNIT, 2006. 

 

De acordo com o DNIT (2006) a estrutura construtiva mínima para estas camadas 

granulares é de 15cm. 

Para o dimensionamento do pavimento com blocos de intertravado será utilizado o um 

procedimento descrito pela São Paulo (2004) com base em pesquisas desenvolvidas na Austrália, 

África do Sul, Grã-Bretanha e nos Estados Unidos bem como em observações laboratoriais e de 

pistas experimentais, nas quais o desempenho de pavimentos em serviço foi acompanhado. Seu 

desenvolvimento foi efetuado pelo Corpo de Engenheiros do Exército Americano (USACE). 

 



 

 

Resultados e Reflexões 
 

Para dimensionar o pavimento com os diferentes revestimentos para uma área de 

estacionamento de 1000m² adota-se os seguintes valores: 

 Sub-Leito CBR = 12% 

 Sub-Base CBR = 30% 

 Base CBR = 80% 

 Número N equivalente 10⁷ 
 

Dimensionamento CBUQ 
 

A altura total do pavimento é definida de acordo com a tabela 1, tendo o CBR = 12%, 

sendo assim a Altura Total (HT) e de 38 centímetros (cm).  

Tabela 1 – Relação CBR / N 

N=10⁷ 

 

CBR / N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 112 115 118 119 121 122 123 123 124 

3 88 91 92 94 95 95 96 97 97 

4 74 76 78 79 80 80 81 81 82 

5 65 67 68 69 70 70 71 71 72 

6 58 60 61 62 63 63 64 64 64 

7 53 55 56 56 57 58 58 58 59 

8 49 50 51 52 53 53 53 54 54 

9 45 47 48 49 49 49 50 50 50 

10 43 44 45 46 46 46 47 47 47 

11 40 42 42 43 44 44 44 45 45 

12 38 40 40 41 41 42 42 42 42 

13 36 38 38 39 39 40 40 40 41 

14 35 36 37 37 38 38 38 39 39 

15 33 35 35 36 36 36 37 37 37 

20 28 29 30 30 30 31 31 31 31 

Fonte – DNIT, 2006. 



 

 

 

Para definir a espessura do revestimento e necessário consultar a figura 2, de acordo com 

o número N equivalente de 10⁷ o revestimento de CBUQ será de uma camada de 7,5 cm. Além 

dos valores da espessura do revestimento e de HT também e necessário o valor de H20 e Hn que 

e encontrado na tabela 1, o valor de H20 e definido também relação do CBR/N utilizando o valor 

do CBR da base = 30%, sendo assim o valor de H20 e de 28 cm, da mesma maneira pode se 

encontrar Hn mais o valor de CBR utilizado será do sub-leito = 12%, dessa forma tem se o valor 

de 38 cm para Hn. Com esses dados pode se calcular a espessura da camada de base e sub-base 

de acordo com o DNIT (2006) a partir das seguintes inequações: 

 

 R x KR + B x KB ≥ H20 

 R x KB + B x KB + H20 x KSB ≥ Hn 

 Sendo – KR = Coeficiente K Revestimento 

 Sendo – KB = coeficiente K Base 

 

(7,5 x 2) + (B x 1) ≥ 28 

15 + B ≥ 28 

B ≥ 28 – 15 

B ≥ 13cm 

B = 15cm 

 

Observação: de acordo com o DNIT (2006) espessura mínima das camadas de base e 

sub-base e de 15cm. 

 

(7,5 x 2) + (15 x 1) + (H20 x 1) ≥ 38 

15 + 15 + H20 ≥ 38 

30 + H20 ≥ 38 

H20 ≥ 38 – 30 

H20 ≥ 8cm 

H20 = 15cm 

 

Dessa maneira o pavimento ficou com a seguinte estrutura 15cm de Sub-Base, 15cm de 

Base e o revestimento de CBUQ de 7,5cm com um total de 37,5cm. 



 

 

 

Dimensionamento Intertravado 

 

Como no dimensionamento do pavimento com revestimento de CBUQ para dimensionar 

a espessura do revestimento de intertravado deve se determinar a espessura e o material da base 

e sub-base caso seja necessário a utilização de ambas para isso e necessário utilizar a tabela 2 

abaixo. 

 

Tabela 11– Espessura necessária de base puramente granular (Hbg) 

N° de Solicitações  

equivalente do eixo padrão de 8,2 toneladas 

(t) 

ESPESSURA DA BASE (Hbg) 

Valor do CBR 

2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 15 20 

10¹ 27 21 17                 

2 x 10³ 29 24 20 17               

4 x 10³ 33 27 23 19 17             

8 x 10³ 36 30 25 22 19             

                        

10⁴ 37 31 26 23 20             

2 x 10⁴ 41 34 29 25 22 17           

4 x 10⁴ 44 37 32 28 24 19     

Mínimo 15 

  

8 x 10⁴ 48 40 35 30 27 21 17     

                    

10⁵ 49 41 36 31 28 22 18     

2 x 10⁵ 52 44 38 34 30 24 19         

4 x 10⁵ 56 47 41 36 32 26 21         

8 x 10⁵ 59 51 44 39 34 28 23         

                        

10⁶ 60 52 45 40 35 29 23 16       

2 x 10⁶ 64 55 47 42 38 30 25 17       

4 x 10⁶ 68 58 50 45 40 33 27 19       



 

 

8 x 10⁶ 71 61 53 47 42 34 29 20       

                        

10⁷ 72 62 54 48 43 35 30 21       

Fonte – Prefeitura de São Paulo, 2004. 

 

De acordo com o valor do CBR adotado de 13% a espessura da camada Hbg e de 15cm. 

Para dimensionar a espessura das peças de intertravado também deve se utilizar o número de 

solicitações N = 10⁷ e consultar a figura 3, que mostra a altura das peças de intertravado que 

corresponde a 8cm de espessura com uma resistência de 35 a 50 Mpa. Também deve se 

considerar a altura do colchão de areia uniforme de 5 ± 2cm, ainda estando sem compactação 

NBR 15953 (2011), na figura 5 pode se ver os tipos de problema que se pode ter com o excesso 

ou falta de areia no colhão. 

 

Figura 26 – Colchão de areia do Intertravado, formas incorretas (A, B) e correta (C) 

Fonte – ABCP, 2015 

 

Com todos esses valores o dimensionamento do pavimento está concluído tendo se 15cm 

de base granular, 4cm de colchão de areia e 8cm de espessura para as peças de intertravado, 

dessa maneira tem se um pavimento com altura total de 27cm. 

 

Relação dos Benefícios do Intertravado e CBUQ 
 

Começando pela parte estética vai ser mostrado abaixo nas figuras de 6 a 11 pavimentos 

executados em alguns locais no Brasil com CBUQ e Intertravado com base nessas imagens 

vamos poder definir qual dos revestimentos apresenta uma aparência melhor. 



 

 

 

Figura 27 – Belo Horizonte / MG, Anel Rodoviário sentido Rio de Janeiro. 

Fonte - <https://commons.wikimedia.org> 

 

 

Figura 28 – Porto Alegre – RS, Av. Voluntários da Pátria 

Fonte – ABCP Pavimento Intertravado: Aplicação em Vias Urbanas, 2015. 

Nos pavimentos executados com CBUQ pode se notar que a um padrão na confecção do 

revestimento onde não apresenta formas e cores diferentes, necessitando de pintura para executar 

qualquer tipo de designer diferente (figura 8 e 10). 

 

 

Figura 29 – Pinhalzinho – SC, Rua Cuiabá 

Fonte – Prefeitura de Pinhalzinho, 2015. 

 



 

 

Nas figuras 8 e 9 pode se notar a diferença estética apresentada entre o CBUQ e o 

intertravado que forma figuras geométricas e faixas de pedestre com as próprias peças. 

 

 

Figura 30 – Blumenau – SC 

Fonte - <https://br.pinterest.com>, 2015. 

 

 

Figura 31 – Pinhalzinho – SC, Av. Belo Horizonte 

Fonte – Prefeitura de Pinhalzinho, 2015. 

 

Observou se que com a utilização do intertravado o pavimento apresenta uma melhor 

aparência estética, pois o mesmo pode ser assentado de várias maneiras diferentes, possui formas 

geométricas e cores variadas como, com isso pode ser executado desenhos utilizando as próprias 

peças sem que seja necessário a utilização de pintura após o assentamento do piso (figura 11 e 

12). 

 

Figura 32 – Blumenau – SC 

Fonte - <https://br.pinterest.com>, 2015. 



 

 

 

Figura 33 – Paginação de intertravado 

Fonte - <http://equipedeobra.pini.com.br>, 2015. 

 

Em um segundo momento temos a diferença do intertravado para CBUQ com relação ao 

meio ambiente, sustentabilidade e segurança foram feitos alguns estudos pela ABCP sobre o 

assunto. Sobre o meio ambiente o CBUQ por ser derivado do petróleo apresenta uma cor escura, 

por esse motivo ele retém mais calor e reflete menos luz ambiente. O intertravado por sua vez 

tem uma cor mais clara, com isso reflete mais luz ambiente e retém menos calor, sendo assim o 

ambiente apresenta uma sensação térmica menor em locais com revestimento de intertravado 

isso pode ser visto nas figuras 13, 14 e 15 abaixo. 

 

Figura 34 – Concreto x CBUQ 

Fonte – ABCP Pavimento Intertravado: Aplicação em Vias Urbanas, 2015. 

 



 

 

 

Figura 35 – Concreto x CBUQ 

Fonte – ABCP Pavimento Intertravado: Aplicação em Vias Urbanas,2015. 

 

Figura 36 – Diferença de calor dos revestimentos 

Fonte – ABCP Pavimento Intertravado: Aplicação em Vias Urbanas,2015. 

 

 O intertravado mais usual que são as peças de “brick” possuem uma permeabilidade de 

2% por metro quadrado (m²), por serem peças únicas assentadas para formar um só pavimento o 

revestimento de intertravado apresenta juntas que são rejuntadas com areia que por sua vez não a 

deixam impermeáveis sendo assim a água consegue penetrar vagarosamente pelas juntas 

correndo facilmente pelos drenos executados abaixo do revestimento. Já o CBUQ mais usual na 

maioria das vezes é constituído por uma camada única de concreto betuminoso compactado por 

rolo de pneus e é selado por camadas impermeáveis o mesmo não apresenta nenhuma 

permeabilidade que por sua vez prejudica o meio ambiente. Em uma questão de segurança para 

os motoristas nas vias revestidas com os materiais citados foi apresentado pela ABCP (2015) um 

comparativo na distância de frenagem de um automóvel em algumas velocidades diferentes em 

pista seca e molhada, comparando os valores da tabela 3 pode se observar que de acordo com 

que a velocidade do veículo aumenta, maior será a diferença de frenagem do veículo no 

pavimento revestido com CBUQ para o intertravado, um veículo na velocidade de 60 



 

 

quilômetros por hora (km/h) em um pavimento de intertravado úmido apresenta uma diferença 

de 5,4m menor que no CBUQ nas mesmas condições. 

 

Tabela 12 – Comparativo de frenagem: Pavimento Intertravado x CBUQ 

 

Fonte - ABCP Pavimento Intertravado: Aplicação em Vias Urbanas, 2015. 

 

Para o orçamento do serviço de pavimentação do estacionamento, foram adotados os 

valores das seguintes tabelas, (SETOP - MG) Secretaria de Estado de Transporte e Obras 

Públicas de Minas Gerais com os dados dessa tabela e os resultados de base, sub-base e 

revestimento do dimensionamento dos pavimentos, foi possível confeccionar a tabela 4 abaixo. 

 

Tabela 13 – Orçamentos da Pavimentação do Estacionamento Adotado. 

ORÇAMENTO INTERTRAVADO - REFERENCIA SETOP 

MATERIAL / SERVIÇO UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Base M³ 150 R$ 12,91 R$ 1.936,50 

Imprimação M² 1000 R$ 3,25 R$ 3.250,00 

Meio-Fio M 400 R$ 39,63 R$ 15.852,00 

Intertravado (aplicado) M² 1000 R$ 57,78 R$ 57.780,00 

TOTAL       R$ 78.818,50 

ORÇAMENTO CBUQ - REFERNCIA SETOP 

MATERIAL / SERVIÇO UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Sub-Base M³ 150 R$ 12,91 R$ 1.936,50 

Base M³ 150 R$ 12,91 R$ 1.936,50 

Imprimação M² 1000 R$ 3,25 R$ 3.250,00 

Meio-Fio M 400 R$ 39,63 R$ 15.852,00 



 

 

Pintura de Ligação RR-2C M² 1000 R$ 0,83 R$ 830,00 

Transporte Agregado DMT 0 a 10 km M³xKM 75 R$ 1,04 R$ 78,00 

Transporte Material Qualquer Natureza 

DMT acima 50km 
TxKM 150 R$ 0,42 R$ 63,00 

Transporte de CBUQ DMT 0 a 10km M³xKM 75 R$ 1,18 R$ 88,50 

CBUQ M³ 75 R$ 458,63 R$ 34.397,25 

TOTAL       R$ 58.431,75 

Fonte – O autor. 

O CBUQ apresenta um menor custo monetário de implantação, mesmo sendo necessário 

o uso de uma camada de sub-base para a infraestrutura, que no dimensionamento do intertravado 

foi dispensado devida as suas características de resistência estrutural (tabela 04). 

 

Tabela 14 – Orçamento de manutenção preventiva intertravado x CBUQ. 

ORÇAMENTO INTERTRAVADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA APÓS 5 ANOS - REFERENCIA 

SETOP 

MATERIAL / SERVIÇO 
UNIDAD

E 
QUANT. 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR TOTAL 

Calceteiro H 20 R$ 13,27 R$ 265,40 

Intertravado (aplicado) M² 200 R$ 31,37 R$ 6.274,00 

TOTAL       R$ 6.539,40 

ORÇAMENTO CBUQ MANUTENÇÃO PREVENTIVA APÓS 5 ANOS - REFERNCIA SETOP 

MATERIAL / SERVIÇO 
UNIDAD

E 
QUANT. 

VALOR 

UNITARI

O 

VALOR TOTAL 

Pintura de Ligação RR-2C M² 1000 R$ 0,83 R$ 830,00 

Transporte Agregado DMT 0 a 10 

km 
M³xKM 30 R$ 1,04 R$ 31,20 

Transporte Material Qualquer 

Natureza DMT acima 50km 
TxKM 75 R$ 0,42 R$ 31,50 

Transporte de CBUQ DMT 0 a 

10km 
M³xKM 30 R$ 1,18 R$ 35,40 

CBUQ M³ 30 R$ 458,63 R$ 13.758,90 



 

 

TOTAL       R$ 14.687,00 

Fonte – O autor. 

Porem a longo prazo o custo de manutenção preventiva do CBUQ pode ficar até 55% 

mais caro em relação a manutenção em um pavimento com revestimento de intertravado devido 

as seguintes diferenças de método executivo (tabela 05 e figura 16). 

 

Considerações Finais 
 

Conclui se que o intertravado apresenta várias características sustentáveis, de segurança, 

meio ambiente, estética, resistência e também um custo monetário a longo prazo cerca de 55% 

menor com relação ao revestimento de CBUQ, com isso o revestimento de intertravado 

apresenta um menor custo e maior benefício para a pavimentação de estacionamentos. 
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RESUMO: Todas as fôrmas têm como objetivo moldar as estruturas de concreto, dentro da área 

da construção civil. Elas são responsáveis pela obtenção de resistência da estrutura a ser 

moldada, pois se a mesma não estiver no formato estabelecido no projeto, pode trazer anomalias 

as estruturas, que vão colocar em risco a edificação. Elas são estruturas provisórias destinadas a 

dar formas ao elemento de concreto até que o concreto de solidifique. Na construção civil a mais 

utilizada é a forma de madeira, que tem vantagem de reaproveitamento, que é um fator 

econômico e quando falamos de engenharia, estamos falando automaticamente sobre corte de 

gastos. Mas existem outros elementos que podem ser usados como fôrmas, como por exemplo as 

fôrmas metálicas que são constituídas por metal, que leva algumas vantagens por ser um material 

mais leve e por esse motivo e muitos outros, as fôrmas metálicas estão ganhando espaço dentro 

da construção civil. Vamos comparar esses dois materiais e analizar qual leva vantagem em 

relação ao custo benefício.   

 

Palavras-chave:  Custo benefício, Fôrmas metálicas, Fôrmas de madeira 

 

ABSTRACT: All the formworks has as objective to shape concrete structures, inside civil 

construction area. They are responsible for obtaining molded structure resistance, because if this 

structure isn´t in the shape established in the project, it can bring anomalies to some structures 

that will put in risk the building. These are temporary structures destined to give form to 

concrete element until it gets solid. In civil construction, the most used is the wood formwork 

that has advantages as reutilization, an economic factor, when we talk about engineering we 

automatically talk about cut spending. But there are others elements that can be used as 

formworks, as example, metallic formworks, that are constitute by metal,  takes some 

advantages for being a lighter material and for many other reasons, the metallic formwork are 

gain space in civil construction. We´ll compare these two materials and analyze which one takes 

advantages in relation to cost benefit. 
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INTRODUÇÃO 

 

Existem vários tipos de fôrmas para a moldagem do concreto, e geralmente cada tipo de 

material tem um destino de uso já planejado para cada tipo de serviço. Na construção civil, as 

fôrmas tem papel extremamente importante, pois elas estão presentes desde a fundação até a 

última parte estrutural a ser implantada. Com o aumento na demanda de materiais de construção, 

a retirada de obra prima consequentemente aumenta de maneira absurda, prejudicando o meio 

ambiente. Querendo ou não, para construir é preciso às vezes sacrificar alguns elementos 

naturais da natureza, para obter na maioria das vezes materiais como escoras para lajes e fôrmas 

de madeira. Pensando nisso, alguns profissionais estão optando por materiais que não agridem 

de maneira intensa o meio ambiente. Incluindo as formas metálicas. 

 

Figura 01 – Dados estatísticos sobre consumo de madeira 

Fonte: http://www.florestal.gov.br 

 

Os dados mostram que o consumo de madeira de 2005 a 2014 cresceu significativamente 

em todo o Brasil e vai continuar a crescer nos próximos anos. O uso da madeira na construção 

civil é inevitável por algumas características como durabilidade do material, resistência para 

montagem de escoras e formato linear para confecção de formas. 

A construção civil está em grandes processos de inovações tecnológicas que estão facilitando a 

vida dos trabalhadores dentro do canteiro de obras. Com a adequação das fôrmas metálicas nas 

obras, muitos engenheiros estão optando pelo uso do metal em grande parte das construções, 

http://www.florestal.gov.br/


 

 

pelo fato de ser um material leve e que têm uma boa durabilidade em relação a outros tipos de 

materiais. 

 

Figura 02 – Evolução da participação dos principais setores consumidores finais (%) 

Fonte: Instituto Aço Brasil 

 

Esses dados indicam que a construção civil é a área que mais consumiu material metálico 

de 2006 a 2013. Isso mostra que a utilização desse material tem proporcionado às obras 

resultados satisfatórios, com grande percentual em todo o Brasil.  

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Fazer a comparação de custo benefício entre as fôrmas de madeira e as fôrmas metálicas. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Comparar a viabilidade da utilização da fôrma de madeira para fazer a moldagem das 

estruturas de concreto na construção civil 

- Mostrar as vantagens e benefícios que cada tipo de material proporciona em relação ao 

custo. 

Metodologia 

 

O estudo foi realizado em obras que estão em fase de concretagem  montagem das 

fôrmas de madeira e fôrmas metálicas, na cidade de Cristalina – GO, com cerca de 53.300 



 

 

habitantes e tem um área de 6.160,722 km², situada no Centro Oeste de Goiás, a 131 km de 

Brasília – DF. 

 

Figura 03 – localização de Cristalina – GO 

Fonte: radios.ebc.com.b 

 

Materiais e Métodos 

 

O estudo foi realizado da seguinte forma: 

Primeiro foi feito um pedido de autorização de acompanhamento na construção das fôrmas de 

madeira em uma obra local. Depois disso, foram feitas anotações de como os materiais eram 

usados e qual era o valor estimado para cada m² de fôrma. Do mesmo modo, foram coletados  

 

alguns dados de custos de materiais metálicos para confecção das fôrmas por m². Os dados 

foram reunidos e analisados em forma de comparação de custos, com o objetivo de apresentar o 

material com maior custo benefício.  

 

Resultados e Reflexões 

 

Comparação de custo do uso das fôrmas de madeira 

 

O estudo da diferença dos custos foi feito de uma forma bem detalhada. Com base em 

preços analisados em lojas de construção, e comparando o preço de cada material que é utilizado 

em cada tipo de fôrma. Para as fôrmas de madeira, alguns materiais como pregos e agulhas para 

travamentos foram adicionados no orçamento.  



 

 

 
Figura 04 – fôrmas de madeira 

Fonte: vivercon.com.br 

 

A figura 04 mostra a fôrma de madeira para moldagem das vigas da construção, com 

escoramentos feitos de madeira também. Seu material não é de alta resistência, mas é ideal para 

esse tipo de serviço. 

Tabela 01 – custo do m² da fôrma de madeira 

 

 

INSUMO 

 

UNIDADE 

 

QUANT. 

CUSTO POR 

UNIDADE 

 

TOTAL 

 

Tábua de 

Pinho (3m) 

 

M² 

 

1 

 

R$ 30,00 

 

R$ 30,00 

 

Sarrafo 7cm 

 

M 

 

5 

 

R$ 1,90 

 

 

R$ 9,50 

 

Prego 17x27 

 

Kg 

 

0,1 

 

R$ 9,00 

 

R$ 9,00 

 

Agulha 

 

Unid. 

 

2 

 

R$ 2,00 

 

R$ 4,00 

 

Mão de obra 

 

Hora 

 

0,5 

 

R$ 19,00 

 

R$ 9,50 



 

 

(servente) 

 

Mão de obra 

(carpinteiro) 

 

Hora 

 

0,5 

 

R$ 10,00 

 

R$ 5,00 

 

TOTAL 

    

R$ 67,00 

Fonte: o autor 

 

Comparação de custo do uso da fôrma metálica 

 

 

  Figura 05 – Formas metálicas para concreto 

Fonte: www.spall.ind.br  

 

Como observado, as fôrmas metálicas ganham vantagem em relação ao seu custo que são 

bem mais em conta que as fôrmas de madeira. Os dados a seguir apresentam valores obtidos por 

meio de orçamentos em lojas de construção. 

Tabela 02 – custo do m² da fôrma metálica 

 

INSUMO 

 

UNIDADE 

 

QUANT. 

 

CUSTO POR 

UNIDADE 

 

TOTAL 

Fôrma metálica  

M² 

 

1 

 

R$ 1,20 

 

R$ 1,20 

http://www.spall.ind.br/


 

 

Travamento da 

fôrma 

 

Unid. 

 

4 

 

R$ 0,30 

 

R$ 1,20 

Mão de obra 

(Ajudante) 

 

Hora 

 

0,35 

 

R$ 10,00 

 

R$ 3,50 

Mão de obra 

(Profissional) 

 

Hora 

 

0,35 

 

R$ 20,00 

 

R$ 7,00 

 

TOTAL 

    

R$ 12,90 

Fonte: o autor 

Comparando as tabelas 01 e 02 podemos observar que o custo da fôrma de madeira é 

bem maior que a fôrma metálica. 

 

Figura 05 – Diferença de custos: fôrmas de madeira x fôrmas metálicas 

Fonte: o autor 

 

Resumo das comparações em relação ao seu custo benefício 

 

Os resultados das comparações ficaram da seguinte forma: em relação aos resíduos, as 

formas de madeira apresentam um grande volume de recortes, aumentando os resíduos. Já as 

fôrmas de metálicas deixam um baixo volume de resíduos por conta da sua melhor exatidão de 

medidas. O tempo de execução por m² da fôrma de madeira é de 50 minutos e as fôrmas 

metálicas gastam 35 minutos para serem feitas.  Em relação ao transporte, as fôrmas de madeira 



 

 

levam vantagem por serem mais leves que as metálicas. As fôrmas de madeira podem ser 

reaproveitadas numa média de 3 vezes, enquanto as metálicas podem ser reaproveitadas até 100 

vezes. Por fim, o custo benefício das fôrmas metálicas levam vantagem com cerca de 60% em 

relação às fôrmas de madeira. 

 

Considerações Finais 

 

Graças à comparação de custo benefício entre as fôrmas de madeira e as fôrmas 

metálicas, chegamos a algumas conclusões comprováveis. Pode-se dizer que as fôrmas de 

madeira são recomendadas para obras de médio e pequeno porte, com resultados satisfatórios 

para a construção e os colaboradores. Já as formas metálicas são recomendadas para obras de 

grande porte, como prédios e grandes edifícios.  

Pode-se concluir que o custo benefício das fôrmas metálicas é maior que as fôrmas de madeira. 

Mas também isso varia de acordo com a necessidade da construção. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em geral considera-se que o mecanismo de ação dos inseticidas atua sobre os insetos do 

mesmo modo como atuam sobre os animais superiores. 

Os insetos possuem um organismo menos complicado que os mamíferos; não possuem 

pulmões; fígado e sistema cardiovascular; possuem apenas um tipo de nervo bioquímico, 

enquanto os mamíferos possuem três. Ainda conseguem uma alta resistência a anoxia (falta de 

oxigênio no cérebro). 

A classificação dos inseticidas de acordo com os sintomas produzidos nos insetos é 

difícil de ser obtida. A penetração e a quantidade de inseticida consumido pelo organismo altera 

bastante a resposta da ação inseticida. 

De um modo geral pode se estabelecer que os inseticidas orgânicos sintéticos atuam sobre o 

sistema nervoso do inseto e os sintomas apresentados obedecem a quatro estágios: excitação, 

convulsão, paralisia e morte. 

A maioria dos inseticidas atua sobre o sistema nervoso. Tal fato deve-se a uma 

sensibilidade especial, pois mesmo com o rompimento temporário do sistema nervoso, os danos 

são irreversíveis. 

A célula nervosa é denominada Neurônio e apresenta um filamento longo, Axônio, 

através do qual o impulso nervoso é transmitido de neurônio a neurônio ate atingir um músculo, 

glândula ou a pele. 

 

OBJETIVO 

                                                 
1
 Agronomia. 

2
 Agronomia. 

3
 Agronomia. 



 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a ação dos inseticidas                          químicos sobre 

o sistema nervoso dos insetos.  Em especial a apresentação detalhada do que ocorre na sinapse 

e nos neurônios transmissor e receptor. 

Não abordaremos assuntos como, por exemplo: a origem dos inseticidas, o modo de aplicação 

dos mesmos, dose letal, contaminação ambiental – solos, cursos d’água, inimigos naturais ou 

quaisquer outros organismos vivos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi baseada em bibliografias a partir de matérias publicada em artigos e 

teses. Trata-se de uma revisão de literatura, a qual está sendo realizados por acadêmicos do 4ª 

período de Agronomia, da Faculdade Finom. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O ponto de contato entre neurônios é a sinapse. Para que o impulso nervoso seja 

transmitido e determine uma reação é necessário que esse impulso passe através de várias 

sinapses.  

Nestas sinapses há uma determinada substância química que permite esta transmissão, 

chamadas de neurotransmissor como a acetilcolina.Podemos dizer que a transmissão do impulso 

nervoso passa por dois processos diferentes. Um elétrico que é através do axônio e um químico 

através da sinapse. 

A transmissão química do impulso nervoso se dá na sinapse que é o ponto de encontro de 

um neurônio emissor e um neurônio receptor que tem estes nomes por causa da direção do 

impulso nervoso.  

Até este ponto a transmissão se dá por impulso elétrico. A partir deste momento, na 

sinapse, a fim de passar de um neurônio para outro, entram em atividades neurorreceptores 

químicos que permitem o deslocamento do impulso nervoso de um neurônio para outro. 

Um neurônio não chega a ficar em contato com outro neurônio. Existe um espaço entre 

eles chamado de espaço ou fenda sináptica que é onde os neurotransmissores realizam sua 

atividade. 



 

 

O mecanismo de ação dos inseticidas sobre estes neurotransmissores é uma forma de 

classifica-los. 

1. NEUROTÓXICOS QUE ATUAM NA TRANSMISSÃO SINÁPTICA 

      - INIBIDORES DA ENZIMA ACETILCOLINESTERASE (AChE) – 

Os impulsos nervosos são transmitidos de um neurônio a outro até chegar à célula a ser excitada, 

pode ser uma celular muscular, glandular ou outra. Estes impulsos são transmitidos através de 

uma enzima-neurotransmissora, a Acetilcolina (ACh) que sai do neurônio para a sinapse 

permitindo a transmissão do impulso. 

Após esta excitação ser realizada a Acetilcolina precisa retornar para o interior do 

neurônio onde a célula nervosa volta ao estado de repouso podendo, novamente, ser excitada. 

Quem faz este retorno é outra enzima a Acetilcolinesterase que quebra a Acetilcolina em Colina 

+ Acetato. Dentro do neurônio se unem novamente em Acetilcolina ficando pronta para nova 

transmissão. 

Os organofosforados e carbamatos atuam ligando-se à enzima Anticolinesterase inibindo 

sua ação resultando em acúmulo de Acetilcolina na sinapse causando hiperexcitabilidade devido 

à transmissão contínua e descontrolada de impulsos nervosos: incluem tremores, convulsões e, 

eventualmente, colapso do sistema nervoso central e morte.  

Há uma paralisação dos músculos, principalmente os intercostais, impedindo a respiração 

e provocando a morte devido à ausência de oxigênio no cérebro. 

De forma semelhante a outros inseticidas, os carbamatos aumentam a taxa respiratória 

em 4 - 5 vezes o normal, dando também uma perda de água e é determinado pela intensa 

hiperatividade dos insetos. Há uma verdadeira exaustão do organismo sendo primeiramente 

consumidos os carbohidratos e posteriormente as gordurasNos organofosforados, a ligação é 

bem mais forte e praticamente irreversível enquanto que nos carbamatos ela é reversível, 

podendo haver uma recuperação do inseto. 

Esta reversibilidade pode ocorrer pela capacidade que os insetos têm de permanecer um 

certo tempo em anóxia, período em que a reversão do efeito inseticida pode vir a ocorrer pela 

detoxificação rápida. 

 

2. INSETICIDAS QUE ATUAM NOS RECEPTORES DE ACETILCOLINA 

- AGONISTAS (ANÁLOGOS) DA ACETILCOLINA  (ACh)- 



 

 

É o grupo dos neonicotinóides descobertos a partir da molécula de nicotina 

(Imidaclopride, Acetamipride, Nitempiram, Tiametoxam, Clotianidina, Dinotefurano e 

Tiaclopride). 

Os neonicotinóides imitam o efeito da Acetilcolina e competem com ela. Esta ligação é 

persistente, pois os neonicotinóides são insensíveis à ação da acetilcolinesterase (AChE). A 

acetilcolinesterase degrada moléculas de acetilcolina, mas não consegue degradar as moléculas 

de neonicotinóides.  

Desta forma mantém ativação permanente da acetilcolina causando  hiperexcitabilidade do 

sistema nervoso central devido à transmissão contínua e descontrolada de impulsos nervosos.  

Embora atuem de modo totalmente distinto dos organofosforados e carbamatos, os sintomas 

resultantes da intoxicação são semelhantes e incluem tremores, convulsões e, eventualmente, 

colapso do sistema nervoso central e morte. 

 

3. INSETICIDAS QUE ATUAM NOS RECEPTORES GABA 

ANTAGONISTAS DE CANAIS DE CLORO MEDIADOS POR GABA (FENILPIRAZÓIS 

EX. FIPRONIL). 

 

Sabe-se que antagonizam a ação do neurotransmissor inibitório, GABA (ácido gama 

amino butírico) impedindo que após a transmissão de um impulso nervoso, se desencadeie o 

processo de inibição restabelecendo o repouso do SNC. 

Em uma situação normal o GABA permite um aumento na permeabilidade da membrana aos 

íons cloro para dentro da célula nervosa, o que desencadeia o mecanismo de retorno ao repouso 

do sistema nervoso após ser excitado. 

Os fenilpirazóis afetam este mecanismo, impedindo a entrada dos íons Cl- no neurônio e 

assim antagonizando (= revertendo) o efeito "calmante" de GABA.  

O bloqueio da ação inibitória provocado por estes inseticidas resulta em hiperexcitabilidade do 

SNC.  Os sintomas de intoxicação se assemelham aos fosforados e carbamatos. 

 

4. INSETICIDAS QUE ATUAM NA ACETILCOLINA E NOS RECEPTORES GABA 



 

 

As Spinosinas foram descobertas em 1975 por Lacey e Goodfellow que descreveram 

isolados de cana de açucar triturado onde se desenvolviam hifas rosa-amarelado com esporos 

revestido por filamentos em uma destilaria de rum desativada nas Ilhas Virgens, Caribe. 

São bactérias do grupo dos Actinomicetos também chamados de Actinobactérias que se 

apresentam com uma organização filamentosa, ramificada produzindo esporos semelhantes aos 

conídios de fungos, mas não são fungos.Muitas vezes são classificados como fungos por estas 

características. 

Spinosad é um inseticida baseado na fermentação da bactéria Saccharopolyspora spinosa. 

Têm um novo modo de ação baseado na segmentação das ligações nos receptores de acetilcolina 

diferente das atividades dos outros inseticidas, pois causam rompimento da neurotransmissão de 

acetilcolina. Também tem efeitos secundários sobre o ácido gama-amino-butírico (GABA). 

Spinosad não provoca resistência cruzada a qualquer outro inseticida conhecido. 

 

4. NEUROTÓXICOS  QUE ATUAM NA TRANSMISSÃO AXÔNICA- 

MODULADORES DE CANAIS DE SÓDIO (PIRETRÓIDES) – 

 

Existem dois tipos de piretróides, os do tipo I (ex. permetrina),  que à semelhança do 

DDT apresentam um coeficiente de temperatura negativo, ou seja, a atividade inseticida destes 

produtos aumenta à medida que a temperatura diminui.  Ao contrário, os piretróides do tipo II  

(ex.  Cipermetrina, deltametrina, etc.) tem um coeficiente de temperatura positivo. 

A célula nervosa é controlada eletricamente e sua polarização e despolarização está na 

dependência da entrada e saída de Na e K. Quando a célula é excitada este impulso nervoso se 

transmite pelas alterações, dentro e fora do axônio, das cargas negativas e positivas. Os 

piretróides (tipo I e II) mantém uma entrada permanente de Na na célula deixando-a  sempre 

excitada, não entrando em repouso sendo mais intenso no tipo II. 

 

EVENTOS AXÔNICOS NA CONDUÇÃO DO ESTÍMULO EXCITATÓRIO 

 

A membrana do axônio é permeável a K+ quando em repouso e impermeável a Na+, 

portanto a membrana do axônio permanece polarizada no estado de repouso com potencial 

próximo ao potencial de equilíbrio do K+ (-50 a -70 mV). 



 

 

Mediante estímulo, os canais de K da membrana se fecham e os de Na se abrem 

permitindo um fluxo de Na para o interior da célula despolarizando-a até atingir um potencial 

próximo ao potencial de equilíbrio do Na. 

Quando esse “potencial de ação” é atingido no desencadeamento de um estímulo, os 

canais de Na se fecham novamente e os K vão lentamente se abrindo até ser restabelecido o 

potencial elétrico de repouso (membrana polarizada). 

A bomba de Na-K transporta o excesso de Na do interior para o exterior do axônio, e K do 

exterior para o interior do mesmo restabelecendo o equilíbrio químico da célula no estado de 

repouso. 

O impulso transmitido se propaga ao longo do axônio até atingir a extremidade do 

mesmo, onde a transmissão passa de elétrica a química. 

EVENTOS SINÁPTICOS NA CONDUÇÃO DO ESTÍMULO EXCITATÓRIOSinapse é a 

fenda que separa duas células nervosas intercomunicantes. 

A transmissão do impulso nervoso deve atravessá-la para que se propague, o que é 

conseguido através da liberação de neurotransmissores na membrana pré-sináptica. 

Esses neurotransmissores migram pela fenda sináptica e atingem receptores específicos na 

membrana pós-sináptica onde desencadeiam novos potenciais de ação. Canais de Ca++ na 

membrana pré-sináptica modulam a liberação das vesículas com neurotransmissor na sinapse. 

Principais neurotransmissores em insetos, de importância para o controle químico deles: 

 Acetilcolina: neurotransmissor excitatório, presente no sistema nervoso central de 

insetos. 

 Ácido gama aminobutírico (GABA): neurotransmissor inibitório, presente no sistema 

nervoso central de insetos e junções neuromusculares. 

 

ESTÍMULO INIBITÓRIO: 

 

Estímulo inibitório leva a uma hiperpolarização da membrana do axônio através do fluxo 

de íons Cl- para o interior da membrana do axônio via canais de Cl. Efeito inibitório bloqueia o 

excitatório e o neurotransmissor envolvido em sinápses inibitórias é o GABA.  

Os neurotransmissores se difundem pela fenda Sináptica ligando-se em receptores 

específicos na Membrana Pós-Sináptica abrindo os Canais permitindo a entrada e saída de íons 



 

 

Na e K causando uma despolarização neste ponto que vai se deslocando por todo o 

neurônio até o próximo Botão Terminal, transmitindo assim, a mensagem através de novas 

ondas elétricas. 

Os íons Na e K estão se deslocando de um local mais concentrado para um menos 

concentrado. Neste instante ocorre uma Despolarização da membrana pela maior entrada de Na e 

maior saída de K. Com isto o interior fica (+) e o exterior fica (-). 

Inicialmente as forças que geram a entrada de Na para a célula são maiores que as forças que 

tendem a liberar K para o exterior da célula e posteriormente vão mudando conforme o Potencial 

de Membrana vai aumentando 

Os canais de Na se abrem permitindo a entrada dele (-40mv). Logo depois os canais de K 

se abrem (-10mv). Quando chega em + 40mv os canais de Na se fecham e inicia o processo de 

Repolarização. Continua saindo K da célula e retorna ao Potencial de Repouso até os canais de 

K se fecharem e voltar a -70mv. 

Os sintomas de intoxicação de insetos por piretróides desenvolvem-se rapidamente, 

resultando em transmissão de impulsos repetitivos e descontrolados, hiperexcitabilidade, perda 

de postura locomotora ("knockdown“), paralisia e morte. 

Estes sintomas de envenenamento demonstram que os piretróides atuam primeiramente 

no sistema neuromuscular. 

A atividade letal dos piretróides parece envolver ações no sistema nervoso central e periférico, 

enquanto que o efeito knockdown é provavelmente produzido por intoxicação periférica. 

A incorporação do grupo ciano (como por exemplo, na cipermetrina, cialotrina, 

lambdacialotrina) está associado a um aumento da atividade inseticida. 

 

CONCLUSÃO 

 

Espera-se que através da apresentação do trabalho seja demonstrada de forma clara a 

ação dos inseticidas químicos sobre os insetos. De modo que as pessoas presentes ao evento, que 

despertarem interesse sobre o assunto possam vê de uma maneira mais técnica como ocorre os 

estágios de excitação, convulsão, paralisia e morte dos insetos afetados por inseticidas. Além de 

buscar alcançar resultados no mínimo satisfatórios no que diz respeito ao entendimento do 

público presente, sobre o conteúdo abordado e apresentado. Observar as reações dos 



 

 

participantes e buscar despertar o interesse de todos sobre a importância de se saber como agem 

os produtos químicos em geral que utilizamos em nosso dia-a-dia, independente se são de uso 

doméstico ou utilizados em larga escala. Portanto, espera-se que o tema abordado possa 

contribuir de maneira positiva em relação aos conhecimentos do público participante. 
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RESUMO: O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) foi criado para apoiar às equipes 

Saúde da Família (EqSF), tornando o serviço oferecido pela Atenção Básica mais integral. 

Assim, o objetivo do estudo foi avaliar, por meio dos dados do e-SUS e do IBGE se há 

necessidade de implantação do NASF no município de Paracatu-MG. Foram coletados, durante o 

período de dezembro de 2015 à janeiro de 2016, através do e-SUS o número de 

acompanhamentos de hipertensos, diabéticos e saúde mental, e pelo IBGE, a pirâmide etária. A 

quantia de idosos cadastrados acompanhados pela ESF foi coletada nas ESF. Os idosos 

correspondem à maior parte de acompanhamentos (58%), seguidos de hipertensos (32%) e 

diabéticos (09%). Saúde mental, com menor destaque, teve apenas 1%. Devido o município 

apresentar demanda que necessita de cuidados integrais e mais resolutivos, de maneira 

multidisciplinar, é necessário a implantação do NASF. 

 

Palavras-chave: NASF, implantação, Atenção Básica 

 

ABSTRACT: The Support Center for Family Healthcare (NASF) was created to support the 

teams of the Family Healthcare (EqSF), making the service offered by the Primary Health Care 

more integral. The objective of this study was to evaluate, by means of data from e-SUS and 

IBGE if there is the need of implementation NASF in Paracatu, Minas Gerais. It was collected, 

from December 2015 to January 2016, through e-SUS the number de of medical supervision of 

hypertensive, diabetic patients and mental health and through IBGE, the age structure of the 

municipality. The amount of registered elderly assisted by the ESF was collected in the ESF. 

The elderly correspond to the majority of follow-ups (58%), followed by hypertension (32%) 

and diabetes (09%). Mental health, with less prominence, had only 1%. Because of the 

municipality demands the need of comprehensive and more resolute care, in a multidisciplinary 

way, the implementation of NASF is required. 

 

Keywords: NASF, Implementation, Primary Health Care. 
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INTRODUÇÃO 

 

Baseando-se na lei 8.080/90, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado com o desígnio 

de auxiliar qualquer indivíduo indistintamente, analisa as características e necessidades de cada 

um; oferecendo cuidados de prevenção, promoção até a reabilitação, acompanha o indivíduo ou 

vários continuamente e oferta serviços e profissionais diversificados para isso (BRASIL, 1990). 

O SUS inclui, no seu contexto de ações, a Atenção Primária à Saúde (APS), que engloba 

da promoção até a recuperação da saúde, com o olhar além do indivíduo em si, observando-o no 

meio em que vive e suas questões sóciocultural, sendo o primeiro serviço que o cidadão tem 

acesso. Chama a atenção mais para as práticas preventivas do que para as curativistas 

(ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2008).  

A Estratégia Saúde da Família (ESF) surgiu em 1994 colocando em prática a APS no 

território brasileiro. Ela veio como forma de mudar o trabalho realizado na saúde com o foco 

individual e de cura para um serviço com as famílias. O trabalho é desenvolvido por um médico, 

técnico de enfermagem, enfermeiro e agentes de saúde (ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 

2008, BRASIL, 2010).  

Rouquayrol e Almeida Filho (2003) citado por Brasil (2014a), descreve que as alterações 

nas necessidades da população referentes à saúde são constantes. Cada território apresenta uma 

carência em saúde diferente, portanto precisa de serviços que atendam a essas carências trazendo 

resolução a elas.  

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) nasceu em 2008, por intermédio da 

Portaria GM154/08 para andar em conjunto com a ESF e fortalecer ainda mais o conhecimento 

do território trabalhado e a unificação dos serviços já existentes na rede, além de aumentar a 

extensão, os objetivos e a resolução do que é executado pela Atenção Básica (AB) (BRASIL, 

2008).  

A Portaria de criação do NASF explica que ele deve ser composto por uma equipe 

multidisciplinar com quantia mínima determinada de acordo com a modalidade implantada no 

município e o profissional é escolhido pelo gestor conforme as peculiaridades que necessitem de 

maiores cuidados no município. Dentre as escolhas profissionais, encontram-se: farmacêutico, 

psicólogo, educador físico, assistente social, fonoaudiólogo, psiquiatra, nutricionista,terapeuta 

ocupacional, acupunturista, fisioterapeuta, pediatra, ginecologista, homeopata, geriatra 

(BRASIL, 2008).  



 

 

Paracatu não possui ainda um programa de saúde que apoie os cidadãos integral e 

coletivamente, fugindo das práticas somente curativistas observadas na cidade. Caso o NASF 

seja implantado no município de Paracatu apoiará o serviço já prestado pelas ESFs, visto que 

aumentará a equipe multidisciplinar e fortalecerá ainda mais os serviços de atenção à saúde 

podendo dar maior resolutividade nos atendimentos prestados.  

A prioridade no NASF é o coletivo, o que colabora para extensão das práticas oferecidas 

à população. O trabalho de promoção e prevenção (em todos os níveis de atenção) e educação 

em saúde, prestado pelo NASF contribui pela melhoria da qualidade de vida da população bem 

como é capaz de diminuir incidência de doenças específicas no município e as consequências 

que estas podem causar nos indivíduos já doentes. Essas práticas, quando seguidas, contribuem 

para diminuição de gastos do setor público com práticas curativistas. 

Os atendimentos realizados em equipe, os quais agregam saberes, também trazem 

benefícios aos assistidos, pois torna o serviço mais amplo, aumentando ainda mais sua eficácia e 

eficiência.  

O presente estudo tem por objetivo averiguar se há a necessidade da implantação do 

NASF no município de Paracatu-MG, de acordo com os dados epidemiológicos e populacionais 

encontrados no e-SUS e IBGE. A implantação desse programa em um município é capaz de 

trazer diversos benefícios para uma população, pois complementa os serviços oferecidos pelas 

ESFs com uma equipe variada de profissionais que apoiam os cidadãos integral e coletivamente, 

além disso, aumenta a resolução dos casos, não observando apenas as práticas curativistas. 

 

Objetivos 
 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar, por meio dos dados do E-SUS e do IBGE se há necessidade de implantação do 

NASF no município de Paracatu-MG.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 Colher dados populacionais através do IBGE; 



 

 

 Coletar dados epidemiológicos através do E-SUS; 

 Identificar as demandas epidemiológicas prevalentes; 

 Analisar se os dados epidemiológicos e populacionais encontrados no município apresentam 

necessidade para implantação do NASF no município.  

Metodologia 

 

O município de Paracatu-MG, segundo o IBGE (2014), localiza-se no Noroeste mineiro, 

divisa ao Sul com os municípios de Guarda-Mor e Vazante, ao Norte com Unaí, a Oeste com 

Cristalina e a Leste com Lagoa Grande e João Pinheiro. Localiza-se a 500 km de Belo-

Horizonte, a capital de Minas e a 220 km da Capital Federal, Brasília. Apresenta um de território 

de 8.229, 592 Km
2
. 

No censo do IBGE de 2010, Paracatu apresentou uma população de 84.718 hab. e 

densidade demográfica de 10,29 hab./km
2
. A estimativa populacional em 2015 é de 91. 027 hab. 

A cidade possui IDHM de 0, 744, sendo este considerado alto, fazendo-a ocupar a 48ª posição 

em relação aos municípios mineiros(IBGE, 2014). 

Em Paracatu constam 167 estabelecimentos de saúde, sendo apenas 36 públicos. Dentre 

eles incluem um hospital geral, um CAPS, 16 Centros de Saúde/Unidades Básicas, 04 Postos de 

Saúde, um Centro de Hemodiálises (BRASIL, 2015a). 

Foi desenvolvida uma pesquisa do tipo quantitativo-descritivo, do subtipo avaliação de 

programa. A pesquisa quantitativo-descritiva tem a função de avaliar programas, analisar ou 

delinear aspectos de fenômenos ou fatos ou isolar variáveis chaves ou principais. São 

empregados métodos quantitativos com o propósito de colher dados ou amostras sobre 

programas e populações (TRIPODI et al., 1975 apud MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Para a coleta dos dados populacionais foram utilizadas informações do IBGE, no caso, a 

pirâmide etária do município e a quantia de deficientes motores, mentais/intelectuais, auditivos e 

visuais. O IBGE é um órgão comandado pelo governo federal com nexo ao Ministério do 

Planejamento, Gestão e Orçamento e fornece informações de todo o Brasil referente à educação, 

saúde, economia, população e indicadores. Mostra a realidade do país (IBGE, 2015).  

Já na pesquisa epidemiológica do município foram colhidas informações do e-SUS AB. 

O e-SUS é um programa de informatização do governo que substitui o Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB). Foi estrategicamente criado pelo Ministério da Saúde reorganizando as 



 

 

informações que dizem respeito à saúde nacionalmente. A população é mais bem atendida 

quando se lança mão da informatização (BRASIL, 2012b). No relatório de acompanhamento 

fornecido pelo e-SUS foram coletados dados referentes à quantia de diabéticos, hipertensos e 

saúde mental. Este relatório deu os dados referentes a quantia de atendimentos feitos a esse 

público.  

A informação referente a quantia de idosos acompanhados foi colhida direto dos PSFs 

por não constar no relatório de acompanhamento. Para esta coleta foi necessário um pedido de 

autorização para coleta de dados, conforme o apêndice A. Apenas no PSF do Paracatuzinho foi 

necessário um pedido de autorização à Coordenadora da Atenção Primária do Município, 

mostrado no apêndice B.  

Cada uma das ESFs e UBSs fornece um relatório e-SUS. São elas: PSF Primavera, PSF 

Paracatuzinho, PSF Santana e Arraial D’Angola, PSF Vila Mariana, PSF São João Evangelista, 

PSF Bela Vista, PSF Bairro Prado, PSF Aeroporto, PSF Amoreiras, Posto de Saúdo Novo 

Horizonte, Centro de Atenção Integral Saúde PSF, Centro de Saúde da Família JK, Centro de 

Saúde Família Alto do Açude e Centro de Saúde Família Chapadinha.  

A obtenção dos relatórios se deu por meio da Secretaria de Saúde de Paracatu-MG, sendo 

dispensada autorização para este fim. O material foi colhido nos meses de dezembro de 2015 e 

janeiro de 2016 foi referente aos meses de janeiro a dezembro de 2015. Os dados obtidos foram 

transformados em gráficos no formato barras e pizza, manipulados no programa Excel 2007 do 

software Windows 7 Starter. 

 

Resultados e Reflexões 
 

Foram realizadas duas visitas a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paracatu-

MG para coleta dos dados e-SUS e uma visita as ESFs para esclarecer sobre a pesquisa e deixar 

o pedido de autorização para recolhida de informações referente à quantia de idosos e outra após 

um tempo, este conforme as ESFs faziam a contagem dos números, sendo que na última visita 

apenas nove ESFs repassaram a quantia. O restante alegou a impossibilidade do repasse da 

informação devido problemas de redistribuição de área de abrangência da ESF, falta de agentes 

de saúde e remanejamento de enfermeiras. 



 

 

No início do ano de 2015 a cobertura estimada da população por equipes SF, de acordo 

com Brasil (2012) era de 56,06% com 14 equipes implantadas, e ao fim de 2015 a cobertura 

passou a ser de 60,07%, com 15 equipes em funcionamento. Caso implantado, o NASF prestaria 

retaguarda a essas ESF, atendendo, portanto a 60,07% da população.  

Os resultados estão representados abaixo, conforme o obtido nos dados colhidos e 

demonstram a necessidade de se implantar o NASF no município.  

 

 

Figura 1 - Quantidade mensal dos acompanhamentos de hipertensos feitos pelas ESFs de Paracatu- MG. 

FONTE: Brasil (2015b) 

 

A figura 1 mostra que nos meses março (2299 acompanhamentos), fevereiro (2048 

acompanhamentos) e setembro (1962 acompanhamentos) houve maior quantidade de 

acompanhamentos de hipertensos e no mês de dezembro (710 acompanhamentos) ocorreu um 

alto declínio nessa quantidade.  

Apesar de altos esses números, levando em conta que esse resultado abrange os 

acompanhamentos de hipertensos feito por todas as ESFs de Paracatu, a realidade de hipertensos 

na população paracatuense sugere que os dados podem não estar sendo totalmente computados 

devido a cobertura e/ou adesão aos cuidados e tratamento nessa população ainda não estarem 

totalmente suficientes.  

A HAS tem destaque dentre as DCNT, sendo um problema de Saúde Pública no mundo. 

Ela acaba trazendo mudanças na vida dos hipertensos em vários aspectos, como o social, o 



 

 

econômico e a saúde mental além da possibilidade de agravar-se ao longo do tempo e das 

intercorrências de emergência devido à deficiência no auto cuidado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007 apud BERARDINELLI; GUEDES; ACIOLI, 2013). 

Rapsomanikie colaboradores (2014) e American Heart Association (2013) citado por Andrade e 

colaboradores (2015), afirmam que a Hipertensão Arterial (HA) é corresponsável por óbitos e 

por desenvolver doenças cardiovasculares.  

Seu controle não é fácil e o fato de ser uma doença crônico-insidiosa faz com que as 

pessoas não adiram ao tratamento (JESUS, 2008 apud BARRETO; MARCON, 2013).   

O NASF, como estratégia potente para ampliação das diversas ações e abrangências das 

ESFs e sua resolução, cria espaços para produzir novos saberes e ampliar a clínica. Essa 

ampliação da clínica formando grupos na comunidade facilita a troca de saberes facilitando 

assim a prevenção e busca ativa de doenças como a HAS (MÂNGIA; LANCMAN, 2008 apud 

MACIEL et al., 2015).  

 

Figura 2 - Quantidade mensal dos acompanhamentos de diabéticos feitos pelas ESFs de Paracatu- MG. 

FONTE: Brasil (2015b) 

 

Conforme o exposto na figura 2, no primeiro trimestre do ano de 2015 houve maior 

quantia de acompanhamentos de diabéticos (janeiro, 594; fevereiro, 528 e março, 568 

acompanhamentos) com queda de acompanhamentos nos outros trimestres, em especial no mês 

de dezembro (185 acompanhamentos). Também por ser uma somativa dos acompanhamentos 

que todas as ESFs em estudo realizaram aqui pode s levantar a hipótese da alimentação dos 



 

 

dados ser baixa se considerarmos o número de possíveis diabéticos que não fazem 

acompanhamento e/ou tratamento ou que ainda permanecem sem diagnóstico.  

Sabe-se que o número de diabéticos tende a crescer mundialmente. De acordo com IDF 

(2013) e Lober (2014) citados por Lade (2015), mais de 382 milhões de pessoas são diabéticas e 

a previsão para 2035 é de 592 milhões em todo o mundo. E ainda segundo IFD (2013) citado por 

Almeida-Pititto e colaboradores (2015) e Lade (2015), o Brasil, com 12 milhões de diabéticos 

ocupa o quarto lugar do mundo. A Sociedade Brasileira de Diabetes (2014) citada por Santos e 

colaboradores (2015), relata que dentre as nações do mundo quase a metade dos indivíduos com 

diabetes não receberam diagnóstico.  

Souza e colaboradores (2012), pontuam que o DM sem tratamento adequado pode causar 

doenças cardiovasculares, amputação de membros, insuficiência renal e cegueira. Isso gera altos 

custos e tem consequências sociais e econômicas.  

Diante disso, quanto maior e mais integral for o acompanhamento dos diabéticos e mais 

precoce for a detecção de novos casos e prevenção de seus agravos, melhor será a qualidade de 

vida desses indivíduos e menor serão os custos que o município terá com o tratamento desses 

pacientes na rede de média e alta complexidade. 

 

Figura 3 - Quantidade mensal dos acompanhamentos de saúde mental feitos pelas ESFs de Paracatu- MG. 

FONTE: Brasil (2015b) 

 

A respeito da quantia de acompanhamentos de saúde mental, mostrados na figura 11, os 

meses de setembro (112 acompanhamentos) e novembro (99 acompanhamentos) foram os com 

maiores acompanhamentos, enquanto nos meses restantes os acompanhamentos permanecem 

abaixo de 89, sendo o mês de abril (50 acompanhamentos) e dezembro (51 acompanhamentos) 



 

 

com menor número. Os valores aqui apresentados também podem trazer a possibilidade de 

serem maiores, levando em conta a possível carência no diagnóstico e acompanhamento das 

diversas situações de saúde mental que o município possa estar apresentando como alcoolismo e 

drogas por exemplo. Pode ser também que parte das demandas encaminhadas para um serviço de 

especialização como o CAPS, poderiam estar sendo acompanhadas pela equipe SF e mesmo as 

que realmente precisam desse atendimento especializado merecem a atenção das ESFs. 

Ao contrário do encontrado aqui, autores como Brasil (2013) e Fortes (2004) citado por 

Tófoli e Fortes (2007), afirmam que é grande o número de pessoas com algum problema de 

saúde mental. Um a cada quatro pessoas que vão a AB possuem algum transtorno mental e ainda 

um terço da população nacional e mundial faz parte da demanda de transtornos mentais na 

atenção primária.  

Delfine (2014), descreve que aproximadamente 12% da população brasileira possui 

algum tipo de transtorno mental e que 9%, por precisarem de um eventual atendimento poderiam 

ficar a cargo da AB e dentro das iniciativas para inclusão da saúde mental na AB está o NASF.  

O uso de álcool e drogas já é um problema de saúde pública e social. A AP mediante as 

ESFs deve ser a porta de entrada para esses indivíduos prestando toda a assistência necessária 

(SANTOS; OLIVEIRA, 2013).  

 

Figura 12 - Quantidade mensal dos idosos cadastrados acompanhados pelas ESFs de Paracatu- MG. 

FONTE: o autor 

 



 

 

Na figura 12, onde são mostrados os acompanhamentos da população idosa, observa-se 

alta, principalmente no mês de abril (3.199 acompanhamentos) e a menor quantia de 

acompanhamentos se deu no mês de janeiro, com 3.094 acompanhamentos. 

 

Figura 13 - Pirâmide etária do Município de Paracatu-MG. 

FONTE: IBGE (2016c) 

 

A pirâmide etária do município, apontada na figura 13, nos mostra que já no ano de 2010 

a base da pirâmide já é diminuída, com aumento da população jovem e adulta e a perspectiva 

que se tem para os próximos anos é o aumento da população adulta e idosa. 3,78% da população 

de Paracatu estava na faixa etária acima dos 60 anos, considerada idosa, conforme o censo de 

2010, enquanto que a porcentagem mineira foi de 11,79% de idosos. 

As figuras 12 e 13 mostram que o município de Paracatu tende a ser idoso e com isso 

pode trazer também um aumento de morbidades associadas a essa faixa, como HAS, DM e 

outras comorbidades, caso não se tenha um acompanhamento especializado e multidisciplinar 

constante dessa população. 

Victor e colaboradores (2009) e Carvalho (2011) citados por Costa e colaboradores 

(2015), ressaltam que o envelhecimento populacional deve ser acompanhado, pois carrega 



 

 

consigo o aumento na quantia de procedimentos médicos e agravos, aumento de morbidades, 

aumento das doenças crônico degenerativas. Devido às consequências advindas dessa situação, 

como as incapacidades e os acometimentos na funcionalidade e autonomia do idoso, a qualidade 

de vida desses indivíduos fica prejudicada. Como esses problemas costumam durar bastante 

tempo, os idosos são os principais usuários do serviço de saúde. 

 

Figura 14 - Prevalência de demandas de hipertensos, idosos, diabéticos, recém-nascidos, gestantes, puérperas, 

domiciliados e acamados, pessoas em reabilitação ou com deficiência e saúde mental acompanhados pelasESFs de 

Paracatu-MG. 

FONTE: Brasil (2015b); oautor 

 

A figura 12 mostra que a prevalência de acompanhamentos das ESFs de Paracatu é da 

população idosa (50%), seguida de hipertensos (29%) e diabéticos (8%). As menores taxas de 

acompanhamentos foram das puérperas e recém-nascidos, ambos com apenas 1%. Como 

observamos, as DCNT são problema de saúde pública no município.  

Isso confirma os achados na literatura falando sobre a alta prevalência e HAS e DM na 

população (PETERMAN et al., 2015) e ainda associam o envelhecimento como um dosfatores 

de risco (TORRES; ROQUE; NUNES, 2014). 

Em um estudo feito por Pozzobon, Hoerlle e Carreno (2014), em relação à prevalência de 

DM e HAS em pessoas do antigo sistema de informação adotado pelo SUS, o SIAB, acabaram 

encontrando maior prevalência dessa demanda na população, mas já afirmaram que o 

percentual.de acompanhamentos de pessoas com HAS e DM é baixo, independente dos números 

apontados pelos estudos, e que esse fato pode desencadear números elevados de comorbidades e 



 

 

complicações relacionadas a essas enfermidades, sobrecarregando a saúde pública e aumentando 

a mortalidade no país.  

Em um projeto no qual Marchaukoski (2011), analisou o processo de implantação do 

NASF do município de Pinhais-PR e propôs uma nova proposta de projeto de implantação para 

esta cidade, foi observado um elevado número de atendimentos a pessoas com HAS, seguido 

após de atendimentos a gestantes e diabéticos. Também constatou que houve alto crescimento 

dos acompanhamentos de hipertensos e diabéticos pelos PSFs.  

Embasando nessas informações e em mais alguns dados epidemiológicos do município 

colocaram em prática as etapas de implantação do NASF esperando obter resultados como: a 

melhoria da qualidade de vida da população coberta mediante atividades intersetoriais; o 

aumento do número das atividades de promoção e prevenção à saúde embasando-se no apoio 

matricial as ESFs; a diminuição na quantia de encaminhamentos para especialidades e em 

consequência a fila de espera por atendimento; a eficácia e eficiência à assistência prestada ao 

usuário, de forma multidisciplinar, focando no indivíduo e não na patologia, diminuindo o 

número de casos que necessitem de internações (MARCHAUKOSKI, 2011).  

Nascimento (2014), em sua tese de doutorado que analisando os municípios de Olinda 

(394.850 hab.), Recife (1.634.808 hab.) e Camaragibe (141.373 hab.), em relação ao 

desenvolvimento e organização da atenção à saúde prestada pelo NASF, fez uma análise dos 

dados epidemiológicos que a região apresentava na época de implantação do NASF em cada um 

dos municípios e no município de Olinda a HAS e a DM também eram problema de saúde 

pública.  

Outros indicadores foram analisados durante o processo de implantação do NASF nos 

municípios em estudo, sendo encontrado prioridades divergentes das apresentadas aqui. 

Nascimento (2014), descrevendo a situação epidemiológica dessas cidades, constataram grande 

incidência de óbitos devido a doenças do aparelho circulatório, neoplasias e causas externas, 

como homicídios. Os três municípios também apresentaram em seu perfil de adoecimento 

doenças de caráter endêmico como hanseníase e tuberculose, sendo também um problema de 

saúde pública. No município de Recife, ainda se observou que os transtornos mentais eram 

problemas para o município em relação à saúde pública. Diante desse perfil torna-se 

fundamental a análise para formulação de programas, propostas, políticas e estratégias, como o 

NASF.  



 

 

No estudo feito por Maciel e colaboradores (2015), onde avaliaram as ações de saúde 

realizadas pelo NASF com um grupo de hipertensos constatou-se bom êxito, aumentando a 

adesão dos usuários hipertensos da ESF ao tratamento, melhorando a qualidade de vida e ainda 

trazendo indivíduos não hipertensos ao grupo que quiseram prevenir a doença. No grupo eram 

realizados exercícios físicos, educação em práticas corporais e orientações sobre o tratamento da 

HAS. 

Na cidade de Uberaba-MG foi feito um estudo avaliando e desenvolvendo a 

implementação de ações de educação permanente em grupos de educação em saúde com idosos. 

As ações foram realizadas pela equipe SF e NASF e obtiveram resultados positivos tanto na 

participação dos idosos, ao ponto de melhoria da qualidade de vida. Ainda neste estudo conclui-

se que a educação em saúde auxilia no envelhecimento e qualidade de vida, com ênfase na 

promoção da saúde e que ela é uma ferramenta utilizada na troca de experiências, sendo um 

incentivo a autonomia e ao autocuidado dos idosos (MENDONÇA, 2015). 

Em relação aos dados obtidos através do e-SUS AB deve ser em consideração o fato de 

que o município trabalha com o sistema a três anos apenas e portanto existe a possibilidade de 

haver falhas na alimentação desses dados e assim, as quantias aqui mostradas podem não 

expressar a real situação do município. Por ser um programa novo no meio, pouco conhecido a 

fundo, ainda é cedo para afirmar esses seus pontos negativos, além não se ter ainda estudos no 

meio que averiguem como vem sendo sua utilização pelas EqSF.   

Autores como Jorge, Laurenti e Gotlieb (2010), em um estudo no qual avaliaram os 

sistemas de informação em saúde do país, constataram a existência de erros, inconsistências e 

falhas nesses sistemas. 

Em relação aos achados literários aqui expostos, foram encontradas avaliações do NASF 

e os benefícios dele após ser implantado, mas são escassos os estudos em municípios que ainda 

não possuem tal cobertura. 

Conforme visto na literatura, em relação à implantação do NASF nos municípios, essa foi 

realizada observando as demandas dos municípios e baseadas justificando-se no objetivo 

principal de aumentar as ações e atenção à saúde prestada pelas ESFs, utilizando o trabalho de 

uma equipe multidisciplinar para isto. Os resultados após a implantação mostraram-se exitosos, 

contribuindo para o aumento da resolutividade das demandas apresentadas, proporcionando 



 

 

melhoria na qualidade de vida dos grupos avaliados, contribuindo para o aumento das ações em 

promoção e prevenção à saúde. 

Assim como os demais municípios apresentaram demandas para que o NASF fosse 

instalado, Paracatu também apresenta e existe a necessidade de abranger os cuidados com uma 

equipe multidisciplinar a essas demandas, dentro da AB, com ações focadas principalmente nos 

idosos, hipertensos e diabéticos. Já sabemos que se há melhorias nesses critérios em um 

município, não somente o indivíduo ganha, mas também o município, que tende a diminuir em 

gastos com problemas de saúde pública. Esses cuidados poderão ser oferecidos mediante a 

implantação de um NASF no município.  

A equipe multidisciplinar seria maior e o trabalho em conjunto ajudaria na resolução dos 

casos apresentados pela ESF. Também a educação em saúde, uma das prioridades do trabalho do 

NASF, ajudaria as ESFs a detectar precocemente problemas na área e dar melhor resolução a 

eles além de prevenir novos casos; prestar orientações e cuidados a toda população a respeito de 

vários temas, conforme as necessidades do território.  

 

Considerações Finais 
 

Conforme o exposto no presente trabalho constata-se a necessidade de se implantar o 

NASF no município de Paracatu-MG.  
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RESUMO: A fundação é à base de toda a estrutura. Qualquer edificação necessita de um bom 

suporte para que ela não venha a desmoronar, nem mesmo perder suas funções estéticas e 

estruturais. Portanto, é dever do profissional capacitado realizar o dimensionamento em 

conformidade com as características do solo e da região que será construída construção. Com a 

grande crescente no setor da construção civil, muitos programas foram criados para melhor 

atender a necessidade da população, e com isso, muitas técnicas da engenharia se tornam 

imprescindíveis para executar diversos empreendimentos. Este trabalho tem como proposta, 

demonstrar a importância do radier em obras de pequeno porte, também irá mostrar o seu 

processo de execução, e será abordado o benefício de usar esse tipo de fundação em uma obra.  

 

Palavras-chave: Estrutura, Construção Civil, Engenharia 

 
ABSTRACT: The foundation is the basis of the whole structure. Any building needs a good 

support so that it will not fall apart, even lose their aesthetic and structural functions. Therefore, 

it is the skilled professional performing scaling in accordance with the characteristics of the soil 

region and construction will be constructed. With the growing large in the construction sector, 

many programs have been created to better meet the needs of the population, and with it, many 

engineering techniques become essential to implement various projects. This paper aims to 

demonstrate the importance of radier in small works, will also show its implementation process, 

and will address the benefit of using this type of foundation in a work. 

 

Keywords: Structure, Construction, Engineering. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Qualquer edificação necessita de uma estrutura bem rígida, que seja capaz de manter a 

construção em pé. Na engenharia, uma boa fundação é essencial, pois, ela vai passar todas as 
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cargas que são recebidas em uma obra para o solo, assim, mantendo aquele imóvel intacto 

(PORDEUS, 2009). 

As fundações são muito importantes em projetos da engenharia civil, e por esse fator, os 

profissionais que devem apresentar seus cálculos de maneira correta, pois, para cada tipo de 

solo, é possível identificar um tipo de fundação desejada. Para Oliveira e Mira (2006), muitos 

critérios devem ser considerados ao pensar em implantar qualquer tipo de material dentro de 

uma construção, porque tem que ser verificado sua resistência, o custo benefício, comparar com 

outros materiais, para então se aplicar no local. 

Para todo o tipo de serviço que existem na engenharia, tem algum parâmetro a ser 

seguido pelos profissionais, com o propósito de atingir a melhor vida útil de uma estrutura. A 

NBR 6122 (BRASIL, 1996), ela prescreve alguns requisitos que são necessários para execução 

de fundações, ela é baseada em regulamentos que oferecerá mais resistência as suas estruturas. 

Ela ainda descreve que existem alguns grupos de fundações, que podem ser classificadas em 

profundas, superficiais e diretas, que consistem em contribuir para que a edificação se mantenha 

intacta, e não venha a desmoronar como vem acontecendo nos últimos anos. 

Para Dória (2007), para todo projeto de engenharia que é possível dar uma forma, tem 

que possuir uma fundação que seja capaz de manter a obra da maneira programada em projeto. 

Para se fazer um edifício, é importante que ele esteja seguro e fique firme, para tanto, é 

fundamental que ela possua uma fundação que seja eficiente. 

Este trabalho irá abordar sobre fundações, principalmente na aplicação de radiers em 

obras com pequeno porte, como residências populares, pequenos comércios, entre obras 

menores. Também será apresentada a maneira correta de como executa-la, e quais são as 

vantagens de utiliza-la em construções de menor porte.  

 

Justificativa 

 

Na área da construção civil a concorrência nas vendas de imóveis por pequenas, médias e 

grandes empresas, e também outros construtores particulares aumentou demasiadamente nos 

últimos anos, mas infelizmente algumas regiões do país ainda tem bastante carência de métodos 

construtivos mais inovados que já são utilizados em praticamente todas as capitais e grandes 

cidades do Brasil, optando estes construtores apenas pelos métodos tradicionais mais usados. 



 

 

Diante desses fatos, os empreendedores acabam sendo desprovidos de uma considerável redução 

no custo da obra. 

Observando o constante crescimento habitacional nos últimos anos na cidade de João 

Pinheiro – MG, sendo a maioria das edificações de pequeno porte e financiado pela caixa 

econômica federal – recurso do FAR, levando em conta o tipo de fundação adotado pelos 

construtores, nota-se um total desconhecimento de métodos construtivos senão os tradicionais 

mais usados que são: vigas baldrames de canaleta de concreto ou tábua corrida associadas a 

estacas e brocas de pouca profundidade, alicerces de tijolo maciço, tijolo furado deitado e 

alicerces de concreto ciclope, que na maioria dos casos sem nenhum estudo apropriado para tais 

fins.  

Decorrente dessa falta de informação e consequente mão-de-obra desprovida de 

conhecimentos práticos e teóricos que o presente trabalho foi elaborado com o intuito de 

adaptação de novas tecnologias no sistema construtivo de edificação, em especial fundações 

superficiais em edificações de pequeno porte. 

Fundações do tipo radier é o método escolhido para este estudo, por ser um método 

muito simples e rápido sem grandes complicações na execução, tendo boa aceitação em vários 

tipos de solo por causa de seu formato geométrico (laje maciça de concreto armado, protendido 

ou reforçado com fibras), favorecendo ainda mais na sua implantação.  

Objetivos 
 

Objetivo Geral 

 

Demonstrar a importância do uso de radier em obras de pequeno porte. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analisar os tipos de fundações presentes na engenharia civil; 

 Demostrar a execução de fundações tipo radier em obras de pequeno porte; 

Apresentar benefícios ao se utilizar o radier em obras de pequeno porte.  Esta 

parte do artigo visa definir os pontos importantes que se pretendeu alcançar com a pesquisa. 

Metodologia 
 



 

 

Este estudo foi elaborado na cidade de João Pinheiro, que está situada às margens da BR-

040, no estado de Minas Gerais. 

 

Figura 01- Localização de João Pinheiro- MG. 

Fonte: IBGE, 2007. 

 

 O estudo iniciou-se a partir do início do primeiro semestre de 2016 e seu termino no final 

do segundo semestre de 2016. No presente trabalho foi acompanhada a execução de fundações 

pelo método convencional adotado pelos construtores da região em que a fundação é feita com 

sapatas isoladas associada a viga baldrame de canaleta de concreto e a execução da fundação do 

tipo radier, ambos referentes ao programa minha casa mina vida da cidade de João Pinheiro-Mg. 

Foram analisados vários dias, e muitas fundações sendo executadas com frequência. Depois 

foram analisados os benefícios proporcionados por usar a fundação radier em relação ao outro 

método. 

Resultados e Reflexões 
 

Execução de fundação isolada 

 A figura 02 mostra uma foto de uma sapata isolada 

 

Figura 02: Sapata isolada. Fonte: O autor. 

 

 Método convencional com sapatas isoladas e vigas baldrame de canaletas de concreto. 



 

 

Nesse caso, primeiramente é feito o gabarito e logo em seguida a locação das sapatas, 

onde uma sapata é usada para receber a carga de um único pilar. No fundo dessa sapata é feito 

uma perfuração circular de menor diâmetro para a colocação de uma estaca de no máximo um 

metro e meio. 

 Após o enchimento das estacas e sapatas já com as esperas dos pilares é feito o 

perfuramento das valetas para o baldrame. É necessário ser feita em todos os lugares onde vai 

levantar paredes (figura 03). 

 

Figura 03: Perfuramento de valetas para baldrame. 

Fonte: O autor. 

 

 O baldrame serve para ligar uma peça estrutural a outra, o que permite mais segurança e 

confiabilidade das estruturas. Por isso, se torna essencial realizar esse perfuramento. Nota-se 

grande movimentação de terra devido o perfuramento das sapatas e do baldrame, o que dificulta 

a movimentação dos executores na obra. 

Após as valetas perfuradas, preenchidas com concreto ciclope e niveladas, é feito o 

assentamento das canaletas de concreto dispensando assim o uso de tábuas na moldagem do 

baldrame (figura 04). 

 

Figura 04: Assentamento a canaleta. 

Fonte: O autor. 



 

 

 Esse procedimento deve ser feito, pois, as canaletas devem ficar alinhadas e aprumadas 

para receberem a armadura (figura 05) o concreto, que vai possibilitar mais resistência na 

estrutura. 

 

Figura 05: Armadura na canaleta. 

Fonte: O autor. 

 

Quando as armaduras são colocadas dentro das canaletas, entende-se que a estrutura está 

apta para receber o concreto. Esse fator já condiciona que a estrutura esteja alinhada e com os 

requisitos para concretagem checados, como nivelamento, alojamento de armadura e verificação 

do local. 

 Após ser concretada, a fundação passa por uma compactação de suas camadas, conforme 

mostra a figura 06. 

 

Figura 06: Fundação Isolada compactada. 

Fonte: O autor. 

 

Foi respaldado as canaletas, e fez-se o aterramento com compactação manual ou com 

sapo em camadas de no máximo 30 centímetros. 

 

Execução de fundação com radier 

 



 

 

 O primeiro passo a ser feito é realizar o gabarito do terreno (figura 07), para verificar 

onde será colocada a estrutura desejada. 

 

Figura 07: Gabarito de terreno. 

Fonte: O autor. 

 

 No método radier, primeiro faz-se o gabarito com tábuas de 10 centímetros de espessura 

que também têm a função de borda para segurar, moldar e nivelar o radier na hora da 

concretagem. Um detalhe essencial é que toda a parte de saída de água tem que ser feita antes de 

qualquer outro procedimento que vem a seguir. 

Após a colocação das tábuas do gabarito, definição e colocação dos canos de saída de 

água, é colocado uma camada de brita 0 ou 1.0 sobre o solo (figura 08). 

 

Figura 08: Brita a ser colocada na recepção de radier. 

Fonte: O autor. 

 

 A brita é colocada antes, para não permitir que o concreto tenha contato diretamente com 

o solo. Depois de ser colocada a brita, é aplicado um plástico por cima da pedra (figura 09). 

 

Figura 09: Aplicação de plástico sobre a camada de pedra. 

Fonte: O autor. 

 



 

 

O plástico é colocado para que a malha de aço não fique em contato direto com a brita e 

o solo e também evita a retração muito rápida do concreto a ser aplicado, em seguida é colocado 

a malha de aço e as esperas dos pilares. Entre o plástico e a malha de aço é colocado um 

espaçadores, pequenos blocos de concreto para que a malha de aço fique um pouco suspensa e 

totalmente submersa no concreto. (Figura 10). 

 

Figura 10: Início da concretagem. 

Fonte: O autor. 

 

 Depois de serem colocadas as armações e esperar para pilares, então se inicia a 

concretagem, que consiste na chegada de um caminhão betoneira, que despeja o concreto de 

acordo com a necessidade da obra. Após ser lançado o concreto, é feito o sarrafeamento do 

concreto (figura 11). 

 

Figura 11: Sarrafeando o concreto. 

Fonte: O autor. 

 

 O sarrafeamento do concreto consiste em nivelar o local. Desta maneira, a estrutura fica 

pronta (figura 12). 



 

 

 

Figura 12: Radier pronto. 

Fonte: O autor. 

 Quando todos os processos são realizados com precisão, então, a fundação fica pronta 

para ser utilizada. 

 

Benefícios do radier 

 

Tempo 

 

 A fundação sendo feita pelo método de radier, economiza muito tempo. Diante das 

observações feitas no decorrer deste trabalho, e pela vivencia em obra, foi notório que a 

utilização desse tipo de fundação se torna mais eficiente que as demais, para obras de pequeno 

porte na cidade de João Pinheiro-Mg. 

 Para executa-la, gasta 1 pedreiro e 3 serventes, e gastam em média 2 dias para 

gabaritarem e concretarem essa fundação, enquanto a isolada necessita de 4 funcionários e 2 dias 

as vezes para somente furar os pontos desejados (tabela 01). 

 

Tabela 01 – Tempo e custo para realização de fundações. 

 

Descrição Quantidade de 

funcionário 

Valor da mão de 

obra (R$) 

Dias 

Trabalhados  

Valor Total (R$) 

Fundação sapata 

isolada 

4 300,00 4 dias 1.200,00 

Fundação Radier 4 300,00 2 dias 600,00 

Fonte: O autor. 

 



 

 

 Por meio da tabela 01, é possível analisar o tipo de serviço que foi executado, os dias 

trabalhados e o valor pago para finalizar cada atividade. Os dados foram coletados com base na 

descrição feita pelo profissional responsável por cada obra estudada. O valor de um pedreiro é de 

R$120,00 e o do servente de R$60,00. 

 

Economia 

 

 Esse tipo de fundação se torna mais econômico, pois, com a valorização da mão de obra 

nos últimos anos, um dos maiores gastos na construção civil é pagando pedreiros, serventes, e 

outros trabalhadores que prestam serviço nesse setor. 

 Com base nos dados da tabela 01, é mais fácil analisar a economia dos dois tipos de 

fundações analisados, uma vez que, na engenharia, quanto mais tempo se gasta em uma 

edificação, mais dinheiro terá que ser gasto em mão de obra. Portanto, em muitos casos, a 

redução de tempo, influencia diretamente no custo de uma edificação. 

 Como esse tipo de serviço gasta menos tempo sendo executado, o valor de sua mão de 

obra será menor, o que consequentemente economizará em seu custo final. 

 

Praticidade 

 

 Esse método é bem prático, atendendo de maneira precisa a demanda da cidade de João 

Pinheiro-Mg. O que compreende em cumprir a exigência do programa minha casa minha vida no 

município. 

 

Resistência 

 

 No decorrer do processo, foram coletadas amostras de corpos de prova (figura 13), dos 

dois concretos aplicados, tanto na fundação tipo radier, quanto na fundação sapata isolada. Após 

serem coletadas as amostras, foram passados os resultados as duas edificações. 

 



 

 

 

Figura 13: Moldagem dos corpos de prova. 

Fonte: Vidal, 2016. 

 

 Os corpos de prova servem para verificar a resistência final do concreto. Esse teste tem 

como intuito analisar se o material irá atingir a resistência especificada em projeto pelo 

engenheiro civil. 

 No caso das fundações aplicadas nas construções observadas, o concreto era especificado 

em 25 Mpa. Para verificação dos resultados, foi elaborado um teste para analisar os resultados 

do concreto, conforme a tabela 02. 

 

Tabela 02 - Resistência do concreto. 

 

Descrição Dia de 

Moldagem 

Dia de 

Rompimento 

Resultado 

Final MPA 

Cura do 

concreto 

Resistencia 

desejada 

 

Fundação 

isolada 

08/09/2016 06/10/2016 15 28 25 

08/09/2016 06/10/2016 17,5 28 25 

Fundação tipo 

Radier 

08/09/2016 06/10/2016 26,12 28 25 

08/09/2016 06/10/2016 26,34 28 25 

Fonte: Vidal 2016, adaptada pelo autor. 

 

 Com base na tabela 02, foram verificadas as resistências do concreto aplicado em cada 

tipo de fundação. Na fundação isolada foi usado um concreto que era fabricado in loco, isso 

muitas vezes é prejudicial para as estruturas, que não atingem a resistência desejada, conforme 

visto na tabela acima.  

 A resistência da fundação tipo radier conseguiu atingir com êxito as necessidades de 

projeto. Embora o concreto aplicado fora o concreto usinado, de qualquer forma, o produto tem 



 

 

que atingir a resistência desejada, sendo feito in loco, ou sendo comprado de usina. Pois, 

profissionalmente, o engenheiro procura oferecer segurança para seus proprietários, e seus 

critérios de dimensionamento devem ser atendidos em projetos. 

Considerações Finais 
 

Conclui-se que a fundação tipo radier é essencial para obras de pequeno porte. Ela 

consegue ser bem prática, fácil de ser manuseada, e atende com êxito a edificações de pequeno 

porte, como as casas do programa minha casa minha vida. Ela ainda é utilizada por oferecer 

resistência para obras com dimensões e pavimentações menores, sendo bastante eficaz 

estruturalmente, atingindo um dos requisitos importantes na engenharia, a sua resistência. 
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RESUMO: O conforto acústico é a sensação de bem-estar e tranquilidade no ambiente, que 

estão relacionados à ausência do barulho ou do ruído. O presente trabalho avaliou os níveis de 

barulhos e ruídos em casas geminadas buscando identificar, através da aplicação de questionários 

e testes com o decibelímetro, a percepção dos moradores em relação à qualidade acústica de suas 

casas e também a importância de conhecer o tipo material aplicado durante a construção e suas 

características. Os níveis encontrados foram comparados aos valores da norma regulamentadora 

que trata dos níveis de ruído para o conforto acústico. Diagnosticou-se que as casas geminadas 

construídas na cidade de Paracatu, MG precisam de isolamento acústico adequado, pois observa-

se que essas casas apresentaram níveis de conforto acústico acima do recomendado. 

 

Palavras-chave: Conforto Acústico, Casas Geminadas, Decibelímetro 

ABSTRACT:The acoustic comfort is the feeling of well-being and tranquility in the 

environment, which are related to the absence of noise or noise. The present study evaluated the 

noise and noise levels in semi - detached houses in order to identify, through the application of 

questionnaires and tests with the decibel meter, the residents' perception regarding the acoustic 

quality of their houses and also the importance of knowing the type of material applied during 

the construction and its characteristics. The levels found were compared to the values of the 

regulation regulating noise levels for acoustic comfort. It was diagnosed that the terraced houses 

built in the city of Paracatu, MG need adequate sound insulation, since it is observed that these 

houses presented levels of acoustic comfort above the recommended one. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Benevides (2015), casa geminada é definida por uma casa gêmea a outra, 

divididas somente por uma parede, lado a lado, sendo também, uma espelhada a outra, ou seja, 

tudo que uma possui a outra também possui, de forma contrária. Uma grande vantagem da 

construção de uma casa neste modelo é o fato de se aproveitar melhor o terreno e construir de 



 

 

forma mais econômica, fazendo com que o custo destas edificações se torne inferior. Em 

compensação existem alguns fatores negativos numa casa geminada, que estão relacionados à 

falta de privacidade devido aos barulhos da casa vizinha, às infiltrações que é muito comum por 

causa da junção das casas, à falta de ventilação e de iluminação naturais. 

Ter um ambiente agradável e tranquilo numa residência só é possível quando esta possui 

conforto ambiental, que de acordo com Oliveira (2011, p. 02) consiste em "adequar os princípios 

físicos envolvidos e as necessidades do ambiente", que dentre os principais estão, o conforto 

térmico, luminoso, acústico. 

O conforto térmico "é o estado da mente que expressa satisfação do homem com o 

ambiente, é a sensação de desconforto causado por calor ou frio no ambiente." (LAMBERTS, 

2014, p. 03). 

O conforto luminoso "é a qualidade dos estímulos ambientais à visão provocados pela 

quantidade de luz, sua variação e distribuição por um determinado ambiente, sendo este de dois 

tipos: a luz natural ou luz artificial." (FRAGA, 2012, p. 18). 

O conforto acústico é a sensação de bem-estar e tranquilidade no ambiente, que estão 

relacionados à ausência do barulho ou do ruído. A cada dia aumentam as reclamações sobre o 

desconforto acústico, pois é um problema atual nas cidades, nas ruas, em casa, no trabalho. 

A falta de privacidade em razão do conforto acústico, é um dos principais problemas das 

casas geminadas, por elas serem construídas com uma parede em comum entre duas habitações, 

o que ocasiona problemas acústicos. Portanto a avaliação do desempenho acústico destas 

edificações é indispensável, pois assim pode-se conseguir diminuir este grande problema. 

O som pode se tornar desagradável variando de pessoa para pessoa, dependendo do 

psicológico e da tolerância de cada um. Já que, o que pode incomodar à uns pode não incomodar 

a outros. 

Existe uma diferença entre som e ruído. 

O som se caracteriza por flutuações em um meio elástico. É a parte da vida diária como 

uma música, o canto dos pássaros, o tilintar dos telefones, o ressoar de ondas na praia, 

uma conversa, etc. É uma onda mecânica, ou seja, precisa de um meio para se propagar; 

Ruído é “qualquer som que cause ou tenda a causar perturbações ao sossego público ou 

produzir efeitos psicológicos e/ou fisiológicos negativos em seres humanos e animais. 

(LIMA, 2011, p. 8). 



 

 

 

Quando o barulho é excessivo ou indesejado pode até causar danos prejudiciais à saúde, 

dentre os quais estão a alteração do humor, a perda da capacidade de concentração, falta de sono, 

estresse, desconforto, e dependendo do nível do som pode até causar a perda gradativa da 

audição. (KRAUSE, 2012). 

A aquisição da casa própria é um sonho de todos, e no momento da seleção e compra do 

imóvel, surgem muitas dúvidas quanto aos parâmetros de escolha da casa, para que o 

proprietário não venha a se arrepender futuramente. Segundo Medeiros (2012), no processo de 

análise da edificação, existem dois momentos que influenciam na escolha certa de um projeto 

em razão do conforto acústico. O primeiro item é a decisão da localização e a orientação do 

imóvel em relação ao estudo de impacto de vizinhança, e o segundo é a finalidade do imóvel, ou 

seja, o tipo de uso da edificação (residencial, comercial, misto), com base nisso seria possível 

diminuir a repercussão do ruído para o usuário. 

Devido à especulação imobiliária na cidade de Paracatu - MG, alguns construtores estão 

dando prioridade a construção de casas geminadas, que, como visto anteriormente, este tipo de 

edificação pode garantir uma grande vantagem em relação as outras, devido ao custo acessível, e 

ainda a possibilidade de gerar duas habitações no mesmo lote. Mas ainda estes construtores não 

fazem o uso de materiais com característica de isolantes acústicos, no que gera perda das vendas 

destas casas, sendo que a ausência do isolamento acústico na construção civil gera problemas 

como a desvalorização do imóvel, trazendo grandes prejuízos para o proprietário.  

Combater o ruído eleva o custo da construção, sem dúvida. Mas um projeto criterioso e 

o uso de materiais adequados mantêm a despesa dentro do razoável. Em compensação, 

o que se ganha na valorização do imóvel, no conforto das pessoas e na produtividade 

compensa em muito o investimento. Seja num edifício comercial, seja numa residência, 

o combate ao ruído é fundamental. Sua saúde e seu bolso agradecem, afinal uma pessoa 

saudável e descansada produzirá muito mais e gastará menos com remédios e médicos. 

(CAMPOS, 2012, p.13). 

 

Atualmente existem várias técnicas e materiais na construção civil que podem ser usados 

para proporcionar melhoras no conforto acústico. Alguns materiais podem ser aplicados durante 

a construção das casas como no revestimento, paredes, piso, forro. Uma outra possibilidade seria 

usar de estratégias para tratamento do espaço e/ou revestimentos internos.  



 

 

Conclui-se que a avaliação do conforto acústico das casas geminadas é necessária para 

identificar se existe privacidade para os usuários e para garantir o bem-estar dos mesmos. Sendo 

assim este trabalho propõe a análise de uma casa geminada para verificar se realmente ofereça 

conforto ao usuário. 

 

Justificativa 

Atualmente as cidades tem enfrentado problemas com o desconforto acústico, com níveis 

de ruído aumentando cada vez mais, em virtude do grande crescimento da urbanização. A 

qualidade do conforto acústico tem se transformando em uma grande preocupação para os 

engenheiros civis, fazendo com que se busquem novas técnicas para evitar este tipo de problema. 

O conforto acústico nas edificações é fundamental para proporcionar um ambiente 

agradável e habitável. Ambientes onde não se tem o conforto acústico, causam sérios problemas 

de saúde, como estresse, falta de concentração, alterações na qualidade do sono, perda 

temporária ou gradativa da audição, comprometendo assim a qualidade de vida.  A cada dia 

cresce o número de pessoas com o mesmo problema, devido a população está cada vez mais 

exposta à altos níveis de barulho e ruído.  

Com a crescente demanda de construção de casas na cidade de Paracatu-MG, os terrenos 

para se construir têm se valorizado progressivamente, e com isto tem surgido novas técnicas para 

atender a essa demanda, e umas delas é a construção de casas geminadas, pois é uma solução 

viável e acessível para a população, visto que seu custo é inferior em relação às casas 

convencionais. 

Devido ao grande crescimento da construção civil, está sendo necessária a reavaliação 

das edificações, pois muitas construtoras não fazem o uso de materiais de qualidade para 

proporcionar principalmente o isolamento acústico. Esta ação tem causado queda nas vendas e 

nos valores das residências, pois, muitas pessoas desistem de adquirir uma casa geminada em 

consequência da falta de privacidade. 

Por esta razão é recomendável que se avalie além da estética, o conforto nas edificações, 

para que sejam evitados problemas que afetam a saúde e o bem-estar das pessoas. 

 



 

 

Problematização 

Qual é o conforto acústico em casa de alvenaria construídas no modelo geminadas na cidade 

de Paracatu - MG? 

 

Hipótese 

Se o teste com o decibelímetro for inferior a 45db (A) (Segundo a ABNT NBR 

10152/1987), então existe conforto acústico dentro das casas geminadas. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar o conforto acústico em casa de alvenaria construídas no modelo geminadas na 

cidade de Paracatu – MG. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Avaliar os materiais utilizados na construção das casas geminadas; 

 Analisar a privacidade dos usuários das casas geminadas; 

 Propor melhorias para garantir um conforto acústico aos usuários das casas 

geminadas. 

 

Metodologia 

 

Área de Estudo 



 

 

O local de estudo foi a cidade de Paracatu, que está localizada no Noroeste do estado e na 

região Sudeste do Brasil. Com uma área de 8.232 km
2
, a cidade possui uma população de 91.027 

habitantes de acordo com os dados do IBGE em 2015. Hoje com 217 anos, Paracatu é um polo 

atrativo, pois conta com grandes empresas aumentando as oportunidades de trabalho e também 

com grandes instituições de ensino, atraindo assim pessoas de outras cidades que procuram a 

cidade para estudar e trabalhar. Uma cidade histórica, Paracatu atrai muitos turistas para visitar 

as igrejas e casarões construídos no século XVIII. (PIMENTEL, 2013). 

 

Materiais e Métodos 

 

Para este estudo foi escolhido 4 casas geminadas, com perfis de famílias diferente. As 

casas foram divididas em Casa A, Casa B, Casa C e Casa D. Foi feito visita in locu onde 

apresentou os perfis das famílias e identificado o número de pessoas que reside nas casas, 

conforme tabela abaixo. 

Tabela 01 – Perfis das Famílias usuárias das casas geminadas 

 

 

Número de Pessoas Crianças 

Casa A 3 1 

Casa B 2 0 

Casa C 4 2 

Casa D 2 0 

Fonte: O Autor 

 

Foi feito uma análise da edificação, identificando as propriedades dos materiais 

utilizados na construção das casas. 

As casas geminadas analisadas, foram construídas com uma parede simples de alvenaria 

de tijolo cerâmico e reboco dos dois lados com argamassa comum, a parede de geminação possui 

25 centímetros de largura. 

Posteriormente foi aplicado uma entrevista (apêndice A) com os usuários, questionando 

se há algum incomodo com barulhos ou ruídos provenientes da casa ao lado, apresentando os 

pontos positivos e negativos das casas geminadas relacionado ao desempenho acústico. 



 

 

Em seguida foram realizados testes com a utilização do decibelímetro, para verificar os 

níveis do ruído e verificar, assim, se existem problemas acústicos.   

Os testes foram feitos no cômodo que mais apresenta desconforto acústico de acordo com 

os usuários. A figura a seguir mostra onde foi feito os testes com o decibelímetro nas casas 

geminadas 

 

 

Figura 01: Planta baixa das casas geminadas 

Fonte: O Autor. 

 

Os dados coletados foram transferidos para tabelas e gráficos, a serem analisados a 

seguir, onde serão comparados com a NBR 10152 (ABNT, 1987), e assim foi verificado se 

existe conforto acústico dentro das casas geminadas. 

 

Resultados e Reflexões 

 

Resultados das Entrevistas 

 



 

 

De acordo com entrevistas feitas com os usuários de casas geminadas, os resultados 

foram razoáveis em relação ao isolamento acústico das casas. O objetivo das entrevistas aos 

usuários, foi de buscar a opinião de cada um sobre o conforto acústico das casas geminadas, 

avaliar se os usuários sofrem algum tipo de sintomas comum quando expostos à barulhos e 

ruídos, além de saber a satisfação dos mesmos. Ao buscar e avaliar os resultados, é preciso ser 

levado em conta também que o desconforto acústico pode variar de pessoa para pessoa.  

A primeira pergunta buscou saber se os usuários ouvem barulhos ou ruídos da casa ao 

lado. 

A figura 02 representa o percentual das respostas. 

 

 

Figura 02 - Percentual das Respostas da Pergunta 01 

Fonte: O autor. 

 

De acordo com o resultado obtido observa-se que mais da metade dos usuários 

conseguem ouvir barulhos da casa ao lado, enquanto alguns já não consegue ouvir, no que se 

pode notar que as casa geminadas não tem um bom isolamento acústico. O fato de ter sido 

avaliada casas onde tem crianças dividindo com as que não tem, observa-se que a maior parte 

dos usuários que conseguem ouvir barulhos, a grande maioria destes barulhos provém da casa 

que possui crianças. 

A segunda pergunta buscou saber se os barulhos da casa ao lado podem influenciar na 

privacidade.  

A figura 03 representa o percentual das respostas. 



 

 

 

Figura 03 - Percentual das Respostas da Pergunta 02 

Fonte: O autor. 

 

Analisando-se o gráfico, nota-se que mesmo alguns usuários conseguindo ouvir barulhos 

da casa ao lado, 50% dos usuários acham que esses barulhos não influenciam na privacidade dos 

mesmos, já 25% diz que influenciam e outros 25% acham que ás vezes pode influenciar, 

depende do que estejam fazendo no momento. 

A terceira pergunta buscou saber se os ruídos ou barulhos da casa ao lado causa estresse 

ou irritação.  

A figura 04 representa o percentual das respostas. 

 

 

Figura 04 - Percentual das Respostas da Pergunta 03 

Fonte: O autor. 

 

Segundo as informações coletadas pelo gráfico, 12% diz que sim, que causa estresse, 

enquanto outros 38% acham que não e 50% dos usuários acham que ás vezes pode causar 

estresse, que de acordo com os mesmo isto pode variar devido ás atividade realizadas no 

momento que estes barulhos incomodam. 

A quarta pergunta buscou saber dos usuários qual a nota eles dariam para a qualidade 

acústica da casa, variando de 1 a 3, sendo 1 ruim, 2 bom e 3 ótima. 



 

 

A figura 05 representa o percentual das respostas. 

 

Figura 05 - Percentual das Respostas da Pergunta 04 

Fonte: O autor. 

 

Como é possível observar, apesar dos barulhos que se pode ouvir ou se esses podem 

influenciar na privacidade, 50% dos usuários acham que as casas geminadas que é uma casa 

ótima, enquanto 25% acham boa e 25% ruim.  

A quinta pergunta buscou saber qual um cômodo da casa que se consegue ouvir mais 

barulhos, ou seja, que é mais desconfortável. As opções foram dadas como sala/cozinha pois são 

considerados como um cômodo só, e foram apenas estas opções pois são os cômodos que estão 

divididos apenas com uma parede em comum entre as casas. 

A figura 06 representa o percentual das respostas. 

 

Figura 06 - Percentual das Respostas da Pergunta 05 

Fonte: O autor. 

 

Nota-se que de acordo com os usuários o cômodo que se ouve mais barulhos é 

sala/cozinha, pois é o local onde todos ficam a maior parte do tempo em que estão em casa, e no 

quarto pouco se ouve algum barulho, apenas quando submetidos à algum impacto. 

A sexta pergunta buscou saber se os usuários consideram a casa geminada como um 

investimento viável. 

100% dos usuários disseram que sim, que a aquisição de uma casa geminada é viável. 



 

 

De acordo com os usuários, mesmo com esses problemas que podem causar em relação a 

acústica, as casas geminadas são ótimas, principalmente em relação ao seu custo-benefício, que 

os problemas com o desconforto acústico das casas variam de momento a momento.  

 

Resultados com o Decibelímetro 

 

Após as entrevistas com os usuários, foi feito os testes com o decibelímetro para 

identificar os níveis do barulho ou ruído das casas geminadas.  

A seguir estão descritos os resultados obtidos mínimos e máximos em dB(A). 

 

Tabela 02 – Resultados em dB(A) obtidos nas casas geminadas 

Imóvel Resultados Mínimos e Máximos em dB(A) 

  Mín Máx 

Casa A 49 dB(A) 55 dB(A) 

Casa B 56 dB(A) 67 dB(A) 

Casa C 50 dB(A) 57 dB(A) 

Casa D 58 dB(A) 69 dB(A) 

Fonte: O Autor 

 

A figura 07 representa a relação dos valores mínimos e máximos obtidos. 

 

Figura 07 – Relação entre valores de níveis de ruídos mínimos e máximos obtidos através do decibelímetro nas 

casas geminadas 

Fonte: O Autor 

 



 

 

Como visto no gráfico os resultados obtidos entre uma casa e outra variam de acordo 

com cada perfil de família. E como pode-se observar as casas B e D apresentaram maiores níveis 

de ruídos devido ao fato de ter crianças na casa ao lado. E essas casas onde não possui crianças 

transmite menos ruídos à casa ao lado como visto na casa A e C. 

 

Comparação dos Resultados com a NBR 10152/1987 

 

Como visto anteriormente, os testes foram feitos no cômodo em que mais apresenta 

desconforto acústico. Com base nos resultados obtidos, construiu-se uma tabela comparando 

com a NBR 10152/1987. 

 

Tabela 03 – Níveis de ruído comparados com a NBR 10152/1987 

Imóvel Níveis de Ruídos 

Níveis de ruídos 

recomendados 

 

Mín Máx 

pela ABNT NBR 

10152/1987 

Casa A 49 55 

 

Casa B 56 67 

Casa C 50 57 40-50 

Casa D 58 69 

 Fonte: O Autor 

 

Ao obter os resultados observou-se que os níveis de ruídos nas casas geminadas 

ultrapassam o recomendado pela NBR 10152/1987 para residências, no que se pode notar que as 

casas geminadas não possuem conforto acústico. 

Com estes resultados obtidos entre entrevista e teste com o decibelímetro, comprova-se 

que é preciso fazer melhoras no conforto acústico destas casas, para que garanta comodidade aos 

usuários e diminua os incômodos causados pelos barulhos e ruídos. 

 

Recomendações 

 



 

 

De acordo com os dados obtidos vê-se a necessidade de ser implantado técnicas para 

melhoras no conforto acústico. E como analisado e visto anteriormente um método muito eficaz 

e prático é construir paredes com espessuras maiores, que faz com impede boa parte de 

passagens dos ruídos.  Outro método que impede completamente a isolação acústica é construir 

paredes duplas com um material isolante entre elas, seja ele lã de rocha, lã de vidro, barreiras 

acústicas, esse é o sistema conhecido como massa-mola-massa. Essas técnicas se tornam eficaz 

se executadas no processo de construção, fazendo com que não aconteça problemas futuros em 

relação a acústica. 

Para isolamento acústico em paredes de residências já construídas pode ser usado a lã de 

rocha ou a lã de vidro e fazer a cobertura com gesso, esta técnica resolveria os problemas 

acústicos das casas geminadas. 

 

Considerações Finais 

 

Após coleta e análise de dados, fica claro de que as casas geminadas construídas na 

cidade de Paracatu – MG precisam de isolamento acústico adequado, pois observa-se que essas 

casas apresentaram níveis de conforto acústico acima do recomendado pela ABNT NBR 

10152/1987, no que influencia na privacidade e principalmente na qualidade de vida dos 

usuários. 

Nota-se que o conforto acústico destas casas ainda não é uma preocupação dos 

construtores, pois os mesmos não buscam técnicas e materiais adequados para serem aplicados 

na construção das casas, e com isso fica evidente a preocupação com o tipo de material utilizado 

no momento da construção deste tipo de edificação, para que este problema seja evitado e 

garanta assim a satisfação dos usuários. 
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APLICAÇÃO DE CONTÊINER PARA USO RESIDENCIAL: UMA PROPOSTA DE 

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

 

Adalberto Júnio Pires Caixeta 

 

RESUMO: Um dos principais problemas na área habitacional é o grande déficit habitacional, 

que se agrava com a concentração da população em grandes áreas urbanas, aliado a isso a 

construção civil passa por um momento de adaptação a questões ambientais que necessita a 

diminuição dos insumos gerados em obras de edificação, neste contexto desenvolver alternativas 

para diminuir o déficit habitacional com projetos com baixo consumo de matéria prima surgem 

como uma alternativa cada vez maior no mercado da construção. Com isso a aplicação de 

contêiners como uma alternativa habitacional torna-se uma medida importante na busca por 

casas de fácil execução e ambientalmente corretas. Este trabalho busca desenvolver as principais 

etapas na concepção do projeto arquitetônico para a aplicação de contêiner na construção civil 

como uma alternativa habitacional sustentável e de rápida execução. 

 

Palavras-chave: Contêiner. Construção. Sustentável 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nestes últimos anos com a recessão do país vem havendo uma queda na produção da 

construção civil, segundo especialista e executivos do setor, que participaram do debate 

promovido pela revista EXAME, afirmaram unanimes em que a recuperação desta crise terá um 

lento progresso que deverá começar apenas em 2017 (AMORIM, 2015). 

Engenheiros e arquitetos estão se adaptando aos novos tempos fazendo o uso de técnicas 

para poupar os insumos e ter uma redução nos custos, como também a preocupação com 

necessidade de conservação do meio ambiente minimizando impactos como no desenvolvimento 

sustentável em atender às leis ambientais (IBF, 2015). 

Outro fator agravante, é que o setor de construção civil há uma grande geração quantidade 

de entulho que é o provido do inchaço nas áreas urbanas brasileiras. Existem uma gama de 

estudos e propostas para solucionar esses problemas de geração de resíduo com foto na redução 

dos impactos ambientais juntamente com maior viabilidade, dentre eles, são as construções 

modulares pré-fabricada como o contêiner (KLEIN, 2015). 



 

 

Sendo que a aplicação do contêiner na construção civil como elemento arquitetônico 

soluciona, em partes, demandas por novas práticas construtivas, assim garantimos o 

reaproveitamento desse material onde antes eram acumulados e abandonados em portos. Trata-se 

de uma maneira sustentável e viável a adaptação do modulo para residências, empresas e até em 

comércios (BONAFÉ, 2014) 

Porém, tem uma demora no crescimento de projetos arquitetônicos com esse elemento 

sendo que são mais utilizados em formas mais rudimentares, como adaptação de escritórios 

moveis provisórios, depósitos e vestiário. Mas no Brasil, o conceito ganhou importância por 

meio de eventos e feiras onde era apresentada protótipos arquitetônicos e elemento de decoração 

(LIMA, 2014). 

A utilização desses contêineres marítimos se torna uma iniciativa vantajosa, fácil e 

simples, como dito por Lima (2014) mesmo havendo se tornado mais trabalhoso “[...]a 

construção de residências ecologicamente corretas, a iniciativa é brilhante. E reaproveitar 

contêiners para a construção de residências tem se tornado mais simples (e mais confortável)” 

(LIMA, 2014, p. 2), isso devido aos desenvolvimentos e aplicação de novas tecnologias.. 

Objetivos 
 

Definir uma proposta conceito arquitetônico sustentável de utilizar contêineres marítimos para 

habitação de interesse social  

Objetivos específicos 

Analisar a aplicação dos materiais para possibilitar soluções no tratamento térmico e acústico. 

Analisar projeções construtivas para união contêineres e possibilitar uso de climatização natural  

Projetar uma solução de conceito arquitetônico da habitação de interesse social confortável e 

sustentável. 

Metodologia 

 

A área objeto do estudo localiza-se na quadrícula limitada pelas coordenadas geográficas 

17°12’ e 17°14’ de latitude Sul e 46°53’ e 47º 53’ de longitude Oeste, Município de Paracatu, 



 

 

noroeste do Estado de Minas Gerais, possui uma área de 8.232,00 km², densidade demográfica 

de 11,06 hab./km². Sua população estimada em 2010 é de 84.718 habitantes. 

 

 

Figura 21 - Área de estudo 

Fonte: GOOGLE earth (2016) 

 

A cidade de Paracatu situa-se a 232,8 km da Capital Federal, e 431,42 Km de Belo 

Horizonte, encontrando-se entre as cidades de Guarda Mor, Unaí, João pinheiro e Cristalina, que 

integram a região do Noroeste do estado de Minas Gerais (Figura 22). A região especifica é 

considerado o clima tropical com estação seca, considerando está situações especifica do 

comportamento habitacional a serem aplicados e estudado como edificações. 

 

Figura 22 – Localização de Paracatu no Brasil e em Minas Gerais 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/paracatu 

 

 



 

 

Materiais E Métodos 
 

Na elaboração de uma proposta de conceito residencial unifamiliar com aplicação de 

material principal, o contêiner, desenvolveu-se por etapas as atividades necessárias para a 

execução do mesmo, baseando no conceito da construção sustentável na escolha dos materiais a 

ser empregados, determinando a forma construtiva de suas características de cada componente 

para formação do conjunto final da proposta de conceito arquitetônico residencial unifamiliar. 

Foi selecionado modelo de projeto de casas popular de conjunto habitacional que atendeu 

as condições mínimas exigido pela financiadora, este modelo foi a base para que se caracteriza 

por uma residência unifamiliar de interesse social. Podendo atender a uma família composta pelo 

um casal e até dois filhos. Conforme anexo 01 

Desta forma, como modelo padrão, iniciamos caracterização e especificação da proposta 

de adaptação com material principal em contêiner marítimo. Assim, dentro dos modelos padrões 

existentes no mercado (figura 26), utilizamos o contêiner de 20 ft Dry, isso devido suas 

características e medidas de comprimento serem próximas a projeto modelo como mostra na 

tabela 2 abaixo 

 

Figura 23 – Modelos padrão produzidos 

Fonte: http://www.recklog.com/#1 



 

 

TABELA 2- Medidas do Contêiner escolhido 

 INTERNAS EXTERNAS Capac. Payload 
Tar

a 

Pés Tipo Comp. Larg. Alt. Comp. Larg. Alt. M (Ton.) Ton 

20 Dry  5.890 2.345 2.400 6.058 2.438 2.591 33,2 21,7/28,1 2,2 

Fonte: Autor. 

 

Com uso de software CAD, analisamos e dispomos a solução que atenderam próximos 

aos estudos de necessidade e dimensionamento, organograma e fluxograma, sendo necessário a 

utilização de 3 contêineres 20 ft Dry como pode ser analisado no apêndice 01. 

Na elaboração do projeto foi analisado melhor forma construtiva para união e 

aproveitamento contêiner, sendo executado o contêiner por inteiro sem corte em sua estrutura 

(apêndice 01), otimizando procedimento e sem alterar sua resistência principal, após este 

procedimento foi analisado alternativas de recorte no contêiner para colocação das aberturas no 

que elas implicam. 

Houveram pequenas diferenciação em seu fluxograma e o estudo de necessidade e 

dimensionamento, a tabela 03, tabela 04 e figura 23 a seguir mostram semelhança e avaliação 

dos projetos. 

 

Tabela 03 – Estudo de necessidades e dimensionamento. 

Setor 
Estudo de 

necessidades 

Modelo Base 

Dimensionamento 

Modelo Proposto 

Dimensionamento 

Área Social / 

Serviços 

Sala estar 

15,82 m² 18,05 m² Cozinha 

Lavanderia 

Área íntima 
Banheiro 2,10 m² 2,42 m² 

Dormitórios 19,22 m² 17,64 m² 

Circulação Corredor 1,10 m² 1,21 m² 

Fonte: Autor 

 

Com característica básica do projeto não houve alteração no organograma entre o modelo 

base e modelo proposto, tabela abaixo. 



 

 

 

Tabela 04 – Organograma. 

Área Social Área de serviços Área íntima Circulação 

Sala estar Cozinha Banheiro Escada 

 Lavanderia Dormitórios  

Fonte: Autor 

 

A passagem entre a sala e cozinha através do corredor não será mais necessário como 

mostra no apêndice 01 e na figura 24 devido a união dos módulos. 

 

Figura 24 – Fluxograma 

Fonte: Autor 

 

A fundação optou-se por uso de sapatas isoladas sendo somente localizadas nas suas 

extremidades, como analisado, a própria estrutura tem a capacidade de se sustentar pelo mesmo. 

Para melhor aproveitamento da corrente de ar, a estrutura do contêiner é elevada do solo 

aproximadamente 40 cm até o piso afim de obter melhor obtenção de climatização natural 

(apêndice 02). 

De modo ter um melhor aproveitamento na climatização natural, foi projetado uma 

chaminé central afim de ter uma circulação de convecção de ar natural, como mostrado no 

apêndice 02, também projetado abertura sobre as portas e recorte no piso com filtro para 

passagem de ventilação (apêndice 03). Desta maneira minimizando o uso de equipamento para 

refrigeração interna. 



 

 

A chaminé foi desenvolvida partir dos perfis metálicos fechado em “caixa” sendo 

montado parcialmente no modulo localizado ao centro do conjunto, cobrindo também o 

reservatório d’água. Para fechamento lateral foram projetadas janelas venezianas transparentes 

fim de trazer maior claridade ao interior da habitação. Por estética também foi colocado uma 

cobertura com caimento lateral e telha metálica pintadas com tinta térmica.    

 Na escolha do tratamento térmico e acústico, nas paredes de vedação, demos preferência 

pela lã de pet para uso, devido o projeto ser caracterizado com sustentável (tabela 05). A lã pet 

não provoca impacto ambiental, sendo composto de materiais totalmente reciclado, também 

havendo uma capacidade térmica e acústica bem significativo. Concluímos a parede de vedação 

com fechamento do uso das placas OSB comercialmente mais utilizadas. 

Tabela 05: Comparativo em material para tratamento térmico e acústico 
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Cortiça Não Sim Não Não Baixa 
Biode-

gradável 

Muito 

curto 
Sim 

Fibra Cerâmica Sim Sim Sim Não Alta Não Longo Sim 

Lã de PET Não Sim Não Não Alta Sim Logo Não 

Lã de Rocha Sim Sim Sim Não 
Muito 

alto 
Não Logo Sim 

La de vidro Sim Sim Sim Não Alta Não Longo Sim 

Fonte: Autor 

 

Para complementar o projeto afim de trazer mais conforto ao usuário foi disposto a 

cobertura isolante com uso de argila expandia como uma camada maior. Sua propriedade 

isolante é consideravelmente semelhante em espessura inferior a 15 cm em comparação com a 

alternativa em cobertura vegetal, mas sua principal vantagem é o longo período de manutenção 

como mostrada na tabela 06.  



 

 

Tabela 06: Alternativa de cobertura. 

Material 
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Telhado 

verde 
Não Sim Não Ótima Curto 

Argila 

Expandida 
Não Não Sim Ótima Longo 

Fonte: Autor 

 

Para pintura externa optamos por uso tinta térmico com coloração, porém sua capacidade 

térmica é inferior, o mais indicado na cor é o branco. Contudo, como ela atua como reflexão dos 

raios solar poderia haver certo desconforto a quem usufruíssem da área externa.  

As aberturas para área externa dos cômodos, portas e janelas, são todas em vidro 

temperado, podendo haver uma extensão ao lado externo na parte superior da esquadria para 

limitar os raios solares (apêndice 03). 

Resultados e discussão: 
 

Sendo uma opção de projeto, mesmo que seja fora do convencional, o contêiner atende 

alguns dos princípios das exigências ambientais que colabora com a solicitações dos apelos 

mundiais. O uso do contêiner marítimo acaba sendo uma das práticas sustentáveis e que pode 

reduzir consideravelmente a geração de resíduos na construção civil. Nesta proposta conceito é 

expressiva a quantidade de geração de RCCs podem deixar de ser gerado, essa redução pode 

representar até a 92% (figura 24). 



 

 

 

Figura 25 - Composição poderá ser substituída Fonte: Autor 

 

Para adaptação do contêiner é necessário de criatividade para lidar com as delimitações 

de medidas por se tratar de módulos padronizados, também deve atentar aos recortes e as 

ligações do mesmo afim de agilizar e facilitar a execução do mesmo.  

São necessários materiais no tratamento térmico e acústico para habitação em contêiner, 

todos os materiais citados são ótimos isolantes, mas a característica decisiva pela escolha da lã 

de pet foi sua composição ser de material 100% reciclado, pois não provocam impacto 

ambiental, também pelo projeto levantar sustentabilidade na habitação facilitou a decisão.  

Mas o principal fator que corrobora para a viabilidade desta modalidade de construção é 

tempo de execução. Conforme Sotello (2012) afirma “[...] uma casa feita com dois contêiners de 

40 pés, com dois quartos, dois banheiros, sala e cozinha pode ser montada em sete dias. As casas 

contêiners se mostram úteis nesse quesito” (SOTELLO, 2012, p. 23). Sotello complementa que 

são um bom modelo de construção para ambientes que exijam a urgência construção rápida. 

Mesmo que não haja uma lei de regulamentação para a execução de habitação em 

contêineres, deve se dá a importância para algumas normas como dito por Figuerola (2014). 

 

É importante seguir algumas das Normas Brasileiras Regulamentadoras. As casas-

contêiner devem atender a todos os critérios da Norma de Desempenho NBR 

15.575:2013, da mesma forma que uma casa ou prédio de apartamentos erguidos com 

sistemas convencionais ou inovadores. A casa-contêiner também requer uma 

manutenção preventiva que atenda ao Manual de Uso, Operação e Manutenção em 

conformidade com a NBR 14.037, procedendo-se à gestão da manutenção de acordo 

com a NBR 5.674 (FIGUEROLA, 2014, p. 1) 

 

Para instalação elétrica e hidrossanitário utilizam os padrões convencionais respeitando 

as normas NBR que se aplicam, são instalados antes das camadas de isolamento interno do 

contêiner. Sendo semelhante sistema executado em Drywall como dito pelo Segundo Souza 



 

 

(2013) “[...]entre a chapa de aço do contêiner e a camada de revestimento criam-se vãos para a 

passagem dos eletrodutos e canos do sistema hidrossanitário” apud (Klein, 2015, p. 35) 

Sendo que não podemos deixa de ressaltar que na alteração da habitação de alvenaria 

convencional por casas contêineres há pontos que exigem serem pensados e avaliados, como na 

questão da localização, pois ao negociar a compra do contêiner se torna mais vantajoso quando a 

localidade da aquisição é próxima das cidades portuárias (figura 25), onde é menor custo de 

transporte. Desde modo essa alternativa seria mais viável nas cidades em que possuem esses 

portos ou nas proximidades delas. 

 

Figura 26 – Localização dos portos 

fonte: http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/PortosOrganizados 

Conclusões 
 

De fato, as habitações em contêiner provocam enorme impacto visual ao primeiro contato sendo 

uma solução arquitetônica bastante interessante, que, com pouco de criatividade pode-se tornar 

grandes obras de artes, chamando bastante atenção em sua beleza e simplicidade.  

Mas para quem deseja adquirir uma habitação em contêiner, deve atentar nos detalhes como 

na preocupação no momento de aquisição na compra do contêiner, saber sua origem é essencial 

como seu estado de conservação. É preciso também saber a qualificação de mão de obra que irá 

executa-lo, pois, este empreendimento necessita ficar em alerta aos detalhes sendo que há 

inúmeras soluções para que o contêiner se torne um ambiente agradável, confortável, afins 

atender a necessidade do usuário. 

Mesmo com crescimento das construções alternativas (pré-moldada, materiais ecológicos, 

contêiner entre outros), levará um tempo para que se torne uma obra de pratica comum nas 

urbanizações brasileiras, até mesmo para superar a cultura País da construção convencional em 

alvenaria/madeira. 

Os materiais utilizados no desenvolvimento do projeto, com a Lã de Pet, contribuem para 



 

 

classificação e pontuação ACQUA e LEED, PROCEL EDIFICA até com SELO AZUL (Caixa 

Econômica Federal) que é selo socioambiental, cuja a premissa é promover o uso coerente dos 

recursos naturais, tendo uma melhor qualidade de habitação.  

Enfim, a habitação em contêiner é uma ótima solução sustentável, sendo possível projeta-lo 

com uma maneira de baixo impacto ambiental e com uma ótima redução de tempo durante a 

execução da obra. Exigindo apenas um bom planejamento e a escolha dos componentes a serem 

empregados. 
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RESUMO: Brasil tem a sua demanda de energia centrada principalmente nas hidroelétricas. 

Devido à grande disponibilidade de radiação, a energia solar está ganhando espaço. Este estudo 

teve como objetivo verificar a viabilidade de implantação de placas fotovoltaicas em uma 

faculdade particular de médio porte da região noroeste de Minas Gerais através de um estudo 

comparativo de três orçamentos para a instalação de placas, inversores e grades fixadoras. 

Chegou-se a um orçamento mais viável por apresentar a menor quantidade de placas, deixando 

mais espaço para possíveis ampliações, e apresentando o menor tempo de retorno de 

investimento. 

 

Palavras-chave: Energia solar; Instituição de ensino; Redução de gastos 

 

ABSTRACT: Brazil has an energy demand centered mainly on hydroelectric. Because the great 

availability of radiation, solar energy is gaining space. The aim of this study was to verify the 

visibility of the implantation of photovoltaic panels in a private medium-sized college in the 

northwestern region of Minas Gerais, through a comparative study of three budgets for an 

installation of boards, inverters and fixing parts. One more viable budget was achieved by 

presenting fewer plates, leaving more room for enlargements and exhibiting the shortest payback 

time of the investment. 

Keyword: Solar energy; Educational institution; Cost reduction 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil está entre os dez países que mais consomem energia em todo o mundo e ainda tem 

a seu favor o calor dos trópicos, (ABSOLAR, 2016), a produção de eletricidade é proveniente, 

na sua maior parte, de usinas hidroelétricas. Correspondendo a 75% da potência instalada no país 

(BRONZATTI; NETO, 2008). Após a crise do petróleo em 1974 o país percebeu a importância 

de ter múltiplas plataformas geradoras de energia, para compor o quadro da matriz energética, 
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existe um enorme potencial nas fontes renováveis, como Energia Solar (BRONZATTI; NETO, 

2008). 

A função dos módulos fotovoltaicas é capitar a radiação solar e converter em energia 

elétrica de corrente contínua, portanto é necessário que os painéis permaneçam exporto 

diretamente à luz solar, (FARRET, 2010). 

A utilização de geradores fotovoltaicos pode trazer grandes vantagens ao setor elétrico. A 

utilização dessa energia pode auxiliar na redução no pico de demanda, diminuindo a sobrecarga 

da rede (JARDIM et al., 2007). A energia solar é suficiente para suprir a demanda de energia 

residencial brasileira (CABRAL; VIEIRA, 2012). 

O projeto foi realizado em uma Instituição de ensino superior de médio porte, localizada no 

município de Paracatu noroeste de Minas Gerais, uma cidade histórica. A Figura 1 mostra a 

cidade de Paracatu. 

 

 

Figura 1 – Croqui de localização da cidade de Paracatu-MG 

Fonte:<www.finom.edu.br/db/imagens/2010528153249.jpg> 

Objeto de estudo, conta com um corpo discente de 2582 alunos presenciais, possui 

também cursos a distância EAD que conta com aproximadamente 562 alunos e o corpo docente 

constituído por 135 ativos, possui 75 e 3 estagiários uma área, atualmente, de 11000m², sendo 

que a área construída é de 9857m² (FINOM, 2016). 

Atualmente, o aumento da população, está cada vez a demandando uma maior 

quantidade de energia, por isso tem o preço maior, as Instituições de ensino consomem uma 

quantidade elevada de energia Com a instalação do sistema solar a quantidade capitada de 

energia será suficiente para abastecer uma Instituição de médio porte. 

http://www.finom.edu.br/db/imagens/2010528153249.jpg


 

 

O desenvolvimento de um projeto com tal tecnologia destinado à obtenção de energia 

pode trazer grandes benefícios, como por exemplo, o crescimento da Instituição, redução de 

gastos, também promove o caráter social, visto que se trata de uma Instituição de ensino superior 

que tem como objetivo principal promover o desenvolvimento humano e social da cidade. 

Objetivos 

 

Objetivo geral 

 

Verificar a viabilidade de implantação de placas fotovoltaicas em uma faculdade 

particular de médio porte da região noroeste de Minas Gerais. 

Objetivos específicos 

 Verificar os possíveis gastos com a implantação do projeto; 

  Identificar a existência de mão de obra qualificada para a instalação; 

 Definir via cálculos quantidades de placas fotovoltaicas demandada. 

 

Metodologia 

 

No dia 06 de junho de 2016 foi realizado o pedido de autorização, por escrito, à diretoria 

da Instituição, com esta autorização poderá ter acesso as informações necessárias. 

O primeiro item solicitado foi a conta de energia da Instituição, com a conta já em mãos 

foi tabulado os últimos doze meses do ano e posteriormente calculado o consumo médio em 

kWh  

No dia 01 de agosto de 2016 foram realizados os primeiros contatos com alguns 

fornecedores onde foi solicitado os orçamentos, e eles solicitaram o consumo mensal dos últimos 

doze meses em kWh para que empresa fornecedora dimensionar, e realizar o orçamento. 

Com base em estudos bibliográficos e visitas ao local de implantação, constatou-se que 

as placas possui algumas maneiras e locais onde podem ser instaladas, elas podem ser fixadas no 

telhado, ou em uma armação no solo, podem ser utilizadas como telhado de estacionamento, as 

duas últimas opções o custo será mais elevado, pois terá que fazer toda uma estrutura para 

encaixar as placas, essa estrutura normalmente não é incluso nos orçamento. 

As placas foram dimensionadas para o telhado por ser o local mais viável, pois a 

estruturação do local já está apta para receber essa estrutura, a implantação das placas será no 



 

 

“Platô 2 e Platô 3”, o local da instalação foi estabelecido por ter a maior incidência de radiação 

solar durante a maior parte do dia, e assim o seu rendimento será maior, a inclinação após a 

instalação, pode variar de 17° a 22°. 

Na parte cinza da imagem abaixo apresenta o “Platô 2 e Platô 3” que é onde será 

instalado os módulos. A Figura 2 mostra onde as placas devem ser instaladas. 

 

Figura 2 - Imagem do posicionamento do sol em relação ao telhado da Instituição. 

Fonte: Imagem retirada do Google Earth Pro, editada 

Sistema solar é composto por placas solares, inversor(es) de corrente CC/CA, grades para 

fixação das placas, dispositivo de proteção contar surto, medidor de corrente (CC + CA). 

A demanda de energia da faculdade se concentra durante à noite, imprescindivelmente a 

estrutura retirará a sua principal demanda de energia da rede da concessionaria local, o sistema é 

ligado à rede onde as placas produzem durante o dia gerando créditos para serem consumidos 

durante a noite. 

Os primeiros orçamentos começaram a chegar no final do mês de agosto a início do mês 

de setembro depois de analisar todos os orçamentos foi possível gerar gráficos para realizar um 

comparativo de qual teria melhor custo/benefício. 

Comumente a mão de obra é inclusa no contrato e trabalham em horário comercial, o 

tempo de montagem pode variar, pois depende do tamanho do sistema e a urgência que o local 

tem para ter o projeto em funcionamento. 

A demanda de um engenheiro civil para um projeto dessa modalidade é a estruturação 

dos painéis, suporte no telhado e quando o projeto é instalado no solo os pedestais de suporte dos 

painéis é obrigatoriedade do engenheiro civil. 



 

 

Por ser um projeto que envolve energia de alta tensão o engenheiro civil não pode ser o 

único técnico responsável pelo projeto, imprescindivelmente é necessário um engenheiro 

eletricista que assine o projeto. 

Para a implantação de uma minigeração solar é preciso seguir algumas normas sendo elas 

NBR 16149 (ABNT, 2013), NBR 16150 (ABNT, 2013), NBR 62116 (ABNT, 2012), NBR 

16274 (ABNT, 2014), NBR 11704 (ABNT, 2008). Essas normas contêm diretrizes para deixar 

um pátio solar com sua máxima eficiência e a resolução 482 (ANEEL, 2012). 

 

Resultados e Reflexões 

 

A Instituição possui um consumo médio anual em 2016 de 186.878 kWh. Com esse dado 

foi possível calcular, com o auxílio do simulador da CRESESB, a demanda por placas 

fotovoltaica de 240w. Ao final dos cálculos obtiveram um valor de 508 placas, um modulo dessa 

potência possui uma área de 1,6236m2, com a área de cada modulo e quantidade necessária é 

possível obter uma área de 824,79m2. 

A área necessária para a instalação corresponde a 20% da área total disponível no 

telhado, contudo corresponde a 100% da demanda de energia da Instituição. 

Um projeto semelhante foi analisado afim de ser instalado em uma Universidade Federal 

no estado do Rio Grande do Norte em 2016, neste projeto foi prospectado uma área 

correspondente a 10% da área do telhado, esse sistema tende a suprir 31% da demanda da 

Instituição, essa porcentagem corresponde a 7.619 MWh durante o ano, o sistema apresentou o 

tempo de retorno de 11 anos (FONSECA, 2016). 

No Rio Grande do Norte possui, já instalado, outro projeto de capitação de energia via 

placas fotovoltaicas em um Instituto Federal, possui uma área de 1.290m2, através de 825 

painéis estima-se uma geração de 26.200kWh, suprindo 11% da demanda do Instituto, 

apresentando uma economia de R$ 116.300 anualmente (PORTAL IFRN, 2016). 

Todas as empresas que apresentaram os orçamento demonstraram um fluxo no 

desenvolvimento das atividades, o fluxograma apresenta a sequência mais semelhante 

apresentada entre os três orçamentos, onde cada um apresentou um tempo para executar cada 

atividade (Figura 3). 



 

 

 

Figura 3 – Fluxograma das atividades desenvolvimento pelas empresas durante o processo. 

Fonte: O autor. 

Para o melhor entendimento o primeiro gráfico apresenta do segundo semestre do ano de 

2015 e a projeção da geração fornecida nos três orçamentos (Figura 4).  

2° semestre 2015 

 

Figura 4 – Consumo segundo semestre do ano de 2015 e Geração dos três orçamentos. 

 



 

 

No segundo semestre de 2015 a geração apresentada no orçamento 03 obteve a maior 

geração, exceto no mês de agosto, onde a geração do orçamento 01 o superou. A capitação não 

supriu o consumo nos meses de dezembro, outubro e setembro.  

No segundo gráfico mostra o consumo do primeiro semestre do ano de 2016 e, 

concomitantemente, a projeção da geração fornecida nos três orçamentos (Figura 5). 

1° semestre 2016 

 

Figura 5 – Consumo primeiro semestre do ano de 2016 e Geração dos três orçamentos. 

No 1° semestre de 2016 nos meses de junho, maio, abril e março o consumo foi maior do 

que todas as gerações apresentada, no mês de julho apena o orçamento 01 conseguiu superar o 

consumo, e em fevereiro todos os orçamentos geraram mais que o consumo, contudo o 

orçamento 03 teve a maior discrepância. 

Conforme os dados disponibilizados pelas empresas fornecedoras foi possível montar o 

gráfico onde é apresentado os valores de custo para a implantação do projeto (Figura 6). 



 

 

 

Figura 6 – Valores apresentados por empresa. Fonte: O autor. 

 

No sexto gráfico tem-se o valor dos três orçamentos, com uma simples analise é possível 

afirmar que o orçamento três teve o menor custo. 

Com os dados fornecidos na conta de energia fornecida pela Instituição, foi possível analisar 

valor pagos por cada item, como por exemplo “Demanda ativa kW HFP/Único”, “Demanda 

ativa kW HFP s/ICMS” e “Energia ativa kWh HFP/Único”, na Tabela 1 é possível analisar o 

valor pago em cada um desses itens nos últimos doze meses. 

Tabela 1 – Com informações contida na conta de energia foi possível construir a seguinte tabela. 

Mês 
Demanda ativa kW 

HFP/Único 

Demanda ativa kW 

HFP s/ICMS 

Energia ativa kWh 

HFP/Único 
Valor pago: 

Julho R$ 4.742,29 R$ 839,57 R$ 5.403,00 R$ 10.984,86 

Junho R$ 5.608,67 R$ 839,57 R$ 7.138,26 R$ 13.586,51 

Maio R$ 5.882,27 R$ 839,57 R$ 7.769,27 R$ 14.491,11 

Abril R$ 6.110,26 R$ 839,57 R$ 9.386,23 R$ 16.336,06 

Março R$ 5.973,47 R$ 839,57 R$ 8.755,22 R$ 15.568,25 

Fevereiro R$ 6.064,66 R$ 839,57 R$ 5.994,57 R$ 12.898,80 

Janeiro R$ 1.687,16 R$ 839,57 R$ 3.509,98 R$ 6.036,71 

Dezembro R$ 6.201,46 R$ 839,57 R$ 8.597,47 R$ 15.638,50 

Novembro R$ 6.292,66 R$ 839,57 R$ 9.584,38 R$ 16.716,61 

Outubro R$ 5.973,47 R$ 839,57 R$ 8.636,91 R$ 15.449,94 

Setembro R$ 5.882,27 R$ 839,57 R$ 8.755,22 R$ 15.477,06 

Agosto R$ 5.243,88 R$ 839,57 R$ 6.349,51 R$ 12.432,96 



 

 

VALOR TOTAL PAGO EM ENERGIA NOS ÚLTIMOS 12 MESES R$ 165.617,35 
Fonte: O autor. 

Se não for considerado o reajuste tarifário anual, o valor pago em energia ao final dos 25 

anos será de R$ 4.140.433,87, após a instalação do projeto escolhido é possível calcular o que a 

Instituição deixará de pagar ao final do mesmo tempo. 

A Tabela 2 apresenta alguns dados disponibilizado por cada empresa em seus respectivos 

orçamentos, sendo eles quantidade de módulos, quantidade de inversores a serem utilizados, área 

necessária para a implantação, a média da produção estimada, e o tempo de retorno do 

investimento. 

Tabela 2 – Os principais dados fornecidos nos orçamentos. 

 

Orçamento 1 Orçamento 2 Orçamento 3 

Área utilizada do 

telhado 
960 m² 782 m² 752 m² 

Módulos (un) 480 460 376 

Inversores - 2 5 

Potência do sistema 127,2 kWp 117,3 kWp 99,96 kWp 

Produção estimada mês 14.840,00 kWh 14.017,00 kWh 15.971,33 kWh 

Tempo de retorno do 

investimento 
89 meses 78 meses 73 meses 

Fonte: O autor. 

De acordo com os orçamentos apresentado, foi possível constatar que, os gastos para 

implantação do sistema de capitação de energia via placas fotovoltaicas, centra-se 

principalmente em materiais específicos para instalação e mão-de-obra, este sistema não possui 

manutenções periódicas. Esse conglomerado de materiais e mão-de-obra pode variar R$ 

670.000,00 até R$ 816.000,00. 

Mesmo que o sistema seja um dos mais estável, pode ocorrer imprevisto, caso isso ocorra 

e seja necessário alguma manutenção, a empresa que for contratada para realização da 

implantação do sistema, fornecerá, juntamente, a mão-de-obra para instalação e manutenção 

(não inclusa no orçamento) do sistema e ficará apita para fornecer a garantia das peças caso seja 

necessário. 

Os valores apresentados para implantação do sistema, mesmo que seja definido o 

orçamento 01, apresentaria um payback de 89 meses, durante o trabalho foram apresentados 

outro valor, ou seja, o retorno pode reduzir até 73 meses, se for definido o orçamento 03. 



 

 

Mostrando que a implantação de um sistema de capitação de energia via placas fotovoltaicos na 

Instituição é viável. 

 

Memorial de Calculo 

 

Inicialmente é necessário ter o consumo médio anual, para isso é necessário o histórico 

de consumo dos últimos doze meses, após adquirir os valores realizar o somatório e dividir por 

doze, o valor da media calculado para a área alvo foi de 15.573,2kWh/mês. 

No site da CRESESB possui um local onde com uma coordenada do local tem a 

possibilidade de conseguir o índice de radiação solar, entre todos os dados disponibilizados, no 

setor “Cálculo no Plano Inclinado”, como o projeto será on-grid pega-se a informação de “Maior 

média anual”, para a coordenada do local de estudo foi adquirido o valor 5,13 kWh/m
2
dia. 

É necessário converter o consumo de kWh/mês em Wh/mês, para isso é importante saber 

que um kW é igual a 1000W. 

 

 

Para prosseguir é imprescindível que passe o valor mensal adquirido passe para valor 

diário, como o ano tem meses de 28, 29, 30 e 31 dias, para que fique com um valor mais 

próximo foi utilizado um valor único de dias, sendo utilizado o valor único de 30 dias, com isso 

necessário dividir por 30. 

 

O valor calculado acima divide pelo valor adquirido no site da CRESESB, segue o 

memorial de cálculo. 

 

A eficiência de projeto fotovoltaico padrão é 83%, por isso divide-se o valor da potência 

placa adquirida acima por 0,83, segue: 

 



 

 

Para definir a quantidade de placas, primeiramente é necessário definir o modelo da placa 

que será utilizada, pois com o módulo definido terá a potência, para o cálculo foi usado a 

potência de 240W, segue memorial de cálculo. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que o orçamento três é o mais indicado, por apresentar a menor quantidade de 

placas, deixando mais espaço para possíveis ampliações, e apresentando o menor tempo de 

retorno de investimento. 
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RESUMO: s telhados residenciais são estruturas que visão executar proteção as edificações , 

atualmente tais estruturas podem ser feitas com diversos materiais, o presente artigo consiste em 

uma análise se existe uma diferença significativa na relação de custo benefício, durabilidade e 

resistência na utilização das estruturas de metal quando comparadas coma utilização de madeira 

para armação de telhados residenciais com intuito de definir qual material será mais viável para 

ser utilizado em residencias e comparativo de qual material resistiria por mais tempo sem perder 

suas características e deixar de cumprir suas funções de proteger uma edificação dos intempéries 

da natureza e promover um isolamento acústico e térmico adequado ao usuário das edificações 

através da execução de orçamentos e analise de prazos de execução conclui-se que estruturas de 

metal apresenta uma melhor viabilidade quando comparadas com as de madeira . 

 

Palavras-chave: residenciais, durabilidade, execução 

 

ABSTRACT:Residential roofs are structures that vision to perform protection of buildings, 

currently such structures can be made with various materials, the present article consists of an 

analysis if there is a significant difference in the relation of cost benefit, durability and resistance 

in the use of metal structures when Compared to the use of wood for residential roof frames in 

order to determine which material will be more feasible to be used in residences and 

comparative of which material would resist for longer without losing its characteristics and 

failing to fulfill its functions of protecting a building from the elements Nature and to promote a 

sound and thermal insulation suitable to the users of the buildings through the execution of 

budgets and analysis of execution times it is concluded that metal structures present a better 

viability when compared with those of wood. 

Key words: residential, durability, execution 

 

INTRODUÇÃO 

 

Umas das atribuições do engenheiro civil definir qual material será melhor para um projeto 

avaliando os custos benefícios vantagens e desvantagens do mesmo avaliando o prazo para 
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excursão. Com esses estudos ele pode apontar para o proprietário da edificação qual melhor para 

sua obra geralmente este não tem o domínio do assunto por isso sem o auxílio do profissional da 

área ele poderá optar por colocar um material que venha trazer transtornos futuros. 

Umas das dúvidas encontradas num processo de construção de uma obra e o tipo de 

material que será melhor empregado na obra que atendera todas as funções nas estruturas que 

recebera a cobertura o uso de madeira ou metal para confecções da estrutura que recebera a 

cobertura e uma grande dúvida recorrente. Com a importância de se avaliar qual material será 

melhor emprego na construção, visando o custo benefício e prazo de excursão como também a 

durabilidade da estrutura, se justifica execução e apresentação deste trabalho de pesquisa. 

A exigência de melhoria nos custos e processos de execução vem mostrando a 

necessidade de comparar os custos e benefícios da utilização de madeira ou metal na confecção 

das armações de telhados mostrando qual das matérias citados trarão um melhor resultado para o 

tipo de obra a ser executado, com base em projeto que compara os vãos a serem vencidos o tipo 

de estrutura feita assim qual o melhor material a ser utilizado. 

A necessidade de execução de coberturas para se proteger do intemperes surgi dos 

primórdios dos tempos, mas com o passar dos anos e o estabelecimento das população em 

cidades surgi as edificações e junto a elas a diversas formas de cobertura. Neste contexto houve 

necessidades de detalhar mais os projetos passando mais tardes a ser definidos com estruturas 

que segundo Moliterno (2009) e definido: 

 

Estrutura é considerada como o conjunto de componentes ligados entre si, com a função 

de suportar o telhado. A estrutura é composta por uma armação principal e outra 

secundária. A estrutura principal pode ser constituída por tesouras, pontaletes ou por 

vigas principais sendo a estrutura secundária constituída pelas ripas, caibros e terças. 

Para estruturas metálicas e de madeira onde são assentadas telhas do tipo ondulada a 

estrutura secundária resumiu-se basicamente em terças, frechais e pontaletes 

(MOLITERNO, 2009, p. 56) 

 

Objetivos 
 

Objetivo Geral 

 

Avaliar o custo benefício entre a utilização de madeira e metal na confecção de armação 

de telhados residenciais.  

 

Objetivos Específicos 



 

 

 Comparar os custos na aquisição de madeira e metal para estruturação de um 

telhado; 

 Avaliar o prazo de execução na instalação do telhado utilizado metal e madeira; 

 Avaliar a durabilidade das estruturas de metal e madeira. 

 

Metodologia 
 

Área De Estudo 

 

Este trabalho de pesquisa foi conduzido no município de Vazante/MG, que está situado 

no noroeste de Minas Gerais com uma população de 20.652 habitantes em 2010 com uma área 

total de 1.913,396 km. O clima da região possui as características da região do cerrado, definido 

como tropico semiúmido com estações chuvosa no verão e seca no inverno. 

 

Figura 02: Localização do município de Vazante – MG. 

Fonte: Google maps 
 

Materiais E Métodos 

 

Para execução desta pesquisa foi realizada visitas e caracterizações de quatro residências, 

sendo duas compostas por estruturas de madeira e duas por estruturas de metal. É importante 

ressaltar que as residências em questão irão ter dimensões aproximadas para uma melhor 

caracterização das informações.  

Em cada residência será avaliado o valor total da estrutura, tempo de execução, possíveis 

anomalias durante e após a instalação e por fim a estabilidade da estrutura no todo 

 

Resultados e Reflexões 

 



 

 

A figura abaixo apresenta instalações residenciais, composta por madeira e metal. Ambos 

os travamentos abaixo irão receber telhas estilo brasilites. É importante comentar que o 

travamento para telhas menores requer um maior volume de caibros, seja o travamento de 

madeira ou de metal, o que acaba resultando em um maior gasto na aquisição de material e 

consequentemente tempo e mão de obra.     

 

Figura 02: Travamento residencial. 

Fonte: O autor. 

 

Tomando como base o valor dos materiais, tempo de execução de cinco dias e o valor da 

mão de obra para instalação das estruturas de madeira obtivemos a média de R$ 6.500,00 para a 

instalação completa da estrutura de uma residência de 100 m2. Enquanto o valor da estrutura de 

metal contabilizando os mesmos elementos mencionados anteriormente tem a média de R$ 

6.900,00 para uma residência com a mesma dimensão.  

 Devemos ressaltar que para instalação da estrutura de madeira, o material e a mão de 

obra são adquiridos separadamente, enquanto estrutura de metal é adquirida em conjunto 

material/mão de obra. 



 

 

De acordo com o estudo realizado, o emprego das estruturas de metal para travamento 

residencial apresentara uma grande valia para a estabilidade, proteção e um menor tempo de 

execução da obra. Os travamentos compostos por madeira além de um maior tempo na 

execução, requerem um maior gasto na mão de obra, já que a mesma deve ser executada por um 

carpinteiro e dois ajudantes, fator este que resulta em um maior gasto.  

Como já foi mencionado anteriormente e com base na avaliação, observamos que, a 

armação de madeira requer uma mão de obra mais específica, já que a madeira não permite 

erros. Para se instalar uma estrutura compostas por madeira, a mesma deve estar seca e em ótimo 

estado, pois se for instalada ainda úmida, a mesma pode empenar ocasionando uma anomalia 

estrutural. 

A economia na instalação da estrutura e composição do material que ira compor o 

travamento, não se reflete somente no valor final da obra, mais também na durabilidade da 

estrutura. Pois é de suma importância ressaltar que as estruturas compostas por madeira, são 

susceptíveis a ação de algumas pragas como cupim e formigas, elementos estes que podem 

afetar diretamente na estabilidade da estrutura como também na saúde e segurança dos 

ocupantes destas residências.    

 

Considerações Finais 

 

Ao fim dessa pesquisa pode-se considerar baseados em dados levantados, que quando são 

comparados o tempo de execução, valor de matérias, durabilidade a médio e longo prazo, a 

instalação de estruturas de metal tem uma maior viabilidade quando comparadas com as 

estruturas de madeira. Porém se compararmos apenas o valor da instalação contendo materiais e 

mão de obra as estruturas de madeiras se tornam mais acessível ao construtor. 
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RESUMO: O mercado da construção civil sempre dificultou a presença da mulher  nos canteiros 

de obras. O  presente artigo tem como objetivo investigar a presença da mulher na Engenharia 

Civil, avaliando as principais dificuldades e os preconceitos enfrentados pelas engenheiras que 

tange à sua valorização no mercado da construção, um campo de trabalho eminentemente 

masculino. A pesquisa pautou-se pela modalidade qualitativa e o universo foi o município de 

João Pinheiro, situado a Noroeste de Minas Gerais. A amostra foi composta por entrevistas 

realizadas com cinco construtores e cinco engenheiras. Os resultados da pesquisa apontam que 

apenas duas estão trabalhando na área, mesmo assim, não atuam como engenheira, uma é 

auxiliar de engenharia e a outra é empresária, fato que conduz a conclusão de que ainda não é 

possível falar em igualdade de gênero no mercado de trabalho da Engenharia Civil no município 

pesquisado. 

 

Palavras-chave: Engenharia, Preconceitos, Valorização, Mulher 

 

ABSTRACT:The construction market has always hampered the presence of women in 

construction sites. The objective of this article is to investigate the presence of women in Civil 

Engineering, evaluating the main difficulties and prejudices faced by engineers regarding their 

valuation in the construction market, an eminently masculine field of work. The research was 

based on the qualitative modality and the universe was the city of João Pinheiro, located 

northwest of  Minas Gerais. The sample consisted of interviews with five constructors and five 

engineers. The results of the research indicate that only two are working in the area, even though 

they do not act as an engineer, one is an engineering assistant and the other is an entrepreneur, a 

fact that leads to the conclusion that it is not yet possible to talk about gender equality in the 

market of Civil Engineering in the municipality surveyed. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Amâncio (1994), há muitas centenas de anos a mulher ficava a cargo 

apenas de cuidar dos afazeres de casa. A sociedade atribuía as tarefas para os homens 

desempenharem. Com o passar dos anos, a mulher busca mais espaço na sociedade, e começa a 

ganhar mais notoriedade, começa a votar e a cultura vai abrindo as portas que elas comecem a se 

inserir no mercado de trabalho, ao ponto de competir de maneira igual, ou a desenvolverem 

atividades que somente os homens faziam. 

Para Carvalhal e Junior (2006), a partir dos anos 70 houve um grande avanço na inclusão 

da mulher no mercado de trabalho. Neste período, muitas pessoas do sexo feminino conseguiram 

ter sucesso ao ingressar no mercado, fato que antes não era possível devido ao grande 

preconceito, e devido a cultura brasileira, que permitira que isso acontecesse somente nesses 

anos. Após esse período, foi bastante notório o número de pessoas empregadas em vagas que 

não eram ocupadas por pessoas do sexo feminino.  

A mulher sempre tentou buscar direitos iguais com os homens. Ocupar cargos que eram 

destinados apenas para homens, competir com salários, dizer que é capaz de ser independente  

por seus próprios méritos. Para Silva (2013), a valorização e inclusão da mulher é muito 

importante para a economia e para a cultura do país, pois é capaz de transmitir que elas são 

capazes de desempenhar tarefas, e não somente por dizer que conseguem, mas executá-las com a 

qualidade requerida em um determinado trabalho. 

A construção civil é uma área bastante carente de mão de obra. As pessoas que trabalham 

frequentemente em canteiros de obras, sempre relacionam as atividades com serviços pesados, 

pois é comum deparar com entulhos de concreto, alvenarias, madeiras, aço, ou seja material que 

são pesados, e exigem força braçal para removê-los ou trabalhar com eles. Existe um grande 

preconceito ainda por parte da população ao deparar com mulheres em construções civil, pois 

muitos acham o trabalho pesado. Porém, outras pessoas acreditam que elas desempenham as 

tarefas com mais atenção, o que permite acabamentos melhores. Através disto, as mulheres são 

inclusas e valorizadas na engenharia. 

A construção civil é um ramo que possui muitos trabalhadores envolvidos em seu 

processo frequentemente. Segundo Lima e Heineck (1995) essa área é responsável por empregar 

muitas pessoas. Um canteiro possui diversos tipos de tarefas, e isso requer mão de obra 

constantemente, para que a edificação seja concluída nos prazos determinados. 



 

 

A área da construção civil, é muito necessária em uma região, pois, ela oferece muitos 

empregos a uma população. Como existem vários tipos de atividades que são desenvolvidas 

nesse ramo, e muitos serviços requer uma força braçal, muitos homens enquadram nesse tipo de 

perfil, sendo predominante a sua presença em projetos de engenharia. 

Para Fontanelle (2004), são diversas atividades realizadas em uma construção, desde a 

base até os acabamentos finais. Os homens são muito encontrados em canteiros de obras, por 

possuírem atividades que exigem força braçal, porém, as mulheres já estão sendo inclusas em 

serviços de acabamentos, e a tendência é que elas ingressem ainda mais na construção civil, para 

realizar todo tipo de atividade. 

 Edificar uma casa, prédio ou obras de grande porte é uma tarefa árdua, que requer mão de 

obra para concluir todos os projetos minimizando erros na construção civil. É importante que as 

pessoas que atuam nesse ramo tenham experiência e conhecimento sobre o que será executado,  

desde serventes até engenheiros (MARQUES, 2009). 

 Para Heleno (2010), a área construtiva tem que executar as atividades de maneira 

satisfatória. Por isso, é importante que os profissionais capacitados estejam a frente dos projetos  

de engenharia civil, independentemente de cor, classe, etnia, sexo, enfim, ele deve ser respeitado 

e fazer com que as especificações por ele feito, sejam obedecidas na execução. Quando o 

profissional está à frente de um projeto, os envolvidos obedecem, principalmente quando são 

explicados os processos que o engenheiro (a) conversam com seus empregados. 

 

Os caminhos enfrentados pela mulher. 

 

De acordo com Munaro (1992), há diferença entre mulheres na Grécia e na Romênia, 

uma vez que as leis não são as mesmas. Se a mulher estava sendo submissa ao seu pai, quando o 

pai viesse a falecer, a seus irmãos e parentes próximos. Após o casamento, a mulher fica sob a 

tutela do marido e caso venha a ficar viúva com o tempo, ela não pode retornar a casa dos pais, 

pois a renunciou a esta eternamente devido ao casamento sagrado a mulher continua sob a tutela 

dos seus filhos se assim os tem, caso não possuir filhos, deve obedecer aos mais próximos 

parentes homens do marido. O marido possuía tanta autoridade sobre ela, que podia antes de 

falecer, designar-lhe um novo tutor, e até mesmo escolher um novo esposo, caso não fosse do 

seu agrado a escolha, ela não poderia recusar e nem expressar a opinião. 



 

 

No começo do século XVI, era comum que as mulheres fossem uma mercadoria escassa, 

assim, incentivando os homens que não conseguiam se casar a se inscrever nos serviços 

militares, devido ao alto preço das noivas. A Escassez de mulheres conservou a baixa natalidade, 

mas a sua falta não as tornou mais poderosas, apesar do alto valor como mercadoria. Os maridos 

batiam e espancavam as esposas, e esperava-se ainda que estas os agradecessem pela agressão, 

mas não se podia esperar o mesmo dos esposos em relação às mulheres. 

Na antiguidade as mulheres tinham a função de satisfazer o homem. Essa imagem mostra 

a mulher com uma fita na boca, fazendo alusão aos tempos em que ela servia para cuidar da 

casa, e tinha que oferecer prazer ao seu marido. Ela diante da sociedade não podia expressar o 

que gostaria de dizer, mas apenas obedecer fielmente seu esposo, ele a tratando bem ou não. 

Conforme Millicent (1911) em seu livro “O voto das mulheres”, em 1857 a lei do 

divórcio teve aprovação e assim definiu então diferentes avaliações morais para homens e 

mulheres. De acordo com a lei do divórcio, a mulheres conseguiria se desvencilhar do seu 

marido caso pudesse provar infidelidade e também de crueldade contra ela, entretanto o homem 

conseguia a dissolução do casamento se conseguisse comprovar apenas o ato de infidelidade da 

esposa. Este foi um período insatisfatório, estranho e ingrato para as mulheres que tinham o 

sonho de ser útil para o mundo, mas no então eram mulher com pouco dinheiro e nascidas em 

posição social muitas vezes insatisfatória. Devido a isso não se tinha muita alternativa de 

entretenimento e a oportunidade mais viável para sair da rotina e ter uma vida diferente, era se 

agarrar na oportunidade do casamento. Muitas pensavam que era melhor qualquer casamento do 

que ficar solteira. 

Os pais de filhas mulheres acreditavam que uma educação séria e rígida para suas filhas 

era algo supérfluo, desta forma as educavam com modos, um pouco de francês e música. Pois os 

pais tinham o pensamento que aprender português aritmética não ajudaria as mulheres a arranjar 

um bom casamento. As meninas seriam como uma governanta de casa juntamente com as mães. 

Os meninos iam frequentemente as escolas públicas e universidades. Alguns pais mais  

audaciosos mandavam suas filhas para as escolas, mas boas escolas não existiam, pois, muitos 

professores não tinham boa formação e não eram bem-educados (ANDERSON, 1839). 

De acordo com Marques (2006), com o passar do tempo a mulher veio conquistando o 

seu espaço de acordo com a sociedade e com o momento histórico. O nível de opressão é 

variável historicamente, isto, ocorre pelo de modo de alternação das necessidades sociais ou pelo 



 

 

período histórico e o seu desenvolvimento e independente de qualquer coisa há a grande 

resistência feminina, pois, onde existe a opressão também existe a resistência. E esta resistência 

produz novos motivos para a opressão. O Lugar da mulher na sociedade atual, é determinada por 

sua família, que tem a existência definida de acordo com a sua classe social. As relações 

familiares são de extrema importância pois a mesma predetermina a situação da mulher tanto 

mais quanto maior for a sua opressão, o que aumenta a dependência em relação a família e a sua 

base. A luta das mulheres pelos seus direitos, acabou permitindo ao sexo feminino algumas 

coisas que não seriam concedidas gratuitamente sem os esforços necessários, mas a sociedade 

sempre buscou impedir que elas ultrapassem alguns limites, tais como, o discurso da 

incapacidade, o processo através da socialização da família e no capitalismo, através da escola. 

A mulher quando se ingressa no mercado de trabalho e consegue algo com uma 

remuneração considerável, não pode reduzir seu tempo que é dedicado ao ambiente doméstico. 

Caso for casada, o marido não costuma assumir o trabalho de casa e os cuidados com os filhos. 

Sendo assim, as mulheres em seu tempo total de trabalho remunerada e não remunerada é 

sempre superior em comparação aos homens. E também ainda não existe uma rede de serviços 

públicos que se ocupe das tarefas destinadas ao lar e só podendo delega-las aqueles que estejam 

aptos e dispostos a contratar desses serviços com remuneração financeira, porém mesmo neste 

caso, a responsabilidade doméstica continua sendo das mulheres (CEPAL, 2010). 

 

A aceitação do público feminino no mercado de trabalho 

 

Conforme menção de Munaro (1992), ao final do século XX, com a industrialização das 

cidades, o sistema altamente competitivo fez com que trocassem as máquinas pela mão de obra 

masculina, já as mulheres conseguiram fechar um ciclo que começou a milhares de anos atrás 

com a divisão do público e do privado e também da criação da consequente estrutura mental 

competitiva que esse corte originou. 

Com o decorrer dos anos muitas mudanças importantes vêem acontecendo no que diz 

respeito as mulheres no mercado de trabalho. Este processo evolutivo tem se consolidado a cada 

dia, deixando apenas de ser uma oscilação temporária, tornando o processo de incorporação das 

mulheres um fenômeno social contínuo, constante e persistente (GARCIA; CONFORTO, 2012). 



 

 

Aspectos importantes para as mulheres como a expansão do mercado de trabalho 

feminino, a ampliação e aceitação na escolarização e a participação das mulheres com domínio 

do assunto na política, o divórcio entre casais com a iniciativa sem causa comprovada pelas 

mulheres, e a reprodução com a disseminação da contracepção hormonal, entre os homens é 

destacado como impulsionador de uma reconfiguração da identidade feminina (ROCHA; 

COUTINHO, 2000). 

Algumas mudanças significativas das últimas décadas de ordem econômica, política, 

social e cultura ocorridas na sociedade brasileira, melhoraram e transformaram a condição 

feminina atual. Neste mesmo período, a mobilização negra agora organizada após a derrubada 

do regime de escravatura e da república, alavancou e assumiu novos patamares na disputa com o  

regime racista, passando a ter mais força e atuar internamente com mais eficiência  em busca de  

políticas governamentais favoráveis a causa, bem como a demanda da sociedade em diversas 

políticas comportamental, política e ética (XAVIER, WERNECK, 1992). 

Conforme Xavier; Werneck (1992), a situação das mulheres negras junto ao mercado de 

trabalho indica um quadro de iniquidade que vivemos também fora dele, apesar dos grandes 

esforços destinados para a transformação ao longo dos anos de governo republicanos. As 

mulheres negras são maioria entre as titulares dos programas de assistência governamental, 

como exemplo, o programa bolsa família. 

Os artigos expostos na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), é possível observar 

que há uma preocupação com a proteção da mulher, quanto a sua capacidade reprodutiva, sua 

moral e quanto a sua idade. Sendo assim, os direitos das mulheres são assegurados, sendo da 

mesma forma em igualdade os direitos dos trabalhadores do sexo masculino (artigo 372 da 

CLT), com ressalva em algumas situações muito específicas. Em relação a segurança e proteção 

do trabalho feminino, sendo de extrema importância referir neste trabalho a Lei. 0.029/95 que 

veda ao empregador qualquer prática discriminatória quanto aos empregados por serem do sexo 

feminino. Salienta também que toda a empresa, é obrigada a oferecer nos estabelecimento 

medidas concernentes ao conforto do sexo feminino (artigo 389, I, da CLT). 

Tanto a legislação infraconstitucional como a Constituição Federal procuram que a 

igualdade de condições de empregabilidade seja de igual forma independente do gênero sexual, 

de remuneração monetária e acesso de cargos, funções e promoções entre homens e mulheres. 

Contudo, pela história sempre houve grandes diferenças não apenas aos valores dos salários 



 

 

pagos a homens e mulheres, mas também quanto a oportunidade de acesso ao emprego por um 

empregador (CALI, 2007). 

Conforme Mallard (2009) menciona, a mulher hoje consegue-se possuir os mesmos 

direitos em questão a emprego que pessoas do sexo oposto, responsabilidades e obrigações 

iguais aos homens. Com a mudança sociocultural foi lhe atribuída por sua vez novas 

responsabilidades e deveres. Isso ajudou a moldar o desenvolvimento e envolvimento da nova 

personalidade feminina. Sem perder as funções naturais maternas e da feminilidade, a mulher 

conseguiu grande evolução em todos os domínios, do trabalho humano, na arte e na ciência, na 

direção e manutenção da casa e dos filhos, na tecnologia, nas tomadas de decisão cotidiana e 

também na iniciativa sexual. 

 Essa imagem mostra o quanto a mulher tem alcançado os mesmos direitos que os homens 

em muitas profissões. O futebol é um esporte que possui muito contato físico, e que por muito 

tempo foi crédito apenas aos homens, porém a mulher buscando seus direitos, também 

conseguiu se emplacar nesse mercado. Um outro mercado que ela tem conseguido atingir 

também, é o setor da construção civil, sendo possível verificar o público feminino em 

construções civis, mostrando que o preconceito tem caído em terra, sendo o sexo feminino mais 

aceito em canteiros de obras. 

 

A aceitação feminina em um canteiro de obra 

 

 Existia um grande preconceito na construção civil com a inclusão de mulheres 

trabalhando em canteiros de obra (figura 4). Nesse meio, é comum deparar com muitos homens, 

e quando chegava uma mulher nem que fosse somente para visitar a obra, os pedreiros cantavam 

essas pessoas desrespeitosamente, isso gerava um certo desconforto para as pessoas do sexo 

feminino, que se sentiam constrangidas nesse ciclo (BLAY, 2002). 

A mulher tem atingido os avanços na construção civil. Antes, a sua mão de obra que 

estava presente apenas para limpeza, ou para serviços simples, que não requer serviços mais 

braçais (pesados). Porém, hoje esse setor contrata muitas mulheres, alegando ainda que elas 

desempenham suas tarefas com mais atenção, e que em algumas atividades, elas são mais 

caprichosas que os homens.  



 

 

Segundo Teixeira (2005), para que a mulher começasse a ser inclusa no canteiro de 

obras, os profissionais começaram a punir os empregados que não respeitavam as pessoas do 

sexo feminino na construção civil. Com isso, o índice de desrespeito foi diminuindo, e quando 

elas estavam em canteiros de obras, eram tratadas com educação, e com o avanço da engenharia, 

foi aumentando o número de pessoas trabalhando em construções, principalmente as mulheres. 

 As mulheres a cada dia se tornam mais independentes, com isso, muitas tem imposto 

respeito em canteiros, chegando a bater boca exigindo ser respeitada. Para Sanden (2005), a 

mulher vem buscando direitos iguais, e a sociedade vem aceitando isso de maneira eficiente. 

Ainda existem algumas restrições, mas sua aceitação é bem reconhecida. Agora elas procuram a 

equivalência de salários, pois ainda acreditam que são prejudicadas nesse quesito. 

 

[...] ainda persiste uma demarcação das áreas em que elas se encontram presentes, tanto 

no campo escolar como no profissional incluindo a posição hierárquica ocupada por 

elas nas empresas. Dessa forma, a ordem de gênero, transversal à engenharia, 

classifica/reclassifica e hierarquiza áreas de conhecimento e áreas de trabalho, 

atividades, atribuições e posições hierárquicas como mais ou menos masculinas e 

femininas, e as valoriza de forma diferente. (LOMBARDI, 2006, p. 199). 

 

As mulheres eram chamadas para trabalhar na construção civil para limparem os 

apartamentos, ou seja, os homens acabavam os serviços imundos no interior dos apartamentos, 

deixando-os sujos e as mulheres eram contratadas apenas para a limpeza. Para se ter uma noção 

mais exata os serviços masculinos era levantar as paredes em alvenaria, rebocar todo o interior, 

assentar as cerâmicas e fazer todo o emassamento, o homem ganhava por tudo isso e a mulher 

vinha, em seguida para fazer a limpeza do apartamento para serem entregues aos proprietários 

(SOARES, 2002). 

De acordo com a menção de Sanden (2005), na intenção de reduzir alguns custos e falta 

de mão de obra especializada e/ou profissional nas obras, os empresários encontraram a solução 

para o problema diante a mão de obra feminina. Assim começou a aceitação dos serviços 

femininos no ramo da construção civil, com as contratações as mulheres passaram não somente a 

fazer a limpeza, mas também fazer o emassamento, o assentamento das cerâmicas, ou seja, elas 

faziam uma dupla função e ganhava um mesmo salário, tendo assim uma exploração da mão de 

obra feminina. Então a partir de 2010, conseguiram ter uma inserção maior junto ao setor, pois, 

hoje, já fazem o emassamento, algumas assentam os tijolos para a alvenaria, fazem reboco, tem 

pedreira de formação. 



 

 

 Conforme Blay (2002), ainda existe uma certa discrepância em termos de salários se 

tratando de homens e mulheres. Existem empresas que pagam valores maiores ao homem, 

mesmo eles possuindo o mesmo cargo, isso ainda ocorre devido a cultura do país, que sempre 

valorizou muito a mão de obra masculina no mercado de trabalho. 

 As mulheres conseguem ser mais valorizadas atualmente. Em empresas de engenharia, 

ainda o homem leva certa vantagem em termos de salários, porém, algumas empresas hoje estão 

buscando mais mulheres para construção civil, e consequentemente estão elevando os valores de 

suas remunerações, para mantê-las em suas empresas. Uma das causas, é que elas são muito  

atenciosas com o seu trabalho, e são muito criativas, isso pode evitar erros e proporcionar 

ganhos para o projeto (SANDEN, 2005). 

 Para Teixeira (2005), as mulheres ganharam muito espaço, não somente na construção 

civil, mas em todas as áreas que a humanidade necessita. Essa evolução é boa para quebrar 

paradigmas, e para inserir mais pessoas no mercado, o que melhora a qualidade de mão de obra. 

Portanto, a remuneração deve ser válida pelo empenho do profissional, e não por seu sexo. 

A presente pesquisa foi feita com cinco engenheiras e cinco construtores no Município de 

João Pinheiro-MG, com o intuito de investigar as dificuldades e a valorização que ambas 

enfrentam no mercado da construção civil. Apesar de haver um número considerável de 

construção no município, percebe-se que a mulher agora que está ingressando nessa área de 

trabalho, dentre as cinco entrevistadas apenas duas estão trabalhando na área, mas mesmo assim, 

não atuam como engenheira, e sim como auxiliar de engenharia e a outra é empresária. 

Justifica-se a execução desse trabalho como relevância pessoal o reconhecimento da luta 

das mulheres buscando a cada dia sua independência profissional, bem como estão se destacando 

em todas as áreas profissionais, mostrando que são capacitadas e aptas a inserirem no mercado 

de trabalho. Na construção civil não é diferente, o número de mulheres ingressando nessa área 

tem aumentado bastante, devido sua capacidade, inteligência e persistência na busca de sua 

independência profissional e pessoal.   

Por que de acordo com Del Priore (2014, p.05) “vale conhecer os caminhos que as 

mulheres trilharam, pois, para que o século XXI seja delas, de todas elas, é preciso compreender 

os passos dados, corrigir rotas, sair de si própria e pensar no coletivo.” Portanto, estudar a 

história da mulher na engenharia é contribuir para minimizar o fosso social que a separa do 



 

 

mundo masculino, é contribuir para que ela seja aceita em patamar de igualdade como o 

engenheiro 

Como relevância social observou-se que ainda hoje, a sociedade vê a construção civil 

como sendo um espaço bastante masculino, inclusive há falas que “canteiro não é lugar de 

mulher” ou “mulheres na obra nunca dá certo”, esse tipo de comentários sempre se ouve, isso 

leva a entender que a engenheira ainda é discriminada e desvalorizada na sua profissão pela 

sociedade e que tem dificuldades de inserirem no mercado impedindo assim de atuarem 

profissionalmente. Portanto, essa pesquisa busca colaborar para a conscientização dos 

Pinheirenses sobre o valor da mulher na Engenharia Civil.  

Como relevância acadêmica apresentou como se faz necessário a valorização da mulher 

na engenharia civil, por ser considerada uma profissão que também as mulheres são capacitadas 

para atuar e ser bem-sucedidas, mas também devem ser respeitadas no canteiro, levando em 

consideração seu esforço e dedicação para ganharem seu espaço de reconhecimento e igualdade 

profissional.  

Pesquisar sem sombras de dúvidas e contribuir para derimir mitos, e minimizar 

preconceitos no campo da engenharia. A sociedade brasileira de forma geral é carente de 

pesquisas sobre o universo feminino, fato que se acentua sobremaneira quando se trata de 

pesquisas sobre profissões que até bem pouco tempo atrás eram consideradas masculinas por 

excelência. 

 

Objetivos 

 

Analisar as dificuldades, os preconceitos enfrentados pela engenheira, assim como sua 

valorização na construção civil. 

 Constatar as dificuldades da engenheira dentro do canteiro de obras; 

 Examinar se existe diferenciação quanto a valorização da engenheira com o engenheiro 

de acordo com a remuneração; 

 Averiguar a expectativa da engenheira recém-formada para entrar no mercado de 

trabalho; 

Metodologia 

 

Área de estudo 



 

 

O estudo foi realizado com o auxílio das engenheiras no município de João Pinheiro/MG, 

que atuam em empresas que prestam serviços na área da construção civil, empresas estas de 

médio e pequeno porte, que atuam na área de gerenciamento execução de projetos, construção de 

casas financiadas e obras públicas. 

João Pinheiro (figura 1), é o maior município em extensão territorial do estado de Minas 

Gerais com uma área de 10.727,471 Km². Segundo IBGE/2016 possui uma população estimada 

de 48.472 habitantes. 

 

Figura 1- Localização da cidade de João Pinheiro-Mg. 

Fonte: Pereira, 2014. 

 

Materiais e métodos 

 

O estudo de caso visa coletar dados no meio de um local desejado, apontando as 

características do mesmo. Assim, o profissional poderá analisar se as informações da empresa 

estão dentro dos parâmetros normativos estabelecidos ou não (AMANCIO, 1995). 

De acordo com Lazzarini (1997), o método Estudo de Caso é uma abordagem de 

qualidade e muito utilizado para a coleta de dados em todos os estudos organizacionais e de 

pesquisas, embora, existam críticas sobre a objetividade, rigor suficiente e a manipulação dos 

dados em alguns casos, este método é o mais utilizado para a coleta de dados atualmente. 

A presente pesquisa é um estudo de caso sobre a inclusão da mulher na construção civil, 

com a finalidade de analisar as dificuldades e a valorização da engenheira civil no município de 

João Pinheiro/ MG. É uma pesquisa qualitativa usando de instrumentos quantitativos se 

amparando ao uso de dois tipos de instrumentos de coletas de dados, os questionários e a 

observação. 



 

 

Este estudo priorizou a abordagem qualitativa, pois tem caráter exploratório, estimula os 

entrevistados a pensarem livremente determinados comportamentos, opinião e suas expectativas 

sobre o tema abordado (LIMA, 1995). 

Partindo da definição do método, levando em conta que esta pesquisa foi utilizada dois 

instrumentos, a observação e realização de questionários através de entrevistas. O tempo 

destinado à pesquisa foi de duas semanas. As observações foram feitas em quatro dias, dois dias 

destinados a cada engenheira, o objetivo da observação foi analisar como as engenheiras são 

tratadas no canteiro pelos colaboradores da obra. 

Foram feitos dois tipos de questionários, um destinado aos construtores o qual conteve 

cinco questões a fim de analisar se existe a preferência entre o homem e a mulher como 

profissional. O outro questionário foi destinado às engenheiras com quatro questões fechadas e 

quatro abertas com a finalidade de investigar as suas dificuldades e valorização no mercado. 

Os questionários foram feitos individualmente por meio de entrevista. Tiveram questões 

abertas e fechadas. As abertas tiveram a função de especificar o pensamento do indivíduo 

pesquisado e as fechadas de obter dados precisos que não necessitam de imposição de 

pensamento. 

As entrevistas foram feitas no horário disponível de cada indivíduo e as observações 

aconteceram em horários que as engenheiras eram chamadas nas obras para algum 

esclarecimento de seus colaboradores. 

 

Resultados e Reflexões 

 

O presente trabalho tem como intuito mostrar a valorização e dificuldades da mulher em 

obras de engenharia civil. Para isso, foi elaborada uma pesquisa visando investigar a valorização 

da mulher na construção civil, o qual foi realizada uma entrevista com construtores e 

engenheiras, através de uma gravação, cujas respostas foram analisadas e comparadas com 

renomados autores.  

 Na primeira parte da pesquisa foram entrevistados cinco construtores. Quando 

questionados a respeito da preferência por homens e mulheres no momento da contratação 

ambos responderam que não há, que não existe preferência, que a preferência é pelo domínio 

técnico construtivo, currículo e experiência. 



 

 

 Quanto as vantagens de se contratar uma engenheira alguns ressaltam que são mais 

prestativas e cuidadosas e quando se diz a respeito das desvantagens eles temem a falta de 

respeito da parte dos colaboradores. 

 Quando questionados sobre a diferenciação do salário a resposta foi que não existe essa 

diferenciação, que cada caso é um caso que depende do conhecimento e da experiência. 

 

 Características dos participantes da entrevista.   

 

Foi feito quatro visitas de observação no canteiro de obras com duas engenheiras. 

Os canteiros de obras são locais onde são desenvolvidas as atividades de construção do 

projeto final. Diante disso, existe um grande número de operários e profissionais acompanhando 

com frequência as tarefas realizadas da engenharia. Essas áreas existem muitos serventes e 

pedreiros no local, e qualquer mulher que passe na rua, são cantadas por eles. Por isso, esse local  

é bem masculinizado, sendo difícil a adaptação da mulher (CARVALHAL: JUNIOR, 2006). 

Diante dessa informação, quando foram chamadas pra visita nas obras foi observado total 

respeito por ambas e não tiveram nenhum problema em relação ao canteiro, esclarecendo todas 

as dúvidas solicitadas pelos pedreiros, sendo ouvidas e atendidas com atenção. 

 

 Dados referentes aos perfis dos participantes da entrevista. 

 

  Pode-se observar através dos perfis dos participantes do processo de verificação da 

valorização da mulher na construção civil no município de João Pinheiro, as idades das 

entrevistadas, conforme mostra a figura 2 

 

Figura 2 – Idade dos participantes em porcentagem. 

Fonte: O autor 

 



 

 

Nota-se que a idade entre as engenheiras são de 24 a 36 anos. Uma idade relativamente 

baixa ainda para os padrões da engenharia. 

Para Marques (2006), qualquer pessoa que é formada, e não possua pelo menos 10 anos 

de carreira, ainda sim, não é bem aceita pela sociedade. Portanto, as entrevistadas considerando 

esse fator, são pessoas novas, algo que pode ser compreendido de maneira suspeita pela 

sociedade, levando em conta o comentário do autor. 

Outro item abordado foi o tempo de formação das profissionais envolvidos, que pode ser 

ilustrado na figura 3. 

 

Figura 3: Tempo de formação em porcentagem. 

Fonte: O autor 

 

Através da figura, pode ser verificado que além de serem relativamente novas, elas 

possuem pouco tempo de formação, ou seja, são praticamente recém-formadas, algo que é visto 

com certo preconceito pela sociedade, uma vez que o profissional ainda não possui muita 

experiência no ramo, independente do sexo. 

Quando um aluno consegue concluir seu curso, embora ele tenha aprendido muita coisa  

teoricamente dizendo, muitos não conseguem fazer estágio, e o mercado cobra experiência dos 

profissionais, por isso, recém formados são incluídos como inexperientes, e o mercado já julga 

isso, e sendo mulher para o serviço de construção civil, ainda encontra esse tipo de preconceito 

(CARVALHAL; JUNIOR, 2006). 

 

Figura 4: Preconceito sofrido na profissão. 

Fonte: O autor. 



 

 

 De acordo com a figura acima pode ser analisado que 60% das mulheres sentiram algum 

tipo de preconceito. Já, as outras profissionais que responderam não, dizem que sempre foram 

tratadas de maneira igual em um canteiro de obras, que nunca sentiram desconfortáveis diante da 

sociedade, pois, foram acolhidas de maneira bastante amorosa. 

 A figura abaixo mostra a satisfação das engenheiras profissionalmente: 

 

Figura 5: Satisfação profissional em porcentagem. 

Fonte: O autor. 

 

 As respostas estão baseadas nas expectativas de cada profissional. A que respondeu que 

sim, que está totalmente satisfeita, relata que já está trabalhando na área e está atingindo seus 

objetivos, até mesmo financeiros, que ela pode se dizer uma profissional totalmente satisfeita.  

Por outro lado, as que responderam parcialmente, dizem que o mercado ainda credibiliza 

maiores salários aos homens, e que falta oportunidade para elas, pois a empresa prioriza a 

diminuição de gastos e por esse fato, não estão realizadas totalmente.  

De acordo com as perguntas abertas foi feito o questionamento se elas acreditam que 

ainda existe preconceito na profissão. Todas responderam que sim, embora duas nunca sofreram 

nenhum preconceito na profissão, mas afirmam que existe sim, pois já ouviram chefes dizer que 

preferem homens, pois na empresa onde trabalhava eles prefeririam contratar homens pra 

trabalhar em campo porque as exigências são grandes de acordo com as leis trabalhistas, o que 

diminui as chances de contratação de mulheres, que é muito mais viável contratar homens que 

terão um gasto a menos no que se diz a respeito de banheiros femininos no canteiro.  

A própria NR 18 diz - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção, sempre exige que os projetos de engenharia possuam cômodos destinados ao 

público feminino, como banheiros, alojamentos, entre outros. Isso é muito bom para o lado 

profissional, pois, incentiva as obras a se adequarem e a receberem mulheres em seus canteiros, 

mas pelo lado do empregador é sempre um gasto a mais. 



 

 

Uma das engenheiras relata que o preconceito sofrido não foi no canteiro, mas sim do 

próprio patrão.  

O preconceito é mais aqui no escritório mesmo com os chefes, muito machismo sabe, o 

machismo é muito grande, lá na obra não. Até que eles tiram muitas dúvidas com a 

gente, os pedreiros, até que com eles não. Mais é com os maiores. Com os serventes 

não convivo muito, convivo mais é com os pedreiros e nunca tive nenhum problema. 

Agora os chefes se tiver que tirar dúvidas não tiram comigo, mas sim com os técnicos 

que são homens. (Engenheira entrevistada). 

 

Quando questionadas sobre as dificuldades na área da construção civil por serem 

mulheres elas não vêem nenhum problema em relação a esse quesito, o problema é a falta de 

oportunidades para inserirem na área. Com relação a esse fato uma das engenheiras ressalta que 

já aconteceu dela ir a uma entrevista de emprego e a pessoa falar que ela tem perfil, o currículo é 

ótimo, mas que está procurando um homem. 

O homem tem privilégios no mercado da engenharia. A sociedade visa muito o homem 

como líder se tratando de construção civil, pois, os operários não gostam de serem comandados, 

ainda mais por mulheres. Por que já é difícil de serem comandados por homens, e quando a 

mulher fala, eles não credibilizam a opinião da mesma, falando que o trabalho é para homem, e 

não para moças (LOMBARDI, 2006). 

Quando foram questionadas sobre o que falta para as engenheiras civis hoje a principal 

resposta foi a falta de oportunidade para inserirem no mercado da construção civil, um voto de 

confiança para as mulheres da parte do empregador. Ressaltam também que o mercado está 

escasso, muita gente formou e não tem mais aquele campo aberto como se tinha antes, com a 

crise eles aproveitam e contratam mão de obra mais barata e como se tem muita gente 

qualificada no mercado isso torna mais complicado. E João Pinheiro ainda é um município com 

poucas oportunidades, onde os estudantes formam e precisam ir embora para outras cidades a 

procura de emprego e concluem que estão se qualificando fazendo pós graduação e cursos de 

complementação para se diferenciarem no mercado.  

 

Considerações Finais 

 

Conclui-se que as mulheres de certa forma, ainda são possuem tanta credibilidade quanto 

o homem se tratando de atividades relacionadas a construção civil aos olhos da sociedade, de  



 

 

maneira direta ou indireta. Portanto, sua aceitação no mercado de trabalho tem acontecido de 

maneira satisfatória, alcançando cada vez mais, trabalhos que eram designados apenas aos 

homens. E na cidade de João Pinheiro-MG, elas possuem uma boa aceitação, no que se refere ao 

respeito no canteiro, porém, os maiores salários, ainda são destinados ao público masculino. 

A cidade poderia valorizar mais as profissionais que atuam na área, principalmente as 

mulheres dando mais oportunidades. Apesar do ramo da construção civil ser voltada aos 

homens, as mulheres são muito atenciosas em projetos, elas são ótimas em definir designers, 

algo que pode conquistar muito o cliente, e consequentemente, mais clientes, mais dinheiro 

entrando nas empresas.  

Hoje os homens são responsáveis pelos melhores e maiores salários no ramo civil e 

mesmo com as conquistas femininas, não se consegue igualar os salários e rendimentos no setor. 
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RESUMO: No presente trabalho será apresentado um estudo sobre o CBUQ. Foram executados 

ensaios laboratoriais de terraplenagem e de pavimentação asfáltica para verificar granulometria, 

teor do ligante entre outros. Objetivou-se mostrar que a execução de um projeto de pavimentação 

de obras rodoviárias em pavimentos flexíveis exige um rigoroso controle tecnológico para 

garantir que a rodovia consiga suportar as cargas dos veículos ao longo da sua vida útil. O 

CBUQ tem sido o mais escolhido tanto para restauração de um pavimento quanto para a 

execução de um novo. Foi realizado um levantamento de todos os ensaios necessários para a 

execução de um pavimento de acordo com o DNIT. O ensaio Completo é um ensaio de umidade 

Higroscópica do material, imediatamente antes da compactação para cada 100 m de pista 

executada. Os resultados obtidos dos ensaios são critérios de aceitação ou recusa de serviços 

executados. 

 

Palavras-Chave: Terraplenagem. Pavimentos Flexíveis. Execução 

 

ABSTRACT:This paper will present a study on CBUQ. Laboratory tests of earthwork and 

asphalt paving were carried out to verify granulometry, binder content and others. The objective 

was to show that the execution of a paving project for road works on flexible pavements requires 

a strict technological control to ensure that the highway can withstand the loads of the vehicles 

throughout its useful life. The CBUQ has been the most chosen both for restoration of a 

pavement and for the execution of a new one. A survey of all the tests required for the execution 

of a floor according to the DNIT was carried out. The Complete test is a hygroscopic moisture 

test of the material, just before compaction for every 100 m runway run. The results obtained 

from the tests are criteria for acceptance or refusal of services performed. 
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O Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ é executado em usina apropriada, ele 

pode ser usado tanto para um novo pavimento quanto para um recapeamento de asfalto urbano 

como também de rodovias. Essa mistura é composta de material betuminoso e agregado mineral. 

Em relação a outros revestimentos asfálticos o Concreto Betuminoso Usinado a Quente - 

CBUQ tem um bom desempenho nas regiões cuja temperatura é mais alta, no que diz qualidade, 

boa resistência e aplicação, esta massa esta na frente das demais. 

A classificação dele se da de acordo com o resultado da curva granulométrica que pode 

conter graduação densa, aberta, uniforme ou descontínua. 

Os agregados minerais mais utilizados que compõem a mistura são as britas e o pó de 

pedra. São utilizados também a areia, o pedregulho britado, e a pedra britada. 

No Centro-Oeste mineiro o uso do Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ é o 

mais indicado por ser uma mistura densa, em que a sua execução deve ser a quente (BORGES, 

2014). 

Com relação a generalidade do Concreto Betuminoso Usinado a Quente a Solocap diz: 

 

O concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, é a mistura íntima entre um cimento 

asfáltico, agregado mineral graduado e material de enchimento (filler), executada sob 

rigoroso controle de dosagem, usinada, espalhada e comprimida a quente (SOLOCAP 
GEOTECNOLOGIA RODOVIÁRIA, 1994, p. 1). 

 

Objetivos 

 

O objetivo geral é analisar o controle tecnológico necessário para execução de obras de 

terraplenagem e pavimentação em pavimentos flexíveis com revestimento em Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ. 

Características essenciais: 1) Levantamento dos tipos de ensaios exigidos no controle 

tecnológico pelas especificações técnicas para execução de obras rodoviárias; 2) Realizar os 

ensaios de laboratório; 3) Interpretar os resultados dos ensaios de laboratório. 

 

Metodologia 

 



 

 

A execução de um projeto de pavimentação de obras rodoviárias em pavimentos flexíveis 

exige um rigoroso controle tecnológico para garantir que a rodovia consiga suportar as cargas 

previstas em projeto para o tráfego de veículos ao longo da vida útil do pavimento. 

Foi realizado um levantamento de todos os ensaios necessários para a execução de obras 

de terraplenagem e pavimentação, segundo as especificações técnicas do DNIT. Em seguida, 

foram realizados ensaios de laboratório com materiais coletados durante a execução de uma obra 

rodoviária em fase de execução.  Os resultados dos ensaios foram interpretados e fazem parte 

deste trabalho, para verificação de enquadramento dentro da faixa de trabalho definida pelas 

especificações de trabalho específicas. 

 

Os ensaios realizados foram: 

 

Terraplenagem – Ensaio de solo 

 

 Limite de Liquidez 

 Limite de Plasticidade 

 

Pavimentação – Controle de Usina 

 Determinação da porcentagem do betume (ROTAREX) 

 Analise Granulométrica 

 Marshall 

 Pintura de Ligação 

 Controle de Compactação do CBUQ 

 

Resultados e Reflexões 

 

 Ensaio de Limite de Liquidez e Limite de Plasticidade 

 

Caracterização 

 

A amostra do solo utilizada no ensaio teve a umidade higroscópica medida na preparação 

do material, tal como pede a planilha de ensaios, com dois recipientes utilizados, visando à 

obtenção da média e exatidão do resultado. Nos dois recipientes, o Solo úmido + Tara tiveram 



 

 

150g, após coloca-los na estufa por 6 horas à umas temperatura de 110ºC, foram retirados e 

resfriados isoladamente, sem contato com o ambiente, evitando o ganho de umidade ao ar livre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA1: Preparação da amostra do limite de liquidez e plasticidade. 

Resultados obtidos no peneiramento para a caracterização da granularidade:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Resultados da caracterização da granularidade. 

 

Tipo de solo: Granular 

 

Ensaios Físicos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Resultados dos ensaios físicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Gráfico dos limites. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Ensaio de Limite de Liquidez e Limite de Plasticidade. 

 

Controle de Usina 

 

 Determinação da Porcentagem de Betume (ROTAREX) 

 



 

 

O material seco obtido após a evaporação do solvente das duas amostras foi pesado com 

o intuito de descobrir a diferença da amostra total pela amostra sem o betume, obtendo os dados 

necessários, sabe-se o teor de betume em porcentagem em cada bandeja, o mesmo deve ter a 

média de 5% do peso total (Faixa “C” com margem de erro de 0,3%). Logo, a amostra com total 

de 454,98g, após a realização dos procedimentos, resultou em uma massa de 430,23g, sua 

diferença é de 24,75g (5,43%), a outra, por sua vez, com 455,85g, após a realização dos 

procedimentos, resultou em uma massa de 434,13g, sua diferença é de 21,72g (4,76%). Tendo 

em vista que a média entra as porcentagens 5,43 e 4,76 é de 5,10, conclui-se que, o material 

ensaiado está com o teor de Betume aceitável para aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6: Controle da porcentagem do betume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: Preparação para extração do betume. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: Extração do betume. 

 

 Analise Granulométrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9: Resultados da análise granulométrica. 

 

Os resultados das pesagens foram colocados no quadro acima, com proposta de análise e 

verificação. Observa-se que, os resultados obtidos se enquadram nas faixas de trabalho, inclusive 

na Faixa “C”, usada pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte). Essa 

conclusão se da pela porcentagem de material que passa em cada peneira, se o valor estiver entre 

o LI (Limite Inferior) e o LS (Limite Superior), o mesmo está apto para aplicação.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10: Peneiras para análise granulométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11: Análise granulométrica do material. 

Marshall 

 

Os corpos de prova foram removidos para a pesagem, medição do volume e pesagem 

imersa.  

O corpo número 01 com peso ao ar inicial de 1.200,00g, peso imerso de 685,6g e volume 

de 514,4mm³, sua densidade aparente (P.ar/P.ar-P.I.) é de 2,333g/mm³, a Densidade real/teórica 

(100/[ %agr / Dr. Agr. + %CAP / Dr. CAP]) é de 2,417g/mm³, a porcentagem de vazios (Vv= 



 

 

[Dr + Da x 100]/Dt) é de 3,6%, a porcentagem dos Vazios cheios de betume (% V.C.B = [Da x 

%CAP]/D CAP) é de 11,5%, a porcentagem dos Vazios do Agregado Mineral (% V.A.M + % 

Vv + % V.C.B) é de 15,2%, a porcentagem da Rel. dos vazios cheios de betume com os vazios 

do agregado mineral (% R.B.V = [% V.C.B x 100]/% V.A.M]) é de 76,1%, a Leitura do 

Defletômetro. é a carga máxima suportada pelo corpo de prova até o momento do rompimento, 

que foi encontrada em 560 kgf, o Fator prensa é padrão e é encontrado na própria prensa, a 

utilizada tem o valor de 2,018, a Estabilidade encontrada foi de 1.130, o fator de correção usado 

foi 1,47 e é encontrado na tabela da norma DNER-ME 043/95 p. 07 de acordo com a espessura 

do corpo de prova, sua estabilidade corrigida (E.C. = E.E x F.C.) é 1.661, a fluência é 

determinada através da diferença da altura do corpo de prova antes e após a o rompimento, a 

primeira leitura foi de 6,20mm, a segunda leitura foi de 9,00mm, logo a diferença entre elas e o 

valor da fluência é 2,80. 

O corpo número 02 com peso ao ar inicial de 1.200,08g, peso imerso de 688,8g e volume 

de 512,mm³, sua densidade aparente (P.ar/P.ar-P.I.) é de 2,345g/mm³, a Densidade real/teórica 

(100/[ %agr / Dr. Agr. + %CAP / Dr. CAP]) é de 2,417g/mm³, a porcentagem de vazios (Vv= 

[Dr + Da x 100]/Dt) é de 3,1%, a porcentagem dos Vazios cheios de betume (% V.C.B = [Da x 

%CAP]/D CAP) é de 11,6%, a porcentagem dos Vazios do Agregado Mineral (% V.A.M + % 

Vv + % V.C.B) é de 14,7%, a porcentagem da Rel. dos vazios cheios de betume com os vazios 

do agregado mineral (% R.B.V = [% V.C.B x 100]/% V.A.M]) é de 79,1%, a Leitura do 

Defletômetro. é a carga máxima suportada pelo corpo de prova até o momento do rompimento, 

que foi encontrada em 580 kgf, o Fator prensa é padrão e é encontrado na própria prensa, a 

utilizada tem o valor de 2,018, a Estabilidade encontrada foi de 1.170, o fator de correção usado 

foi 1,47 e é encontrado na tabela da norma DNER-ME 043/95 p. 07 de acordo com a espessura 

do corpo de prova, sua estabilidade corrigida (E.C. = E.E x F.C.) é 1.721, a fluência é 

determinada através da diferença da altura do corpo de prova antes e após a o rompimento, a 

primeira leitura foi de 6,40mm, a segunda leitura foi de 9,20mm, logo a diferença entre elas e o 

valor da fluência é 2,80. 

O corpo número 03 com peso ao ar inicial de 1.200,06g, peso imerso de 687,4g e volume 

de 513,2mm³, sua densidade aparente (P.ar/P.ar-P.I.) é de 2,340g/mm³, a Densidade real/teórica 

(100/[ %agr / Dr. Agr. + %CAP / Dr. CAP]) é de 2,417g/mm³, a porcentagem de vazios (Vv= 

[Dr + Da x 100]/Dt) é de 3,3%, a porcentagem dos Vazios cheios de betume (% V.C.B = [Da x 



 

 

%CAP]/D CAP) é de 11,6%, a porcentagem dos Vazios do Agregado Mineral (% V.A.M + % 

Vv + % V.C.B) é de 14,9%, a porcentagem da Rel. dos vazios cheios de betume com os vazios 

do agregado mineral (% R.B.V = [% V.C.B x 100]/% V.A.M]) é de 77,7%, a Leitura do 

Defletômetro. é a carga máxima suportada pelo corpo de prova até o momento do rompimento, 

que foi encontrada em 620 kgf, o Fator prensa é padrão e é encontrado na própria prensa, a 

utilizada tem o valor de 2,018, a Estabilidade encontrada foi de 1.251, o fator de correção usado 

foi 1,47 e é encontrado na tabela da norma DNER-ME 043/95 p. 07 de acordo com a espessura 

do corpo de prova, sua estabilidade corrigida (E.C. = E.E x F.C.) é 1.839, a fluência é 

determinada através da diferença da altura do corpo de prova antes e após a o rompimento, a 

primeira leitura foi de 5,50mm, a segunda leitura foi de 8,00mm, logo a diferença entre elas e o 

valor da fluência é 2,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12: Extração do corpo de prova Marshall. 

 

Pintura de Ligação  

O local de aplicação da Pintura de ligação foi devidamente limpo com uma Vassoura 

mecânica coletora “Bob Cat”, após esse procedimento, a aplicação do material foi feita à 50ºC 

com o caminhão espargidor de uma única vez em toda a largura da pista, as falhas e os excessos 

foram corrigidos no mesmo momento. 



 

 

 

FIGURA 13: Espalhamento da pintura de ligação. 

 

 Controle de Compactação do CBUQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14: Temperatura do CBUQ no caminhão. 

 

A temperatura do CBUQ no momento da aplicação em solo foi de 156ºC, o Corpo de 

prova foi extraído para ensaio em laboratório, para análise de sua Densidade específica aparente, 

denominada pela fórmula P.ar/P.ar-P.I. (1347,49 / [1347,49-702,88] = 2,09), suas medidas de 

aplicação foram confirmadas de 20 em 20 metros, com média de 5cm de altura e margem de erro 

de ±0,2cm, devido as pequenas irregularidades da base. 

 



 

 

 

FIGURA 15: Compactação do pavimento. 

 

Considerações Finais 

 

O Controle Tecnológico é de fundamental importância para a execução de um bom 

pavimento com qualidade, dentro das especificações previstas em projeto. Com a realização do 

controle tecnológico, a tendência de surgir problemas logo de imediato após a entrega da obra ou 

até mesmo antes da conclusão da obra, será bem menor em relação ao pavimento que não teve o 

controle exigido pelas normas de referencia. Todos os ensaios de terraplenagem e pavimentação 

possuem norma especifica para cada um deles. O bom resultado esperado só ocorre se toda a 

execução for dentro dos parâmetros das normas. Os resultados obtidos dos ensaios dos materiais 

retirados de cada camada do pavimento são critérios de aceitação ou recusa de serviços 

executados. 

 

Referências 

 

CASAN, COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO. Manual de 

Execução de Sondagens. Disponível em : 

<http://www.casan.com.br/ckfinder/userfiles/files/Documentos_Download/manual_sondagem.p

df>. Acesso em: 26 de set. de 2016. 

 

COBENGE, CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA. Controle 

Tecnológico e Controle de Qualidade – Um alerta sobre sua importância. Disponível em: 

<http://www.portaldetecnologia.com.br/tags/controle-tecnologico/>. Acesso: 26 de set. de 2016. 

 

GOOGLE MAPS. Mapa da localização de Paracatu. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/maps/dir//Paracatu/@-18.8605375,-

http://www.casan.com.br/ckfinder/userfiles/files/Documentos_Download/manual_sondagem.pdf
http://www.casan.com.br/ckfinder/userfiles/files/Documentos_Download/manual_sondagem.pdf
http://www.portaldetecnologia.com.br/tags/controle-tecnologico/
https://www.google.com.br/maps/dir/Paracatu/@-18.8605375,-48.0831212,6z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x94a84a65adae8fcd:0x82271983683e0f18!2m2!1d-46.8723064!2d-17.2174562


 

 

48.0831212,6z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x94a84a65adae8fcd:0x82271983683e0f18!2

m2!1d-46.8723064!2d-17.2174562 >. Acesso em: 23 de set. de 2016. 

 

GRECO, Jisela Aparecida Santanna. Compactação de Aterros. Disponível em: 

<file:///C:/Users/LUANA/Downloads/Construcao_de_Estradas_e_Vias_Urbanas.pdf >. Acesso 

em: 29 de set. de 2016. 

 

INFRAESTRUTURA URBANA. Os tipos de revestimentos, o maquinário necessário e os 

cuidados na contratação, projeto e execução. Disponível 

em:<http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/16/pavimentacao-asfaltica-os-

tipos-de-revestimentos-o-maquinario-necessario-260588-1.aspx>. Acesso em: 15 de ago. de 

2016. 

 

LOZANO, Mauro Hernandez. Aterro de Alta Performance – (AP) – 2 – Obras de 

Pavimentação. Disponível 

em:<http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=9&Cod=1473>. Acesso em: 30 

de ago. de 2016. 

 

MOURA, Edson de. História da Pavimentação no Mundo. Disponível em: 

<http://www.professoredmoura.com.br/download/Apost_Dimens_Pav_2_2014-Parte_A.pdf>. 

Acesso em: 20 de ago. de 2016. 

 

MOREIRA, Cristiano Costa. Solocap Geotecnologia Rodoviária. Disponível em: 

<http://docplayer.com.br/7132244-Trabalhos-tecnicos-interdependencia-das-caracteristicas-

fisicas-das-misturas-betuminosas-tipo-c-b-u-q.html>. Acesso em: 27 de ago. de 2016. 

 

Norma DNIT-ME 164/2013 – Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas – 

Método de Ensaio. 

 

Norma DNIT-ME 160/2012 – Solos – Determinação da expansibilidade – Método de ensaio. 

 

PORTAL DE PERÍODICOS CAPES/MEC. Efeito da densidade máxima teórica na dosagem 

e no comportamento mecânico de mistura asfáltica tipo CBUQ. Disponível em: . Acesso em: 

18 de jun. de 2016. 

 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTEÚDO. Especificações para Fresagem do 

Pavimento. Disponível em: 

<http://www.sgc.goias.gov.br/upload/links/arq_567_BetRecQuenteLocal. >. Acesso:set/ 2016. 

 

TEXTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. Controle Tecnológico de Solos e 

Pavimentos. Disponível em: http://www.teste-sp.com.br/SolosPavimentacao.. Acesso: set/2016. 

 

UDESC, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Roteiro –Limites de 

Liquidez e de Plasticidade. Disponível em: 

<http://www.joinville.udesc.br/portal/departamentos/dec/labmes/arquivos/Roteiro%20-

%20ENSAIO%20LIMITE%20DE%20LIQUIDEZ%20E%20PLASTICIDADE.pdf>. Acesso 

em: 29 de ago. de 2016.  

https://www.google.com.br/maps/dir/Paracatu/@-18.8605375,-48.0831212,6z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x94a84a65adae8fcd:0x82271983683e0f18!2m2!1d-46.8723064!2d-17.2174562
https://www.google.com.br/maps/dir/Paracatu/@-18.8605375,-48.0831212,6z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x94a84a65adae8fcd:0x82271983683e0f18!2m2!1d-46.8723064!2d-17.2174562
../../LUANA/Downloads/Construcao_de_Estradas_e_Vias_Urbanas.pdf
http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/16/pavimentacao-asfaltica-os-tipos-de-revestimentos-o-maquinario-necessario-260588-1.aspx
http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/16/pavimentacao-asfaltica-os-tipos-de-revestimentos-o-maquinario-necessario-260588-1.aspx
http://www.professoredmoura.com.br/download/Apost_Dimens_Pav_2_2014-Parte_A.pdf
http://www.sgc.goias.gov.br/upload/links/arq_567_BetRecQuenteLocal.
http://www.teste-sp.com.br/SolosPavimentacao.
http://www.joinville.udesc.br/portal/departamentos/dec/labmes/arquivos/Roteiro%20-%20ENSAIO%20LIMITE%20DE%20LIQUIDEZ%20E%20PLASTICIDADE.pdf
http://www.joinville.udesc.br/portal/departamentos/dec/labmes/arquivos/Roteiro%20-%20ENSAIO%20LIMITE%20DE%20LIQUIDEZ%20E%20PLASTICIDADE.pdf


 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DAS OBSOLESCÊNCIAS NO CADASTRO IMOBILIÁRIO 

EM UMA RUA DO BAIRRO PARACATUZINHO, NA CIDADE DE PARACATU – 

MINAS GERAIS 

 

Suzana Martins Ruela
1
 

Érica Vendramini Silva Branquinho
2
 

Cecília Maria Dias Nascimento
3
 

 

RESUMO: O cadastro imobiliário é uma lista de imóveis com informações descritivas da 

cidade, na qual se faz a coleta de dados físicos de imóveis, visando manter atualizado o sistema 

descritivo. Estes dados são importantes para o engenheiro, sendo de sua competência o 

andamento e legalização da obra, de acordo com normas vigentes. A pesquisa resultou em um 

estudo quantitativo de uma área específica, comparando a situação cadastral atual com a situação 

“in loco”, a fim de mostrar obsolescências e divergências, debatendo suas consequências, isto é, 

o recolhimento deficiente de impostos que geram a distribuição de infraestrutura urbana. Foi 

verificada a infraestrutura local e propostos questionários a alguns funcionários da Prefeitura 

Municipal de Paracatu e a alguns moradores do local, sendo possível conhecer opiniões sobre 

um novo cadastramento imobiliário, além de solicitações e melhorias pretendidas por ambos. 

 

Palavras-chave: cadastramento imobiliário, infraestrutura, arrecadação 

 

ABSTRACT: The real estate cadastre (Public Land Survey System in the US) consists of an 

extensive register of real estate (private or state-owned), that is composed of city and sector 

maps, technical reports, measurements and boundaries, in which properties are identified and 

surveyed, providing a system for cities to index their land parcels. This data is paramount for 

engineers, given they are responsible for the execution of projects and their legality, which must 

abide by the regulating bodies' rules. This research paper resulted in a quantitative study of a 

particular area of town, with the purpose of comparing the information in the cadastre with the 

actual current conditions of the real estate, in order to identify obsolete data and discrepancies, 

debate the consequences of this diverging information, i.e. the loss in tax collection, thus 

resulting in less money to invest in urban infrastructure. The study also included verifying local 

infrastructure and distributing questionnaires to a few city employees and local residents, in an 

attempt to identify hardships that they face using the cadastral system, and as a consequence, the 

setbacks they encounter in services that should be adequately provided to taxpayers, ultimately 

gathering their input and requests for a new and improved real estate cadastral system. 

 

Keywords: real estate cadastre, infrastructure, tax collection. 

                                                 
1
 Engenharia Civil / Faculdade do Noroeste de Minas - FINOM / suzana.enge@outlook.com 

2
 Engenharia Civil / Faculdade do Noroeste de Minas - FINOM / ericavendramini@yahoo.com.br 

3
 Engenharia Civil / Faculdade do Noroeste de Minas - FINOM / cecimdnas@gmail.com 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

A grande urbanização e o crescimento desordenado de construções nas cidades exigem que 

os municípios estabeleçam regras de ocupação, seja através do plano diretor local ou de 

zoneamento, com parâmetros a serem obedecidos. Muitas vezes esses imóveis são construídos 

em áreas irregulares e de risco, loteamentos ilegais, áreas institucionais e de posse do município, 

invasões de lotes, o que reflete diretamente na arrecadação de impostos municipais, já que esses 

imóveis não cadastrados não geram tributos, fazendo com que o município deixe de repassar 

para os moradores os benefícios que essa arrecadação traria para a melhoria da cidade, 

(KOETTKER, 2010). 

De acordo com Loch (1989) citado por Zancan (1996, p.13) o cadastro técnico está “apoiado 

sempre no sistema cartográfico próprio”, sendo que seus principais objetivos segundo Loch 

(1989) citado por Zancan (1996, p. 15) são: 

 

I. Coletar e armazenar informações descritivas; 

II. Manter atualizado o sistema descritivo das características da cidade; 

III. Implantar e manter atualizado o sistema cartográfico; 

IV. Fornecer dados físicos para o planejamento urbano, amarradas ao sistema 

cartográfico; 

V. Fazer com que o sistema cartográfico e o descritivo gerem as informações 

necessárias à execução de planos de desenvolvimento integrado da urbana; 

VI. Tornar as transações imobiliárias mais confiáveis, pela definição precisa da 

propriedade; 

VII. Colocar os resultados do cadastro urbano à disposição dos diversos órgãos públicos 

envolvidos com a terra; 

VIII. Facilitar o acesso rápido e confiável aos dados gerados pelo cadastro a todos os 

usuários que precisam informações de propriedades urbanas. 

 

Para que os municípios possam reduzir esses problemas imobiliários, torna-se primordial 

um sistema de cadastro tributário completo, com informações coerentes e confiáveis. Com isso, 

o cadastro imobiliário não pode ser visto somente como uma forma de arrecadar tributos 

municipais e no cadastro de imóveis, mas como um sistema que auxilia tanto os proprietários de 

imóveis, empresas, indivíduos comuns, profissionais ligados à área de construção, prestadores de 

serviços, ou seja, tudo que está ligado ao município necessita de informações válidas e seguras, 

que somente são oferecidas por intermédio de um cadastramento atualizado, (FONSECA, 2010).    

Dispondo de um cadastro municipal atualizado, é possível prever o crescimento da 

cidade, fiscalizando e traçando planos de desenvolvimento de obras, bem como do município, 

como particulares. Tendo acesso a localização de áreas que mais precisem de infraestrutura e de 



 

 

planejamento, com informações fáceis, confiáveis e setorizadas, no intuito de solucionar 

problemas comuns, podendo disponibilizar também de atividades fiscais eficientes, que trazem 

inúmeras melhorias para as cidades, (RAMPAZZO, 2012). 

Verificada a importância da análise do cadastramento imobiliário percebe-se que em 

cidades que não possuem o cadastramento atualizado, há a defasagem de informações dos 

imóveis e de arrecadação de impostos, que provocam o não oferecimento de infraestrutura e de 

benefícios básicos aos moradores, que seria a principal finalidade do órgão responsável, no caso, 

a prefeitura municipal local. 

Objetivos 
 

Objetivo Geral 

 

Verificar se há obsolescência no último cadastramento imobiliário feito na Rua A, no 

bairro Paracatuzinho, na cidade de Paracatu – Minas Gerais. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Propor questionários com alguns dos funcionários da Prefeitura Municipal de 

Paracatu e com alguns dos moradores da rua a ser analisada, que vise comprovar a 

situação atual do Cadastro Imobiliário e as solicitações dos moradores; 

 Comparar as discrepâncias dos dados coletados junto a Prefeitura Municipal de 

Paracatu e os dados obtidos com a pesquisa in loco; 

 Verificar se há infraestrutura urbana local (pavimentação, iluminação pública, 

segurança, coleta de lixo, rede de esgoto). 

Metodologia 
 

Área de estudo 

 

A área onde se situa a Rua A, está localizada no bairro Paracatuzinho, na cidade de 

Paracatu – MG e possuía 9.701,52 m², (Figura 01), lançados no sistema quando realizado o 

cadastramento imobiliário no ano de 2001, conforme dados obtidos no Setor de Cadastro e 

Fiscalização Tributária da Prefeitura Municipal.  



 

 

Após este lançamento, foi criado pelo proprietário do terreno, o mapa do 

desmembramento dessa área, dando origem a 47 lotes (quarenta e sete), dispondo da abertura das 

Ruas A, B e C (Figura 02). 

 

Figura 01: Capa de quadra: Setor 25, Quadra 31 – Área total do terreno em destaque – Bairro 

Paracatuzinho. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paracatu. 

 

Figura 02: Mapa do desmembramento dos lotes. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paracatu. 

O mapa do loteamento foi produzido pelo proprietário do terreno, devido o último 

cadastramento realizado na cidade de Paracatu ter ocorrido no ano de 2001, e a criação do mapa 

do desmembramento for subsequente ao cadastramento. No entanto, a área registrada no sistema 

cadastral da Prefeitura Municipal encontra-se atualmente sem o desmembramento de todos os 

lotes, por não terem sido feitas as regularizações necessárias para que os lotes fossem 

desmembrados, cadastrados e lançados no município.  

É importante ressaltar que o trabalho de pesquisa sucedeu-se apenas com os vinte lotes 

que dão frente para a Rua A, onde foi feita a pesquisa e realizado o roteiro de entrevistas com 

questionários a alguns dos moradores. Na qual, apenas cinco destes lotes são desmembrados e 

regularizados junto a Prefeitura Municipal de Paracatu (Figura 03), conforme boletim do 

cadastro imobiliário – BCI (“conhecido popularmente como espelho”).  



 

 

 

Figura 03: Lotes que dão frente para a Rua A e são regularizados. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paracatu. 

 

Materiais e métodos  

 

A parte prática do trabalho deu-se início no dia 8 de Agosto de 2016, na qual foi 

realizada a visita ao Setor de Cadastro Imobiliário localizado na Prefeitura Municipal de 

Paracatu, para que fosse desempenhada uma pesquisa no seu acervo público, onde foram 

reunidas informações no intuito de se fazer um levantamento quantitativo de dados, sendo ele de 

plantas baixas disponíveis, mapas, capa de quadra e BCI (“espelho”) em que mostram quais e 

quantos imóveis da rua são cadastrados, medidas, confrontações, proprietário e características 

dos imóveis, entre outros. 

Junto dessas plantas foi feita uma catalogação de materiais, com a finalidade de saberem-

se quais foram criados pelo cadastramento ocorrido em 2001, e quais foram criados pelo 

proprietário do terreno. Também se buscou saber quais serviços de infraestrutura são gerados no 

local de pesquisa. 

Para a formulação do roteiro de entrevistas com questionários, sucederam-se conversas 

com alguns dos funcionários dos setores de cadastro, receita e protocolo, onde decorreram as 

entrevistas, para que os mesmos informassem as maiores adversidades deparadas por eles no 

sistema de cadastro imobiliário e em consequência disso, as contrariedades que surgem diante do 

atendimento aos contribuintes. Ainda foi realizado um estudo do Plano Diretor local e do Código 

de Obras. 



 

 

Após sua elaboração, o roteiro de entrevistas com questionários foi aplicado a alguns dos 

funcionários da Prefeitura Municipal de Paracatu, no dia 11 de Agosto de 2016, na busca da 

geração de dados e informações dos mesmos. 

Posteriormente, fez-se uma visita no local de pesquisa, Rua A, no dia 27 de Agosto de 

2016, onde ocorreram algumas verificações e coleta de dados, na qual desenvolveu uma base 

para a criação do questionário que seriam aplicados aos moradores do local, tais como medição 

de testadas de alguns terrenos para que fosse realizada a confrontação e verificação dos dados 

mostrados no mapa do desmembramento obtido na Prefeitura Municipal com os dados obtidos in 

loco, levantamento quantitativo de casas construídas e lotes vagos existentes no local, 

infraestrutura local, estudo fotográfico da área, medição de algumas casas construídas, 

informações relevantes de alguns moradores do local. 

Em seguida montou-se um roteiro de entrevistas com questionários que foi aplicado a 

alguns moradores da Rua A, no dia 29 de Agosto de 2016, a fim de buscar informações para que 

fosse possível inteirar-se de suas opiniões sobre um novo cadastramento imobiliário, solicitações 

junto à Prefeitura Municipal e as melhorias pretendidas por eles para o local. 

Os dois roteiros de entrevistas com questionários foram pensados de modo a respaldar o 

máximo de solicitações possíveis, nos quais abordam as maiores complexidades constatadas 

pelos funcionários no sistema cadastral e as queixas por parte dos contribuintes. Além disso, às 

dificuldades vividas pelos moradores da Rua A, entre outros, a fim de juntar as informações, 

expondo assim às principais reclamações e requisições de ambos. 

Algumas das perguntas foram formuladas para a escolha de até três alternativas, isto, 

devido a existirem muitas solicitações por parte dos funcionários da Prefeitura Municipal e dos 

moradores da Rua A. Ficando, portanto inexecutável a análise de somente uma resposta. 

Outras perguntas possuem a escolha de uma alternativa por conterem respostas objetivas 

em forma de porcentagem ou nota. 

Com todos os dados coletados, os mesmos foram agrupados e organizados em gráficos e 

imagens, que sucedeu nas análises e interpretações dos resultados obtidos, verificando as 

diversidades encontradas, onde se pôde propor sugestões e estratégias a serem colocadas em 

prática. 



 

 

As informações foram coletadas através dos roteiros de entrevistas com questionários 

acima citados, máquina fotográfica, informações de alguns dos respectivos funcionários da 

Prefeitura Municipal de Paracatu e de alguns moradores da Rua A. 

 A pesquisa teve o auxilio do computador para a criação e digitação, livros, anais, artigos, 

monografias, caderno técnico, dissertações e sites online para servirem de auxilio na elaboração 

do mesmo. 

Resultados e Reflexões 

 

Roteiro de entrevista com questionário - 01: Funcionários da Prefeitura Municipal de 

Paracatu 

 

O primeiro roteiro de entrevistas com questionários foi realizado com alguns 

funcionários da Prefeitura Municipal, onde o mesmo aborda em cinco perguntas, as maiores 

dificuldades dos funcionários diante do sistema de cadastro imobiliário, atendimento aos 

contribuintes e solicitações de ambos. 

Através dos dados coletados foi possível se fazer uma análise quando feita a pergunta nº 

01, onde questiona “Quais os maiores benefícios que um novo cadastramento imobiliário traria a 

cidade de Paracatu – Minas Gerais”. Verifica-se diante das respostas às quais os funcionários 

responderam que os maiores benefícios seriam as informações autênticas e seguras sobre as 

dimensões dos lotes; regularização de lotes e edificações; e o acesso rápido e confiável aos 

dados pelo sistema de cadastro imobiliário. Nesta pergunta cada entrevistado pôde escolher até 

três respostas. 

Analisando a pergunta nº 02, onde foi questionado “Quais as maiores dificuldades 

encontradas pelos contribuintes ao requererem a regularização de lotes e/ou edificações na 

Prefeitura Municipal de Paracatu – Minas Gerais” o que mais chama atenção é que quase 100% 

dos entrevistados responderam que o alto custo de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens 

Imóveis) é o que mais restringe as transmissões e regularizações a fins de IPTU e escritura, 

seguido de invasões de lotes ou proprietário desconhecido; e a ausência de contrato de compra e 

venda. Nesta pergunta cada entrevistado pôde escolher até três respostas. 

É importante ressaltar que imóveis que se encontram lançados no sistema de cadastro 

imobiliário como desconhecido, e que esteja em processo de regularização, requerer-se que 



 

 

apresente cadeia de no mínimo dois contratos de compra e venda para lotes vagos e no mínimo 

dois contratos de compra e venda e uma conta de água ou energia em nome do requerente, para 

imóveis construídos, conforme informação adquirida no Setor de Cadastro Imobiliário da 

Prefeitura Municipal de Paracatu.  

O que dificulta mais ainda as regularizações, pois boa parte dos contribuintes não possui 

a cadeia completa de contratos, os perderam, ou até mesmo dispõem de imóveis invadidos. 

Gerando assim construção de imóveis ilegais, com ligações de água e energia fora das normas 

regulamentadas pelos órgãos e empresas responsáveis. 

Sobre os resultados encontrados, o alto custo do ITBI ainda é o que impede muitas 

pessoas de regularizarem seus lotes e edificações. Vários contribuintes alegam que já pagam o 

IPTU e que o valor da taxa de ITBI é imoderado, por isso deixam de regularizar seus lotes e 

edificações, segundo informações coletadas no Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal. 

A pergunta nº 03 na qual foi questionado “Quais às maiores infrações ao Código de Obra, 

encontradas na cidade de Paracatu – Minas Gerais” os funcionários responderam que as maiores 

infrações são o avanço das construções em áreas destinadas às calçadas - tendo as mesmas que 

possuir afastamento mínimo de 1,50 m, construção de rampas para entrada de veículos 

avançando o perímetro destinado a via de tráfego e a construção em 100% do lote, já que na 

maioria dos casos deve-se fazer o cumprimento de no máximo 70% de área construída e no 

mínimo 15% de área permeável, podendo ser esse espaço gramado ou de piso intertravado, 

obedecendo à legislação de cada zona de assentamento, conforme previsto no Código de Obra 

Municipal da cidade de Paracatu -  Minas Gerais. 

Esses resultados comprovam que há o descumprimento do Código de Obras Municipal, 

onde boa parte das casas na cidade de Paracatu é construída com mais de 70% de ocupação do 

lote e menos de 15% de área permeável, contando ainda com o avanço das rampas na via de 

tráfego e com o afastamento mínimo de calçada não sendo respeitado, e que pode ser visto nas 

construções localizadas na Rua A. 

A análise seguinte, de pergunta nº 04, questiona “Qual o percentual de contribuintes que 

não conseguem localizar seu lote e/ou residência, em razão do cadastro imobiliário estar 

desatualizado” teve como maior parte das respostas sendo de 60% a 80% de contribuintes que 

não conseguem localizar seu lote e/ou residência. Nesta pergunta cada entrevistado pôde 

escolher somente uma resposta. 



 

 

Em razão de o último cadastramento ter ocorrido em 2001 e já ter se passado 15 anos, há 

divergências no sistema de cadastro imobiliário, por isso existem contribuintes que não 

conseguem localizar seus imóveis por várias razões, entre elas, o lote ter sido cadastrado como 

uma área maior, na qual não se encontra desmembrada; lotes lançados e cadastrados com 

proprietário desconhecido; invasão de lotes de terceiros, áreas verdes e áreas institucionais 

(pertencentes ao município); construções feitas após o cadastramento; entre outros, conforme 

informações coletadas no Setor de Cadastro Imobiliário. 

Na pergunta nº 05, quando questionado “Qual o nível de desatualização que se encontra o 

cadastro imobiliário”, grande maioria respondeu que está entre 60% a 80% a desatualização do 

cadastro imobiliário. Nesta pergunta cada entrevistado pôde escolher somente uma resposta. 

Esta desatualização cadastral prejudica tanto o município, com o não recolhimento de 

IPTU de grandes áreas - áreas essas que in loco já são desmembradas, mas no sistema 

encontram-se como uma área total, e que os moradores não pagam o imposto pelo fato de não 

estarem regularizadas - como também a população, com a não regularização dos lotes e 

edificações de sua propriedade, medidas incorretas e até mesmo na transferência indevida de 

imóveis. 

Causa disso são as divergências encontradas pelos contribuintes nas dimensões e 

confrontações, não localização dos seus imóveis e não lançamento de novas construções que não 

possuem Habite-se – a certidão de habite-se é o que comprova que o imóvel foi construído de 

acordo com as legislações e determinações vigentes no Código de Obras do município e 

estipuladas pela prefeitura para que seja feita a aprovação dos projetos. 

É função de o engenheiro civil acercar-se de suas responsabilidades a partir do momento 

em que ele se torna responsável técnico de uma obra. Pois para isso, é preciso que seja feito o 

projeto arquitetônico para aprovação na prefeitura e em decorrência, a emissão da certidão de 

Habite-se. 

Sendo que quando feito um projeto, o engenheiro além de verificar as dimensões in loco, 

deve também verificar as dimensões corretas do imóvel, suas confrontações, afastamentos, 

através do BCI, que deve estar atualizado para não haverem erros tanto de medidas, como de 

execução. 



 

 

Imóveis construídos em áreas não cadastradas fazem com que a população construa de 

forma irregular e ilegal e não busquem a aprovação de projetos e o Habite-se, por saberem que 

não será liberado, o que ocasiona a não normalização de suas construções. 

 

Roteiro de entrevista com questionário - 02: Moradores da Rua A 

 

O segundo roteiro de entrevistas com questionários foi realizado com alguns dos 

moradores da Rua A, no bairro Paracatuzinho, tendo o mesmo cinco perguntas a fim de 

comprovar suas solicitações e seus pontos de vista sobre o cadastro imobiliário e buscar 

informações e opiniões.  

Na pergunta nº 01, quando questionado “Quais as maiores dificuldades encontradas ao 

requererem a regularização de lotes e/ou edificações junto a Prefeitura Municipal de Paracatu – 

Minas Gerais?”, as respostas mais escolhidas foram alto custo de ITBI; requerer número das 

edificações, corte de asfalto, ligação de energia para lotes e/ou edificações; invasão de lotes e/ou 

proprietário desconhecido. Nesta pergunta cada entrevistado pôde escolher até três respostas. 

Percebe-se que o alto custo do ITBI é o que mais delimita as regularizações, tanto do 

ponto de vista dos funcionários da Prefeitura Municipal, como dos moradores do objeto de 

estudo, Rua A. Seguido do requerimento de número para edificações, corte de asfalto e ligação 

de energia, em que há a necessidade do proprietário do lote e/ou imóvel fazer o requerimento no 

protocolo da Prefeitura Municipal, munido de RG, CPF, documento do imóvel e BCI 

(“espelho”) em seu nome, segundo informações repassadas no Setor de Protocolo da Prefeitura 

Municipal, caso contrário não é feita a liberação do que for solicitado. Em terceiro lugar há as 

invasões de lotes e/ou proprietário desconhecido, que assim como o alto custo de ITBI, é um 

fator que impossibilita as regularizações. Pois, uma vez que há a invasão do lote, somente é 

possível fazer a transferência do imóvel com a cadeia de contratos, iniciando-se do proprietário 

cadastrado até o último comprador, conforme informado no Setor de Cadastro Imobiliário. 

Na pergunta de nº 02, foi questionado “Um novo cadastramento imobiliário traria o 

aumento no recolhimento dos impostos do IPTU, em razão do aumento de lotes e edificações 

cadastradas. Onde deveria ser feito os investimentos desses impostos?”. Nesta pergunta cada 

entrevistado pôde escolher até três respostas. 



 

 

As maiores reivindicações dos moradores que responderam os questionários é que os 

investimentos desses impostos recolhidos fossem revestidos em segurança, saúde e educação. 

Visto que conforme informado, a Rua A é um local perigoso e acontecem vários assaltos e há 

pouco policiamento no local. Bem como, segundo eles, a saúde e educação poderiam ser 

melhores do que se encontra atualmente. 

Quando questionado na pergunta nº 03 “Quais os benéficos não gerados ou pouco 

gerados na sua rua (Rua A)?”, os moradores responderam com unanimidade que são a 

iluminação pública e segurança, seguido da coleta de lixo. Nesta pergunta cada entrevistado 

pôde escolher até três respostas. 

Quando houve a visita ao local, pôde-se perceber que a rua não possui iluminação 

pública, mesmo havendo no local os postes de energia para colocação das lâmpadas, como se 

observa na figura 04. 

 

Figura 04: Postes de energia sem disposição de lâmpadas. 

Fonte: O autor. 

Os moradores afirmam que embora não haja a iluminação, ainda assim é cobrada a taxa 

de iluminação pública na conta de energia. 

Sobre a segurança, eles afirmam que são frequentes os assaltos na rua, já que o local não 

é iluminado, o que favorece os roubos e furtos repetidamente. 

A coleta de lixo ocorre duas vezes por semana. Mas antes, conforme informado, o 

caminhão de lixo só passava na rua de cima, tendo os moradores que se descolarem a fim de 

colocarem seus lixos para coleta. 

Quando perguntado na questão de nº 04 “De 0 a 10, onde 0 é muito ruim e 10 é ótimo, 

qual seu grau de satisfação em relação às solicitações feitas junto a Prefeitura Municipal de 

Paracatu – Minas Gerais?”, boa parte respondeu que é bom seu grau de satisfação, mesmo com  



 

 

algumas solicitações não atendidas, como por exemplo, a iluminação pública. Nesta pergunta 

cada entrevistado pôde escolher apenas uma resposta. 

Ao se questionar na pergunta nº 05 “Quais os maiores benefícios que um novo 

cadastramento imobiliário traria a cidade de Paracatu – Minas Gerais?”, os moradores 

responderam que seriam as regularizações de lotes e edificações; facilidade nas transmissões de 

bens imóveis, pela definição precisa dos imóveis; e informações autênticas e seguras sobre 

dimensões de lotes, confrontações, divisas e legitimidade da posse de um imóvel. 

Eles admitem que um novo cadastramento seria de grande ajuda e importância por 

regularizar seus lotes e edificações, tornando mais fáceis e seguras às transmissões de compra e 

venda, em decorrência disso a geração de capital. Além de tornar a localização de seus lotes e/ou 

imóveis no sistema cadastral mais precisa e definida. 

Ao analisar os dois questionários, pode-se perceber que os funcionários da Prefeitura 

Municipal de Paracatu e os moradores da Rua A, que responderam ao roteiro de entrevista com 

questionários, vêem a necessidade de um novo cadastramento imobiliário na cidade de Paracatu 

por trazer melhorias diretas e por ser de grande valia, pois auxilia tanto os órgãos responsáveis 

na localização e solução de problemas, como a população como a regularização de seus lotes e 

edificações. Trazendo melhorias para a cidade com o recolhimento de IPTU das edificações e 

lotes que ainda não são lançados no sistema, gerando renda para o aumento do fornecimento de 

infraestrutura urbana e a possibilidade de compra e venda de novos imóveis, ou seja, a geração 

de capital. 

 

Obsolescência no cadastro imobiliário 

 

Previamente, ao dar-se início no trabalho, foi realizado o recolhimento de algumas 

informações referentes à Rua A, junto a Prefeitura Municipal de Paracatu, e, em seguida feita à 

visita ao local de pesquisa. 

O trabalho de pesquisa sucedeu-se apenas com os vinte lotes que dão frente para a Rua 

A, onde foi feita a pesquisa e realizado o roteiro de entrevistas com questionários a alguns dos 

moradores. Na qual, apenas cinco destes lotes são desmembrados e regularizados junto a 

Prefeitura Municipal de Paracatu. 



 

 

Quando feita a visita no local, percebeu-se que a área que no Setor de Cadastro 

Imobiliário da Prefeitura Municipal encontra-se lançada como um todo e sem o 

desmembramento de todos dos lotes, atualmente está quase toda desmembrada e ocupada por 

construções.  

Dos vinte lotes que dão frente para a Rua A, somente três lotes estão vagos no lado 

direito, e seis lotes vagos do lado esquerdo, (Figura 05), sendo todos os outros ocupados por 

construções. Demonstrando assim que existem discrepâncias entre o cadastro imobiliário e a 

situação in loco. Que consequentemente trás o não recolhimento de IPTU destas construções por 

não estarem lançadas no sistema e a obsolescência do cadastro imobiliário. 

 

Figura 05: Mapa dos lotes que se encontram vagos na Rua A. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Paracatu. 

Fotos tiradas do local comprovam as divergências encontradas, ou seja, a existência de 

construções que não apresentam nas plantas do Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal de 

Paracatu, conforme pode ser visto na figura 06, que mostra o lado direito da rua, e a figura 07 o 

lado esquerdo. 

 

Figura 06: Lado direito da Rua A. 

Fonte: O autor. 



 

 

 

Figura 07: Lado esquerdo da Rua A. 

Fonte: O autor. 

Que também pode ser observado pela imagem aérea obtida no Google Maps, (Figura 08). 

 

Figura 37: Imagem aérea do local de estudo. 

Fonte: Google Maps. 

Percebe-se então que pela área em estudo possuir construções locais, a Prefeitura 

Municipal deixa de arrecadar tributos de IPTU das construções, que poderiam ser revertidos para 

a melhoria tanto da infraestrutura local, como em outras partes da cidade. 

O que também faz com que a cidade não tenha um cadastro imobiliário atualizado, por 

essas construções não estarem lançadas no sistema. 

 

Infraestrutura urbana local 

 

Quando realizada a visita in loco para estudo e coleta de dados, verificou-se a existência 

de alguns itens de infraestrutura local da Rua A, como a pavimentação, onde se percebeu há a 

presença da pavimentação da área de estudo e ruas adjacentes ao local. A iluminação pública não 



 

 

é feita mesmos havendo a disposição de postes para colocação de lâmpadas - alguns moradores 

informaram que já foram feitos protocolos junto a Prefeitura Municipal de Paracatu para 

requerimento da iluminação, mas todos sem sucesso. Em virtude da não iluminação pública, há a 

ocorrência de vários furtos e roubos no local na parte da noite, conforme informado por alguns 

moradores, ou seja, a rua não possui segurança.  

A coleta de lixo é feita duas vezes por semana e existe rede de esgoto local. 

Ou seja, mesmo com o não recolhimento de IPTU das construções existentes na Rua A, a 

Prefeitura Municipal faz a distribuição e fornecimento de infraestrutura local. Tendo apenas 

como reclamação principal dos moradores, a não iluminação pública, que em sua decorrência 

gera a falta de segurança na rua. 

Considerações Finais 
 

Conclui-se que há a presença de divergências entre o cadastro imobiliário e a situação in 

loco a partir da verificação da existência de construções no local, onde no cadastro imobiliário 

apresenta-se como lote vago, o que resulta no não recolhimento de IPTU destas construções por 

não estarem lançadas no sistema e a obsolescência do cadastro imobiliário.  

Com a existência destas construções, a Prefeitura Municipal deixa de fazer o recolhimento 

do IPTU das construções que ainda não são lançadas, sendo que esses impostos poderiam ser 

revestidos para atender as solicitações e necessidades da população local e de outras partes da 

cidade, com o aumento do fornecimento de infraestrutura urbana. 
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RESUMO: A demanda de avaliações de imóveis aumenta a necessidade de maior precisão, 

imparcialidade e técnica. O Engenheiro de Avaliações precisa sanar essa necessidade. A 

comparação da forma de realização das avaliações mostra que é preciso separar a área de atuação 

de cada profissional. O presente trabalho verificou através da comparação da avaliação de dois 

imóveis e seus valores venais, se a avaliação realizada por corretores é compatível com a 

avaliação feita pelo Engenheiro, profissional habilitado pelo CREA. Concluiu-se que as 

avaliações não atendem as Normas e o valor venal não é um bom parâmetro para definição do 

valor real do imóvel.  
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ABSTRACT: The demand for real estate assessment increases the need for greater accuracy, 

impartiality and technique. The engineer of Evaluations need to address this need. The 

comparison of the way of realisation of evaluations shows that that it is necessary to separate the 

area of expertise of each professional. The present work verified through comparison of the two 

properties and their market value, if the evaluations carried out by brokers is compatible with the 

evaluations made by the engineer, qualified professional by CREA. It was concluded that the 

reviews do not meet the standards and the market value is not a good parameter to definition of 

the actual value of the property.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Engenharia de Avaliação é de extrema utilidade nos dias atuais para solucionar 

diversos problemas como, financiamentos e crédito, desapropriações, taxações de impostos, 

indenização justa, justo valor locatário, privatizações, ações judiciais de divisões e heranças, 

garantias hipotecárias e em todo tipo de processo que seja necessário à definição técnica e de 

valor, mostrando-se um mercado em constante evolução. 

A ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas define a NBR 14653 para 

Avaliações de bens, que se subdivide em sete partes: 
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14653-1: Procedimentos gerais (ABNT, 2001); 

14653-2: Imóveis urbanos (ABNT, 2011); 

14653-3: Imóveis rurais (ABNT, 2004); 

14653-4: Empreendimentos (ABNT, 2002); 

14653-5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral (ABNT, 

2006); 

14653-6: Recursos naturais e ambientais (ABNT, 2008); 

14653-7: Patrimônios históricos (ABNT, 2009).  

Sendo que para o desenvolvimento deste trabalho utilizaremos apenas as partes um e 

dois. 

A Engenharia de Avaliações é o conhecimento técnico-científico usado para avaliação de 

bens. 

O Engenheiro de Avaliações é o profissional que possua nível superior com habilitação 

legal e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, e capacitação 

técnico-científica. 

O processo de avaliar é uma técnica com métodos que devem ser seguidos, havendo 

variações que serão definidas com a identificação da propriedade e a finalidade da avaliação. 

A determinação do valor de um bem é objeto da Engenharia de Avaliações, a avaliações 

de bens é a análise técnica, realizada por engenheiro de avaliações, para identificar o valor de um 

bem, de seus custos, direitos, assim como determinar a viabilidade de sua utilização econômica, 

para uma determinada finalidade, sua valorização e desvalorização determinando datas. 

Dentre as etapas para determinação do valor do imóvel é necessário à aplicação de um 

método de avaliação. A escolha da melhor metodologia para se chegar ao valor do imóvel 

depende das condições e informações que o avaliador tem disponível e finalidade da avaliação. 

Dentre os métodos que se destacam e a NBR 14653-2 (2011) cita para avaliação de bens 

são: 

• Métodos diretos: não depende de outro método para chegar aos seus resultados. 

 Método comparativo de dados de mercado: comparação de amostras, por meio de 

tratamento de alguns elementos. 



 

 

 Método comparativo de custo de reprodução de benfeitorias: o valor das 

benfeitorias pode ser avaliado para reproduzir o imóvel, além de considerar a depreciação física 

e funcional do imóvel. 

• Métodos indiretos: são dependentes de métodos diretos. 

 Método involutivo: avalia através do seu potencial econômico. 

 Método da capitalização de renda: geralmente utilizado para determinar o valor 

do imóvel a partir do aluguel que ele gera. 

 Método residual: define o valor do terreno subtraindo o valor o imóvel e de suas 

benfeitoras.  

Na execução de uma avaliação é necessário que o profissional seja criterioso, competente 

e imparcial além de possuir todo o conhecimento necessário de engenharia e também de ciências 

sociais. Os resultados dependerão da qualidade e precisão do trabalho desenvolvido, procura-se 

sempre chegar o mais próximo do valor de mercado do imóvel avaliado. 

A Avaliação de imóveis vai desde a determinação do seu valor, até a classificação, 

verificações técnica de posse, análises documentais, fornecendo subsídios suficientes ao 

magistrado em caso de um processo judicial, em que é o caso da maioria das avaliações, 

exigindo do avaliador um conhecimento técnico científico abrangente. 

A preferência pelo tema surgiu pela a intenção de buscar conhecimento pela área, que 

não recebe foco durante o decorrer do curso, mas que possui um vasto campo, muita demanda, e 

poucos profissionais qualificados para atuar. E também poder levar ao conhecimento de alguns 

colegas que desconheciam a legalidade do Engenheiro atuar na Avaliação de imóveis. 

Levantando uma discussão sobre os métodos utilizados pelos profissionais que fazem as 

avaliações dos imóveis, nem sempre atendendo as normas exigidas, e mostrar como é a 

avaliação realizada seguindo as normas e demonstrando os erros mais comuns que ocorrem 

durante uma avaliação. 

Com todas as análises que serão realizadas no decorrer do trabalho, no final poderemos 

concluir além dos valores e da forma correta de avaliar um imóvel, também sobre qual real 

função e capacidade técnica - científica de cada profissional, Engenheiros e Corretores. Todas as 

discussões que surgem entre o CONFEA e CONFECI, desperta ainda mais interesse sobre 

pesquisar mais profundamente sobre o tema.  



 

 

Todas as avaliações devem ser realizadas de acordo com as exigências das normas, que 

devem ser seguidas, para ter validade legal. Na norma são apresentados alguns métodos de 

avaliações, que foram estudados profundamente, o mais utilizado, o comparativo de dados de 

mercado, é tendencioso a grandes erros, se suas amostras não forem coletadas com muitos 

cuidados, como será mostrado neste trabalho. Quando é realizada uma venda, é paga uma taxa 

sobre o valor, então para que essa taxa não seja tão cara o valor declarado do imóvel acaba não 

sendo o seu real valor. Dificultando que o método comparativo tenha uma margem pequena de 

erro. Por isso será mostrado como reduzir essa margem de erro ao máximo. 

Os locais escolhidos para realização das avaliações foram escolhidos por fazerem parte 

de zoneamentos distintos, podendo mostrar diferentes resultados. 

Levando em consideração que a avaliação de bens exige qualificação técnica específica, 

e considerando que as avaliações desses bens são de função dos diplomados em Engenharia, 

Arquitetura, Agronomia, dentro das respectivas atribuições, fixadas no artigo 7º, alínea “c”, da 

Lei 5.194 (BRASIL, 1966), discriminadas pela Resolução número 218 (BRASIL, 1973), ainda o 

disposto na Lei número 7.270 (BRASIL, 1984), e as dúvidas que ainda surgem por parte de 

alguns órgãos na aplicação de normas que exigem laudos de avaliação e perícia para 

determinados efeitos legais, tais como Lei nº 6.404 (BRASIL, 1976), decreto nº 24.150/34 

(BRASIL, 1934) e Lei 6.649 (BRASIL, 1979), e considerando, finalmente, o disposto nas Leis 

nº 8.020 (BRASIL, 1990), e 8.031 (BRASIL, 1990), decide-se para efeito normativo que 

avaliação é a atividade que envolve a determinação técnica do valor qualitativo ou monetário de 

um bem. Portanto Compreende-se como atribuição privativa dos Engenheiros em suas diversas 

especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos avaliações e arbitramentos relativos 

a bens móveis e imóveis, suas partes integrantes e pertences, máquinas e instalações industriais, 

obras e serviços de utilidade pública, recursos naturais e bens e direitos que, de qualquer forma, 

para a sua existência ou utilização, sejam atribuições destas profissões. Serão nulas quando 

efetivadas por profissionais não registrados ao CREA. Os trabalhos executados serão exigidos 

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. Exigida pela Lei nº 6.496 (BRASIL, 1977). As 

infrações a presente decisão importarão, ainda, na responsabilização penal e administrativa pelo 

exercício ilegal de profissão, nos termos dos artigos 6º e 7º da Lei nº 5.194 (BRASIL, 1966). 

O exercício da profissão de Corretor de Imóveis será permitido ao possuidor de título de 

Técnico em Transações Imobiliárias. Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação 



 

 

na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à 

comercialização imobiliária. 

Uma última decisão judicial conclui que a avaliação de imóveis não exige formação 

específica, qualificando os corretores para tal atividade.  

Uma discussão que está sempre em pauta nos conselhos, sobre as atribuições de cada 

profissional, pela necessidade de um estudo aprofundado para a realização de algumas 

avaliações, mas o que realmente ocorre é um sombreamento da profissão. 

 

O engajamento dos profissionais, sejam eles engenheiros ou corretores de imóveis, 

devem visar, na verdade, à melhor prestação de serviço aos consumidores e, desta 

forma, promover a heterogeneidade, a eficácia na prestação de serviços e a excelência 

das atividades e posturas profissionais, elementos estes que constituirão a decisão e 

escolha do consumidor acerca do profissional que irão optar para atuar em seu favor. 

De outra forma, não raro, haverá situações em que a atividade de avaliação de imóveis 

poderá, e deverá demandar o trabalho de ambos profissionais, engenheiros e corretores 

de imóveis, de forma simultânea e conjugada, permitindo atender o cliente em razão de 

suas diversas necessidades de avaliação imobiliária (JÚNIOR, 2014, p. 101). 

 

Segundo González (2002), o mercado imobiliário tem características especiais que 

afetam estimativas obtidas através do formato tradicional. Erros de até 15% do valor estimado 

têm sido aceitos pela literatura, com a importância das avaliações e do mercado imobiliário 

econômico e socialmente, é importante buscar alternativas de aperfeiçoamento das avaliações. 

Os problemas normalmente ocorrem por falta de preparação nos dados coletados. 

Segundo Lion (2009), observando os estudos, chega-se a valores próximos, o que coloca 

em evidência a capacitação do profissional, pois as análises incorretas é o que compromete toda 

a cadeia produtiva, além do agente financeiro e do proponente ao financiamento bancário, 

envolve um sistema muito maior, incluindo processos de dação para pagamento de divida, 

garantia hipotecaria ações e perícias judiciais. 

A padronização constante e definição de procedimento por normas técnicas tem 

aumentado progressivamente a qualidade dos avaliadores, e com a inclusão de novas 

ferramentas de auxílio, principalmente de ferramentas eletrônicas, além de softwares de 

cálculo, a utilização de ferramentas de geoprocessamento, auxilia a integração do 

engenheiro avaliador a constante evolução da sociedade quanto a uma continua 

melhoria da qualidade e dos prazos das avaliações imobiliárias (LION, 2009, p. 77). 

 

Segundo Dalaqua (2007), para a realização de uma boa avaliação, é recomendável a 

utilização de modelos inferenciais que visam determinar valores com maior confiabilidade. Para 



 

 

a aplicação desses modelos, deve-se fazer uso de variáveis que dizem respeito aos imóveis, e que 

por sua vez, caracterizam o terreno. Para isso, deve-se levar em consideração as características 

únicas, pois é a partir dessas informações que se consegue estimar seu valor. As características 

que um imóvel pode apresentar são muitas. Podem ser físicas, como dimensões, topografia e tipo 

de solo, também podem ser levantadas informações a respeito da sua utilização, mas ao levantar 

essas informações, é importante saber se essas têm alguma influência no valor do imóvel. 

Em seu texto, a NBR 14653-2 (2011) descreve as possíveis características que podem ser 

investigadas para uma avaliação imobiliária de terrenos. São elas: 

 

 Relevo, solo, subsolo e ocupação; 

 Acessos, serviços e melhoramentos públicos; 

 Utilização atual e potencial, legal e econômica; 

 Classificação do imóvel; 

 Área, testada e profundidade. 

 

Considerações: 

 

O mercado imobiliário é um mecanismo dinâmico, representando uma realidade diária e 

que deverá ser descrito por um modelo matemático/estatístico. Sob este ponto de vista, 

qualquer inferência (paramétrica ou não paramétrica) pode ser útil e trazer bons 

resultados. Para isso, qualquer modelo a ser adotado será sempre uma simplificação do 

que ocorre na vida real e por este motivo não existirá (ainda) um modelo que seja 

sempre superior a outro (DALAQUA, 2007, p. 118). 

 

Objetivos 

 

Verificar se a avaliação realizada por corretores é compatível com a avaliação feita pelo 

Engenheiro profissional habilitado pelo CREA, que obrigatoriamente segue as normas exigidas, 

analisando os parâmetros utilizados pelos profissionais do CRECI para avaliar um imóvel, 

demonstrar como deve ser realizada uma avaliação de acordo com a NBR 14653, e ainda 

comparar o valor de mercado encontrado com a avaliação e valor venal do terreno. 

Metodologia 
 

Foram avaliados terrenos localizados na cidade de Paracatu, Noroeste de Minas Gerais. 

A cidade se tornou um polo atrativo para educação e trabalho, com faculdades e universidades 

presenciais e a distância, Instituto Federal, SENAI, contando ainda com forte exploração mineral 



 

 

e agropecuária, tendo presente na cidade grande empresas, incluindo algumas multinacionais. 

Com uma estimativa de população de 91.724 pessoas e o índice de desenvolvimento em 

0,744%, situando o município em uma faixa de desenvolvimento alto. 

O primeiro terreno a ser avaliado está localizado na Rua Leão Francisco Pires, Bairro 

Vila Mariana, segundo zoneamento da cidade, localizado na ZRM2 – Zona Residencial Mista 2. 

Predominantemente residencial dotado de serviços públicos (rede de água potável, esgotos 

pluviais, esgotos sanitários, energia elétrica, iluminação pública e linhas telefônicas), 

comunitários (escola primárias, secundária, posto médico e templos religiosos), gerais 

(supermercados), transporte coletivo (ônibus), as ruas possuem pavimentação (asfalto) e 

calçadas.  

O terreno possui área de 318,4 m², sendo frente 17,25 metros, fundo 12,75 metros, lado 

direito 20,30 metros e lado esquerdo 20,60 metros, sendo observado de frente. Terreno de 

esquina, com sua testada principal o logradouro supracitado. 

O segundo terreno está localizado na Rua Litorânea, Bairro Vila Cristiano, segundo 

zoneamento da cidade, localizado na ZAE – Zona de Atividades Econômicas. Neste logradouro, 

as atividades são predominantemente comerciais, dotado de serviços públicos (rede de água 

potável, esgotos pluviais, esgotos sanitários, energia elétrica, iluminação pública e linhas 

telefônicas), comunitários (escola primárias, e templos religiosos), gerais (supermercados), 

transporte coletivo (ônibus), as ruas possuem pavimentação (asfalto) e calçadas. 

O terreno possui área de 3755 m², sendo frente 65 metros, fundo 100 metros, lado direito 

40 metros e lado esquerdo 65 metros, sendo observado de frente. 

Para avaliação dos terrenos foi utilizado o método comparativo de dados de mercado, que 

consiste na coleta de dados e o tratamento. O tratamento será realizado por meio de tratamento 

de fatores. 

Este método deve seguir alguns passos.  

Coletar todas as informações necessárias do terreno a ser avaliado, como: endereço se 

possui água potável, esgotos pluviais, esgotos sanitários, energia elétrica, iluminação pública, 

linha telefônica, escola, posto médico, lazer, supermercados, farmácias, transporte público, 

pavimentação na rua, a região, topografia do terreno, a testada e se é em esquina. Essas 

informações são básicas para a avaliação.  



 

 

Coletar as amostras, e todas as informações sobre elas (as mesmas do avaliando) 

incluindo valor, e fonte. As podem ser jornais, imobiliárias, cartórios, com o proprietário, 

prefeituras, porém em cartórios e prefeituras não se consegue precisão nessas informações, pois 

a fim de burlar o valor dos impostos cobrados no momento da venda/compra o valor declarado 

normalmente é menor, do que realmente foi negociado. Então dar-se preferência a imobiliárias, 

jornais e proprietários. 

Utiliza-se sempre o valor/m²:               

Sendo,  

Vi – valor/m² inicial 

V – valor da amostra 

A – Área do terreno 

Depois de coletadas as amostras é necessário o tratamento da mesma, fazendo a 

homogeneização, neste caso será realizada por fatores, o objetivo é diminuir a discrepância dos 

valores. 

Iremos tratar os seguintes fatores: 

Fator de Testada (K1), este fator é utilizado para comparar a testada do terreno de 

referência com a testada padrão da região, podendo assim retirar a vantagem ou desvantagem do 

terreno de referência. Aplica-se a seguinte fórmula: 

 

Sendo, 

T = testada efetiva 

Tp = testada padrão 

Para T/Tp< 0,5 K1=0,840 

Para T/Tp>2  K1=1,189 

Para terrenos de esquina utiliza-se a testada com logradouro mais importante. 

Fator de Profundidade (K2), este fator é utilizado para comparar a profundidade 

equivalente (Pe) do terreno de referência com a profundidade máxima ou mínima da região, 

podendo assim retirar a vantagem ou desvantagem do terreno de referência.  

A profundidade máxima ou mínima pode ser obtida pela legislação vigente, ou, utiliza-se 

a relação: 

Profundidade mínima (Pmin) = metade da profundidade padrão local. 



 

 

Profundidade máxima (Pmáx) = dobro da profundidade padrão local. 

Sendo assim aplica-se a seguinte fórmula profundidade equivalente: 

 

A = área 

T = testada 

Pe = profundidade equivalente 

Para esse fator formularam-se as seguintes hipóteses: 

a) Hipótese de Hélio Caires 

Para Pe< 0,5 Pmin   

b) Hipótese de Medeiros - Azambuja 

Para 0,5 Pmin ≤ Pe ≤ Pmáx   

c) Para Pmin ≤ Pe ≤ Pmáx K2 = 1 (norma 502/89) 

d) Hipótese de Medeiros - Azambuja 

Para 0,5 Pmáx ≤ Pe ≤ 2Pmáx   

e) Hipótese de Hélio Caires 

Para Pe> 2 Pmáx   

Fator de esquina (K3), terrenos com mais de uma testada, há diversas tabelas, utilizamos 

a do Banco Hipotecário Nacional Argentino, transcrevida a seguir: 

a) Para zonas comerciais centrais   + 25% a 30% 

b) Para zonas comerciais em geral   + 20% a 25% 

c) Para zonas residenciais de alto valor  + 15% a 20% 

d) Para zonas residenciais comuns  + 10% 

Comumente é generalizada a valorização de terrenos de esquina, porém é discutível por 

problemas de recuo. 

Fator de topografia (K4) analisa se o terreno é plano, aclive ou declive. 

Para terreno plano   1,00 

a) Caimento para fundo (declive) 

Até 5%   0,90 

Entre 5% e 10%  0,80 

Acima de 10%  0,70 

b) Caimento para frente (aclive) 

Suave    0,90 

Acentuado   0,70 

Fator de superfície e solo (K5) estuda-se a situação da superfície do terreno. 

a) Superfície seca e firme      1,00 



 

 

b) Superfície úmida       0,80 

c) Superfície alagadiça       0,60 

d) Superfície brejosa ou pantanosa     0,50 

e) Superfície permanentemente alagada   0,40 

Fator de acessibilidade (K6) análise a distância do terreno até a condução mais próxima. 

a) Terreno sem condução próxima (1000 m)   1,00 

b) Condução a menos de 1000 m    1,02 

c) Condução direta       1,05 

Fatores especiais (K7) são situações a típicas, este depende da sensibilidade do avaliador 

para a inclusão de outros fatores, seja para valorização ou desvalorização.  

a) Lote de vila        0,70 

b) Lote encravado ou de fundos     0,50 

c) Terreno industrial com desvio ferroviário   1,20 

d) Condomínio fechado      1,20 

e) Não possui serviços públicos ou asfalto (próximo)  0,90 

Após o cálculo dos fatores fazemos a homogeneização do valor/m².  

 

Sendo,  

Vf – Valor homogeneizado 

Agora se calcula a média aritmética, obtida pela a soma dos valores homogeneizados, 

dividida pela quantidade de amostras. 

 

Sendo, 

M – Média aritmética; 

Vfn – Valor de cada amostra homogeneizada; 

N – Quantidade de amostras. 

Calcula-se o desvio padrão, pela fórmula: 

 

Já realizado o cálculo da média e do desvio padrão, é utilizado o critério excludente de 

Chauvenet, que mostra se a amostras limites são pertinentes, se elas forem então todas as demais 

também serão, portanto não há a exclusão de nenhuma amostra. Caso ela não seja pertinente, 

exclui-se e reinicia os cálculos. 

 

Sendo,  



 

 

Vs – Valor mais distante da média (para mais ou para menos); 

M – Média aritmética; 

S – Desvio Padrão. 

Compara-se  calculado com o , obtido pela tabela de Chauvenet.  

Se ≤  - não há dados discrepantes na amostra; 

Se ≥  - elimina-se o dado discrepante e reinicia as operações. 

Essa análise deverá ser repetida até que ≤ . 

Tabela1 – Critério de Chauvenet. 

n  N  

5 1,65 20 2,24 

6 1,73 22 2,28 

7 1,80 24 2,31 

8 1,86 26 2,35 

9 1,92 30 2,39 

10 1,96 40 2,50 

Fonte: Avaliação de Terrenos Por Fórmulas Matemáticas. 

 

 Nesse momento calcularemos o limite inferior e superior do intervalo de confiança com 

80%de probabilidade de que o verdadeiro valor está nele contido. Esse valor de 80% é exigido 

pela NBR 14653 Parte: 2 (ABNT, 2011). 

 

Sendo,  

M – Média aritmética; 

T – Tabelado (tabela 2); 

S – Desvio padrão; 

N – quantidade de amostras. 

Tabela 2 –t student 

 

 



 

 

Grau de 

liberdade (n-1) 
80% 90% 95% 99% 99,9% 

1 3,8 6,31 12,7 63,7 63,7 

2 1,89 2,92 4,3 9,92 31,6 

3 1,64 2,35 3,16 5,84 12,9 

4 1,53 2,13 2,78 4,60 8,61 

5 1,48 2,02 2,57 4,03 6,87 

6 1,44 1,94 2,45 3,71 5,96 

7 1,42 1,90 2,36 3,50 5,41 
Fonte: Manual de Avaliações e Perícias em Imóveis Urbanos. 

 

Portanto pode-se concluir com 80% de certeza que o valor de mercado do terreno 

avaliado este entre o limite inferior e superior, então se faz a seguinte operação para encontrar o 

grau de precisão: 

 

O valor encontrado em porcentagem é analisado na tabela 3, definindo o seu grau de 

precisão: 

Tabela 3 – Grau de precisão nos casos de utilização de modelos de regressão linear ou do tratamento por 

fatores. 

Descrição Grau III Grau II Grau I 

Amplitude do intervalo de confiança 

de 80% em torno da estimativa de 

tendência central 

≤30% ≤40% ≤50% 

Fonte: ABNT. 

Observação: Quando a amplitude do intervalo de confiança ultrapassar 50%, não há 

classificação do resultado quanto à precisão, fazendo necessária justificativa com base no 

diagnóstico do mercado.  

De acordo com a NBR 14 653 Parte: 2 (ABNT, 2011), para uma avaliação completa 

também necessária a análise do Grau de fundamentação, que é feita através das seguintes 

tabelas: 

Tabela 4 – Grau de fundamentação no caso de utilização do tratamento por fatores. 

Item Descrição Grau III Grau II Grau I 

1 

Caracterização 

do imóvel 

avaliando. 

Completa quanto a 

todos os fatores 

analisados. 

Completa quanto 

aos fatores 

utilizados no 

tratamento 

Adoção da 

situação 

paradigma. 

2 

Quantidade 

mínima de 

dados de 

12 5 3 



 

 

mercado 

efetivamente 

utilizados. 

3 
Identificação 

dos dados de 

mercado. 

Apresentação de 

informações 

relativas a todas as 

características dos 

dados analisadas, 

com foto e 

características 

observadas pelo 

autor do laudo. 

Apresentação de 

informações 

relativas a todas as 

características dos 

dados analisados. 

Apresentação de 

informações 

relativas a todas 

as características 

dos dados 

correspondentes 

aos fatores 

utilizados. 

4 

Intervalo 

admissível de 

ajuste para o 

conjunto de 

fatores. 

0,80 a 1,25 0,50 a 2,00 0,40 a 2,50 

Fonte: ABNT. 

 

Observação: No caso de menos de cinco amostras, o intervalo admissível de ajuste é de 

0,80 a 1,25. 

Para definir o grau de fundamentação, primeiro identificamos quais exigências foram 

atendidas na tabela anterior, depois definimos pontuação para cada exigência, sendo Grau I = 1 

ponto, Grau II = 2 pontos e Grau III = 3 pontos. A somatória dessa pontuação identifica-se na 

próxima tabela, definindo assim o Grau de fundamentação da avaliação: 

Tabela 5 – Grau de fundamentação no caso de utilização do tratamento por fatores. 

Graus III II I 

Pontos mínimos 10 6 4 

Itens obrigatórios 

Itens 2 e 4 no Grau III, 

com os demais no 

mínimo no Grau II. 

Itens 2 e 4 no mínimo 

no Grau II e os 

demais no mínimo 

Grau I. 

Todos no mínimo 

Grau I. 

Fonte: ABNT. 

 

Por fim o cálculo do valor final do terreno: 

 

Sendo,  

Vt – Valor final do terreno; 

A – Área. 



 

 

Depois de todos os cálculos realizados, é necessária a elaboração do laudo, demonstrado 

no Apêndice A. 

Após a realização da avaliação, foi estudado sobre o valor venal. Que é o valor de 

mercado, não necessariamente o valor real, mas o que pode ser comercializado, mais barato ou 

mais caro, dependendo da situação do mercado, utilizado pela Prefeitura, dos terrenos de cada 

região.  

O cálculo do valor venal só pode ser realizado pelas Prefeituras, nesse valor não é 

considerado nenhum fator de valorização ou desvalorização. É a partir deste que é realizado o 

cálculo para pagamento de IPTU. Sendo comumente muito abaixo do valor real. Esse valor 

também é diferente do valor real, pois quando é realizada uma venda, é paga uma taxa sobre o 

valor, então para que essa taxa não seja tão cara o valor declarado do imóvel acaba não sendo o 

seu real valor. Impossibilitando a utilização do valor venal para venda de imóveis. 

Abaixo é demonstrado o valor venal de terrenos na região estudada. 

Tabela 6 – Valor venal do metro quadrado de terreno por setor, quadras e logradouros. 

Setor Bairro Valor venal/m² Local 

19 Vila Mariana R$ 250,00 

Todos os lotes da quadra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 

28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 

43, 44 e 45. Exceto os lotes da quadra 19 

com testadas para a marginal da MG 188. 

21 Vila Cristiano R$ 400,00 
Lotes com testada para a Rua Litorânea 

(logradouro 607). 
Fonte: Prefeitura Municipal de Paracatu. 

 

Foram investigadas cinco imobiliárias credenciadas ao CRECI, e indagadas quanto ao 

método utilizado para a avaliação dos imóveis que estão disponíveis para venda ou locação, e 

comparou-se com o método que deveria ser utilizado. 

 

Resultados e Reflexões 
 

Tabela 8 – Homogeneização das amostras do terreno residencial 

Amostra 

(N) 

Área 

(m²) 

Valor 

(R$) 

Valor/m² 

(R$) 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Valor 

Final 

(R$) 



 

 

1 1150 450.000,00 391,30 1,15 1 1 1 1 1,02 1 459,00 

2 400 180.000,00 50,00 1,05 1 1 1 1 1,02 1,2 578,34 

3 525 150.000,00 285,71 1,15 1 1 1 1 1,02 0,9 301,62 

4 200 70.000,00 350,00 1,00 1 1 1 1 1,02 1 357,00 

5 344 120.000,00 348,84 0,95 1 1 1 1 1,02 1 338,02 

Fonte: O autor. 

 

Pode-se concluir com 80% de certeza que p valor de mercado do terreno está entre 

R$329,83 e R$483,77. 

 

Tabela 9 – Homogeneização das amostras do terreno comercial 

N 
Área 

(m²) 

Valor 

(R$) 

Valor/m² 

(R$) 
k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 

Valor 

Final 

(R$) 

1 414 210.00,00 507,25 1 1 1,2 1 1 1,02 1 620,87 

2 414 190.000,00 458,94 1 1 1 1 1 1,02 1 468,12 

3 1600 1.300.000,00 812,50 1,07 1 1 1 1 1,02 1 886,76 

4 1640 900.000,00 548,78 1,07 0,99 1 1 1 1,02 1 592,95 

5 360 400.000,00 1.111,11 0,94 1 1 1 1 1,02 1 1.065,22 

6 2400 1.500.000,00 625,00 1,41 1 1 1 1 1,02 1 898,88 

Fonte: O autor. 

 

Pode-se concluir com 80% de certeza que o valor de mercado do terreno está entre 

R$617,83 e R$893,13. 

 

Na tabela 7 é especificada a forma que as imobiliárias realizam as avaliações para colocar 

o imóvel no mercado, ou em ações judiciais.  

Tabela 7 – Avaliações das imobiliárias. 

IMOBILIÁRIA COMO É REALIZADA SUA AVALIAÇÃO? 

1 

É levado em consideração o local, acabamento e topografia. É realizada por 

experiência de vendas naquele local, não é coletadas amostras e calculado, 

apenas determina aquele valor.  



 

 

2 
Comparação com imóveis semelhantes, mas sem determinar uma 

quantidade de amostras, análise técnica e nem a média dos valores. 

3 O cliente informa o valor desejado e este é acatado. 

4 Compara com imóveis semelhantes, sem determinar uma quantidade de 

amostras, analisar local, tamanho ou topografia. 

5 
Realiza comparação com três amostras, fazendo a média dos valores, não 

utiliza critérios de homogeneização, aumenta ou diminui o valor 

instintivamente.  
Fonte: O autor. 

 

Com essas informações é possível mostrar que esses profissionais, credenciados ao 

CRECI que por lei pode atuar como avaliador não estão devidamente preparados para a 

realização de avaliações. 

Nas suas avaliações seria necessária a utilização da NBR 14653 Partes 1 e 2 (ABNT, 

2011), para a correta realização dos laudos de avaliação.  

Durante a indagação foi perceptível que o desconhecido para esses profissionais é a 

homogeneização dos dados, parte essencial do processo avaliatório. 

O valor venal por m² do terreno residencial escolhido para a avaliação é R$250,00, com 

esse valor ele seria avaliado em R$79.600,00. A diferença entre a avaliação com o valor venal e 

a realizada pelo método comparativo nesse primeiro caso foi de R$74.432,37.  

O segundo terreno, o comercial, o valor venal é de R$400,00/m², utilizando esse valor 

sua avaliação seria de R$1.502.000,00. Tendo uma diferença de R$1.851.703,15. 

Esses resultados mostra a inviabilidade de se utilizar o valor venal para avaliação de 

imóveis na cidade de Paracatu-MG. 

 

Considerações Finais 
 

Apresentar as principais reflexões em frases curtas, separadas por parágrafos. Não usar 

esta seção para sumarizar os resultados (o que já foi feito no Resumo), mas destacar o progresso 

e as aplicações que o trabalho propicia. Enfatizar as limitações que persistem, apresentando, 

sempre que apropriado, sugestões para trabalhos futuros. Demonstrar humildade intelectual de 

maneira que seu leitor perceba que não há pretensão de esgotamento da pesquisa, visto, que a 

ciência está em constante transformação. Assim, o que foi dito de uma maneira por um 



 

 

pesquisador, pode ser explicado de outra dependendo dos instrumentos e reflexões e olhares de 

outros pesquisadores.  
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MÉTODOS E PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 

INTERTRAVADO EM ÁREA DE ESTACIONAMENTO 

 

Paulo Henrique Vieira Uchôa
1
 

 

RESUMO: Com a Concessão da rodovia federal BR 040 à iniciativa privada, houve a 

necessidade de realizar melhorias em sua infraestrutura de apoio aos usuários buscando 

proporcionar maior conforto e segurança. Este trabalho teve como proposta analisar o método de 

implantação do pavimento intertravado na área de estacionamento de usuários do ponto de apoio 

denominado SAU 7 (Serviço de Atendimento ao Usuário da Via 040). Descrevendo o pavimento 

intertravado foram citados diversos autores esclarecendo as etapas executivas deste tipo de 

pavimento, mostrando suas vantagens e desvantagens diante de sua implantação em áreas de 

estacionamento. Através de todo o acompanhamento das etapas de implantação e execução do 

pavimento intertravado e diante das características apresentadas conclui-se que está é a melhor 

proposta de pavimento a ser implantado em áreas de estacionamento. 

 

Palavras-chave: Execução, Pavimento Intertravado de Concreto, Normas de Pavimentação 

 

ABSTRACT: With the concession of the federal highway BR 040 to the private initiative, it 

was necessary to make improvements in its infrastructure of support to the users in order to 

provide greater comfort and safety. This work had as proposal to analyze the method of 

implantation of the interlocked pavement in the parking area of users of the point of support 

called SAU 7 (Service of Assistance to the User of Via 040). Describing the interlocking 

pavement, several authors were mentioned, clarifying the executive stages of this type of 

pavement, showing its advantages and disadvantages in relation to its implantation in parking 

areas. Through all the monitoring of the implementation and execution stages of the interlocked 

pavement and in view of the presented characteristics, it is concluded that this is the best 

proposal of pavement to be implanted in parking areas.  

 

Key words: Execution, Floor interlocked concrete, Paving Standards. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Via 040 perante a concessão da rodovia BR-040 está promovendo a implantação e/ou 

modernização de 20 postos de atendimento denominados SAU (Serviço de Atendimento ao 

Usuário). As estruturas estão localizadas, em média, a cada 45 quilômetros no trecho que liga 
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Brasília – DF a Juiz de Fora – MG, onde foi proposto a implantação do pavimento intertravado 

no estacionamento dos usuários da rodovia BR-040.   

Na pavimentação deve ser alcançado o objetivo de construir moderadamente uma 

infraestrutura robusta que seja suficientemente bastante para resistir aos esforços de tráfego e as 

ações intempéries.   

Pavimentar uma via de circulação de veículos é obra civil de infraestrutura que 

proporciona melhoria operacional para o tráfego na medida em que é criada uma superfície mais 

regular e aderente, garantindo melhor conforto no deslocamento dos veículos e mais segurança 

diante das intempéries. Dessa forma a pavimentação tem como objetivo oferecer melhor tráfego, 

com estruturas e materiais capazes de suportar os esforços decorrentes da ação dos veículos 

combinados com as condições climáticas, buscando sempre que possível o aproveitamento de 

materiais locais para as obras, garantindo melhor desempenho nos custos operacionais e de 

manutenção ao longo dos anos de serviço desta infraestrutura, afirma Balbo (2007).    

Na busca de novas técnicas e tipos de pavimentos, pode-se adotar o uso dos pavimentos 

intertravados, que além de ser um tipo de pavimento permeável muito usual em cidades, área de 

estacionamentos, calçadas entre outros, permite fácil assentamento e simples manutenção.      

Conforme Shackel, (apud GODINHO, 2009) o Pavimento Intertravado - PI, é um tipo de 

pavimento que possuí na camada de revestimento característica própria. Alega-se que é um tipo 

de pavimento formado por blocos pré-moldados de concreto com dimensões e conformações que 

proporcionem o necessário travamento entre as peças, possibilitando a transferência de carga 

devido a acomodação feita nas paredes laterais do conjunto de peças e revestimento de areia, o 

que confere capacidade estrutural suficiente para simular uma camada contínua. 

 

As formas, cores e texturas dos BCP e os padrões de assentamento são 

extraordinariamente variados, permitindo explorar harmonicamente essa característica 

dos pontos de vista arquitetônico e paisagístico. Os pavimentos intertravados de 

concreto refletem melhor a luz do que outros tipos de superfície e proporcionam ao 

usuário e ao meio ambiente excepcional conforto térmico, já que o calor produzido pela 

incidência dos raios solares é rapidamente dispersado no ar ao contrário de pisos mais 

escuros, que acumulam calor e o liberam lentamente (PETTERMANN, 2006, p. 10). Os 

pavimentos intertravados com BCP aliam resistência dos pavimentos rígidos de 

concreto com a flexibilidade dos pavimentos asfálticos. Este tipo de pavimento possui 

grande facilidade de colocação, tanto manual quanto mecânica, e reduz o tempo global 

de execução, se comparado com os pavimentos asfálticos e de concreto. Além disso, 

apresentam nível sonoro inferior ou similar ao dos pavimentos asfálticos em 

velocidades de até 60 km/h, o que o torna muito adequado para zonas urbanas. A vida 

útil das peças pode variar entre 30 e 50 anos e, embora apresente um custo inicial 



 

 

superior ao dos demais pavimentos, o custo real a médio e longo prazo se mostra 

vantajoso (REVISTA TÉCHNE, nº 60, p 24-25 apud PETTERMANN, 2006, p. 10).  

 

O resultado dos pavimentos de peças pré-moldadas de concreto em todo mundo pode ser 

concedido à forma especial pela qual combinam os três quesitos fundamentais da pavimentação: 

capacidade estrutural, beleza e integração com o ambiente.  

O trabalho ora desenvolvido busca apresentar o pavimento intertravado como melhor 

solução de pavimento a ser implantado em áreas de estacionamento, visando suas qualidades 

como estética, capacidade estrutural, integração com o ambiente, facilidade na execução, uso 

imediato e capacidade de absorção de água diminuindo o fluxo superficial diante das 

intempéries.   

O pavimento intertravado vem sendo implantado nos postos de atendimento da Via 040 

com intuito de dar mais comodidade aos usuários da rodovia BR-040, disponibilizando conforto, 

segurança e inovação.  

Para engenharia civil usar esse tipo de pavimento passa a ser algo comum, tendo em vista 

que sua utilização está cada vez maior em áreas abertas como estacionamentos, calçadas, áreas 

de lazer, ruas até mesmo em áreas aeroportuárias o que necessita de um dimensionamento 

preciso para suportar grandes cargas.   

Objetivos 
 

Objetivo Geral 

 

Avaliar a viabilidade técnica do pavimento intertravado como proposta de pavimentação 

indicada para utilização em áreas de estacionamento. 

 

Objetivos Específicos 

 Acompanhar a obra de implantação do pavimento intertravado no SAU 7 (Serviço de 

Atendimento ao Usuário da Via 040) no Km 130, próximo a cidade de João Pinheiro – 

MG.  

 Apresentar o processo de implantação do pavimento intertravado avaliando as técnicas 

construtivas e os materiais empregados com base nas normas de execução.  

 Apontar as vantagens e desvantagens diante de sua implantação.   



 

 

Metodologia 
 

Este estudo de caso foi realizado no Km 130 da rodovia BR-040 próximo a cidade de 

João Pinheiro-MG em uma base de atendimento aos usuários da Via 040 denominada SAU 7 

(Serviço de Atendimento ao Usuário - 7). O local foi indicado para a implantação da nova 

infraestrutura proposto pela concessionária. O estudo iniciou-se a partir do primeiro semestre de 

2016 e teve seu termino no segundo semestre de 2016.   

Para levantamento de dados o método aplicado foi de acompanhamento e observação da 

implantação do pavimento intertravado.  

Em primeira instância foi realizado o dimensionamento do pavimento com base nas 

normas técnicas do Manual de Pavimentação do DNIT e dos dados coletados no projeto. Em 

seguida se deu a execução de todo o arranjo das camadas do pavimento, Base, Sub-base e 

Subleito, onde foram necessários à utilização de máquinas para o processo de terraplanagem e o 

uso de materiais granulométricos em sua composição.  

Para execução do revestimento do pavimento foi primeiramente realizado a aplicação de 

uma camada de imprimação sobre a base, passagens de tubulações elétricas e hidráulicas, 

grelhas para drenagem e meio fio para confinamento, dando sequência com uma camada de pó 

de pedra e o assentamento dos blocos pré-moldados de concreto do tipo retangular com 

dimensões de 10x20x8cm. Esse procedimento além de ferramentas como enxadas, pá, placa 

vibratória, equipamentos para cortes, trena, nível de mangueira, vassoura, fio de nylon, estacas, 

colher de pedreiro, marreta de borracha, carrinho para transporte de materiais e réguas metálicas 

conta também com serviços executados manualmente.       

Após o acompanhamento da obra de implantação do pavimento intertravado, foram 

apresentadas suas características, sugestões, vantagens e desvantagens, sendo avaliado como 

melhor ou não proposta de pavimento a ser implantado em áreas de estacionamento.          

Resultados e Reflexões 

 

Considerações Iniciais 

 

O Projeto de Pavimentação foi elaborado visando a concepção de novas estruturas de 

pavimento, espessura das camadas e características dos materiais. 



 

 

A região que recebe a construção do pavimento intertravado, se caracteriza por ter o 

tráfego comercial mais baixo em relação ao restante do trecho da rodovia BR-040 DF/GO/MG e 

por ter a ocorrência de formações de solos lateríticos de boa qualidade para uso em 

pavimentação.   

Sendo assim, optou-se, para essa implantação, de se gerar estruturas de pavimento com a 

utilização do material granular proveniente da região nas camadas de base e sub-base.  

Dessa forma, as premissas de projeto usadas na concepção da estrutura do pavimento 

para o estacionamento de usuários do SAU 7 foram:   

 Tipo de Pavimento – Pavimento Flexível; 

 Revestimento – Blocos de Concreto Intertravados 35Mpa;  

 Base – Cascalho Laterítico, CBR ≥ 80%; 

 Sub-base – Cascalho Laterítico, CBR ≥ 40%; 

 Subleito – Regularização com CBR ≥10%; 

 Tráfego – Veículos Leve;  

 

Dimensionamento do Pavimento 

 

O dimensionamento do pavimento intertravado do SAU 7 foi estabelecido pelo Método 

de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis do DNER/DNIT, considerando as concepções de 

espessura total equivalente de material granular e espessura mínima de revestimento asfáltico em 

função da capacidade de suporte da fundação (subleito) e o tráfego previsto para o período de 

projeto (número N).  

O Método do DNIT prevê o estabelecimento da espessura mínima de revestimento 

betuminoso em função do tráfego previsto, sendo o número de repetições do eixo padrão de 8,2 

tf para um período de 10 anos, utilizando-se os fatores de equivalência do corpo de engenheiros 

do exército dos EUA. 

São estabelecidos coeficientes de equivalência estrutural (K) para cada camada, variando 

em função do tipo de material utilizado nas camadas.  

Através do conhecimento do CBR do material a ser adotado nas camadas granulares, é 

determinado, a espessura do pavimento e através da resolução das inequações propostas no 

manual de pavimentos flexíveis do DNIT encontramos a espessura necessária para proteção das 

camadas granulares. 

Considerando o projeto para o pavimento do referido SAU, foi determinada 

primeiramente a espessura mínima de revestimento asfáltico em função do tráfego. Dessa forma, 



 

 

tendo em vista que o número N previsto para esses trechos foi de 10^6, a espessura mínima de 

revestimento considerada foi de 5 cm, (N=10^6 ⇒ R = 5 cm).   

Os coeficientes de equivalência estrutural foram definidos considerando o uso do 

revestimento de concreto betuminoso (K = 2,00) e camadas granulares de base e sub-base (K = 

1,00).  

Conforme procedimento do Método do DNIT, para fins de dimensionamento foi 

considerado como CBR para sub-base o mínimo de 20%, mesmo com a especificação de 

material definida em projeto prevendo um CBR mínimo para sub-base de 40%. Além disso, foi 

considerado um CBR mínimo de 10% no subleito. Com isso foi feito as seguintes resoluções 

para chegar nos valores de espessura das camadas do pavimento.     

 

H20 = espessura do pavimento; 

Kr = coeficiente de equivalência do 

revestimento; 

R = espessura do revestimento; 

Kb = coeficiente de equivalência para base 

granular; 

Rb = espessura camada base; 

Ks = coeficiente de equivalência para sub-

base granular; 

h20 = espessura camada sub-base; 

Hn = espessura do pavimento. 

 

Para espessura da camada de Base: 

H20 = 23cm 

Kr * R + Kb * Rb >= H20  

2 * 5 + 1 * Rb >= 23 

Rb = 13cm 

 

Para espessura da camada de Sub-base: 

Hn = 38cm 

Kr * R + Kb * Rb + Ks * h20 >= Hn 

2 * 5 + 1* 15 + 1 * h20 >= 38 

h20 = 13cm 



 

 

Adota-se 15cm de espessura para as camadas calculadas, tendo em vista que a 

recomendação do Manual do DNIT é de espessura granular mínima igual a 15cm. 

 Dessa maneira, assim ficou o dimensionamento do pavimento para o SAU 7:  

Revestimento em CBUQ = 5cm; 

Base de cascalho laterítico = 15cm; 

Sub-base de cascalho laterítico = 15cm; 

 

Ressalva: O revestimento de CBUQ foi usado somente para efeitos de dimensionamento das 

camadas de estrutura do pavimento. O revestimento executado foi o de blocos de concreto 

pré-moldado, designado pavimento intertravado.  

Através do dimensionamento da estrutura do pavimento foi possível analisar que os 

dados fornecidos em projeto como o CBR da Sub-base 40% foi alterado para o mínimo de 

20% conforme o Manual do DNIT, assim evitando o superdimensionamento da camada. 

 

Processo de Execução 
 

Subleito 

 

Como parte inicial deste processo de implantação do pavimento intertravado e como 

toda obra, é necessário fazer uma regularização e movimentação de terra para receber a 

estrutura futura, essa é a função do subleito. Com a ajuda de equipamentos foi feito a limpeza, 

compactação e nivelamento do terreno deixando um caimento mínimo de 2%, para facilitar o 

escoamento das águas superficiais conforme definido em projeto. Essa etapa só se deu como 

concluída a partir dos resultados de compactação atingindo 100% para uma camada de 60cm, 

CBR mínimo de10% e expansão máxima de 2%, processo apresentado pela (figura 1).    

 

Figura 1 – Regularização do Subleito. 

Fonte: O autor. 

  

Sub-Base 



 

 

Na sub-base foi usado material granular do tipo cascalho laterítico, onde conforme 

projeto e dimensionamento adotou-se camada de 15cm sendo necessário um volume de 

78,54m³ de material para o seu cobrimento. A compactação da camada atingiu os 100% 

mínimo exigido pelo DNIT, com CBR mínimo de 40% pedido em projeto, sendo corrigido 

para 20%, tendo em vista que o tráfego existente para o local é leve. O caimento da camada 

segue o Subleito com no mínimo 2%. A (figura 2) mostra a conclusão da regularização da 

camada de Sub-base.    

 

Figura 2 – Regularização da Sub-base. 

Fonte: O autor. 

 

Base 

 

Dentre as camadas do pavimento a Base é a que deve-se ter maior atenção em sua 

execução, afins de se obter melhor acabamento a mesma tem a finalidade de suportar e 

transmitir as cargas provenientes do tráfego. Sendo assim a camada de Base desse pavimento 

foi executada conforme o projeto e seguindo as normas do DNIT, onde foram gastos 78,54m³ 

de material granulométrico, cascalho laterítico, para a camada de 15cm. A base foi concluída 

apresentando umidade ótima de 7,6%, densidade máxima de 2.158 Kg/m³, CBR de 90%, 

expansão de 0,04% e caimento de 2% seguido das demais camadas. Utilizou-se para dar 

melhor acabamento o rolo compactador do tipo chapa, homogeneizando toda a superfície da 

base. A (figura 3) apresenta o espalhamento do material para execução e regularização da 

camada de Base.  



 

 

 

Figura 3 – Regularização da Base. 

Fonte: O autor. 

 

Imprimação 

 

O processo de imprimação com base no Manual de Pavimentação do DNIT e no 

Manual de Pavimento Intertravado da ABCP não é utilizado na execução desse tipo de 

pavimento. Mas com o intuito de proteger as camadas do pavimento e evitar a passagem de 

água para sua estrutura foi aplicado uma fina película de material betuminoso promovendo a 

impermeabilização da Base como mostra a (figura 4).  

 

Figura 4 – Imprimação da Base. 

Fonte: O autor. 

 

Confinamento 

  

O confinamento ou contenção podem ser internos e externos, cuja função é assegurar 

que os blocos de concreto quando submetidos a um esforço lateral não se altere de posição, 



 

 

evitando assim o deslocamento horizontal. Foi utilizado na presente implantação 97 metros de 

meios-fios como confinamento lateral externo, atendendo os padrões exigidos pelo DNIT 

sendo de dimensões 12x80x30cm com resistência de 30Mpa conforme a (figura 5). Como 

confinamento interno foi executado canaletas para drenagem das águas superficiais conforme 

a (figura 6).  

 

Figura 5 – Execução de Meio-fio. 

Fonte: O autor. 

 

 

Figura 6 – Execução de canaletas para drenagem. 

Fonte: O autor. 

 

Camada de Assentamento 

 

Como mostra nos manuais técnicos da ABCP e na NBR 15953 para Pavimento 

Intertravado com peças de concreto, a camada de assentamento deve ser realizada com 

material granular sugerindo a areia, passando por um procedimento de verificação e 

enquadramento da faixa granulométrica. Na presente obra foi executado a camada de 



 

 

assentamento usando o pó-de-pedra com 5cm de espessura. O cobrimento vence uma área de 

510,4m² sendo gasto 25,52m³ de pó-de-pedra.  

A opção de utilização do pó-de-pedra se deu a partir de exigências da concessionária 

Via 040 que necessitava de um local licenciado para o uso da areia o que se tornaria inviável 

na região. O custo para buscar o material em outros lugares ficaria muito elevado. Diante 

disso foi autorizado o uso do pó-de-pedra em substituição a areia, onde, mediante a 

necessidade de comprar outros materiais na pedreira como brita, foi viável a compra do pó-

de-pedra sendo um material licenciado.   

  No ponto de vista técnico o uso do pó-de-pedra na camada de assentamento tira parte 

da flexibilidade do pavimento diminuindo também o seu grau de permeabilidade devido a sua 

característica de empedrar com tempo. A (figura 7) apresenta a inicialização do processo de 

execução da camada de assentamento.  

 

Figura 7 – Execução da Camada de Assentamento. 

Fonte: O autor. 

 

Blocos de Concreto Intertravado 

 

Foram utilizados 25.520 blocos de concreto pré-moldado para fazer o cobrimento da 

área referente ao estacionamento de 510,4m². Seu modelo retangular como mostra a (figura 8) 

possui dimensões com largura 10cm, comprimento 20cm e espessura 8cm com resistência de 

35Mpa é usual em áreas consideradas de tráfego leve conforme a NBR 9781 - Peças de 

concreto para pavimentação. 

  



 

 

 

Figura 8 – Bloco de Concreto Intertravado. 

Fonte: O autor. 

 

Camada de Rolamento 

 

A camada de rolamento foi executada primeiramente com a colocação dos blocos 

manualmente, seguindo os métodos e procedimentos do Manual de Pavimento Intertravado – 

ABCP, o arranjo utilizado para o assentamento foi no modelo Espinha-de-Peixe, visando 

melhor intertravamento entre os blocos dando maior resistência ao revestimento, 

esteticamente falando seu visual é admirável. Em seguida foi realizado o acabamento junto as 

bordas de canaletas de drenagem e meios fios, finalizando com a compactação dos blocos 

feita com a placa vibratória. O caimento do pavimento vem desde sua estrutura com o mínimo 

de 2%. A (figura 9) mostra a execução da camada de rolamento e o seu arranjo.     

 

Figura 9 – Pavimento com arranjo tipo espinha-de-peixe. 

Fonte: O autor. 

 

Rejuntamento dos Blocos 

 

Para o rejuntamento dos blocos foi utilizado o mesmo material da camada de 

assentamento, o pó-de-pedra, ele possibilita maior aderência entre as peças formando um 

arranjo de peça-areia-peça o que resulta no melhor intertravamento dos blocos. A largura das 



 

 

juntas é de 3mm, sua aplicação foi feita através do espalhamento do material com rodos em 

toda superfície do pavimento conforme apresentado na (figura 10). Em seguida foram 

retirados os excessos de material com o uso de vassouras, na sequência a compactação final 

foi realizada. 

 

Figura 10 – Espalhando material de rejuntamento. 

Fonte: O autor. 

 

Sugestões  
 

Com base no acompanhamento feito na obra de implantação do pavimento 

intertravado sugiro o uso da IP-06 Instrução para Dimensionamento de Pavimentos com 

Blocos Intertravados de Concreto do estado de São Paulo, o que possibilita o melhor 

dimensionamento para esse tipo de pavimento de trafego leve, tendo em vista a ocorrência do 

superdimensionamento das camadas. Outra sugestão é o uso da areia na camada de 

assentamento, podendo evitar problemas futuros e aumentando a eficiência do pavimento. 

 

Vantagens e Desvantagens  
  

Para os usuários, o pavimento intertravado proporciona melhor qualidade de vida e 

segurança, pois possibilita durante a luz do dia, e a noite com luzes artificiais maior 

visibilidade comparado ao asfalto, apresenta menor absorção de luz solar evitando o 

desconforto do aumento de temperatura que os pavimentos de cores escuras trás, suas peças 

podem ser reutilizadas, no quesito estética deixam o ambiente mais harmonioso e inovador 

devido ao modelo de assentamento utilizado. Além do mais um dos grandes interesses em 

utilizar esse tipo de pavimento é fazer a diferenciação do ambiente destinado aos usuários 

com o setor de operação da Via 040, ajudando também a manter a sinalização horizontal 



 

 

como redutor de velocidade, tendo em vista que o condutor ao passar por uma superfície 

diferente das vias de acesso rápido, ele tende desacelerar o veículo.     

Além de todas as qualidades já mencionadas, a implantação do pavimento intertravado 

possui propriedades que para engenharia civil merecem ser ressaltadas como: mediante o 

acompanhamento todo material usado em sua execução chega a obra prontos para aplicação 

sem ter que passar por um procedimento técnico ou químico, permite a utilização imediata 

sem ter que aguardar qualquer tempo de cura, impede o aparecimento de possíveis trincas que 

surgem de sua estrutura, possui peças com qualidade o que lhe confere durabilidade e 

resistência, possui fácil manutenção o que permite a retirada dos blocos e sua reutilização e 

não exige equipamentos especializados em sua implantação e/ou manutenção. Uma das 

questões que viabiliza o uso do pavimento intertravado é devido ao fato de ter fácil 

assentamento, o que possibilita maior economia na hora da contratação de mão de obra para 

sua execução.   

Considero que mesmo apresentando muitas vantagens a utilização do pavimento 

intertravado ainda sofre algumas limitações como, durante a sua execução necessita-se de 

muita mão de obra braçal devido à ausência de mecanização tornando-se o processo mais 

lento e o custo inicial para execução desse tipo de pavimento é mais alto. Referente a 

trafegabilidade o pavimento intertravado não é indicado para locais onde se exige maior 

velocidade dos veículos, pois ele causa desconforto a quem dirige devido ao seu arranjo de 

blocos pré-moldados de concreto.  

 As (figuras 11 e 12) apresenta o resultado final da implantação do estacionamento. 

 

Figura 11 – Estacionamento liberado para o tráfego. 

Fonte: O autor. 

 



 

 

 

Figura 12 – Vista frontal do estacionamento. 

Fonte: O autor. 

Considerações Finais 
 

Conforme visto na apresentação do acompanhamento feito em campo o pavimento 

intertravado é indicado para áreas de estacionamento devido apresentar propriedades próprias 

que melhoram o ambiente proporcionando conforto, segurança e qualidade aos seus usuários. 

A técnica de implantação viabiliza o procedimento de execução devido ao fácil assentamento 

das peças. 

Percebe-se que o pavimento intertravado possui uma menor absorção de calor em 

comparação a outros pavimentos flexíveis, o que representa uma grande vantagem para a 

região de estudo onde o pavimento foi implantado, em função das características climáticas 

serem muito quentes. 

Outra característica que merece destaque positivo se refere ao fato de que o pavimento 

intertravado funcionar como um redutor natural de velocidade. Com a mudança do tipo de 

pavimento flexível em CBUQ por exemplo, para uma pista com o pavimento intertravado, o 

barulho desempenhado pelo atrito do pneu no pavimento incomoda de maneira intensa que, 

mesmo inconsciente, o motorista reduz de forma drástica a velocidade do seu veículo. Esta 

característica influência de maneira muito significativa para a área de estacionamentos em 

áreas de apoio ao longo de rodovias. 

Conclui-se ainda que a facilidade de manutenção após a instalação do pavimento 

intertravado é muito superior comparado a outros tipos de pavimentos flexíveis, por permite 

que a empresa realize manutenções com a sua própria equipe local, sem necessidade de 

demandar equipamentos e profissionais especializados. 
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RESUMO: O envelhecimento do indivíduo traz consigo uma série de limitações, estas 

acabam influenciando no modo o qual irá interagir com o meio. Tendo em vista o crescente 

aumento no número da população idosa nos últimos anos e como preocupação de 

engenheiros, elaborar e executar projetos acessíveis que garantam a inclusão, este trabalho 

consiste na pesquisa, conceituação e mensura das condições de acessibilidade física em uma 

Instituição de Longa Permanência para Idosos em uma cidade de pequeno porte em Minas 

Gerais. Analisado o local de acordo com a norma vigente de acessibilidade da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, NBR 9050/2015, os resultados das pesquisas trazem 

possibilidades de melhorias para o meio em questão além de auxiliar como fonte para 

assuntos relativos a construções acessíveis, sendo que uma construção executada de forma a 

visar à acessibilidade influenciará diretamente na qualidade de vida de todos aqueles que 

estanciarem na edificação.  

 

Palavras-chave: acessibilidade, idosos, construções acessíveis 

 
ABSTRACT: The subject of aging brings with it a number of limitations, they end up 

influencing the way which will interact with the environment. Given the growing number of 

elderly population in recent years and the engineers's concern in developing and 

implementing affordable projects that guarantee inclusion, this work consists of research, 

conceptualization and measures of physical accessibility conditions in a Long Term Care 

Institution aimed at older people in a small town of Minas Gerais. Analising in accordance 

with current standard of accessibility of the Brazilian Association of Technical Standards, 

NBR 9050/2015, the results of the research bring possibilities for improvements to the 

environment in question, and help as a source for matters relating to accessible buildings, 

since a building designed to target accessibility will greatly influence the quality of life of all 

those who inhabit the facility. 

Keywords: accessibility, seniors, accessible buildings. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em função do crescente número de pessoas com mais de 60 anos de idade no Brasil e 

no mundo, as diversas áreas da esfera global têm se preocupado com a acessibilidade dos 

idosos na sociedade. Não somente na área da saúde, lazer e bem-estar, bem como na 

implantação de novas políticas públicas, leis e decretos que garantam um amplo acesso físico 

nas instalações. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016) “entre os anos de 
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2000 a 2015, a expectativa de vida aumentou em cinco anos, evolução mais rápida desde a 

década de 60”. 

De acordo ainda com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016) “idoso é todo 

indivíduo com 60 anos ou mais. Todavia, para efeito de formulação de políticas públicas, esse 

limite mínimo pode variar segundo as condições de cada país.” Neste mesmo ano a OMS 

(2016), declarou que até 2050 a população mundial com mais de 60 anos irá aumentar do 

número atual de 841 milhões para dois bilhões, tornando a saúde e bem estar da terceira idade 

um desafio à saúde pública global.   

Leis e decretos existem para garantir uma melhor qualidade de vida para os idosos, 

porém ainda estão longe de serem cumpridos integralmente. Levando em consideração tal 

aumento na população idosa, se faz necessário um estudo, com observações e melhorias na 

qualidade dos espaços destinados a terceira idade.  

No Brasil a Norma NBR 9050 (2015), Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos; garante o estabelecimento de critérios e parâmetros técnicos 

que devem ser ressaltados na construção, instalação e adaptação às condições de 

acessibilidade. 

Devido ao aumento significativo da população idosa nos próximos anos, torna-se 

relevante um estudo mais aprofundado da acessibilidade nas Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI), verificando as condições de acesso e sua mobilidade dentro 

da instalação, a fim de desenvolver possíveis mudanças para a melhoria de qualidade de vida.   

Objetivos 
 

Verificar se a Instituição de Longa Permanência para Idosos da cidade de Vazante – MG 

obedece à norma de acessibilidade.  

 

Metodologia 
 

Pesquisa de campo realizada ao longo de uma instalação física de uma Instituição de 

Longa Permanência para Idosos localizada na cidade de Vazante – MG. Vazante é uma cidade 

de pequeno porte localizada no noroeste de Minas Gerais. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, Vazante possui uma população estimada de 20.652 habitantes, os 

quais 2.021 dos habitantes totais possuem 60 anos ou mais, número que tende a crescer nos 

próximos anos de acordo com as pesquisas.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas


 

 

No local há 13 funcionários contratados e aproximadamente cinco voluntários. Abriga 

atualmente 38 idosos, foi fundada nos meados dos anos 80 e com uma nova construção e 

mudança do local em 2014.  

Coletados dados quantitativos e qualitativos além de pesquisa bibliográfica verificando o 

cumprimento à Norma NBR 90/50 da ABNT: Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos, ofertada na instituição para pessoas com mobilidade 

reduzida/ou com deficiência física.  

Dentre as ferramentas que foram utilizadas para reunir as informações necessárias foram: 

frequentes visitas ao local, relatório fotográfico, bem como medições e averiguações de 

acordo com a norma estabelecida de acessibilidade, estas realizadas com o uso de trena, fita 

métrica, nível, dinamômetro digital, cálculos, além de câmera fotográfica para registro, 

baseado em investigações e análises.  

Resultados e Reflexões 
 

Foram realizadas cinco visitas à Instituição de Longa Permanência para Idosos, realizadas 

pesquisas de campo, contemplado nestas visitas medições, comparativos à norma, relatório 

fotográfico, além de observações quanto à acessibilidade. A norma ABNT 9050 (2015), nos 

diz que edificações a serem construídas ou reformadas devem atender ao que se discorre na 

norma para serem consideradas acessíveis. Foi analisada a instalação física em termos 

acessíveis e não acessíveis com o tratamento de dados no quadro levando em consideração os 

itens que atendiam em sua maioria, considerando e mencionando os itens contidos na norma 

aplicáveis ao local, os resultados foram descritos particularmente e em seguida em geral 

analisados por gráfico. 

Em relação aos parâmetros antropométricos, que são as dimensões adotadas na norma, 

a maioria das premissas não foram atendidas. Observando a altura para comandos e controles, 

não são acessíveis. Foi feito plano de ação para adaptação dessas comandas para futuros 

reparos.  

Quanto à comunicação e sinalização do local, mostrou-se falho e insuficiente, não 

sendo considerada uma comunicação e sinalização acessível, não atende aos quesitos de 

simbologia descritos, bem como simbologia internacional de acesso, com suas representações, 

finalidades, aplicações e dimensionamentos, não possui alarmes e sinalização de emergência 

suficiente. Foi criado esquema de sinalização necessário para melhorias na edificação, visto 

seus pontos críticos e disponibilizado para futuras melhorias dentro da ILPI. 

Nos acessos e circulação, foram observados os pisos, as inclinações e grelhas, as 



 

 

rampas, os corrimão das rampas, os corredores, as portas e janelas além da calçada na parte 

exterior a ILPI. Em toda a instalação física da instituição de pesquisa, foram identificados 

quatro distintos tipos de pisos. O piso da entrada principal, tijolinho maciço, torna o local 

esteticamente bonito, porém não atende à norma, pois tal piso causa oscilações em cadeiras de 

rodas, bengalas e andadores, e até mesmo dão à impressão tridimensional, o que pode 

provocar acidentes, além de ser liso, o que o torna inadequado. Foi avaliada juntamente com 

os diretores da ILPI em futuras reformas a possibilidade de adequação do piso de entrada e 

adicionar a todos os outros, sinalização eficaz, para que os pisos se tornem amplamente 

acessíveis ao longo da edificação. Concluindo, visto em sua totalidade, os pisos tiveram 

resultados satisfatórios para as necessidades do local. 

 

Figura 1: Tipos de pisos 

Fonte: o autor. 

 

As inclinações transversais de toda a extensão da edificação não ultrapassam 2%, e os 

acessos longitudinais com inclinações de 3% à 4%, não ultrapassando o limite de 5%. As 

grelhas e juntas de dilatação estão de acordo, sendo que estas se encontram fora do fluxo de 

circulação principal e com dimensão inferior à 15 mm. Todos os acessos se encontram com 

inclinações, desníveis, grelhas e juntas de dilatação com medidas favoráveis sendo assim 

consideradas acessíveis. 



 

 

 

Figura 02: Acessos 

Fonte: o autor. 

 

As rampas requerem critérios de dimensionamentos previstos pela norma, os 

parâmetros das rampas dentro da instalação foram calculados baseados na norma ABNT NBR 

9050 (2015), onde cita que a inclinação das rampas deve ser igual à altura do desnível, 

multiplicado por cem e divididos pelo comprimento horizontal desta rampa, conforme 

cálculos do quadro a seguir, levando em consideração que rampas são superfícies com 

declividade iguais ou maiores que 5%. 

 

Fórmula 

 

 

Rampa Maior 

Inicial 

Rampa Média 

(mudança de 

direção) 

Rampa Menor 

(final) 

i = Inclinação (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h = Altura do 

Desnível (cm) 

c = Comprimento 

da Projeção 

Horizontal (cm) 

Quadro 1: Cálculo de Inclinação das Rampas 

Fonte: O autor. 

 

Existem três rampas interligadas, as quais dão acesso ao refeitório. Pelos cálculos 

obtidos como mostrado no quadro, verificou-se que a inclinação das rampas é de: 8,8% a 

rampa menor, sendo a de final do acesso, 10,31% a rampa maior, esta a rampa inicial do 

acesso e 11,68% a rampa média, localizada entre as duas rampas. A norma ABNT NBR 9050 



 

 

(2015, p.59) prevê que para inclinações maiores que 8,33% devem ser previsto área para 

descanso nos patamares, a cada 50 m e em situações excepcionais, sem possibilidade de 

solução podem ser utilizadas inclinações até 12,5%, conforme o quadro: 

 

Inclinação admissível em 

cada segmento de rampa 

i 

% 

Desníveis máximos de 

cada segmento de rampa 

h (m) 

Número máximo de 

segmentos de rampa  

8,33 (1:12) ≤ i < 10,00 

(1:10) 
0,2 4 

10,00 (1:10) ≤ i ≤ 12,5 

(1:8) 
0,075 1 

Quadro 2: Inclinações admissíveis em rampas 

Fonte: Adaptado pelo autor. 

 

Analisando a inclinação, nenhumas das rampas da ILP foram consideradas acessíveis. 

A rampa menor com a inclinação de 8,8% possui somente um segmento, porém seu desnível 

ultrapassa o permitido de 0,20 sendo de 0,22 m; a rampa média com inclinação de 11,68% 

possui dois segmentos e seu desnível é de 0,45 m, excedendo bastante o permitido de 0,075m 

e a rampa maior com inclinação de 10,31% possui inclinação de 1,30 m, desnível fora do 

padrão permitido, ultrapassando em mais de 1 m o valor permitido. 

Todas as rampas da ILPI analisados as suas larguras são consideradas acessíveis, a 

largura da rampa é de 1,90m, bem acima da largura exigida. A largura do patamar está de 

acordo com os valores exigidos por norma, que recomenda 1,50m, sendo o mínimo 1,20. No 

local possuem três patamares, os patamares de início, final e de segmentos, os quais possuem 

a mesma medida 1,90m por 1,90, e como são patamares de mudança de direção, está também, 

em conformidade, pois possui a mesma largura da rampa e ainda não possui inclinação lateral, 

o que se torna adequado e de acordo ao descrito na norma.  

Avaliado, os corrimãos das rampas foram considerados não acessíveis, foi criado 

plano de ação para adaptações e reparos, bem como melhoria na sua sinalização. Apesar do 

disposto, os corrimãos presentes, mesmo não sendo amplamente acessíveis, auxiliam na 

locomoção e acesso de todos no local. 

Os corredores foram considerados acessíveis, possui 2,95 m sendo que este é separado 

do um jardim central por pilares, e mesmo os pilares vistos como obstáculos ou barreiras, 

possuindo cada um 0,20m de espessura, e a parte de circulação principal possuem 1, 75 m, o 



 

 

corredor principal foi classificado como uma rota acessível dentro dos padrões exigidos por 

norma.  

As portas de todos os quartos e banheiros são de correr e possuem vão livre de 0,93 m 

e altura de 2,15 m, são portas de correr e possuem totais condições de serem abertas por um só 

movimento, não possuem maçanetas de acordo com a necessidade do local, sendo 

consideradas portas acessíveis. As janelas são acessíveis de acordo com necessidades do local 

e premissas contempladas no padrão, pois a abertura das janelas fica por conta dos cuidadores 

dos idosos, preservando-lhes a segurança.  

As calçadas estão em total conformidade, sendo assim considerada uma rota acessível 

a todos. 

 

Figura 03: Dimensões da Calçada da ILPI 

Fonte: o autor. 

 

Nos sanitários e banheiros foram analisados as dimensões, as barras de apoio, as 

bacias sanitárias, boxes e lavatórios. As dimensões estão em conformidade, garante amplo 

espaço para circulação, porém as barras de apoio não estão conforme estabelece a norma, 

sendo instaladas em local inadequado e interferindo na área de giro e transferência. As bacias 

sanitárias e os boxes são itens acessíveis dentro da edificação, foram edificados conforme 

estabelecido em norma. Os lavatórios ou pias estão em total conformidade.  

O refeitório em relação às mesas e assento fixo foi classificado como acessível, pois 

suas mesas estão localizadas com passagem ampla de 1,70 m, com alturas das mesas maiores 

que o recomendado possuindo 0,85 m e 0,99 m do piso, podendo avançar sob elas em 0,60 m 

e o assento fixo possui passagem ao lado superior à 1,20 m. 

O conhecimento sobre algumas técnicas e normas para adaptação e melhoria da 

acessibilidade ficaram propostas para futuros reparos, resultando em um estudo de caso 

satisfatório para a realidade da Instituição pesquisada. 



 

 

Com a análise das informações obtidas e tratadas, foi elaborado quadros e gráfico 

para melhor entendimento da acessibilidade presente na edificação e o pontos onde constam 

maior acessibilidade e inacessibilidade: 

Parâmetros Antropométricos 

 

Conforme 
Não 

Conforme 

Empunhadura x 
 

Comandos e 

controle  
x 

Quadro 03: Parâmetros antropométricos quanto à acessibilidade 

Fonte: O autor. 

 

Comunicação e Sinalização 

 

Confor

me 

Não 

Conforme 

Visual/Tátil/Sonora 
 

x 

Símbolos 
 

x 

Alarmes 
 

x 

Sinalização de 

Emergência  
x 

Quadro 04: Sinalização e Comunicação quanto à acessibilidade 

Fonte: O autor. 

 

Acessos e Circulação 

 

Confor

me 

Não 

Conforme 

Pisos x 
 

Inclinações e Grelhas x 
 

Rampas 
 

x 



 

 

Corrimão das Rampas x 
 

Corredores x 
 

Portas e Janelas x 
 

Calçadas x 
 

Quadro 05: Acessos e Circulação quanto à acessibilidade 

Fonte: O autor. 

 

Sanitários e Banheiros 

 

Confor

me 
Não Conforme 

Dimensões x 
 

Barras de Apoio 
 

x 

Bacias Sanitárias 
 

x 

Boxes 
 

x 

Lavatórios x 
 

Quadro 06: Sanitários e Banheiros quanto à acessibilidade 

Fonte: O autor. 

 

Refeitório 

 

Confor

me 
Não Conforme 

Acessos x 
 



 

 

Mesas x 
 

Quadro 07: Refeitório quanto à acessibilidade 

Fonte: O autor. 
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Gráfico 1: Estatísticas de Acessibilidade na ILPI 

Fonte: O autor. 

 

Decorre assim, que a ILPI possui maiores parâmetros em conformidade com a norma 

do que os em não conformidade, sendo assim em condições de acessibilidade satisfatórias. 

Necessita ajustes principalmente em sua comunicação e sinalização, bem como nos sanitários, 

acessos, e em seus parâmetros antropométricos. Nas observações ao local, percebemos que a 

acessibilidade existente satisfaz as necessidades dos idosos e obedece as Leis regidas no 

Brasil, todos vivem com autonomia, integrados e de forma digna, além de participarem de um 

convívio integrado com a sociedade, e terem acessos de forma independente à todas as partes 

da ILPI. 

Considerações Finais 
 

A pesquisa realizada a partir dos padrões técnicos dispostos na Norma Brasileira 

aprovada pela Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT) referente à acessibilidade, 

consuma que a ILPI não pode ser considerada plenamente acessível, porém tais critérios não 



 

 

acessíveis interferem insignificantemente no conforto e bem estar dos residentes, e a 

acessibilidade satisfaz as necessidades com boas condições.  

O caminho para que se alcance uma acessibilidade ampla na sociedade ainda está 

longe, porém a partir do momento em que no tornamos profissionais conscientes do papel na 

sociedade, o primeiro passo esta dado. Uma construção executada de forma a visar à 

acessibilidade influenciará diretamente na rotina, tal como na inclusão, independência e 

autonomia de todos.  
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DESENVOLVIMENTO DE REAGENTES PARA RECUPERAÇÃO DE MINÉRIOS 

SULFETADOS DE ZINCO E CHUMBO 

 

Allisson Maxsuell Almeida Silva 

 

RESUMO: O objetivo da pesquisa foi desenvolver e apresentar resultados obtidos por meio 

de ensaios exploratórios de flotação em bancada – realizados em laboratório de processos – 

avaliando os mais diversos tipos de combinações ideais de reagentes coletores que possuam 

afinidade química com os minerais minérios, Esfarelita (Zn) e Galena (Pb), através do 

aumento da seletividade afim de aumentar o desempenho da recuperação metalúrgica e teores 

de concentrado nas etapas de flotação de chumbo e zinco no processo de beneficiamento, 

considerando as concentrações dos principais deletérios que contaminam o Pó Calcário 

Agrícola (PCA). Mantendo os parâmetros de procedimentos constantes conforme os padrões 

de processos da usina de beneficiamento da Votorantim Metais – Morro Agudo. 

 
Palavras-chave: Flotação. Recuperação metalúrgica. Coletores. Galena. Esfarelita 

 
ABSTRACT: The objective of the research was to develop and present results obtained from 

exploratory trials on flotation bench performed in laboratory processes, evaluating the various 

types of optimal combinations of reagents collectors possessing chemical affinity for mineral 

ores, Esfarelita (Zn) and Galena (Pb) by increasing the selectivity for increase the 

performance of the metallurgical recovery and concentrate contents in steps lead flotation and 

zinc in the beneficiation process, whereas the concentrations of main harmful contaminating 

the powder agricultural limestone (PCA). Keeping the parameters constant procedures 

according to the standards of processing plant processes Votorantim Metais - Morro Agudo. 

 

Keywords: Flotation. Metallurgical recovery. Collectors. Galena. Esfarelita. 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

Os recursos naturais são de grande importância para o ser humano, essa demanda de 

elementos extraídos do subsolo surge pelo crescimento industrial, avanço tecnológico e 

expansão populacional, com isso as indústrias vem buscando novos métodos para a separação 

do elemento de maior valor econômico para alcançar uma melhor seletividade entre o mineral 

minério em relação a ganga, para aumentar a recuperação e produtividade  mássica e diminuir 

os custo na concentração, o que também possibilita a entrada de minérios com  baixo teor na 

planta de beneficiamento. Minérios que eram tidos como rejeitos hoje se juntam na 

alimentação garantindo ganhos quantitativos, as empresas e pesquisadores vem trabalhando 

para desenvolver a combinação ideal de reagentes para este novo cenário, como coletores com 

maior poder de coleta e seletividade com um menor custo de compra.  

 



 

 

Segundo CHAVES. Apud BULATOVIC, (2007), Tratamento de Minério – 5 º 

edição ⁄ Ed. Adão Benvindo da luz, João Alves Sampaio e Silva Cristina Alves 

França – Rio de Janeiro: CETEM ⁄ MCT, 2010, os reagentes de flotação são os mais 

importantes em um processo de flotação. No estágio inicial da aplicação industrial 

do processo de flotação, os maiores avanços científicos e/ou tecnológicos foram no 

desenvolvimento de novos reagentes. No desenvolvimento de um processo de 

flotação, é gasto muito tempo, energia e investimento na seleção de reagentes para 

proporcionar uma separação mais eficaz, no sentido de concentração. Em instalações 

industriais, o controle na adição de reagentes é a parte mais importante do processo 

de flotação. 

 

Galena é o mineral de chumbo mais comum. Dependendo do grau de oxidação, 

minérios de chumbo pode conter quantidades significativas de cerussita e anglesita. Como a 

galena é macia e de alta densidade mineral específica, a remoagem da galena é um problema e 

para reduzí-lo, células unitárias no circuito de moagem, ou a fase de moagem com flotação 

entre as fases, é praticado em algumas operações. O zinco sulfeto mineral mais comum, 

Esfarelita e Marmatite, raramente suspende bem sem pré-ativação de sulfato de cobre. O 

sulfato de cobre é adicionado a um passo de condicionamento, geralmente no mesmo ponto 

que, ou após, a adição de cal. O tempo ideal condicionado variará com minérios diferentes. 

Adsorção de adição de cobre terá lugar nas superfícies dos minerais de zinco, o que irá então 

comportam-se como os minerais de cobre correspondentes. Algumas plantas têm encontrado a 

ordem de cal e sulfato de cobre que irão influenciar os resultados de flotação (CYTEC,2010). 

Objetivos 

 

Desenvolver uma combinação de reagentes que melhore o desempenho metalúrgico de 

Chumbo e Zinco no processo de beneficiamento da unidade de Morro Agudo. 

Metodologia 

 

Foram realizados ensaios de flotação em bancadas em junho de 2016 no laboratório de 

processos da Votorantim Metais da unidade de morro agudo utilizando uma célula de 

flotação. 

 

Resultados e Reflexões 

 

Os estudos foram divididos em três fases de pesquisas exploratórias para que se 

encontrasse a melhor combinação de reagentes coletores: 

Fase I: 25 testes de flotação em bancadas – 150 amostras analisadas; 

Fase II: 12 testes de flotação em bancadas – 72 amostras analisadas; 

Fase III: 19 testes de flotação em bancadas – 114 amostras analisadas. 

Etapa Chumbo: Recuperação metalúrgica de Pb Vs. Recuperação mássica 



 

 

Nesta etapa como pode-se observar no gráfico a combinação de 20 a 40 g/t do reagente 

AERO® MX-3752 (etapa Chumbo) com 20 g/t AERO® XD-702 (S-8474) (etapa Zinco) 

resultou em um aumento da recuperação metalúrgica de chumbo em aproximadamente 10% 

ao comparar com a atual combinação padrão (PAX). 

 

 

Etapa Chumbo: Recuperação metalúrgica de Zn Vs. Recuperação mássica. Nesta 

etapa, como mostra o gráfico abaixo, ao substituir o Amil Xantato por AERO® MX-3752, 

além de haver um potencial aumento da recuperação de chumbo na etapa de flotação também 

há um potencial de que a etapa Zinco seja alimentada com uma maior quantidade do metal. 

 

 

 

Etapa Chumbo: Recuperação metalúrgica de Ferro (Fe) Vs. Recuperação mássica 



 

 

Nesta etapa podemos observar que todos os coletores da Solvay-Cytec testados 

resultaram em uma recuperação de Ferro 2 a 4 vezes menor na etapa de flotação de Chumbo. 

  

 

Etapa Chumbo: Teor de Pb Vs. Recuperação mássica 

Nesta etapa observa-se no gráfico que a combinação de 20 a 40 g/t de AERO® MX-

3752 (etapa Chumbo) com 20 g/t AERO® XD-702 (S-8474) (etapa Zinco) houve um ganho 

metalúrgico de Chumbo e também resultou em teores de Chumbo mais elevados na flotação. 

 

 

 

Nos gráficos abaixo apresenta-se os resultados da etapa de flotação de Zinco, onde 

foram analisados a recuperação e o teor. 

Etapa Zinco: Recuperação metalúrgica de Zn Vs. Recuperação mássica 



 

 

Um dos fatores que contribui para o resultado positivo apresentado pelo coletor de 

Zinco AERO® XD-702 (S-8474) é o fato de que os coletores AERO® MX-3752 e AERO® 

MX-3477 recuperaram pouco Zinco na etapa de flotação de Chumbo. 

 

Etapa Zinco: Recuperação metalúrgica de Pb Vs. Recuperação mássica. 

A elevada recuperação de Chumbo na etapa de flotação de Zinco como visto no 

gráfico, mostrada pelas curvas em azul e preto, se deve ao fato de que na etapa de flotação de 

Chumbo os coletores AERO® 3477 e PAX não tiveram um bom desempenho em termos de 

recuperação metalúrgica de Chumbo. 

 

Etapa Zinco: Recuperação metalúrgica de Ferro (Fe) Vs. Recuperação mássica. Todos 

os coletores apresentaram uma baixa recuperação de Fe na etapa de flotação de Zinco, 



 

 

contudo, o coletor PAX recuperou pouco Ferro nessa etapa devido ao fato de que ele 

recuperou uma grande quantidade do mesmo na etapa de flotação de Chumbo. Assim, o teor 

do elemento na etapa de flotação de zinco foi reduzido ao comparar com os demais coletores. 

 

 

Etapa Zinco: Teor de Zn Vs. Recuperação mássica 

Todos os coletores Solvay-Cytec resultaram em um aumento de cerca de 10% no teor 

de concentrado de Zinco. 

 

Etapa Zinco: Teor de Pb Vs. Recuperação mássica 

O baixo teor de chumbo apresentado pelas curvas de cor verde e vermelho é devido ao 

bom desempenho apresentado pelo coletor AERO® MX-3752 na etapa de flotação de 



 

 

Chumbo. Além disso, o coletor AERO® XD-702 (S-8474) (etapa Zinco) possui por 

característica baixa adsorção ao mineral de minério de Chumbo. 

 

Etapa Zinco: Teor de Zn Vs. Recuperação mássica 

Todos os coletores apresentaram um teor de ferro equivalente no concentrado da etapa 

de flotação de Zinco.  

 

 

 

Considerações Finais 

 

Ao substituir o Amil Xantato (PAX) pela combinação de 20 a 40 g/t do reagente 

AERO® MX-3752 (etapa Chumbo) com 20 g/t de AERO® XD-702 (S-8474) (etapa Zinco) 

concluiu-se que há um grande potencial de alcançar os seguintes resultados: aumentar em até 

3% na recuperação metalúrgica e o teor de concentrado de chumbo e Zinco; reduzir em até 35% o 



 

 

consumo especifico de coletores; reduzir o consumo específico de cal no circuito de limpeza devido a 

característica seletiva desse coletor;  reduzir em até 6,0% a recuperação de Ferro na etapa de flotação 

de Chumbo; reduzir em até 3,5% a recuperação de Zinco na etapa de flotação de Chumbo;  reduzir em 

até 4% o teor de concentrado de Ferro na etapa de flotação de Chumbo; reduzir em até 2% o teor de 

concentrado de Zinco na etapa de flotação de Chumbo. 
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RESUMO: O Sistema viário é muito importante para o crescimento da sociedade e dos 

investimentos em geral, e cada pavimento é construído de acordo com vários elementos 

contendo um limite de vida útil, há diversos fatores que influem para que este limite diminua 

e degrade precocemente, para que as deteriorações não afetem o pavimento estruturalmente 

ou funcionalmente com muita agressividade, é necessária uma fiscalização constante, e a 

execução das medidas de controle para as patologias existentes, caso contrário podem ser um 

perigo para o condutor e assim favorecer para que os acidentes ocorram. O presente trabalho 

tem a finalidade de analisar as patologias em um pavimento flexível em um determinado 

trecho escolhido, relaciona-las com os acidentes propor as devidas manutenções para diminuir 

esta influência. 

 

Palavras-chave: Pavimento. Patologias. Manutenção 

 

ABSTRACT: The traffic system is really important for the growth of society and of 

investments in general. However every pavement is built considering various elements with a 

limited time of use. There are several factors which influence this limit to decrease and 

degrade early on. In order for the deterioration not affect the pavement in its structure or 

function aggressivily, it is necessary constant surveillance, the execution of controlling 

measures for the existing pathologies. If they are not solved they can be a danger for the 

driver and so contribute for the occurrance of accidents. This work aims to analyse the 

pathologies in a flexible pavement in a determined and chosen path and relate them to the 

accidents in order to propose the necessary maintenance to decrease this influence. 

 

Key words: Pavement. Pathologies. Maintenance. 

INTRODUÇÃO 

 

Com a evolução da pavimentação das estradas, para atender aos seus usuários foi 

necessário um planejamento de manutenção das mesmas para oferecer a qualidade nos 

quesitos funcionais e estruturais. 

De acordo com a 18ª pesquisa feita pela CNT, 62,1% das rodovias têm alguma 

deficiência, consequentemente aumentando os riscos de acidentes e elevando também os 

custos com transportes para a empresa.  

                                                 
1Engenharia Civil / Faculdade do Noroeste de Minas - FINOM / danielalorenajp@hotmail.com 

2Engenharia Civil / Faculdade do Noroeste de Minas - FINOM / hmotaitajuba@hotmail.com 

3Engenharia Civil / Faculdade do Noroeste de Minas - FINOM / cecimdnas@gmail.com 



 

 

O estado de conservação do pavimento também está diretamente associado aos 

custos operacionais e ao aumento da ocorrência do risco de acidentes. A má 

condição da superfície de rolamento das rodovias com a presença de: afundamentos, 

ondulações, e/ou buracos, contribui para a instabilidade do veiculo e, 

consequentemente, dificuldade de mantê-lo na trajetória desejada, podendo, desse 

modo, gerar colisões devido a mudança brusca de direção e á perda de controle do 

veiculo. (CNT, 2015, p. 36)  

 

Vianna (2006) afirma que 54% das vias pavimentadas estão em mau estado de 

Conservação, 39% não tem acostamento, 70% apresentam deficiência na sinalização, e 78% 

indicam problemas de geometria. 

O transporte rodoviário é muito importante para o escoamento da produção em geral. 

A malha rodoviária merece atenção á sua conservação, pois a qualidade das rodovias é 

fundamental para quem trafega por ela. É necessário oferecer boas condições de conforto, de 

rolamento, condições de segurança, e de visibilidade. 

Conforme Balbo (2007), a pavimentação de uma rodovia visa, antes de tudo, a 

melhoria para seus usuários, garantindo uma superfície mais regular, mais aderente, e menos 

ruidosa. 

De acordo com Domingues (1993) o pavimento esta sujeito a sofrer várias 

deteriorações, devido á vários fatores, deficiência de projeto, de execução ou falta de 

manutenção permanente, etc. 

Uma porcentagem dos acidentes é causada devido a essas más condições de 

manutenção dos pavimentos, e não deixando de lado também a imprudência de alguns 

motoristas. Muitas patologias que surgem, podem agravar se tornando um risco para os 

condutores dos veículos. 

Balbo (2007) afirma que, quando o pavimento está com uma superfície aderente, em 

boas condições para os veículos, isso pode reduzir os acidentes de trânsitos e também 

minimizar os custos operacionais das vias e rodovias, então é indispensável a correção das 

patologias que vierem a surgir.Segundo Colares (2011), quando as rodovias estão em boas 

condições, custam menos aos cofres públicos, diante disto é necessário que sejam feitas as 

reabilitações necessárias antes que o pavimento se comprometa estruturalmente. É relevante 

os métodos de preservação e aprimoramento nas técnicas de conservação das rodovias, que de 

fato são motivadores para o crescimento econômico do Brasil. 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 



 

 

Analisar as patologias e relaciona-las com os acidentes na rodovia estadual MG-181, e 

apresentar as medidas de controle das patologias. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar as principais patologias encontradas; 

 Verificar as principais causas; 

 Analisar como as patologias podem vir a influenciar em acidentes de trânsito; 

 Propor medidas de controle para as patologias. 

Metodologia 
 

Área de Estudo 

 

A presente pesquisa será realizada com vistoria na rodovia MG-181, no trecho entre os 

quilômetros 22.0 à 215.6, de João Pinheiro á Riachinho, sendo essencial para o crescimento 

socioeconômico, de clima tropical, contendo rodovias de ligação para distritos de Santa Luzia, 

Cana Brava, Olhos D’água, Caatinga, passando também por Brasilândia, Riachinho, e 

Bonfinópolis que estão sob jurisdição da 39ª CRG de João Pinheiro, MG.  

 

 

Figura 1: Localização da Rodovia 

FONTE: Google Maps. 

 

Materiais e Métodos  

 

Foi feita a visita técnica no trecho, com inicio em Janeiro de 2016 até Agosto de 2016, 

primeiramente foi feito um levantamento das principais patologias que afetam o pavimento 

juntamente  de um dimensionamento e com o relatório fotográfico para solicitar na sede do 

órgão os recursos necessários para a realização das medidas de controle na rodovia. 



 

 

O recurso foi liberado para realizar a manutenção das patologias que influenciam 

diretamente na segurança do motorista, de acordo com a liberação dos recursos, os serviços 

vão sendo executados.  

Sendo executadas as medidas de controle para: 

 Escorregamento de massa; 

 Afundamento de Trilhas de roda; 

 Trinca longitudinal longa (rachadura); 

 Panelas (buracos) 

É recomendado seguir as orientações do Manual de Conservação Rodoviária, que são 

normas técnicas estabelecidas pelo DER, sendo elas: 

 Para os demais serviços: 

Equipamento - Veículo adequado para transporte seguro do pessoal, caminhão tanque 

distribuidor de água, placa vibratória, caminhão basculante; 

Ferramentas - pá, enxada, soquete manual, vassoura, carrinho de mão, picareta, rastelo, 

marreta, regador, fresadora manual, placa vibratória manual; 

Materiais – Equipamento de proteção individual (EPI), e materiais de primeiros 

socorros, giz, placas e cones para a sinalização do trecho, e materiais adequados para 

execução do serviço. 

Foi elaborado um roteiro para entrevistas obtendo as opiniões dos motoristas sobre 

qual a relação dos acidentes com as patologias no pavimento, e através da entrevista foi 

gerado um gráfico. 

 

Resultados e Reflexões 
 

A rodovia MG-181 é constituída de pavimento flexível, as suas camadas são mais 

graúdas, e o seu custo de construção é ínfimo que os outros tipos de pavimento, porém é 

necessário que se faça a manutenção a cada 3 ou 5 anos. De acordo com o que foi pesquisado 

e praticado, puderam-se obter os resultados necessários para concretização do presente 

trabalho. 

Foi feito um dimensionamento no trecho escolhido, para fazer a realização das 

manutenções necessárias. De acordo com os objetivos específicos apresentados, o próximo 

tópico mostra cada uma das etapas efetivadas. 

 

AS PRINCIPAIS PATOLOGIAS ENCONTRADAS 

 

 Escorregamento de massa; 



 

 

 Afundamento de Trilhas de roda; 

 Trinca longitudinal longa (rachadura); 

 Panelas (buracos) 

 

VERIFICAR AS PRINCIPAIS CAUSAS DAS PATOLOGIAS 

 

De acordo com Sanches (2009 apud Sanches, Grandini e Baierli Junior, 2012, p. 31), 

os pavimentos flexíveis diminuem seu tempo de vida útil com o aparecimento das 

degradações, e assim perde também a sua qualidade. 

Rodrigues (1998) relata que o pavimento não sofre uma ruptura catastrófica, só se 

ocorrer um erro de projeto, a sua degradação se dá de acordo com o tempo, o clima também é 

uma variável relevante neste processo, a ação das cargas influem negativamente na duração 

do pavimento. 

Para verificar as principais causas foi feita uma analise de acordo com o tamanho ou 

profundidade das patologias, pois diversos fatores influenciam para que elas apareçam. 

As patologias estão divididas em dois grupos, os estruturais e funcionais. Os 

funcionais são perceptíveis, elas ocorrem no revestimento asfáltico podendo prejudicar o 

conforto e a segurança do usuário, porém podem estar estruturalmente corretos, os estruturais 

atingem as camadas do pavimento, e acaba comprometendo a capacidade de suportar as 

tensões solicitadas, podendo vir a prejudicar a parte funcional. 

O Escorregamento de Massa (E) de acordo com Bernucci et al (2006) suas possíveis 

causas podem estar relacionadas com o excesso de ligante, e quando estão submetidos a 

tensões durante muito tempo, facilitando então o deslocamento da capa. A aceleração e 

frenagem dos veículos colaboram para o surgimento desta patologia. 

Na rodovia em questão, os escorregamento de massa estão concentrados em regiões de 

aclive muito acentuado. Possivelmente, a causa principal é o excesso de carga aliado a baixa 

velocidade dos veículos nas regiões íngremes. Outro fator que pode ter interferido é a 

granulometria do material granular utilizado no revestimento asfáltico. Mesmo estando dentro 

da faixa granulométrica exigida pela especificação de serviços de pavimentação, caso esteja 

próximo do limite inferior da faixa, aliada a uma massa rica em material betuminoso, bem 

como aos fatores relacionados anteriormente, pode-se influenciar e muito nos escorregamento 

da massa asfáltica em regiões onde a temperatura é alta. 

As Trilhas de Roda chamadas também de rodeiras podem ser permanentes ou 

reversíveis, depende da profundidade em que se encontra o revestimento, causada pelo 

aumento constante de cargas, e se o pavimento não foi projetado para receber cargas pesadas e 



 

 

constantes a degradação é mais intensa, também podem estar relacionadas com os elementos 

de drenagem. 

 Bernucci et al (2006) afirma que podem ser causadas por camadas mal compactadas, e 

afundamentos por fluência.  

As Trincas Longitudinais Longas elas facilitam a penetração da agua no pavimento, 

provocando assim as panelas, as desagregações, em geral o enfraquecimento do pavimento, 

suas causas podem estar ligadas a recalques diferenciais, também em falhas na execução do 

projeto, o endurecimento do ligante asfáltico seja na aplicação ou quando ele é estocado, pode 

abalar sua resistência e proporcionar o surgimento desta patologia.  

As Panelas (buracos) possivelmente podem ser causadas pelos trincamentos por 

fadiga, quando há agua no revestimento seja por chuvas ou por defeitos de vedação ela pode 

penetrar amolecendo o a camada e formando rachaduras, e quando os veículos principalmente 

os pesados trafegam neste ponto, logo o revestimento começa a se degradar, sendo corroído, e 

começa a perder parte estrutural, e quanto mais o trafego for frequente e pesado, mais a panela 

se expande. 

  

ANALISAR COMO AS PATOLOGIAS PODEM VIR A INFLUENCIAR EM 

ACIDENTES DE TRÂNSITO 

 

Nesta etapa foi realizada uma entrevista direcionada a usuários frequentes pela 

Rodovia estadual MG-181, para obter suas opiniões sobre a influência que das patologias com 

os acidentes de transito, dando ênfase nos Afundamentos Plásticos em Trilha de Roda, e nas 

Panelas (buracos). 

Cozer e Wrublack (2015) relatam que vários acidentes podem ser causados pela 

geometria de projeto, analisam também em relação a, o comportamento do pneu com o asfalto 

que é de suma importância, para facilitar a condução do veiculo em varias situações.  

 

 

Figura 3: Gráfico gerado com o resultado da entrevista. 



 

 

FONTE: O autor. 

De acordo com o gráfico, as respostas obtidas pelos motoristas em sua maioria 

concordam que a situação da via possivelmente pode provocar acidentes. 

Cozer e Wrublack (2015) relatam que os acidentes podem ocorrer por varias 

combinações, sendo elas: componente humano, componente veicular e componente viário. O 

motorista precisa estar sempre em alerta e em boas condições para dirigir o veiculo, caso 

contrario pode contribuir para um acidente, o veiculo também precisa estar devidamente 

revisado e em condições de ser conduzido pelo motorista, se não pode aumentar os riscos, e a 

rodovia necessita estar em boa qualidade para oferecer ao motorista e ao veiculo, 

proporcionando assim o aumento da segurança. 

Foi apresentada uma sugestão de implantação de Posto de pesagem (balança) aos 

motoristas, e a maioria deles concordou que seria viável, pois controlaria o trafego e 

possivelmente conseguiria tardar o aparecimento das patologias, os outros afirmaram que os 

gastos com as manutenções são mais viáveis do que os gastos com implantação da balança, 

que para os órgãos com certeza é mais viável, o custo de certa forma é menor.    

A qualidade do asfalto é trivial para a segurança do condutor, de acordo com o que foi 

pesquisado, estas patologias podem causar instabilidade no veiculo, podendo direciona-los 

para a pista adjacente, um motorista relatou que já ocorreu de entrar na contra mão para 

desviar dos buracos e ate mesmo das trilhas de roda para ganhar tempo, os colocando em risco 

principalmente porque por ser uma estrada estadual e não possui acostamento. Além de 

aumentar o tempo de viagem, proporciona um trafego lento, e dependendo da agressividade 

da patologia elas podem causar danos operacionais aos veículos, fazendo com que o custo da 

viagem consequentemente aumente, e a resistência a derrapagem é essencial, principalmente 

se estiver chovendo, então precisa ser levada em conta. 

Nodari (2003) aponta que os defeitos superficiais na camada de rolamento, 

tortuosidade da via, limite de velocidade, sinalização, colaboram para os riscos de acidentes. 

O ponto positivo é que existem as manutenções que corrigem estes problemas, e a 

fiscalização do órgão responsável pelas correções destas patologias buscam sempre estar 

analisando os pontos em que elas mais surgem, para tomar as devidas medidas de controle. 

 

PROPOR MEDIDAS DE CONTROLE PARA AS PATOLOGIAS 

  



 

 

É extremamente importante manter a aderência do pneu com o pavimento como já foi 

comentado, para facilitar o trafego, a via precisa então oferecer perfeitas condições. Veremos 

então a correção destas patologias para melhor atender a todos os usuários. 

No Escorregamento de massa de acordo com a figura 4, 5, 6, 7, 8, 9,  também já tinha 

sido feito um remendo profundo, que de acordo com o DNIT (2009), consiste na substituição 

do revestimento de uma ou mais camadas do pavimento. Para a manutenção desta patologia, 

foi necessário realizar o corte no asfalto com a fresadora manual, depois retiraram o 

revestimento para substituí-lo, antes de aplicar o asfalto se faz: a limpeza do local com uma 

vassoura, aplicando depois uma pintura de ligação que consiste em um material betuminoso 

que proporciona impermeabilização, em seguida é colocado a mistura asfáltica à quente, 

seguindo de uma compactação através da placa vibratória manual. 

 

Figura 4: Recorte do escorregamento de massa com fresadora manual. 

FONTE: O autor. 

 

 

Figura 5: Retirada do revestimento que foi recortado. 

FONTE: O autor. 

 

 

Figura 6: Aplicação da Pintura de ligação. 

FONTE: O autor. 

 



 

 

 

Figura 7: Compactação com placa vibratória. 

FONTE: O autor. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Manutenção realizada. 

FONTE: O autor. 

 

A manutenção do Afundamento em Trilhas de rodas até o momento ainda não foi 

realizada, pois a verba para a execução deste serviço ainda não foi liberada, mais ela pode ser 

regularizada através da fresagem ou reperfilamento  cortando aonde há a irregularidade, 

depois é necessário a quebra e retirada do material e transporta-lo para seu lugar de destino. 

Em seguida se faz a limpeza do local e adicionando a pintura de ligação e o material 

betuminoso, depois se faz a compactação com a placa vibratória manual, para regularizar o 

pavimento. Quando os afundamentos chegam a atingir a base, se faz um remendo profundo, 

mais neste caso não afetou a base.  A figura 09 e 10 mostram os afundamentos em trilha de 

roda. 

 

 

Figura 9: Afundamento em trilhas de roda 1 

FONTE: O autor. 



 

 

 

Figura 10: Afundamentos em trilhas de roda 2. 

FONTE: O autor. 

A medida de controle para a Trinca longitudinal longa com extensão maior que 1 

metro, é a aplicação da pintura de ligação dentro da trinca, e no revestimento asfáltico para 

impermeabilização, mistura asfáltica CBUQ tapando as trincas em forma retangular na pista, 

compactando depois com a placa vibratória manual, como mostram as figuras 11, 12, 13. 

 

Figura 11: Trinca longitudinal longa 

FONTE: O autor. 

 

 

Figura 12: Aplicação da pintura de ligação na trinca. 
FONTE: O autor. 

 

 

Figura 13: Compactação do asfalto CBUQ 1. 

FONTE: O autor. 

 



 

 

As Panelas (buracos) são tratadas com o procedimento semelhante aos anteriores, 

recorte dos buracos com a fresadora manual em forma retangular para facilitar a retirada do 

material, limpeza com vassoura, aplicação da pintura de ligação, e em seguida a colocação do 

asfalto CBUQ, finalizando com a compactação realizada com a placa vibratória manual. As 

figuras 14, 15, 16 mostram a regularização das panelas. 

 

Figura 14: Panela na pista. 

FONTE: O autor. 

 

  

Figura 15: Pintura de ligação. 

FONTE: O autor. 

 

 

Figura 16: Manutenção da panela  

FONTE: O autor. 

 

Considerações Finais 

 

Conclui-se que a manutenção das patologias em relação a boas condições de rolamento é 

essencial para a segurança do motorista, se elas não forem tratadas a tempo podem degradar 

estruturalmente e funcionalmente o pavimento, e se tratando de trilhas de roda e panelas 

(buracos) podem colocar o usuário em perigo porque provocam instabilidade ao veiculo, e 

quanto mais rápido os defeitos forem encontrados e executadas as medidas de controle 



 

 

conforme foi feito, menos impacto haverá no pavimento,  e o custo com as regularizações 

consequentemente serão menores. 
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METODOLOGIAS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS NA EXECUÇÃO DA 

TERRAPLENAGEM 
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RESUMO: A etapa construtiva de terraplenagem (ou movimento de terras) é uma atividade 

de suma importância quando o terreno não está em condições adequadas ou indesejadas para 

construção de um empreendimento, seja de grande ou de pequeno porte em qualquer uma das 

inúmeras atividades de infraestruturas que se faz necessária adequação topográfica das cotas 

definidas em projeto.Por isso é de suma importância o conhecimento na aplicação das 

metodologias e no controle dos serviços executados na terraplenagem, com o intuito de 

excelência, viabilização dos projetos e segurança do pessoal. Este trabalho visa fornecer tais 

conhecimentos e métodos, mostrando os serviços diretos para regularização do terreno natural 

onde serão construídos uma torre de classificação de sementes e armazém climatizado.  

 

Palavras-chave: Terraplenagem, metodologia de trabalho, serviços 

 

ABSTRACT: Constructive stage of earthworks (or land movement) is an activity of 

paramount importance when the terrain is not suitable or unwanted conditions for construction 

of a project, whether large or small in any one of a number of infrastructure activities it is 

necessary a topographical suitability for the quotas defined in the project. So it is very 

important knowledge in the application of methodologies and control of services running on 

the embankment, in order to excellence, feasibility of projects and personnel safety. This work 

aims to provide such knowledge and methods, showing the direct earthmoving services to 

regularize the natural terrain where they will be built a seed classification tower and an air-

conditioned warehouse. 

 

Key words: Embankment, work methodology, services. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Terraplenagem ou terraplanagem? Os dois termos existem e têm o mesmo significado 

no vocabulário ortográfico da língua portuguesa brasileiro. 

Sempre que se tratar de atividade com movimento de terra que tenha aterros ou cortes, 

com qualquer alteração do relevo do terreno, esse termo pode ser empregado. Porém a 

terraplenagem é mais antiga, originou-se do latim e é a mais utilizada e aceita pelas pessoas 
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que se referem a esse termo e que vivem neste meio. Na Antiguidade, foi registrado a 

realização de grandes obras de terraplenagem, pelos egípcios, romanos e babilônios. 

O fato é que a terraplenagem exerceu e exerce uma fundamental importância para 

qualquer trabalho de movimentação de terra na construção civil. 

Além de contribuir no desenvolvimento, que foram possíveis através da evolução da 

mesma. 

Desde estradas à grandes empreendimentos de contenções, infraestrutura e mineração, 

tantas outras atividades que requeiram uma adequação para fins de projeto.  

 Os serviços envolvidos ao movimento de terra podem ser classificados como um 

“conjunto de operações de escavação, carga, transporte, descarga, compactação e 

acabamentos executados a fim de passar-se de um terreno no estado natural para uma nova 

conformação topográfica desejada” [Cardão, 1969]. 

Em termos gerais, podemos dizer que a atividade de terraplenagem consiste em quatro 

serviços preliminares; limpeza do terreno, Levantamento topográfico e sondagem do solo 

(ABRAM, 2000). Que são atividades obrigatórias para início de quaisquer outras atividades e 

operações básicas dentro do canteiro de obras.  

Segundo Silvio Romero Duarte Pereira (2012, p.2), “Esses serviços dependem muito 

das condições do tempo (chuva ou sol), pois acima de 5mm de 23 pluviosidade alguns desses 

já não tem condições de serem executados. É o que chamamos de dia impraticável”.  

Sabendo que em todas as obras de engenharia civil de grande ou pequeno porte 

exigem trabalhos prévios de movimentação de terras; percebi a necessidade de colocar em 

prática os métodos que correspondem a uma implantação de qualidade, segura, econômica, 

dentro dos padrões normativos e tecnológicos. Para tal, o trabalho busca apresentar quais são 

as etapas, os procedimentos, os materiais e equipamentos utilizados para a execução da 

terraplenagem em um Platô onde será projetado um grande empreendimento. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo proporcionar aos leitores conhecimento através de 

metodologia e pesquisa, aliados com práticas no campo, expondo de maneira detalhada os 

passos seguidos e os procedimentos adotados para a terraplenagem, através de coletas e 



 

 

análise de dados e referenciais vividos no dia a dia da atividade. Dessa forma, permitir uma 

melhor compreensão e entendimento do trabalho em questão. 

2.2. Objetivos Específicos 

Realizar um rápido levantamento da locação do projeto. 

Descrever quais são os equipamentos utilizados para cada etapa da terraplanagem. 

Mostrar de forma clara e sucinta os processos adotados para a atividade de 

terraplenagem. 

Realizar todo os procedimento com qualidade, dentro das normas vigentes e 

procedimentos de segurança. 

Apresentar dados e informações necessárias para a realização do trabalho, obtidos 

durante todo sua etapa construtiva.  

 

Metodologia 

 

A coleta das informações para a avaliação qualitativa e quantitativa deu-se pelo 

acompanhamento das operações realizadas, sendo que alguns dos itens foram observados e 

anotados em campo. As atividades foram acompanhadas e geridas pelo engenheiro 

responsável e pelo topografo, os quais possuem conhecimentos histórico do local e das 

condições ambientais, sendo muito relevante neste caso específico em que não foi realizado 

ensaios laboratoriais de solo.  

 

Área de Estudo 

 

A plataforma da Terraplenagem fica localizada no município de Paracatu-mg, na zona 

rural. Cuja as condições físicas regional são: grande extensão territorial, topografia plana, 

clima bem definido; 

 Altitude média :700 m. 

 Verões quentes e úmidos bem definidas. 

 O período seco dura de 3 a 4meses. 

 Temperatura média anual é: 22,5° C. 

 . O regime pluviométrico tem média da bacia de 1385 mm. 

 Solos predominantes: semi-arenosos na superfície e areno-argilosos de médio-baixa 

fertilidade. 

 Vegetação: cerrado.  



 

 

Esta plataforma foi construída com a finalidade de implantação do projeto de uma torre de 

classificação de sementes e armazém climatizado em uma empresa que atua no 

beneficiamento e armazenagem de sementes, que se instalou no município há pouco mais de 2 

anos. 

 

Materiais e Métodos 

Limpeza do Terreno 

 

Foi dado início pelos executantes às operações de desmatamento e limpeza do terreno 

conforme especificação DNER-ES-T-278/97, cuja área total é de 3000m².  

A área era coberto apenas por vegetação rasteira, o que facilitou os trabalhos de limpeza do 

terreno não havendo a necessidade de destocamento e desmatamento. 

Equipamentos usados na limpeza do terreno: 

 Motoniveladora com escarificador 

 Caminhão caçamba 

 Pá carregadeira 

Levantamento Topográfico 

Foram desenvolvidos os levantamentos topográficos pelo Topógrafo, profissional 

experiente do mercado através do antigo teodolito, que foi utilizado para a medição de 

ângulos e distâncias. 

 

Figura 03: Teodolito óptico 

Fonte: Aldo Dórea Mattos 8/Julho/2014. 

 

No levantamento topográfico, foram colocados alguns pontos de referência que 

ajudarão a situar os elementos do terreno, esse ponto de partida é marcado aleatoriamente com 

um piquete. 

 



 

 

Figura 04: Pontos de referências do eixo 

Fonte: Aldo Dórea Mattos 8/Julho/2014. 

 

Sobre o piquete foi colocado um prego na localização exata do eixo, onde será 

colocado o teodolito.  

 

Figura 05: Piquete Testemunha 

Fonte: Aldo Dórea Mattos 8/Julho/2014. 

 

Ao lado de cada piquete foi colocado um outro maior que é chamado de testemunha. 

Ele é usado com uma identificação. Que é chamado de NR 0, os demais piquetes foram 

ordenados crescentemente (NR 1, NR 2, NR 3, etc.) e no sentido horário. 

O centro da Estação Total foi posicionado exatamente sobre o primeiro ponto, 

marcado com o prego, ele que determina a distância até o seguinte. 

 Finalizada a marcação da plataforma, o topógrafo mediu a posição de cada piquete do 

terreno em relação a estação total. A Partir desses dados foi feito o levantamento topográfico e 

passado para o projetista.  

 Projeto Geométrico 

O Projeto Geométrico foi realizado com base na implantação de eixo no local onde será 

realizado a construção da torre de classificação e do armazém climatizado, provenientes dos 

levantamentos topográficos. 

 

O projeto 

 

O projeto foi realizado de acordo com as informações contidas no projeto geométrico e 

das visitas “in loco”. No qual foi desenvolvido pelo Topógrafo com o intuito de garantir a 

compensação nos volumes de corte e aterro. 

Para o greide foi calculada a cota de forma que possibilitasse a compensação de 

volumes de corte e aterro, levando em conta o índice de empolamento. 



 

 

Os serviços de terraplenagem foi projetados para desenvolvimento e acessos 

mecanizados. Basicamente constou na execução a abertura de cortes visando adequação das 

cotas de acordo com o projeto e paralelamente realização de aterros para implantação da 

plataforma. 

 

Execução de Corte 

 

Os cortes foram executados conforme a norma do DNER-ES-280/97. 

As operações de cortes compreendem:  

A escavação do terreno natural foi feito com o intuito de se obter o greide indicado no projeto. 

Os materiais escavado foram adequado a construção do aterro não havendo necessidade de 

empréstimo. O material que foi transportado para bota-fora foi proveniente da limpeza.  

Os taludes dos cortes foram executados conforme inclinação indicada no projeto, obtida pela 

normal utilização da motoniveladora.  

 

 Categoria do material escavado: 

O material dos cortes foi classificado como de 1ª categoria. 

 

Execução de Aterro 

 

Os Aterros foram executados conforme a norma do DNER-ES-282/97, 

compreenderam em descarga do material, espalhamento, homogeneização, irrigação do solo e 

compactação. 

Todo material do aterro foi extraído do corte sem a necessidade de empréstimos, neste 

caso houve a compensação de material. 

O lançamento do material utilizado foi empregado em camadas por toda a área. 

Obedecendo a recomendação dos órgãos fiscalizadores, Cada camada não pode ter espessura 

superior a 0,30m, e estas camadas foram suscetíveis de compactação. 

Para as 3 camadas finais, essa espessura não foi  

superior a 0,20 m. 

O material depositado no corpo do aterro foi provenientes dos cortes a fim de atingir a 

cota prevista no projeto. 



 

 

 

Compactação 

 

O trabalho de compactação foi feito visando o resultado final de aproximadamente 

100% do proctor normal (NBR 7.182/86). A densificação do solo foi feita por meio do 

equipamento mecânico rolo compactador pé de carneiro vibratório. Todas as camadas foram 

trabalhadas a fim de obedecer o índice recomendado e a umidade ótima de acordo com o 

ensaio do DNER-ME. Para a obtenção da umidade ótima do solo, foi necessário o auxílio de 1 

caminhão pipa que pulverizava água em todas as camadas.  

Esta informação de porcentagem de compactação foi extraída levando em 

consideração às características do solo que foi analisado pelo profissional experiente 

envolvido na realização.  

 

Equipamentos Utilizados na Execução da Terraplenagem 

 

 Pá carregadeira 

Função: Carregar o caminhão caçamba (Unidades escavo-carregadeira). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Pá-carregadeira de rodas 624k da John Deere 

Fonte: http://cavaengenharia.com.br/equipamentos-e-locacao 

 

 Caminhão caçamba (unidades transportadoras) 

Função: Transportar o material para o local onde será espalhado. 



 

 

 

Figura 07:caminhão caçambas basculantes 

Fonte: http://www.portaldosequipamentos.com.br 

 

 Motoniveladora com escarificador (unidades escavo-empurradoras). 

Função: Limpar, escarificar, espalhar e homogeneizar o solo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Motoniveladora 120K 

Fonte: http://www.portaldosequipamentos.com.br 

 

 Rolo compactador (unidades compactadoras) 

Função: Utilizado para compactação do solo. 

 

Figura 09: ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR CS-531D 

Fonte: http://cavaengenharia.com.br/equipamentos-e-locacao/ 

 

 Caminhão Pipa (outros equipamentos). 

Função: Utilizado para a irrigação do solo a fim de obter a umidade ótima. 

 

http://www.portaldosequipamentos.com.br/
http://www.portaldosequipamentos.com.br/
http://cavaengenharia.com.br/equipamentos-e-locacao/


 

 

 

Figura 10: Caminhão Pipa 10.000 litros 

Fonte: http://cavaengenharia.com.br/equipamentos-e-locacao/ 

 

 Ao final de todas estas etapas da construção do aterro foi lançado uma camada de 

0,05m de cascalho com intuito de proteger o solo e evitar erosões e trincas devido o excesso 

de sol ou chuvas, esse procedimento é chamado informalmente de salga do solo. 

 

Sondagem do Solo 

 

A resistência do solo foi medida através do índice de resistência à penetração, obtidos 

pela mapeamento feito na Sondagem à percussão SPT (Standard Penetration Test), Com a 

finalidade de obter os seguintes resultados: 

 Dimensão da camada do solo até a profundidade adequada conforme 

necessidade do projeto; 

 Existência e posição do nível d'água, se encontrado na investigação do 

solo; 

 Profundidade da camada rochosa ou do material impenetrável ao 

amostrador; 

 As características do solo ou da rocha como permeabilidade, 

compressibilidade e resistência ao cisalhamento. 

Método de sondagem: 

 

Figura 11: Equipamentos utilizados durante uma sondagem tipo SPT. 

Fonte: Aldo Dórea Mattos 8/Julho/2014 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSms6epeDPAhVBEJAKHdVIBt4QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=zKWoJW3PRv8&bvm=bv.135974163,d.Y2I&psig=AFQjCNE2p0PAGVWCFTg3vEeM5kQ_iFcYlw&ust=1476735381976331
http://cavaengenharia.com.br/equipamentos-e-locacao/


 

 

Resultados e discussão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Cronograma Project gráfico Grantt 

Fonte: o autor 

Observando o cronograma acima podemos notar às atividades descritas anteriormente 

com suas respectivas datas de execução. 

● A realização total da terraplenagem do platô, cujo sua área é de 3.000m², com todas as 

atividades preliminares necessárias e adequadas foram executada em 71 dias.  

O volume dos cortes compreenderam em 2300,3 m³ de material. 

O Volume de aterro foi 2.211,3m³ de material de 1ª categoria. 

Foi utilizado 589,5 m³ de cascalho para o revestimento de uma camada de 0.05m. 

Durante a realização da terraplanagem trabalharam um total de 17 pessoas diretas nas 

atividades. 

A dificuldade de acesso à fonte de água acarretou em um atraso de 7 dias no final das 

operações, o que acarretou em um custo maior e significativo no total geral da obra. 

 Cota prevista em projeto: entre 700m e 700,30m. 

 Cota do terreno natural: 715,20m  

 

Sondagem à Percussão     

 

Executamos 15 (quinze) furos de sondagem de reconhecimento com tubo de 

revestimento de 76,2mm (3”) de diâmetro, de acordo com a planta de locação. 



 

 

Os avanços dos furos foram executados pelos processos usuais da norma com trado ou 

lavagem. O total perfurado atingiu 224,75 m (duzentos e vinte e quatro metros e setenta e 

cinco centímetros). 

A cada metro foram coletadas amostras deformadas por meio de 

amostrador padrão de 50,8 x 34,9mm (2” x1.3/8”) de diâmetros externo e interno, 

respectivamente, medindo-se a resistência oferecida à penetração no solo, de 45cm do 

amostrador, está expressa em números de golpes de um peso de 65Kgf. Caindo ‘a altura de 

75cm, sendo anotados para parcelas consecutivas de 15cm de penetração e apresentados em 

gráficos, para os 30cm iniciais e os 30cm finais (SPT). 

As amostras coletadas serviram para a identificação e caracterização 

das diversas camadas de solos atravessadas. 

Nestes furos foram anotadas as posições de estabilização dos níveis 

d’água subterrânea, 12 h (doze horas) após a execução da sondagem. Seguindo os 

procedimentos da NBR 6484/2001. 

Como a posição do lençol freático é sazonal e sua estabilidade depende 

da permeabilidade do solo, uma verificação mais criteriosa do nível d’água deve ser feita 

como estabelece o item 4.3.3.5 da NBR 6497/1983, com instalação de sistemas especiais de 

observação do N.A, por meios de poços ou tubos piezométricos e com leitura periódica dos 

mesmos. 

Dadas às características de heterogeneidade dos solos, as sondagens à 

Percussão não englobam todas as condições geológico-geotécnicas do terreno sondado. 

Os serviços de sondagem foram executados em 5 dias, pela empresa RJ fundações e 

sondagens Ltda. 

Custo total da obra:  

No custo da obra foi de aproximadamente R$290.000,00, no qual englobou os seguintes 

serviço: 

 Locação de 1 Rolo compactador 

 Locação 1 pá carregadeira  

 Locação de 1 caminhão caçamba 

 Locação de 1 Motoniveladora(patrola) 

 Pagamento de funcionários  

 Compra de cascalho 

 Serviços topográficos  

 Serviços de sondagens 



 

 

Considerações finais 

 

Concluiu-se através do relatório do perfil de investigação do solo, que os trabalhos 

executados devidamente realizado sem o uso de nenhum ensaio laboratorial, foi realizado 

dentro do padrão de qualidade dos órgão responsáveis. Ao final da realização da 

terraplenagem foi concluído também que o material do aterro tem a resistência mecânica 

maior que a do corte e que o custo total da obra realizada de forma autônoma, ou seja, sem a 

contratação de terceiros que prestam serviços de execução de terraplenagem fica em torno de 

47% menor. Estes dados foram obtidos através de um mapeamento de cotação de preço de 

empresas da região. 
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RESUMO:sistema construtivo convencional era de laje maciça. Com a evolução de mercado 

houve a necessidade de reduzir o custo e o tempo gasto na execução, mas para isso, foi 

importante o desenvolvimento de novas tecnologias para minimizar os desperdícios tanto com 

material como mão de obra. O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise 

comparativa sobre o custo de execução das lajes maciça e pré-moldada. Com o 

desenvolvimento do setor imobiliário e a necessidade de obras mais rápidas e com menores 

custos deve-se conhecer a fundo o processo construtivo dos sistemas a ser adotado antes de 

iniciar o projeto de dimensionamento. O trabalho inicia-se com algumas definições de 

critérios básicos para o dimensionamento das lajes. Posteriormente são calculados os 

momentos e as áreas de aço, quantificando os materiais necessários para cada tipo de laje, 

procurando comparar qual sistema é mais eficaz. 

  

Palavras-chave: Laje, Sistema Construtivo, Custo 

 

ABSTRACT: The conventional building system was massive slab. With the evolution of the 

market was necessary to reduce the cost and time spent in execution, but for it was important 

to develop new technologies to minimize waste so much material and manpower. This paper 

aims to make a comparative analysis of the cost of implementing the massive slabs and 

precast. With the great development of the real estate sector and the need for faster 

construction and lower costs should know the background the construction process of the 

systems to be adopted before starting the design project. The work begins with some basic 

criteria settings for sizing of the slabs. Subsequently times are calculated and steel areas, 

quantifying the materials needed for each slab type, seeking to compare system which is more 

effective. 

 

Keywords: Slab, Building System, Cost. 

INTRODUÇÃO 

 

Para Manfredi (2016) in “O portal da Arquitetura, Engenharia e Construção” a 

construção civil brasileira está em um processo de acessão de demanda e produtividade 

imobiliária, sendo impulsionada principalmente por facilidades na aquisição de imóveis. Com 

essa crescente procura, em regiões urbanas, torna-se mais oportuno as construções de edifícios 
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residenciais multifamiliares, minimizando a área de impacto ambiental. Juntamente com essa 

demanda, cresce o número de empresas ligadas ao setor da construção civil, visando atender 

esse público, que está cada vez mais exigente em relação à qualidade, custo, segurança e 

durabilidade do imóvel. Esta razão faz com que os projetistas e construtores busquem 

continuamente por métodos construtivos cada vez mais econômicos. 

Segundo Bastos (2016) as lajes são destinas a receber grande parte das cargas 

aplicadas em uma edificação, podendo ser originadas do uso, peso de pessoas e equipamentos, 

paredes de vedação, pisos e revestimentos, esquadrias, dentre outas variáveis. Essas cargas 

são transmitidas para as vigas que consequentemente para os pilares.  

 Botelho e Marchetti (2011) caracterizam a estrutura de concreto armado como sendo 

um sistema solidário composto de concreto e um material resistente à tração, normalmente 

aço, que juntos trabalharam para resistir aos esforços solicitantes.   

Um dos métodos construtivos mais aplicados é o de concreto armado, em que se 

utiliza de concreto e aço onde se utilizam as propriedades de melhor resistência à tração do 

aço e melhor resistência à compressão do concreto para, ambos, serem utilizados na 

construção de elementos estruturais resistindo simultaneamente às tensões de tração e 

compressão (GONÇALVES, 2015).  

 No que se refere a custo na construção de um empreendimento residencial 

multifamiliar, Franca e Fusco (1997), diz que para edifícios de vários pavimentos a laje exerce 

grande peso no orçamento geral da obra, se tratando de lajes maciças pode chegar até dois 

terços do total de concreto usado na edificação. A verificação da viabilidade econômica entre 

os tipos de lajes devem abranger todo o processo de fabricação desde disponibilidade de 

material e mão de obra até o tempo de execução.  

 De acordo com Gonçalves (2015), as construções, no passado, projetadas em 

estruturas de concreto armado possuíam dimensões superiores às atuais, além de utilizarem 

vãos relativamente menores. Com o aperfeiçoamento das técnicas construtivas e o avanço da 

tecnologia ligada à construção civil e aos materiais nela empregados, dando a materiais como 

aço e concreto, melhoria em suas características, principalmente na resistência, possibilitando 

uma acentuada diminuição da dimensão das peças estruturais e a utilização de vãos cada vez 

maiores.  

Entretanto Manfredi (2016) afirma que com a melhoria tecnológica, passa a existir 

uma exigência em relação a qualificação da mão de obra, pois quanto mais moderna e 

sofisticada for a técnica construtiva mais especializada deverá ser a equipe executora.  



 

 

 Em virtude da escassez de mão de obra qualificada, elevado custo emprego à execução 

de quaisquer dos sistemas estruturais, dos diferentes tempos exigidos para cada sistema, entre 

outros fatores, é de extrema importância uma análise criteriosa em relação ao método a ser 

adotado em cada projeto, pois este dependerá de diversas variáreis que, em determinadas 

situações viabilizará ou não o uso de um determinado tipo de laje (SILVEIRA; SILVEIRA, 

2014). 

Objetivos 
 

OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar qual tipo de laje, maciça ou pré-moldada, proporciona à edificação maior, 

economia, agilidade de montagem e se torne mais rentável. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar o consumo dos materiais empregados, levando em consideração a analise do 

aço e concreto e outros materiais específicos para cada tipo de laje; 

 Verificar o custo na execução da laje pré-moldada e maciça; 

 Comparar os resultados obtidos e determinar qual estrutura de laje é mais adequada 

para edificações residenciais multifamiliar. Metodologia 

 

Metodologia 
 

O presente trabalho foi desenvolvido seguindo os passos descritos na figura 1:  

 

Figura 1 – Esquema de passos para a pesquisa. 

Fonte: O autor 



 

 

DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURIAS 

 

Antes do início do dimensionamento das estruturas é necessário analisar alguns 

parâmetros propostos pela NBR 6118/2003 (ABNT, 2003) onde define o valor de carga 

acidental a ser adotado para a estrutura, em função da classe de agressividade à ser 

considerada de acordo com o  ambiente em que a estrutura será edificada. A figura 2 define as 

classes de agressividade de acordo com a NBR 6118/2003 (ABNT, 2003), sendo:   

 

Figura 2 – Classe de Agressividade Ambiental 

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2003) 

 

Como pode ser observado no Apêndice 1 e 2 a laje em estudo é de um pavimento tipo 

residencial e por tanto a NBR 6118 (ABNT, 2003) estabelece uma carga acidental de 1,5 

KN/m² a ser aplicado no cálculo do dimensionamento.  

 

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS 

 

Os materiais propostos para aplicar nos modelos de lajes em foco são:  

- Concreto Armado 25MPa – 25KN/m²; 

- Revestimento de gesso – 0,88KN/m²; 

- Aço CA 50 – Bitolas variadas; 



 

 

- Vigota Treliçada TR08644; 

-EPS. 

DIMENSIONAMENTO DAS LAJES 

 Para o dimensionamento das lajes foi utilizado uma planilha de cálculo para lajes 

seguindo os parâmetros de cálculo estabelecidos por Botelho e Marchetti (2011) onde 

apresenta fórmulas para determinar a carga permanente, reações aplicadas nas vigas, 

momentos atuantes (positivos e negativos) e área de armação.  

 Foi considerado para ambas as lajes as mesmas dimensões para que resultasse em um 

mesmo número de lajes, facilitando os parâmetros de comparação sobre o custo. A figura 3 

apresenta o pavimento de lajes em planta enquanto a figura 4 apresenta uma perspectiva do 

mesmo.  

 

Figura 3 – Planta de Lajes 

Fonte: O autor 

 

Figura 4 – Modelo isométrico da laje 

Fonte: O autor 

 



 

 

LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO DO MATERIAL 

 

Após realizado o dimensionamento da laje na etapa anterior o levantamento do 

quantitativo de material necessário para as lajes foram gerados automaticamente. 

 Os materiais foram agrupados em uma tabela fazendo a comparação da quantidade de 

material gasto para cada laje. 

 

LEVANTAMENTO DO CUSTO 

 

 Com o levantamento do quantitativo realizado na etapa anterior, foi feito uma cotação 

de preços no comercio local agrupando-os em uma tabela adotando para o cálculo do custo 

total de cada insumo o preço médio obtido na pesquisa de campo. A tabela 1 a seguir 

apresenta o preço unitário dos insumos necessário para a execução dos dois tipos de laje.   

Tabela 1 – Levantamento de Preço Unitário dos Materiais utilizados. 

CONCRETO R$ (m³) 

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C MÉDIA 

R$    210,00 R$ 312,00 R$  247,00 R$ 256,33 

AÇO R$ (Kg) 

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C MÉDIA 

R$        3,98 R$   4,02 R$     4,10 R$      4,03 

EPS R$ (m³) 

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C MÉDIA 

R$    140,00 R$  125,00 R$  136,70 R$  133,90 

VIGOTA R$ (m) 

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C MÉDIA 

R$        6,50 R$      7,20 R$      7,09 R$      6,93 

FORMA R$ (m²) 

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C MÉDIA 

R$      22,00 R$    17,50 R$    25,00 R$    21,50 

Fonte: O autor 

 A tabela 2 abaixo descreve o consumo de mão de obra definido pela TCPO (Tabela de 

Composição de Preços para Orçamentos), custo unitário de acordo com três empresas 

diferentes e a média de mercado para cada tipo de laje.  



 

 

Tabela 2 – Levantamento Unitário de Mão de Obra. 

MÃO DE OBRA - LAJE MACIÇA R$ (h/m²) 

 

Consumo 

(TCPO) 

h 

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C MÉDIA 

PEDREIRO 1,2  R$         6,00   R$         5,40   R$         6,10   R$         5,83  

SERVENE 1,2 R$          3,00   R$         2,70   R$         3,05   R$         2,92  

Total  R$         9,00   R$         8,10   R$         9,15   R$         8,75  

MÃO DE OBRA - LAJE PRÉ-MOLDADA R$ (h/m²) 

 

Consumo 

(TCPO) 

h 

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C MÉDIA 

PEDREIRO 0,69  R$         3,50   R$         3,90   R$         3,20   R$          3,53  

SERVENE 0,69  R$         1,75   R$         1,80   R$         1,60   R$          1,72  

Total  R$         5,25   R$         5,70   R$         4,80   R$          5,25  

Fonte: O autor 

Para a obtenção do custo total das lajes, Bastos (2006) utiliza o somatório de todos os 

insumos, expresso por:  

Lajes Maciça 

Equação 01 

CT = CC + CA + CF + CM 

Onde:  

CT = custo total 

CC = custo de concreto 

CA = custo de aço 

CF = custo de formas 

CM = custo de mão de obra 

 

Lajes Pré-Moldada 

Equação 02 



 

 

CT = CC + CA + CV + CE 

Onde:  

CT = custo total 

CC = custo de concreto 

CA = custo de aço 

CV = custo de vigotas 

CE = custo de EPS 

 

ANÁLISE E COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 A comparação dos resultados obtidos na pesquisa foi realizada através de tabelas e 

gráficos permitindo uma completa compreensão dos valores obtidos para a escolha do tipo de 

laje mais adequado para o caso estudado.  

Resultados e Reflexões 
 

Aqui devem ser apresentados os seus principais resultados e as reflexões no percurso da 

pesquisa. Podem-se usar quantas laudas se fizerem necessárias. Destacar os principais 

resultados, fazendo as chamadas pertinentes para Tabelas ou Figuras e para as citações 

bibliográficas. Tabelas e Figuras deverão ser inseridas, seqüencialmente, no texto. Deixar uma 

linha em branco após o item Resultados e Reflexões. Quando apropriado, apresentar análise 

estatística dos dados. Analisar criticamente os resultados ante o conhecimento atual, evitar 

excesso de comparações com a literatura. Caso seja pertinente, apontar as áreas onde, após a 

realização do trabalho, o conhecimento permanece limitado, apresentando, então, sugestões 

para trabalhos futuros. 

 

DIMENSIONAMENTO 

 

Foi utilizado os parâmetros de previamente mencionados na metodologia para a 

composição dos resultados do dimensionamento das lajes maciças e pré-moldada. Os dados 

obtidos após o cálculo realizado em planilha do Excel foi agrupada em uma tabela 



 

 

disponibilizando os seguintes dados: 1) Laje; 2) Tipo de laje; 3) Direção; 4) Vão (Lx e Ly); 5) 

Espessura; 6) Momentos positivos e negativos; 7) Área de aço; 8) Momento de cálculo.  

Para a comparação foi analisado um pavimento tipo, considerando a mesma 

distribuição de vigas para ambos os tipos de laje. Foi considerado também que todas as 

paredes estivessem apoiadas diretamente sobre as vigas, desprezando a transferência de carga 

para as lajes.  

 Todas as condições de cálculo adotadas foram atendidas e realizadas conforme 

determina a NBR 6118 (ABNT, 2003). 

 

RESULTADO DO QUANTITATIVO DE MATERIAIS 

 

Para melhor compreensão e análise do quantitativo de material a ser utilizado em cada 

tipo de laje foi utilizado uma tabela contendo os dados de especificação dos tipos de laje bem 

como a quantidade de concreto, taxa de armação, formas e EPS a serem empregados na sua 

execução.  

Os dados contidos foram calculados de acordo com os parâmetros apresentados previamente 

na metodologia e atendendo rigorosamente os pré requisitos de cálculo expressos na NBR 

14859-1 (ABNT, 2002) e NBR 6118 (ABNT, 2007). 

 

RESULTADO DO CUSTO 

 

Para a obtenção do levantamento de custo final da execução dos dois tipos de lajes 

analisados foram pesquisados três fornecedores dos materiais empregados, agrupando os 

dados coletados em tabelas que apresentam os valores unitários e os valores totais de cada 

material empregado na execução, seguindo os parâmetros descritos abaixo:  

 - Concreto R$ (m³): Quantidade em volume de concreto usinado aplicado em ambos 

tipos de laje.  

 - Aço R$ (kg): Quantidade de aço necessária para a estrutura, previamente definida na 

tabela de dimensionamento.  

 - EPS R$ (m³): Quantidade de EPS a ser empregada na laje pré-moldada. 



 

 

 - Formas de Madeira R$ (m²): Quantidade forma utilizada na modelagem da laje 

maciça. 

 - Vigotas tipo treliça TR08644: Quantidade necessária para cobrir toda a área da laje.  

 - Mão de Obra R$ (m²): Custo adotado da TCPO por m² para tipo de laje.  

Para a obtenção do custo total de execução de cada tipo de laje foram adotadas as equações 1 

e 2 descritas na metodologia.  

 A figura 5 apresenta o levantamento do volume de concreto necessário para cada tipo 

de laje, sendo gasto em média 62% de volume de concreto para a execução da laje maciça, 

quanto comparado com a pré-moldada.   

 

Figura 5 – Comparativo de volume de concreto. 

Fonte: O autor 

 

A tabela 3 demonstra o custo do concreto orçado em três diferentes empresas, obtendo 

uma significante economia, como pode ser observado na figura 6.  

 

Tabela 3 – Levantamento do Custo Total de Concreto 

CONCRETO R$ (m³) 

  EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C MÉDIA 

MACIÇA  R$   9.879,80   R$  14.678,56   R$   11.620,53   R$  12.059,63  

PRÉ-MOLDADA  R$   6.113,22   R$    9.082,50   R$     7.190,31   R$     7.462,01  

Fonte: O autor 

 

 

Figura 6 – Comparativo de Custo de concreto. Fonte: O autor 

 



 

 

 Conforme foi descrito na metodologia, a quantidade de aço utilizada na laje maciça é 

superior em relação à laje pré-moldada, sendo necessário um montante de 23% de aço a mais 

para a maciça, conforme demonstra a figura 7.  

 

Figura 7 – Quantidade de aço utilizado nas lajes 

Fonte: O autor 

 

O valor cobrado pelo quilo do aço que será utilizado na execução da estrutura não 

variou muito de uma empresa para a outra, como pode ser observado na tabela 4, podendo 

concluir através da figura 8, que ao optar pela laje pré-moldada afetará de maneira 

significativa o custo global da obra.  

 

Tabela 4 – Levantamento do Custo Total de Aço 

AÇO R$ (Kg) 

  EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C MÉDIA 

MACIÇA  R$    2.767,79   R$    2.795,60   R$    2.851,24   R$   2.804,88  

PRÉ-MOLDADA  R$       622,23   R$       628,48   R$       640,99   R$      630,57  

Fonte: O autor 

 

 

Figura 8 – Comparação de gastos com aço 

Fonte: O autor 

 

 O insumo EPS (poliestireno expandido) é utilizado apenas nas lajes pré-moldadas, 

sendo seu levantamento de custo é demonstrado na tabela 5, onde apresenta o valor total a ser 

investido na compra deste material, podendo ser melhor compreendido na figura 9, onde 

relaciona de maneira esquemática o valor gasto variando por empresa pesquisada.  



 

 

 

Tabela 5 – Levantamento do Custo Total de EPS 

EPS R$ (m³) 

  EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C MÉDIA 

PRÉ-MOLDADA  R$   2.399,38   R$   2.179,83   R$    2.791,44   R$     2.456,88  

Fonte: O autor 

 

 

Figura 9 – Orçamento de EPS em diferentes empresas. 

Fonte: O autor 

 

 Ao optar pela laje pré-moldada deve-se também, levar em consideração o valor 

empregado nas vigotas, estrutura responsável por aturar como pequenas vigas, conferindo a 

laje mais resistência e estabilidade. Na tabela 6 pode-se observar o valor à ser gasto comesse 

material, que foi orçado em três empresas diferentes. A figura 10 demonstra 

esquematicamente a comparação do preço total das vigotas que varia de um  fornecedor para 

outro. 

 

Tabela 6 – Levantamento do Custo Total de Vigotas 

VIGOTA R$ (m) 

  EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C MÉDIA 

PRÉ-MOLDADA  R$    7.300,00   R$   8.100,00   R$   7.500,00   R$ 7.633,33  

Fonte: O autor 

 

 

Figura 10 – Comparação de custo de vigotas. 

Fonte: O autor 

 



 

 

 Pode concluir a partir da figura 10 que a Empresa A oferece uma valor mais atrativo 

que as outras empresas, tendo uma diferença de 10% em relação a Empresa B, 2% em relação 

a Empresa C e 4,5% em relação a média de preços.  

 Para a execução de laje maciça será necessário a utilização de fôrmas que irão moldar 

o formato da laje projetada. Conforme descrito na tabela VVV, para a laje em estudo foi 

necessário uma quantidade de aproximadamente 340m² de formas para a laje, sendo seu custo 

descrito na tabela 7 e demonstrado esquematicamente a sua variação de preços na figura 11. 

 

Tabela 7 – Levantamento do Custo Total de Formas 

FORMA R$ (m²) 

  EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C MÉDIA 

MACIÇA  R$    7.400,97   R$     5.887,13   R$     8.410,19   R$   7.232,77  

Fonte: O autor 

 

 

Figura 11 – Comparação do custo de formas. 

Fonte: O autor 

 

 Em relação à mão de obra há uma grande disparidade devido a sua exigência de 

qualificação e da quantidade de profissionais envolvidos na tarefa, como está descrito na 

tabela 8. Conforme descrito na figura 12 o tempo a ser gasto para a execução dos dois tipos de 

laje estudados variou em porcentagem insignificante de uma empresa para outra, mas ao 

comparar a laje maciça com a laje pré-moldada a diferença foi de 60%, como pode ser 

observado na tabela 12.  

 

Tabela 8 – Tempo de execução 

TEMPO DE EXECUÇÃO (DIAS) 

  EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C MÉDIA 

MACIÇA 15 16 17 16 

PRÉ-MOLD 9 9 12 10 

Fonte: O autor 



 

 

 

 

Figura 12 – Comparativo do tempo de execução. 

Fonte: O autor 

 

A tabela 9 apresenta o valor total a ser empregado nos profissionais que executarão a 

estrutura. A figura 13 demonstra de maneira esquemática a variação de preços em diferentes 

empresas, podendo concluir que a Empresa C apresenta um valor de 8,9% em relação as 

outras empresas que executam a laje pré-moldada, e uma redução de 90% no custo da mão de 

obra em relação à laje maciça e a Empresa B oferece uma mão de obra com 13% mais barata 

do que as outras empresas.  

 

Tabela 9  – Levantamento do Custo Total de Mão de Obra 

MÃO DE OBRA R$ (h/m²) 

  EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C MÉDIA 

MACIÇA  R$    3.240,00   R$     2.916,00   R$     3.294,00   R$     3.150,00  

PRÉ-MOLDADA  R$    1.890,00   R$     2.052,00   R$     1.728,00   R$     1.890,00  

Fonte: O autor 

 

 

Figura 13 – Comparativo do custo de mão de obra. 

Fonte: O autor 

 

Após a composição dos insumos necessários para a execução da laje, é possível aplicar 

as equações 1 e 2 para a obtenção do custo total de cada tipo de laje. A figura 14 apresenta 



 

 

uma comparação da estimativa de custo para a execução de cada tipo de laje, sendo o custo da 

laje maciça 43,2% superior em relação ao custo da laje pré-moldada.  

 

Figura 14: Custo total de execução da laje. 

Fonte: O autor 

 

Considerações Finais 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho pode-se notar a importância do estudo para 

a escolha correta do sistema estrutural a ser adotado para a edificação, considerando os vãos 

previstos pelo projeto arquitetônico, garantindo que este não seja inviabilizado pela estrutura 

adotada.  

Notou-se que para determinar um levantamento de custo completo de toda a estrutura 

deverão ser consideradas as particularidades de cada modelo estrutural, assim como os seus 

impactos em todo o processo construtivo.  

Pode-se concluir que a laje maciça, para o pavimento em estudo apresentou maior 

custo na execução, por ser um pavimento residencial onde não se exigia grandes vãos. 

Ressalta que o sistema de lajes maciças obteve uma grande demanda de volume de concreto, 

aço e mão de obra, o que elevou o custo da execução, por outro lado as vigotas treliçadas e o 

“EPS” aplicado no sistema pré-moldado representou a maior parte do seu custo.  

Se tratando de um edifício de múltiplos pavimentos, a padronização das dimensões 

favorece a utilização do sistema de lajes maciças, uma vez que haverá a reutilização das 

formas em todos os pavimentos, reduzindo o custo para os outros andares. Fator este que não 

ocorre no sistema pré-moldado, pois a utilização das vigotas e EPS, material de custo elevado, 

são de duração permanente, gerando o gasto com a aquisição da mesma quantidade para os 

próximos andares.  

Conclui-se para este trabalho, que ao analisar apenas um pavimento, onde não haverá a 

repetição de andares, a laje que melhor atende aos parâmetros de viabilidade e custo é, sem 



 

 

dúvida, a laje pré-moldada, onde apresentou um custo mais baixo e um menor tempo de 

execução.  
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Joana Gonçalves Penha 

Werber Batista Nascimento 

Cecília Maria Dias Nacimento 

 

RESUMO: A engenharia no Brasil é vista como uma cultura das classes de renda alta, e é 

esta a justificativa que a população apresenta ao ser questionada pela ausência do profissional 

qualificado em seu empreendimento. A elaboração de um projeto da obra irá proporcionar a 

inexistência de problemas futuros, tanto estruturais quanto de alvenaria, evitando também 

mais gastos e atraso na finalização da obra. O projeto arquitetônico é de grande importância 

para qualquer que seja a obra ou a reforma, indiferente também de seu porte. As pessoas têm 

conhecimento da importância do profissional de Engenharia Civil, porém, preferem depositar 

a confiança apenas nos profissionais da área de execução que, em sua maioria, possuem baixo 

nível de escolaridade e nenhum curso profissionalizante. 

 

Palavras – Chave: Engenharia, Projeto Arquitetônico, Segurança. 

 

ABSTRACT: The engineering in Brazil has been seen as a culture of the wealthy and that is 

the justification the population presents when they are questioned about the absence of 

qualified professionals in their business. The elaboration of a project for the work will provide 

the inexistence of future problems, either structural or brickwork, avoiding more expenses and 

delaying to finalize the work. The architectural project is of great relevance for either a work 

or a rebuild, regardless its size. People are aware of the importance of a Civil Engineering 

professional, however, they prefer to trust professionals in the execution area which usually 

present low level of schooling and no professionalizing course.   

Key words: Engineering, Architectural project, Safety.   

 

INTRODUÇÃO 

 

Cerca de 80% das pessoas não utilizam serviços de engenheiros quando se constrói ou 

reforma algum empreendimento (REIS – 2015). Preferem recorrer aos pedreiros e mestres de 

obras. 

Edificações, sem mão de obra especializada são muito comuns no Brasil, e a falta de 

informações sobre profissionais da área contribuem para que essa insuficiência aumente 

visivelmente em todo o país.  



 

 

Segundo Reis (2015), a maior concentração de obras realizadas sem o auxílio de 

Engenheiros está na região Norte e Nordeste. 

 A distribuição desse profissional no Brasil é desproporcional, devido aos atrativos de 

regiões que oferecem maiores oportunidades salariais e recursos básicos ao seu alcance serem 

mais desejadas. Assim como qualquer outra área, é grande a porcentagem de profissionais que 

não estão dispostos a sair do local de origem e abandonar suas famílias por pequenos 

benefícios. O foco de todos os profissionais é uma maior qualidade de vida e estabilidade 

salarial. 

Existe uma lei que garante o auxilio técnico e gratuito, porém ela é pouco conhecida: a  

Lei Nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008 que atende as famílias com renda mensal de até 3 

(três) salários mínimos, dando lhes o direito à assistência técnica pública e gratuita para o 

projeto e a construção de habitação para sua própria moradia (BRASIL – 2008). 

A falta de conhecimento sobre seus direitos por parte dos cidadãos e a enorme 

indiferença por parte do governo de informar os benefícios dos mesmos, revelam o total 

descaso com o projeto arquitetônico realizado por engenheiros.  

Para Lima (2013), a pressão que se exerce sobre o trabalhador é a justificativa para o 

crescimento de acidentes na construção civil, pela redução do tempo que em 1995 era de 42 

horas e atualmente foi reduzido para 36 horas o metro quadrado. Levando em consideração 

que muitas construções são executadas sem o auxílio de um projeto arquitetônico, a opressão 

exercida sobre os trabalhadores da área de construção aumentam gradativamente, cooperando 

com o aumento de acidentes e erros na execução, materiais, tempo e dinheiro sendo 

dissipados. 

Mestres de obras e pedreiros persistem em rejeitar o uso dos EPI por acreditarem que o 

uso dele retarda o desempenho, atrasando o cronograma da obra e colocando em risco seu 

emprego ou comprometendo o sua média salarial. Porém, as etapas de uma construção não 

devem ser burladas e com o projeto em mãos, todo o trabalho é facilitado e a obra será 

realizada com maior agilidade sem que se perca a segurança. 

Segundo Tocha (2015), talvez o pior problema seja acreditar que a logística da 

qualidade não é viável, que seria impossível realizar um treinamento sem que a obra seja 

paralisada, e que então é necessário aumentar o número de funcionários. Isso tudo é lenda. 

Objetivos 

 

Analisar a funcionalidade e fluidez de uma obra exercida pelas informações inseridas 

no projeto arquitetônico elaborado por um Engenheiro Civil. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.888-2008?OpenDocument


 

 

Mostrar que toda obra necessita de um projeto arquitetônico realizado por um 

Engenheiro Civil, para a qual foi capacitado a fim de tomar as decisões adequadas conforme 

estrutura, materiais e suas respectivas qualidades. 

 

Metodologia 
 

Localizada na cidade de Três Marias, que está situada às margens da BR-040, no 

estado de Minas Gerais. População estimada em 29.962 habitantes em 2010, com uma renda 

média per capita de aproximadamente R$ 633,34 também em 2010. 

Figura 1- Localização de Três Marias- MG 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Google Maps, 2016. 

 

 

Resultados e Reflexões 
 

Foram entrevistadas 20 pessoas leigas e 20 pessoas da área da construção, no total de 

40 pessoas. 

No questionário aplicado a pessoas leigas, 95% dos entrevistados responderam sim, 

quando foi perguntado se considerava importante fazer o projeto antes de construir.  



 

 

No total, 100% responderam sim, quando foi perguntado se acreditavam que a vida 

útil de uma residência aumentaria caso ela tenha sido embasada em um projeto arquitetônico, 

considerando que se fossem construir uma casa, solicitariam a ajuda de um Engenheiro Civil e 

que um projeto arquitetônico ajudaria a diminuir o índice de prejuízos gastos em uma obra.  

85% dos entrevistados disseram considerar necessário fazer um projeto arquitetônico 

para reformar uma casa.  

E apenas 10% afirmaram conhecer alguma lei que ampare as pessoas de baixa renda a 

fazer o projeto arquitetônico de sua obra. 

Já no questionário aplicado às pessoas da área da construção civil, 60% dos 

entrevistados responderam sim, quando foi perguntado se considerava importante fazer o 

projeto antes de construir e, quando foi perguntado se acreditavam que a vida útil de uma 

residência aumenta caso ela tenha sido embasada em um projeto arquitetônico.  

 55% dos entrevistados responderam que se fossem construir uma casa, solicitariam a 

ajuda de um Engenheiro Civil.  

 80% afirmaram que um projeto arquitetônico ajudaria a diminuir o índice de prejuízos 

gastos em uma obra. 

Apenas 45% dos entrevistados disseram considerar necessário fazer um projeto 

arquitetônico para reformar uma casa.  

E apenas 15% afirmaram conhecer alguma lei que ampare as pessoas de baixa renda a 

fazer o projeto arquitetônico de sua obra. 

As pessoas têm conhecimento da importância do profissional de Engenharia Civil, 

porém, muitas vezes depositam plena confiança no pedreiro escolhido para tal serviço, por 

pensar estar economizando, onde na realidade estão colocando não só a qualidade e conforto 

da construção, mas como também a vida de quem for utiliza- la, que de fato é o mais 

importante. 

Considerações Finais 
 

O projeto arquitetônico reduz desperdícios e por consequência diminui a poluição 

ambiental. 

Aumenta a vida útil da construção por eliminar ou reduzir ao máximo possíveis 

patologias futuras. 

Com o auxílio de um Engenheiro Civil, evitam- se problemas como, por exemplo, 

compra errada de materiais e se define qual estrutura mais adequada para a sua construção. 
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RESUMO: O envelhecimento humano pode ser entendido como um processo natural, onde 

ocorre a diminuição progressiva da função dos indivíduos, a senescência, que é o 

envelhecimento natural, fisiológico. Contudo em condições de sobrecarga, como por 

exemplo, doenças, acidentes e estresse emocional pode ocasionar uma condição patológica 

que requeira assistência, a senilidade. Frente a população de idosos em nosso país, e sabendo 

que muitos desses idosos apresentam patologias que os levam a ficar acamados, podendo ter 

alterações em vários sistemas, levando a infuncionalidade, surge a necessidade das 

intervenções fisioterapêuticas preventivas. Sendo seus efeitos eficazes, se o idoso acamado 

não tiver as sequelas decorrentes da síndrome do imobilismo. Sendo a intervenção 

fisioterapêutica precoce através de exercícios respiratórios, cinesioterapia e mudanças de 

decúbito.  

 

ABSTRACT:  Human aging can be understood as a natural process, which occurs the 

progressive decline in function of individuals, senescence, which is the natural aging, 

physiological. However, on overload conditions, such as diseases, accidents, and emotional 

stress can cause a pathological condition requiring assistance, the senility. Front the elderly 

population in our country, and knowing that many of the elderly have pathologies that lead 

them to be bedridden and may have changes in various systems, causing the lack of functions, 

it arises the need of preventive physiotherapy interventions. As its effective results, if the 

bedridden elderly does not have the consequences arising from the immobility syndrome. As 

early physiotherapeutic intervention through breathing exercises, kinesiotherapy and 

decubitus changes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento fisiológico traz uma série de alterações no organismo, que trazem 

consequências perdas funcionais progressivas e readaptações, as quais acontecem de forma 

individualizada, com intensidades diferentes de uma pessoa para outra e em cada órgão ou 

sistema. O envelhecimento aumenta as possibilidades de instalação de diversas afecções 

crônico-degenerativas, muitas delas ocasionando comprometimento de função e de 

mobilidade definitivos (CARVALHO FILHO; PAPALÉO NETTO, 2006). Muitos motivos 

levam o idoso ficar acamado por um período curto de tempo ou pelo resto da vida reduzindo 

suas atividades e terá acentuadas perdas físicas. O idoso acamado precisa de cuidados 



 

 

especiais, prevenindo assim as complicações (DRIUSSO; CHIARELLO, 2007). Devido a 

condição de imobilismo prolongado, irá resultar em uma série de consequências ao idoso, 

caracterizada pela Síndrome do Imobilismo que é definida por Carvalho Filho e Papalléo 

Netto (2006, p. 719):  

  

Caracteriza-se por diversas alterações no organismo como um todo, em vários 

órgãos e sistemas, que são decorrentes da ausência de movimento corpóreo- 

incluindo os sistemas ósteomuscular, cardiovascular, respiratório, gastrintestinal, 

urinário, tegumentar e neuropsíquico levando a alterações metabólicas importantes.  

 

A mobilização precoce, ou seja, a movimentação do indivíduo o quanto antes possível 

de forma livre ou por meio de exercícios é um dos meios para prevenir a síndrome do 

imobilismo. (CAZEIRO; PERES, 2010). A Fisioterapia vai atuar, no atendimento preventivo, 

junto a faixa etária de idosos, com incapacidade funcional, comprometimentos vasculares e 

restritos ao leito, na prevenção, e com o intuito de evitar os prejuízos que a imobilização 

prolongada causa ao indivíduo, que pode até mesmo prejudicar o tratamento do 

comprometimento primário (SAY et al., 2003, apud DRIUSSO; CHIARELLO, 2007). 

Frente ao aumento da população de idosos em nosso país, e sabendo que o 

envelhecimento em si já aumenta a vulnerabilidade física e emocional, e muitos desses idosos 

apresentam patologias que os levam a ficar acamados, podendo ter alterações em vários 

sistemas, levando a infuncionalidade, surge a necessidade das intervenções fisioterapêuticas 

preventivas. A fisioterapia se torna necessária para evitar a Síndrome do imobilismo, sendo 

que exercícios cinesioterápicos utilizam materiais simples, é uma técnica de baixo custo e 

eficaz, mantendo mobilidade, força muscular, prevenindo complicações pulmonares e 

estimulando a independência nas atividades de vida diária pois nem sempre a família está 

presente o tempo todo ou pode disponibilizar um cuidador, reduzindo assim os custos.  

Sendo seus efeitos eficazes, se o idoso acamado não tiver as sequelas decorrentes da 

síndrome do imobilismo. 

 

Objetivos 
 

Identificar os efeitos da intervenção fisioterapêutica precoce na prevenção da 

Síndrome do imobilismo no idoso acamado. 

Avaliar as alterações presentes nos sistemas músculo esquelético, respiratório e 

tegumentar. 

Aplicar técnicas de cinesioterapia, exercícios respiratorios e mudanças de decúbito. 



 

 

Verificar a eficácia da intervenção fisioterapêutica na prevenção da síndrome do 

imobilismo.  

Metodologia 
 

Tipo de Estudo  

O presente trabalho é um estudo de caso, com método quantitativo.  

Para Marconi e Lakatos (2011), os dados devem ser, quanto possível, expressos com 

medidas numéricas.  O paciente deve ser paciente e não ter presa, pois as descobertas 

significativas resultam de procedimentos cuidadosos e não apressados.   

A essência de um estudo de caso, a tendência central entre todos os tipos de estudo de 

caso, é que ele tenta iluminar uma decisão ou um conjunto de decisões: por que elas são 

tomadas, como elas são implementadas e com que resultado (SCHRAMM,1971 apud  YIN, 

2010).  

  

Escolha do paciente  

O paciente objeto do estudo obedeceu aos critérios de inclusão que são: ter idade igual 

ou superior a 60 anos, ser acamado, estar consciente e ter compreensão do que lhe é proposto; 

e de exclusão: portadores de patologias cardiovasculares graves, inconscientes e deficiência 

auditiva, visual ou cognitiva que dificultem a compreensão dos comandos.  

  

Materiais e métodos  

A paciente participante deste estudo e/ou sua responsável legal, foram devidamente 

esclarecidas quanto à pesquisa, e que as informações obtidas teriam como finalidade a 

produção e apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e assim foi assinado o 

termo de consentimento livre e esclarecido (anexo A), autorizando sua participação como 

voluntária neste estudo. O presente estudo obedeceu ao prescrito nas Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Conselho Nacional de Saúde 

de acordo com a resolução 196/96 como preconizado por BRASIL (2012).  

Foi realizada uma avaliação inicial com o objetivo de analisar a situação pregressa da 

paciente, através da ficha de avaliação (Apêndice A) sendo que para avaliação da ADM dos 

membros superiores e inferiores foi utilizado o método de goniometria utilizando um 

goniômetro (marca TRIDENT), para a avaliação de força muscular de membros superiores e 



 

 

inferiores foi utilizado o teste de força muscular manual, conforme descrito por Kendall e 

colaboradores (2007). Para avaliar as atividades de vida diária foi utilizado o índice de Katz 

conforme descrito por CARVALHO FILHO; PAPALÉO NETTO (2006) versão adaptada, 

feita a inspeção de pele para observar possível presença de escaras e realizada a ausculta 

respiratória bilateral.  

A primeira avaliação ocorreu no mês de março e a última para avaliar os benefícios da 

intervenção fisioterapêutica precoce na prevenção da Síndrome do imobilismo no idoso 

acamado no mês de abril.  

Foram realizadas 15 sessões no domicilio da paciente, residente no município de 

Paracatu - MG, três vezes por semana, sendo 50 minutos por sessão entre os dias 04/03/16 a 

16/04/16 pela pesquisadora, acompanhada por uma profissional Fisioterapeuta.    

O protocolo de intervenção cinesioterapêutica compreendeu a realização de 

alongamentos, exercícios passivos, ativos, ativo assistivos, ativos com resistência, exercícios 

isométricos e isotônicos, exercícios respiratórios, mudanças de decúbito e inspeção diária de 

pele.  

         Alongamento passivo de grupo musculares de membros superiores e inferiores  

Exercícios de ADM passivos nos movimentos de flexão, extensão, rotação interna e 

externa de quadril, ativo livre em membros inferiores com movimentos de adução e abdução e 

com uso de bola; flexão, extensão de joelho, flexão plantar e dorsiflexão de tornozelo e em 

membros superiores com movimentos de flexão, extensão, abdução, adução de ombro, flexão 

e extensão de punho, flexão e extensão de cotovelo.  

Exercícios isotônicos com carga progressiva para fortalecimento de grupos musculares 

de membros superiores e inferiores com uso de caneleiras.  

Exercícios isotônicos com resistência manual para fortalecimento de membros 

inferiores flexores plantares e dorsiflexores.   

Exercícios isométricos com uso de bola para fortalecimento de grupos musculares de 

membros inferiores.  

Exercícios respiratórios com padrão diafragmático e associado a cinesioterapia dos 

membros superiores com uso de bastões.  

Exercícios de dissociação de cintura pélvica.  

Mudanças de decúbito e orientações à cuidadora quanto as mudanças  

A Pressão Arterial (PA), Frequência Cardíaca (FC) e Frequência Respiratória (FR) 

foram verificadas em todas a sessões.   



 

 

As intervenções tiveram como objetivos manter ou melhorar ADM, manter ou ganhar 

força muscular, estimular movimentação no leito prevenindo as escaras, prevenir 

complicações pulmonares, maior independência possível nas atividades.  

Os materiais utilizados durante as sessões foram:  esfignomanômetro e estetoscópio 

(marca PREMIUM), bastão de madeira, bolas de borracha (tamanhos variados), e caneleiras 

de 0,5 KG (marca POLI
®

 SPORTS).  

Foi realizada uma revisão bibliográfica a respeito do tema abordado com referências 

nacionais de livros, revistas e artigos científicos.   

Resultados e Reflexões 
 

A paciente, objeto desta pesquisa, é do sexo feminino, 65 anos, apresentava 

dificuldade de locomoção há 04 anos, devido as sequelas de AVC´s prévio sendo o primeiro 

aos 40 anos e mais 04 novos episódios apresentando hemiparesia à direita, há um mês 

acamada em domicilio, sendo que no decorrer das sessões a paciente teve o 5º episódio de 

AVE isquêmico e passou a apresentar hemiplegia à direita e disartria.  

Segundo RYERSON e TYSON (2004; 2006) apud SCALZO et al. (2010), entre as 

manifestações clinicas do AVC, estão prejuízos como funções sensitivas, motoras, de marcha 

e equilíbrio, como também de déficits cognitivo e de linguagem. Entre os comprometimentos 

motores está a hemiplegia, que tem como característica a perda de força muscular no dimidio 

contralateral à lesão encefálica.   

Foram realizados atendimentos fisioterapêuticos domiciliares baseados na técnica de 

Cinesioterapia com frequência de três vezes semanais durante 15 sessões incluindo uma 

avaliação inicial e uma final.  

Na avaliação inicial, paciente em bom estado geral, colaborativa e com o cognitivo 

preservado Hipertensa, em uso de medicamentos losartana 50 mg, Hidroclorotiazida 25 mg, 

Nifedipina 20 mg, apresenta sinais vitais PA: 110 X 80 mmhg; frequência cardíaca 63 Bpm, 

frequência Respiratória 17 irpm; Ausculta Pulmonar MV (+) sem ruídos adventícios.  

Estavam previstas 20 sessões, mas devido recorrência do AVE paciente ficou 07 dias 

hospitalizada, foram realizadas apenas 15 sessões. Foram acrescentados os seguintes 

medicamentos: Citalopran 20mg e hemifumarato de quetiapina 25mg.   

Na tabela 01 pode-se observar os resultados do teste de força muscular dos membros 

superiores e inferiores antes e após intervenção fisioterapêutica domiciliar através da técnica 

de Cinesioterapia.   



 

 

A força muscular foi avaliada conforme a escala de Kendall a qual a graduação é feita 

variando de 0 a 5, sendo que o grau 0 significa nenhuma contração visível ou palpável; grau 

01 ligeira contração, sem nenhum movimento; grau 02 movimento com ação da gravidade 

eliminada; grau 03 movimento contra a gravidade; grau 04 movimento contra a gravidade e 

capaz de prosseguir contra uma resistência moderada; grau 05 movimento contra a gravidade 

e capaz de prosseguir contra uma resistência máxima (KENDALL et al., 2007).  

Como mostra a tabela 1 após a intervenção da fisioterapia domiciliar com respeito ao 

membro superior esquerdo em todos os grupos musculares a força muscular manteve sua 

força inicial ou possuíam força muscular adequada.  Com respeito ao membro inferior 

esquerdo, em todos os grupos musculares manteve a força muscular inicial observando 

aumento de 1 grau para flexores plantares e dorsiflexores de tornozelo. Quanto aos membros 

superior e inferior direito o grau de força em todos os grupos musculares foi para 0 

provavelmente devido à recorrência de AVE no qual paciente veio apresentar hemiplegia.  

O treino do exercício físico resistido é cada vez mais indicado para pessoas idosas 

como um modo seguro e eficaz para melhorar a força muscular e capacidade funcional. 

(Fiatarone et al.; 1990, Okuma; 1998, apud MACEDO; GAZZOLA; NAJAS; 2008).  

Passos e Mejia (2016), em seu estudo com uma paciente de 93 anos, em pós fratura 

transtrocanteriana, para prevenir as complicações do imobilismo, realizaram cinesioterapia 

com alongamento global, exercícios ativos e mobilização escapular, para prevenir 

encurtamento muscular, manter ADM, força muscular, aumentar circulação, prevenindo 

complicações cardiovasculares e circulatórias os quais mostra que a paciente teve ganho 

pouco significativo de força muscular o que condiz com o presente estudo em que paciente 

manteve força muscular com ganho pouco significativo  em alguns grupos musculares e isto é 

um fator positivo pois a paciente não perdeu força muscular que é uma característica dos 

pacientes acamados.   

Junqueira, Ribeiro e Scianni (2004), em um estudo realizado com 10 indivíduos que 

apresentavam sequelas de AVE, com objetivo de avaliar o impacto de um programa de 

fortalecimento muscular em indivíduos hemiparéticos, realizados 3 vezes por semana, durante 

seis semanas, cujo programa de Cinesioterapia consistia em alongamentos, fortalecimento 

muscular isométrico e isotônico com uso progressivo de cargas  para membros superiores, 

tronco e membros inferiores relacionadas as atividades de vida diária que obteve como 

resultado melhora significativa da força muscular em todos os grupos musculares testados 

avaliado pela escala de força manual. O que difere do presente estudo em que paciente 

apresentou manutenção da força muscular com melhora pouco significativa.  



 

 

  

Tabela 1: Avaliação da força muscular em membros superiores e inferiores antes e após intervenção  

Teste de força muscular manual  Antes   Após   

Grupos musculares testados  Direito  Esquerdo  Direito   Esquerdo  

Ombro  

Flexores  

Extensores  

Adutores  

Abdutores  

  

3  

3  

3  

3  

  

5  

5  

5  

5  

  

0  

0  

0  

0  

  

5  

5  

5  

5  

Cotovelo  

Flexores  

Extensores  

  

3  

3  

  

5  

5  

  

0  

0  

  

5  

5  

Punho  

Flexores  

Extensores  

  

2  

2  

  

4  

4  

  

0  

0  

  

4  

4  

Quadril  

Flexores  

Extensores  

Adutores  

Abdutores  

  

0  

0  

0  

0  

  

0  

0  

0  

0  

  

0  

0  

0  

0  

  

0  

0  

0  

0  

Joelho  

Flexores  

Extensores  

  

3  

3  

  

5  

5  

  

0  

0  

  

5  

5  

Tornozelo  

Flexores plantares  

Dorsiflexores  

  

2  

2  

  

2  

2  

  

0  

0  

  

3  

3  

Fonte: o autor  

 

Na tabela 2 são mostrados os resultados dos valores obtidos em graus através da 

mensuração da ADM dos membros superiores e inferiores, sendo que nos membros superior e 

inferior direito a paciente provavelmente devido à recorrência do AVE apresentou grau de 

mobilidade  0 em realizar movimentos ativos.  

Após a intervenção fisioterapêutica em domicilio, aplicada a técnica de cinesioterapia, 

nota-se que houve aumento de ADM do membro superior esquerdo em 20º para flexão de 



 

 

cotovelo e 10º em rotação interna de ombro, para o membro inferior esquerdo houve um 

aumento de ADM de 10º para flexão de joelho, 10º para flexão plantar de tornozelo e 20º para 

dorsiflexão de tornozelo os demais movimentos testados não houve diferença de ADM, 

mantendo a ADM inicial.   

A imobilidade leva a redução na capacidade da função, dos sistemas osteomuscular, 

tecido conjuntivo, articular, respiratório e metabólico, dentre outros. Para prevenir as 

complicações decorrentes do imobilismo se faz necessário o estimulo da movimentação no 

leito com exercícios metabólicos, passivos e ativos resistidos (VOJVODIC, 2004 apud 

PASSOS; MEJIA, 2016).  

O estudo de Passos e Mejia (2016), com uma paciente idosa, realizado no período de 

10/04 a 10/05/2009, para prevenir as complicações do imobilismo, realizaram cinesioterapia 

com alongamento global, exercícios ativos  e mobilização escapular, para prevenir 

encurtamento muscular, manter ADM, força muscular, aumentar circulação, prevenindo 

complicações cardiovasculares e   circulatórias os quais mostra que a paciente teve ganho 

pouco significativo de ADM. Confirmando com o presente estudo em que paciente  teve 

ganho pouco significativo de ADM em poucos grupos musculares.  

FERNANDES (2015), em um estudo com o objetivo de avaliar o efeito de um 

programa de mobilização e exercício ativo sobre a amplitude articular em 24 pessoas 

acamados há mais de seis meses no domicilio, que apresentavam a síndrome de desuso, sendo 

feita a avaliação das amplitudes das articulações com um goniômetro, entre os meses de 

agosto de 2014 a janeiro de 2015, foram verificados resultados significativos nas articulações 

de ombro, cotovelo, punho, anca e joelho. No pé observou-se significância na flexão plantar, 

na flexão dorsal não houve significância. Difere do presente estudo pois a ADM de ombro e 

joelho se manteve apenas leve em ombro e no tornozelo observou ganho de ADM  em flexão 

plantar e dorsiflexão.   

De Rivoredo e Mejia (2015), em um estudo de revisão bibliográfica, com o objetivo de 

identificar os efeitos da cinesioterapia motora na prevenção da síndrome da imobilidade 

prolongada e descrever os benefícios da prevenção da SIP  em pacientes internados em uma 

Unidade de Terapia Intensiva onde dentre outros exercícios se aplica a cinesioterapia motora 

passiva o mais precoce possível, mobilização articular ou dissociação do quadril ou cintura 

escapular, evoluindo para cinesioterapia motora ativa os quais contribuirão para prevenção das 

disfunções articulares.   

  

Tabela 2: Avaliação da ADM dos membros superiores e membros inferiores antes e após  intervenção  



 

 

Goniometria  

  

Antes    Após   

Movimentos Testados  Direito  Esquerdo  Direito   Esquerdo  

Ombro  

Flexão  

Extensão  

Adução  

Abdução  

Rotação interna  

Rotação externa  

  

70  

20  

20  

80  

30  

40  

  

110  

30  

30  

90  

40  

40  

  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

110  

30  

30  

90  

50  

40  

Cotovelo  

Flexão  

Extensão  

  

90  

0  

  

110  

0  

  

0  

0  

  

130  

0  

Punho  

Flexão  

Extensão  

  

0  

0  

  

60  

30  

  

0  

0  

  

60  

30  

Quadril  

Flexão  

Extensão  

Adução  

Abdução  

  

0  

0  

0  

0  

  

0  

0  

0  

0  

  

0  

0  

0  

0  

  

0  

0  

0  

0  

Joelho  

Flexão  

Extensão  

  

90  

0  

  

100  

0  

  

0  

0  

  

110  

0  

Tornozelo  

Flexão plantar   

Dorsiflexão  

  

0  

0  

  

0  

0  

  

0  

0  

  

10  

20  

Fonte: o autor  

 

Sistema Respiratório   

 

Segundo CAZEIRO E PERES (2010), em um estudo de revisão bibliográfica, a redução 

do movimento diafragmático e da excursão torácica, aumenta a resistência mecânica à 

respiração, que diminui a ventilação, reduz a tosse e dificulta a eliminação de secreções, o que 



 

 

pode levar a graves complicações, como atelectasia e pneumonia. Esta posição deitada leva a 

acumular líquidos na base dos pulmões, que vai servir de cultura para a proliferação de 

bactérias.   

No estudo de caso realizado por Passos e Mejia (2016), com uma  

paciente idosa para prevenção de comprometimentos respiratórios decorrentes do imobilismo, 

utilizaram exercícios respiratórios de reexpansão, com associação da cinesioterapia motora de 

MMSS com objetivo de aumentar o fluxo inspiratório e expiratório. Ao término do estudo, 

paciente mantinha sistema respiratório com ausculta pulmonar normal igual ao presente 

estudo.  O que condiz com a paciente em estudo, que após exercícios de padrão diafragmático 

e exercícios de cinesioterapia motora associados a membros superiores, a paciente mantinha 

seu sistema respiratório normal, com ausculta pulmonar com murmúrio vesicular presente 

sem ruídos adventícios igual ao início do estudo.  

A mobilização precoce é de grande importância na promoção da higiene  

brônquica, além de prevenir as complicações circulatórias resultantes da cirurgia e da 

imobilidade. Porto (2002) apud OLIVEIRA; MEJIA (2016), segundo revisão de literatura 

com o objetivo de mostrar a importância da fisioterapia na prevenção da síndrome do 

imobilismo realizada no período de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015.  

  

Sistema Tegumentar  

 

Foram realizadas mudanças de decúbito da paciente, reposicionando com apoio sobre 

as áreas de maior contato e também orientada a cuidadora sobre mudanças de decúbito e 

cuidados com a pele, paciente manteve pele íntegra, sem úlcera de pressão o que condiz com  

estudo de caso de Passos e Mejia (2016) que após orientar paciente e cuidador  sobre a 

utilização de coxins sobre proeminências ósseas, diminuir a pressão de determinadas áreas do 

corpo sobre o leito com uso de travesseiros, cuidados com a pele e higiene, ao final do estudo, 

paciente não apresentou úlceras de pressão. NOGUEIRA (2002) apud PASSOS e MEJIA 

(2016), em seus estudos sobre fatores de risco e medidas para prevenir ulceras de pressão, 

afirma a necessidade de cuidados com a pele, diminuição da carga, mecânica, 

reposicionamento com uso de almofadas, conscientização do paciente e cuidador, para 

prevenir as úlceras de pressão.  

De Rivoredo e Mejia (2015) em um estudo de revisão bibliográfica, com o objetivo de 

identificar os efeitos da cinesioterapia motora na prevenção da síndrome da imobilidade 

prolongada e descrever os benefícios da prevenção da SIP  em pacientes internados em uma 



 

 

Unidade de Terapia Intensiva fala da aplicação de um protocolo que envolva  inspeção diária 

de pele, higienização, posicionamento adequado no leito, uso de órteses, coxins e outras 

adaptações para facilitar o ajuste postural do paciente, que ao final não apresentou ulcera de 

pressão.   

Sobre a avaliação das atividades básicas de vida diária, as escalas das ABVDs vão 

avaliar as condições básicas das pessoas em cuidar de si próprias, mostrando assim as 

limitações quando se procura uma real definição de seu desempenho físico (CARVALHO 

FILHO; PAPALLÉO NETTO,2006).  

Dentre as escalas mais utilizadas está o Índice de Katz pois oferece uma descrição da 

capacidade de autocuidado, além de facilitar a identificação de fatores de risco e monitorar 

evolução clinica das doenças já diagnosticadas.   

O índice de Katz é composto por seis atividades básicas, onde a pontuação 6 mostra 

independência, ou seja, habilidades para desempenhar atividades cotidianas. A pontuação 4 

aponta uma dependência parcial podendo ou não, o idoso requerer auxilio, a pontuação igual 

ou inferior a 2 aponta a necessidade de assistência, mostrando uma dependência importante 

(FREITAS et al. 2002 apud CARVALHO; PEIXOTO; CAPELLA, 2007).   

Em seu trabalho de revisão de literatura MACEDO; GAZZOLA; NAJAS (2008), 

relatam que com a força muscular diminuída e a tolerância ao exercício, ocorre a redução da 

capacidade das AVD´s e assim aumento da dependência.  

A tabela 03 mostra os resultados da avaliação das atividades básicas de vida diária antes 

e após aplicação do protocolo de intervenção.   

Tabela 3– Escala das Atividades Básicas de Vida Diária – Índice de Katz- versão adaptada  

    Antes  Depois  

Atividade  Independente  Sim  Não  Sim  Não  

Banho  Não recebe assistência ou somente recebe em uma parte do 

corpo  

  0    0  

Vestir-se  Escolhe as roupas e se veste sem nenhuma ajuda, exceto 

para calçar sapatos  

  0    0  

Usar  o  

sanitário  

Necessita de ajuda para ir ao sanitário, higienizar-se e vestir 

após evacuar ou urinar  

  0    0  



 

 

Transferência  Consegue deitar e levantar de uma cama ou sentar e 

levantar de uma cadeira sem ajuda  

(pode usar bengala ou andador)  

  0    0  

Continência  Tem autocontrole do intestino e da bexiga (sem  

“acidentes ocasionais”)  

1    1    

Alimentação  Alimenta-se sem ajuda, exceto para cortar carne ou passar 

manteiga no pão.  

1      0  

Fonte: o autor  

Após análise desta tabela é possível observar que na primeira avaliação a paciente 

obteve 02 pontos e na segunda avaliação 1 ponto, mantendo a necessidade de assistência, 

mostrando uma dependência importante.  

Para as atividades de banho, vestir, transferência, e continência a pontuação manteve 

alterando apenas a pontuação da alimentação onde provavelmente pela recorrência de AVE 

paciente não consegue mais alimentar sozinha.  

Smanioto e Haddad (2011), em seu estudo com o objetivo de avaliar o perfil e o grau 

de dependência de idosos institucionalizados, aplicando o índice de Katz, verificou uma 

dependência maior para o banho, depois para vestir-se, continência, uso do sanitário, 

mobilidade e alimentação. Ocorrendo primeiro o declínio em realizar as funções mais 

complexas, ficando preservada por mais tempo as funções que têm maior impacto na 

sobrevida o que difere em sequência do presente estudo em que a paciente, mantem a 

continência, porém não consegue se locomover, nem alimentar sozinha.  

Guimarães et al. (2004), realizaram um estudo com 40 idosos que se encontravam em 

tratamento fisioterapêutico nas áreas de ortopedia e neurologia no qual avaliou a capacidade 

funcional em relação às atividades básicas de vida diária utilizando o índice de Katz.  

Observa-se que o banho, o vestuário e a transferência foram as atividades que apresentaram 

maior índice de dependência parcial ou total em ambos os grupos confirmando com o presente 

estudo em que a paciente apresentava desde a avaliação inicial dependência para banho, 

vestuário e transferência vindo a apresentar posteriormente dependência para alimentação.   

Dos idosos do estudo citado acima, somente os idosos do setor de neurologia 

apresentaram nível de dependência completa causada pelas alterações neurológicas que 

comprometem a capacidade podendo causar alterações na mobilidade, consciência corporal, 



 

 

coordenação, entre outros.  A dependência da paciente em estudo se justifica devido a mesma 

apresentar diagnóstico de AVE com recorrências.   

A causa mais comum de deficiência crônica é o AVE. É estimado que 

aproximadamente 1/3 dos sobreviventes vão se tornar funcionalmente dependentes após um 

ano, tendo dificuldade para realizar as atividades de vida diária (AVD), para deambular, na 

fala, dentre outros (O´SULLIVAN; SCHMITZ, 2010).  

 

Considerações Finais 

  

Conclui se que a intervenção fisioterapêutica precoce através da técnica de 

cinesioterapia foi eficaz para a prevenção da síndrome do imobilismo no paciente idoso 

acamado.   

A paciente não teve ganhos significativos, mas manteve força muscular, manteve 

ADM, e devido à repetição do AVE no decorrer das sessões, que após o mesmo a paciente 

passou a apresentar hemiplegia, provavelmente devido a este fato, paciente perdeu força 

muscular e ADM em membro superior e inferior direito; não apresentou contraturas, 

problemas respiratórios e nem escaras.   
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RESUMO: Diante da ascensão do mercado imobiliário, se torna cada vez mais importante a 

utilização do subsolo para a construção de garagens subterrâneas, e com isso é necessário 

estabilizar os solos escavados com uma estrutura de contenção. A solução para estabilização 

mais utilizada é a estrutura de contenção com estacas justapostas. Por falta de uma completa 

análise sobre a interação ente o solo e a estrutura, é comum encontrar algumas patologias, 

tanto para a sua edificação quanto para edificações vizinhas. Este trabalho teve como objetivo 

apresentar as interações ocorridas entre a estrutura de contenção e o solo, estabelecendo 

equações que garantam a estabilidade e sua segurança. O estudo inicia-se com a análise dos 

laudos dos ensaios geotécnicos do perfil do solo, que posteriormente é aplicado em uma 

planilha eletrônica que verificará o real estado da estaca e se esta suporta ou não às cargas e 

ações aplicadas. 
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ABSTRACT: Faced with the rise of the real estate market, it becomes increasingly important 

to use the subsoil for the construction of underground garages, and with that it is necessary to 

stabilize the excavated soils with a containment structure. The most commonly used 

stabilization solution is the containment structure with juxtaposed stakes. For lack of a 

complete analysis on the interaction between soil and structure, it is common to find some 

pathologies, both for its edification and for neighboring buildings. The objective of this work 

was to present the interactions between the containment structure and the soil, establishing 

equations that guarantee stability and safety. The study begins with the analysis of the reports 

of the geotechnical tests of the soil profile, which is then applied in a spreadsheet that will 

verify the actual state of the stake and whether or not it supports the loads and applied actions. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Filho et al (2015), afirma que o processo de urbanização nas cidades vêm sofrendo 

graves problemas. O crescimento e a falta de infraestrutura e planejamento urbano levaram o 

setor automobilístico a uma grande produção assim, a facilidade para aquisição de um 

automóvel aumentou, de maneira significativa o numero de veículos nas ruas. Com esse 



 

 

incentivo às famílias brasileiras passaram a possuir mais de um veiculo por residência. Sendo 

assim a falta de espaço superficial urbano faz-se necessário o uso do subsolo para assim 

resolver partes dos problemas de infraestrutura urbana, auxiliando na minimização do impacto 

ambiental causado pela construção civil, vê-se importante aproveitar o subsolo utilizando com 

estacionamentos. 

O uso de garagens subterrâneas para estacionamento de automóvel em razão da melhor 

otimização do espaço são diariamente no meio construtivo edifícios comercial e residencial 

resultando na obrigatoriedade da execução da estrutura de contenção antes da escavação, 

conferindo ao terreno vizinho a permanecia de sua estabilidade e segurança, necessitando de 

um estudo geotécnico.  

 Segundo Borges (2014), a Geotécnica é a área do conhecimento que busca entender a 

reação causada pela edificação no solo e os impactos causados no processo de sua fundação, 

com o objetivo de dar maior estabilidade às obras, sejam elas de qualquer espécie. 

 Ao iniciar o projeto deve-se levar em consideração a profundidade a ser escavada, uma 

vez sendo de profundidade pequena não é necessária à execução de cortina de contenção. 

Desta forma cabe ao profissional de engenharia definir, a partir dos laudos geotécnicos, com 

exatidão a solução mais economicamente viável para o projeto. 

 De acordo com Vertematti (2004), a estruturas de contenção requer do engenheiro 

muita cautela na elaboração do projeto, já que deve lavar em consideração além das cargas 

transmitida do solo. Sendo necessário está atento em relação ao nível do lençol freático, peso 

específico do solo, dentre outras variáveis que interfere na escolha da contenção mais 

adequada.  

 Para realização de projetos de contenção seguro e economicamente viável devem-se 

executar ensaios “in locu” para verificar a resistência característica do solo detectando assim 

nível do lençol freático, a granulometria do solo, e propriedades mecânicas do mesmo. 

Portando na execução de ensaios do solo o mais utilizado é o SPT - “Standard Penetration 

Test”, no qual determina o fator Nspt, que corresponde à resistência do solo (PINTO, 2006). 

Na interpretação dos resultados fornecidos pelo ensaio supracitado deve considerar a 

composição do solo e de matérias sólidos, líquidos e gasosos. 

 Ao definir qual o método de investigação a ser adotado no empreendimento é 

necessário levar em consideração fatores como: a finalidade da edificação bem como suas 

dimensões, propriedades especificas do terreno, técnicas mais utilizadas na região para 

execução da obra e principalmente o custo do mesmo, (SCHNAID, 2000). 



 

 

 De acordo com Souza (2016) a crescente ocupação urbana no Brasil acentua a 

necessidade da utilização do subsolo para construção de garagens subterrâneas, fator este 

bastante empregado na engenharia civil.  Em obras de escavações e emprego de contenções 

provocam interferências na estabilidade natural dos arranjos do solo, devido à movimentação 

de terra, alterando a real resistência e pressões sofridas pelo ambiente externo. O corte afetam 

as características geotécnica e hidrológica do mesmo, podendo provocando a 

compressibilidade e adensamento do solo.   

 As definições de características de resistência do solo e o método de calculo utilizado 

para determinação dos esforços causados palas cargas solicitantes são de estrema relevância 

para projeto, execução e construção de uma estrutura com estabilidade e segurança 

(HACHICH et al, 1998). Este trabalho tem como objetivo geral a analise a interação do solo 

com a estrutura de contenção de estaca justaposta, possibilitando a construção de garagens 

subterrâneas para um edifício situado no município de Paracatu. 

 A cortina de estaca apresenta características pautáveis na aplicação da estrutura de 

contenção de solo, resultando numa melhor resistência para suportar a cargas oriundas do 

mesmo, definindo assim a tipologia da cortina que se pretende adotar, nesse caso, é cortina de 

estaca de concreto. 

 Sendo assim, o projeto estrutural de contenção do solo deve estabelecer as 

propriedades do concreto e aço, altura do muro, diâmetro e distância entre os eixos as estacas, 

espessura de cobrimento. Deverá considerar os fatores de segurança peso especifico do solo, a 

presença ou não de lençol freático e a sobrecarga atuante na estrutura, podendo a não 

observância alterar negativamente os resultados. 

Objetivos 

 

Objetivo geral 

 

 Analisar a interação do solo com a estrutura de contenção de estaca justaposta 

na construção de pavimentos subterrâneos em edifícios residências.  

Objetivos específicos 

 

 Avaliar o comportamento das estacas moldadas “in loco” como elemento de 

contribuição para o aumento do fator de segurança para determinado talude 

real; 



 

 

 Descrever o comportamento de maciço de solo submetido a carregamento 

externo; 

 Estabelecer as condições de estabilidade da estrutura de contenção de cortina 

de estacas justaposta. 

Metodologia 
 

 Este trabalho consiste numa pesquisa de campo sobre as tensões e interação do solo 

estrutura, apresentando o estado de deformação do mesmo referente ao tipo do maciço em 

questão. Para se conhecer melhor sobre o solo, foi feito uma analise do terreno local, através 

do ensaio SPT - “Standard Penetration Test”, que apresenta a composição típica em camada, 

podendo conhecer suas característica e sua granulometria. 

 O estudo demostrado foi aplicado o projeto de uma estrutura de contenção para 

execução de um subsolo de um edifício a ser executado na cidade de Paracatu, com área de 

720m². O corte de escavação e de quatro metros.  Verificou-se a presença de edificações 

vizinha sendo necessário um estudo aprofundando do terreno. Foi executada uma sondagem 

para investigação geotécnica do tipo “SPT”. 

 Através dos Ensaios SPT realizados no terreno objeto de estudo, foi possível realizar 

uma análise geotécnica das camadas presentes do solo. Cabe lembrar que com o ensaio SPT é 

possível analisar a resistência do solo onde será realizada a escavação por meio do número 

NPST que se refere à quantidade de golpes necessários para penetrar o solo até atingir o 

rochoso. Para representação das amostras, foram feitos três furos em locais diversos seguindo 

os parâmetros da NBR 6484 (ABNT, 2001), a fim de coletar o material para analisar as 

características do perfil do solo. 

 Em segundo momento, para apresentar os resultados das análises de estabilidade 

realizadas pelo perfil geotécnico do solo, buscou-se estudo teórico sobre o comportamento da 

cortina de estaca justaposta moldada “in locu” e a suas interações com o solo local. Deve-se 

levar em consideração o eixo simétrico da estrutura e sua rigidez, bem como a profundidade 

(F), chamada de ficha, em que a estaca se mantem presa e em equilíbrio.  

 A determinação da profundidade da estaca dependerá da altura de escavação (H) e da 

peculiaridade do solo, ou seja, coesão, ângulo de atrito interno 

w) caso o ensaio SPT apresente saturação e sobre carga do 

terreno. Sendo possível conhecer o momento máximo, e poder determinar  os empuxos 

sofridos depois da estrutura pronta, dimensionando a seção da estaca, mesmo que aplicados 

gradativamente ao logo da execução da estrutura de contenção (Figura 1). 



 

 

 

Figura 1: Corte esquemático de carregamentos da cortina 

Fonte: O autor 

De acordo com a Figura 1, a estaca gira no sentido contrário entorna do ponto de 

rotação B, abaixo da linha de escavação podendo sofrer o empuxo ativo ou passivo, havendo 

o deslocamento de eixo da estaca quando a deformação das mesma e desprezível, diante do 

solo. As reações oriundas do corte do solo a uma altura (H) se darão nas formas de um 

carregamento vertical aplicado a montante (Pv) a uma força de empuxo (Ea) que o solo 

provocará sobre a estrutura tendendo que esta se desloque para a direção oposta provocando 

por fim o momento de tombamento (Ma) resultante dessa interação, permitindo assim a 

solução de cálculo.  

A definição do ponto em que o momento máximo será aplicado e dado por: 

Equação: 1 

 

Sendo: 

Equação: 2 

 

Equação: 3 



 

 

 

Para a determinação do momento máximo, não deverá ser analisado o ponto A, mas 

sim o ponto em que os carregamentos oriundos do solo sejam iguais, ou seja, empuxo ativo 

deverá ser igual ao passivo, o que pode ser chamado de linha neutra. Isso ocorre devido à 

inversão de carregamentos (ponto B).  

 Quando é aplicada uma carga de horizontal no solo na estaca de contenção, ocorre o 

empuxo ativo, provocando o deslocamento da estrutura no mesmo sentido da carga. Assim há 

um deslocamento da linha de eixo da estaca, resultando uma carga contraria ao empuxo ativo 

no pé estrutura (ponto C), denominando-se em empuxo passivo. A inversão das cargas se dá 

no ponto em que os valores dos carregamentos serão iguais, mas com direções opostas, 

provocando um deslocamento nulo no eixo da estaca, atingindo seu momento máximo do 

esforço cortante. 

 Para o desenvolvimento de cálculo da cortina de estaca, foi necessário definir o valor 

do ângulo de atrito interno (

“Standart Penetration Test” – N), que será adquirido através de valores estimados de acordo 

com Alonso (2010), que utiliza a equação: 

Equação 4: 

 

 

Sendo assim foi adotado o valor de: 52°. 

 O cálculo de peso específico do solo depende de valores empíricos (Tabela 1), já que 

no ensaio de laboratório de sondagem não apresenta o peso específico real. De acordo com a 

tabela 1 o peso específico adotado e de 21KN/m³. 

 

Tabela 1. Peso específico de solos argilosos. 

N (golpes) Consistência Peso específico (KN/m³) 

≤ 2 Muito mole 13 

 3 - 5 Mole 15 

 6 - 10 Média 17 

 11 - 19 Rija 19 

≥ 20 Dura 21 

Fonte: Alonso, (2010) 

 



 

 

 Em se tratando de coesão do solo e ensaio “SPT” o valor adota-se a argila dura com 

valor de 200 KPa ou 2,00 Kg/cm² conforme a tabela 2 de Alonso, 2010. 

 

Tabela 2: Coesão do solo de acordo com o SPT 

Argilas NSPT Coesão C (Kpa) 

Muito Mole < 2 < 10 

Mole 2 a 4 10 a 25 

Média 4 a 8 25 a 50 

Rija 8 a 15 50 a 100 

Muito Rija 15 a 30 100 a 200 

Dura > 30 > 200 

Fonte: Alonso, 2010 

 Outra consideração importante é quanto à sobrecarga do terreno que poderá ser 

determinada pela altura escavada, multiplicada pelo peso especifico do solo. 

Equação 5: 

 

 Com os dados já coletados foram determinado os parâmetros para aplicar no modelo 

de calculo mais aprofundado utilizando uma planilha de Excel  baseada na teoria de Rankine 

(1857) de acordo Gerscovich (2012), para melhor entendimento e evitar erros nos resultados, 

considerando as características mecânicas do solo definidas pelo perfil geotécnico. 

 Para os calculo foi usado  à equação de resistência a compressão simples (Rs) descritos 

na Tabela 3, conhecendo as reações de tensão normal entre os grãos e o atrito entre as 

partículas do mesmo. Agindo sobre um plano de ruptura  para as tensões efetivas de cada 

estado, pode ser tirado o valor dos coeficientes de empuxo ativo e passivo.  

 

 Tabela 3: Equação para calculo dos esforços no pé da escavação  

Rs =  2.c.tg(45+φ/2) 

z0 =  Rs/ϒ 

Ka =   tg²(45- φ/2) = (1-senφ/1+senφ) 

Kp =   tg²(45+φ/2) = (1+senφ/1-senφ) ou Kp=1/Ka 

pv =  q + Ka.ϒH 

z'0 = (Rs-q)/φ     

Ms =  Ka.[(q.H²/2)+(g.H³/6)] p/ c = 0,00 tf/m² 



 

 

Ms =  Ka.[(q.H²/2)+(ϒ.(H-z'0)³/6)] p/ c > 0,00 tf/m² 

Mw =  H³.ϒw/6 

MA =  MS + MW 

Fonte: Gerscovich, 2012 

 Para o calculo do empuxo ativo e passivo, de acordo com os laudo de “SPT” deve 

levar em consideração as característica do solo, sendo o mesmo coeso ou granular. O solo em 

estudo é coeso e há presença de uma sobrecarga aplicada.  

 Conforme citado anteriormente para buscar os resultados de equilíbrio da estrutura, 

depende do engastamento da estaca no solo, sendo necessário existir uma ficha mínima para 

estabilizar a contenção. Para determinar o valor da ficha foi necessário conhecer o ponto Z 

que vai do centro de cota B ate o ponto C no pé da estaca. Para o calculo, temos valores 

desconhecido, altura X que vai do ponto A ao centro de rotação B, sendo que este foi adotado 

aleatoriamente de acordo com o perfil da escavação.  

 Para o calculo da Ficha a distancia Z será somada ao valor adotado para X, sendo Z 

definido por: 

Equação: 6 

 

 A contenção tipo cortina de estacas trabalha por flexão, na maior parte de sua vida útil. 

Como pode ser observado na figura 2 o momento máximo atuante se dá no ponto onde ocorre 

a inversão de cargas, de empuxo ativo para empuxo passivo. Desta forma deve-se 

dimensionar a contenção para resistir os esforços transmitidos do solo, impedindo a ruptura da 

estrutura. 

 

Figura 2: Diagrama de momento máximo 

Fonte: O autor 

O momento máximo em que a estrutura deverá resistir e dado por: 



 

 

Equação: 7 

 

Sendo:  

Equação: 8 

 

 De acordo com os dados coletados no ensaio “SPT”, o solo apresenta características 

parecidas, facilitando as analise. Sendo possível o uso de um único perfil do solo, retirados do 

SP 02, já que mesmo apresenta a maior profundidade ate alcançar o rochoso, conhecendo o 

real comportamento das estacas após a execução. 

Resultados e Reflexões 
 

Analise de Estabilidade 

  

 

Figura 3: Demarcação do ensaio SPT 
Fonte: Hidrofortes Sondagens, 2016. 

 

 A figura 3 apresenta a locação dos furos de coleta das amostra de solo para a 

realização do ensaio. De acordo com o resultado obtido pela sondagem SPT FS 01, permitiu a 

determinação do perfil geológico e a capacidade de carga das diferentes camadas do 



 

 

subsolo, a coleta de amostras. Os dados determinaram quatro camadas silto argiloso sendo 

que nos últimos 30 cm com 59 golpes, chegou-se ao rochoso a uma profundidade de 9,23 m, 

obtendo um mapa completo do solo de acordo com a Figura 4.  

 

Figura 4: Resultado SPT FS 01. 

Fonte: Hidroforte Sondagens, 2016. 

 

 Para o resultado obtido pela sondagem SPT FS 02, apresentou quatro camadas e 

também se observou a predominância de argilas compostas por siltes e areias. A coleta de 

amostras determinou reconhecer nos últimos 30 cm que, com 53 golpes, atingiu-se o 

rochoso a uma profundidade de 13,25 m, obtendo um mapa completo do solo de acordo com 

a Figura 5.  

 

 

Figura 5: Resultado SPT FS 02. 

Fonte: Hidroforte Sondagens, 2016. 

 

No ultimo resultado obtido pela sondagem SPT FS 03, a coleta de amostras, 

determinou suas quatros camadas argiloso por siltes e areia e o rochoso encontrava-se a uma 



 

 

profundidade de 13,25 m, necessitando de 53 golpes para penetrar os últimos 30 cm 

conforme a Figura 6. 

 

Figura 6: Resultado SPT FS 03. 

Fonte: Hidroforte Sondagens, 2016. 

 

O resultado desta investigação geológico verifica-se a consistências de solo mole, rija 

e muito rígida, em que há homogeneidade na camada a ser escavada, apresentando uma maior 

resistência nos últimos 30 centímetros, com uma consistência dura com 54 golpes. Sendo 

assim possibilitou a opção pela contenção de estaca justaposta.  

 

Desenvolvimento de Cálculos da Cortina de Estaca Justaposta 

 

 Para os cálculos iniciais foram usados os dados colhidos no ensaio SPT - “Standard 

Penetration Test”, aplicando-os na equação 01 para o ângulo de atrito interno e 02 para a 

sobrecarga do solo, de acordo com o corte de 4 metros sendo:  

Ângulo de Atrito 

 

Sobrecarga do solo 

q = 4*2,1 = 8,4 tf/m²   

 A tabela 4 apresenta os dados necessários para que seja possível calcular o momento 

máximo, pelo qual a estrutura de estaca justaposta deverá suportar.  

Tabela 4: Dados iniciais do SPT 

H (altura do muro)  4,00 m 

Hw (altura do nível da água) 0,00 m 



 

 

c (coesão do solo) 2,00 tf/m² 

φ (ângulo de atrito interno) 52° 

ϒ (peso específico do solo) 2,10 tf/m² 

ϒw(peso específico do água) 1,00 tf/m² 

q (sobrecarga no terreno) 8,40 tf/m² 

Fonte: O autor 

  De posse dos valores da tabela 4, inicia-se com o calculo dos esforços sofrido 

no pé da escavação. Para determinação desses esforços usou-se a equação da resistência à 

compressão simples, que determina a resistência de cisalhamento do solo coesivo em se 

tratando de um solo argiloso, como pode ser visto na tabela 5.  

Tabela 5: Resultados do calculo dos esforços no pé da escavação  

 

Rs (tf/m²) 11,486 (resistência a compressão simples) 

z0 (m) 5,470 (profundidade das fendas de tração) 

Ka 0,121 (coeficiente de empuxo ativo) 

Kp 8,246 (coeficiente de empuxo passivo) 

pv (tf/m²) 16,800 (carregamento vertical) 

Tipo de solo Coesivo (Solo coesivo)   

Ea (tf/m) 0,815 (Empuxo ativo) 

z'0 (m) 1,470 (prof. das fendas considerando a SC) 

Ep (tf/m) 0,000 (Empuxo passivo)     

MS (tf.m/m) 8,837 (momento de tombamento devido ao solo no ponto A) 

Mw (tf.m/m) 0,000 (momento de tombamento devido a água no ponto A) 

   MA (tf.m/m) 8,837 (momento de tombamento total no ponto A). 

Fonte: O autor. 

 

Calculo de Empuxo 

A partir dos empuxos para um solo coesivo foram determinados os esforços 

horizontais, e consequentemente, os momentos que satisfaçam o equilíbrio na estrutura. Os 

valores de esforços horizontais encontrados se deram através das áreas triangulares 

delimitadas pelos empuxos da Figura 08. 



 

 

 

Figura 07: Diagrama dos esforços cortantes horizontais 

Fonte: Do autor 

 

  Para calcular as distancia Z a partir do ponto X adotou-se aleatoriamente um 

valore para cota X de acordo com o perfil de escavação, sendo de: 4,690 m. 

 Assim de acordo com o somatório do valor de Z e X, podemos concluir que a Ficha 

apresenta um valor de 9,089 m de profundidade, sendo possível estabelecer valores para 

determinação do momento máximo, garantindo a estabilização do solo representado na tabela 

6.  

Tabela 6: Calculo de Ficha 

C 17,062 (equação de auxilio) 

D 12,879 (equação de auxilio) 

X (m) 4,690 (distancia entre o ponto A e o ponto B) 

ϒc 1,600 (fator de majoração) 

F (m) 9,399 (ficha final) 

Z (m) 4,399 (distancia entre o ponto B e o ponto C) 

Fonte: O autor 

 

 Outro fator determinante para garantir estabilidade de contenção e a verificação dos 

valores do momento máximo na estrutura, pois este será determinante para estimar a carga 

máxima suportada pelo mesmo. Uma vez que ultrapassada o limite de carga definido pelo seu 

momento máximo as estrutura se rompe. De acordo com o resultado de (y) de 0,071m, o valor 

do momento máximo foi de 8,866 tfm/m, concluindo que a estrutura deverá suporta tal 

esforço garante a segurança necessária para a estabilidade do terreno. A partir deste ponto 

deverá ser dimensionada a área de aço que confira a resistência necessária para suportar 

maiores sobrecargas.  



 

 

 Para dimensionar a estrutura deve levar em consideração o momento máximo, além de 

estabelecer a resistência do concreto, a rigidez do aço e a distancia entre os eixos da estaca, 

com precisão suficiente em todas as condições de carga nos cálculos. 

 Para aumentar a capacidade de carga será necessário o dimensionamento da taxa de 

armação conferindo a estrutura um aumento significativo no seu momento fletor máximo o 

que resulta em uma contenção mais estável e com maior resistência. 

Considerações Finais 
 

 O acesso aos resultados dos ensaios de SPT realizados no local pode conferir maior 

confiabilidade às características adotadas para o solo além de refinar os valores obtidos no 

cálculo da estrutura. Na planilha eletrônica utilizada, além das equações de equilíbrio, leva em 

consideração as características de derfomabilidade dos materiais empregados na estrutura e os 

deslocamentos sofridos, onde esta é ocasionada pelo empuxo ativo e combatida pelo empuxo 

passivo.  

 Notou-se que os valores obtidos para a ficha foram de fundamental importância para a 

estabilização da estrutura, fator esse potencializado com o somatório da coesão e das forças de 

empuxo passivo, garantindo a resistência necessária para aplicação a cortina de estacas 

justapostas na construção de garagens subterrâneas.  

 Concluiu no resultado do cálculo dos esforços que o ponto de atuação do momento 

máximo não é no pé da escavação, mas onde os esforços são nulos, necessitando de uma 

avaliação para o cálculo mais  aprofundado envolvendo armação  de aço,  que atuará neste 

ponto.  
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RESUMO: Os tumores cerebrais originam inúmeros comprometimentos neurológicos que 

variam da forma e localização dos mesmos. Causando nos pacientes limitações, diminuição 

da força muscular e amplitude de movimento. Estudos comprovam que em pacientes com 

diferentes tipos de tumores cerebrais têm-se obtido bons ganhos funcionais durante e após o 

processo de reabilitação. O estudo objetivou avaliar os efeitos da hidroterapia e dos exercícios 

cinesioterapêuticos em paciente com câncer cerebral. Realizaram-se 60 sessões de fisioterapia 

em paciente do sexo feminino, utilizando duas técnicas: a cinesioterapia e a hidroterapia, 

durante seis meses. Após o tratamento fisioterapêutico, foi observado aumento da força 

muscular e independência funcional. Concluí-se que a cinesioterapia e a hidroterapia são 

eficazes.  

 

Palavras-chave: Câncer cerebral. Cinesioterapia. Hidroterapia 

 

ABSTRACT: Brain tumors originate numerous neurological damage ranging from their 

shape and their location. Thus, these patients have limitations, decrease muscle strength and 

movement amplitude, so studies show that patients with different types of brain tumors have 

been achieved good functional gains during and after the rehabilitation process. This study 

aimed to evaluate the effects of hydrotherapy and kinesiotherapic exercises in patients with 

brain cancer. Consisting of 60 sessions physiotherapy  15-year-old female patient, using two 

methods: kinesiotherapic and hydroterherapy, during six months. After the treatment 

physiotherapy, by the strength of graduation test by medical research council and improved 

functional independence checked by KATZ index of activities of daily living. This research 

concluded that kinesiotherapic exercises and hydrotherapy are efficacious. 

 

Keywords: Brain cancer. kinesiotherapy. hydrotherapy. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os tumores cerebrais originam inúmeros comprometimentos neurológicos que variam 

da forma e localização dos mesmos, a incidência desse tumor tem crescido muito nos últimos 
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anos, aumentando também o número de pacientes que necessitam de reabilitação. Desse 

modo, os déficits funcionais são ocasionados pelo tumor e as sequelas do tratamento da 

quimioterapia e radioterapia e esses pacientes possuem limitação e comprometimento de 

funções, diminuição da força muscular e amplitude de movimento, sendo assim estudos 

comprovam que pacientes com diferentes tipos de tumores cerebrais têm obtido bons ganhos 

funcionais durante e após o processo de reabilitação (PIERI, 2011).  

Esses pacientes possuem limitação e comprometimento de funções, diminuição da 

força muscular e amplitude de movimento, sendo assim estudos comprovam que pacientes 

com diferentes tipos de tumores cerebrais têm obtido bons ganhos funcionais durante e após o 

processo de reabilitação (PIERI et al., 2011). 

Atualmente com técnicas mais aprimoradas, a área da fisioterapia tem obtido maiores 

resultados, a fisioterapia neurofuncional, por exemplo, pode reduzir deficiências e 

incapacidades das doenças que ocorrem no sistema nervoso (BERTOLDI; ISRAEL; 

LADEWING, 2011).  

A hidroterapia é um dos tratamentos mais benéficos e tem contribuído muito nos 

últimos anos, na qual compreende que sendo ela responsável por reorganizar mecanismos 

cerebrais que envolvem o controle do desenvolvimento motor, tanto em suas incapacidades ou 

adaptações. A água tem sido usada como um meio terapêutico que influência nas disfunções e 

comprometimentos neurológicos. As propriedades físicas da água promovem bem estar, 

beneficia o controle respiratório, e facilitam movimentos que seriam difíceis de realizar no 

solo, ela traz segurança e lazer, além de inúmeros ganhos para esses pacientes (RUOTI; 

MORRIS; COLE, 2000).  

Já a cinesioterapia busca em sua funcionalidade, aliviar dores, diminuir a tensão de 

músculos e levar conforto ao paciente, o uso da eletroterapia combinada aos exercícios 

cinesioterapêuticos proporcionam melhora significativa na percepção da dor, visando prevenir 

complicações e enfatiza o movimento e a função (FLORENTINO et al., 2012). 

Dessa forma, o presente estudo justifica-se pela preocupação com as sequelas deixadas 

pelo câncer em seus pacientes e pelo pouco ou nenhum conhecimento que as pessoas e 

público em geral têm sobre a atuação da fisioterapia em pacientes com câncer, 

especificamente, o câncer cerebral, onde a fisioterapia prioriza minimizar dores, aliviar os 

sintomas e oferecer bem estar. Todavia, quais são os efeitos da hidroterapia e dos exercícios 

cinesioterapêuticos em uma paciente com câncer cerebral? Se houver alívio nos sintomas nas 

sequelas do câncer cerebral, então a hidroterapia e os exercícios cinesioterapêuticos são 

métodos eficazes.  



 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da hidroterapia e dos exercícios 

cinesioterapêuticos em paciente com câncer cerebral, o estudo foi realizado com uma paciente 

de 15 anos de idade, sexo feminino, no primeiro e segundo semestre de 2015 sendo realizadas 

cinco sessões semanais, no período de 60 minutos composto de 40 sessões de cinesioterapia e 

20 sessões de hidroterapia, totalizando 60 sessões. Os resultados foram positivos, pois as 

técnicas combinadas foram capazes de aliviar os sintomas causados pela patologia, além de 

minimizar dores e melhorar a segurança e lazer.  

 

Objetivos 
 

Avaliar os efeitos da hidroterapia e dos exercícios cinesioterapêuticos em paciente 

com câncer cerebral.  

Avaliar o grau de força pela Medical Research Council; 

Avaliar as atividades básicas de vida diária de acordo com o Índice de KATZ de 

Atividade de Vida Diária; 

Acompanhar a aplicação dos exercícios cinesioterapêuticos no paciente estudado; 

Analisar os exercícios de hidroterapia no tratamento do câncer cerebral; 

Analisar os efeitos obtidos nos exercícios aquáticos e nos exercícios de cinesioterapia 

na sequela do câncer cerebral. 

Metodologia 
 

Foi acompanhado uma paciente de 15 anos de idade, do sexo feminino, solteira, 

estudante, residente na cidade de Paracatu-MG.  

O atual estudo teve o objetivo de avaliar os efeitos dos exercícios cinesioterapêuticos e 

hidroterapia em paciente com câncer cerebral. O trabalho foi realizado no primeiro e segundo 

semestre de 2015 sendo composto de 40 sessões de cinesioterapia e 20 sessões de 

hidroterapia, totalizando 60 sessões. 

Na primeira sessão, foi realizada uma avaliação completa por meio de uma ficha 

composta por anamnese, exame físico, com o objetivo de analisar e identificar acometimentos 

decorrentes da doença. Para avaliação da força do paciente foi utilizada uma graduação de 

força muscular pela Medical Reseach Council, que consiste em avaliar a força do paciente, 

numa escala que varia de zero à cinco graus, na qual zero não há nenhum esboço de 

movimento observado e cinco é observado movimento de força normal contra a resistência. 

Em termos de avaliação em saúde, as atividades são conhecidas como o índice de 

KATZ de atividades de vida diária (AVDs), composta por atividades relacionadas ao 



 

 

autocuidado como: alimentar-se, banhar-se, vestir-se, arrumar-se, mobilizar-se, manter 

controle sobre suas eliminações. Esse índice de KATZ de atividades de vida diária baseia-se 

no desempenho do paciente e o grau de assistência que ele necessita, conforme categorias 

citadas anteriormente. É dado um ponto a cada atividade realizada sem ajuda humana, dá-se 

zero à atividade não realizada. 

Depois de realizado as avaliações acima, foram iniciadas as sessões de cinesioterapia 

composta por alongamentos e exercícios cinesioterapêuticos para ganho de força muscular 

nos membros inferiores. Para realização desses exercícios cinesioterapêuticos foram usadas 

bolas, caneleiras (1 e 2 kg), bicicleta ergométrica mecânica Caloi CLB 10. 

Já na hidroterapia, as sessões foram compostas por alongamentos ativos, exercícios de 

fortalecimento muscular nos membros superiores e inferiores, exercícios respiratórios. Os 

equipamentos que foram usados são: espaguetes, halteres triangular em EVA PAR ARKTUS 

(1 kg) e caneleira (1 kg) Quallys. 

 

Resultados e Reflexões 
 

O paciente objeto da pesquisa é do sexo feminino, 15 anos, diagnosticada com tumor 

cerebral do tipo astrocitoma pilocítico, no nervo óptico de baixo grau há 1 ano, através de 

exames de tomografia computadorizada, eletroencefalograma e biópsia estereotáxica. 

Apresenta fraqueza muscular nos membros inferiores, rigidez muscular nos tornozelos direito 

e esquerdo, fadiga muscular, tontura e enjôo. 

Os acompanhamentos fisioterapêuticos que consistiram na aplicação de técnicas de 

cinesioterapia e hidroterapia. Foram realizados na clínica particular durante 60 sessões, sendo 

40 sessões de cinesioterapia e 20 sessões de hidroterapia de abril a setembro de 2015. 

 

Tabela 1. Índice de Katz de Atividade de vida diária. 

AVD’S Avaliação 19/03/15 Pts Avaliação 19/08/15 
Pts 

Banhar-se Recebe assistência 0 Não recebe Assistência 1 

Vestir-se Recebe Assistência 0 
Pega as roupas e veste-se 

completamente sem assistência 
1 



 

 

FONTE: o autor 

 

Nota: na obtenção de 6 pontos é considerado independente, 4 pontos, dependência moderada e 

2 ou menos pontos é tido como muito dependente.  

Observa-se na tabela 1, que a paciente na primeira avaliação recebia assistência para 

realizar as atividades de vida diária, descritas acima. Já na segunda avaliação, após a 

realização do tratamento fisioterapêutico a paciente conseguia realizar as atividades de vida 

diária sem nenhuma assistência. O índice de KATZ avalia a independência funcional em 6 

aspectos, os quais  examinam o grau de independência nas atividades de banho, vestuário, 

higiene pessoal, transferências, continência e alimentação. Esse índice baseia-se no 

desempenho do paciente e o grau de assistência que ele necessita, conforme categorias citadas 

anteriormente. É avaliado se o paciente recebe ou não assistência em alguma atividade e 

consegue realizar as atividades sem auxílio. 

Conforme a tabela 1, a paciente na primeira avaliação, recebeu 1 ponto por conseguir 

realizar somente uma atividade, entretanto, na segunda avaliação, verificou-se que a paciente 

alcançou a pontuação máxima de 6 pontos, conquistando assim a independência funcional nas 

atividades avaliadas. O resultado positivo obtido em todas as atividades pode ser explicado 

certamente ao astrocitoma ser baixo grau e pouca malignidade. 

Em um estudo de Almeida e colaboradores (2012), realizaram uma revisão de 

literatura com objetivo de oferecer informações sobre os benefícios do exercício físico no 

tratamento de pacientes oncológicos. Eles observaram que os exercícios físicos são realizados 

Higiene Íntima 

Não vai ao banheiro 

para o processo de 

eliminação 

0 

Vai ao banheiro, limpar-se e 

arruma suas roupas sem 

assistência 

1 

Transferências 

Deita e levanta da 

cama e cadeira com 

assistência 

0 

Deita e levanta da cama, assim 

como senta e levanta na cadeira 

sem assistência 

1 

Continência 
Tem “acidentes” 

ocasionais 
0 

Controla a urina e o movimento 

intestinal completamente sozinha 
1 

Alimentar-se 
Alimenta-se sozinha 

sem Assistência 
1 

Alimenta-se sozinha sem 

Assistência 
1 

Total de pontos  1  6 



 

 

para diminuir a fadiga e ampliar a capacidade física nos pacientes, podendo ser realizados de 

alta ou baixa intensidade e durante a quimioterapia. 

O estudo de Almeida e colaboradores (2012) está de acordo com a presente pesquisa, 

pois ambos evidenciam que após a prática de exercícios físicos os pacientes oncológicos 

podem ter diminuição da fadiga, consequentemente fazendo com que os mesmos adquiram 

maior independência funcional. 

Segundo Cavaco e Alouche (2010), em uma revisão bibliográfica em que o objetivo do 

estudo era analisar os instrumentos de avaliação da função de membros superiores em 

indivíduos que sofreram acidente vascular encefálico (AVE), foi observado que o índice de 

KATZ de atividade de vida diária avalia aspectos de autocuidado, como a mobilidade 

(tranferências) e também os cuidados pessoais, por isso, destaca-se por ser uma prática de 

adaptação eficaz para a avaliação de desempenho dos indivíduos.  

Neste estudo, o índice de KATZ de atividade de vida diária teve a sua eficácia 

confirmada, uma vez, que ele foi capaz de medir o desempenho funcional do indivíduo objeto 

de estudo, além de apontar suas limitações.  

Tsutsumi e colaboradores (2004), em um estudo de revisão de literatura afirmam que o 

método de Halliwick ensina o controle respiratório e também os movimentos básicos do nado, 

em que baseia-se em princípios físicos da água e mecânica do corpo do indivíduo com o 

intuito de favorecer a independência funcional para a pessoa com deficiência. 

O presente estudo assemelha-se ao estudo de Tsutsumi e colaboradores (2004), pois 

foi possível concluir que o método de Halliwick concede independência funcional em 

ambiente aquático para os pacientes com deficiência, favorecendo também segurança no meio 

líquido e bem estar. 

Conforme a tabela 2, são descritos os resultados do teste de força muscular nos 

membros inferiores antes e após o tratamento fisioterapêutico, por meio da técnica de 

cinesioterapia e hidroterapia. 

O teste foi realizado por ser mais acessível e de fácil execução. 

O teste de força muscular consiste em avaliar a força do paciente, numa escala que 

varia de zero a cinco graus, na qual zero não há nenhum esboço de movimento observado; 

grau 1 apenas um esboço de movimento é visto ou sentido no músculo;  grau 2 refere-se a 

força muscular e movimentação articular somente se a resistência da gravidade for removida; 

grau 3 a articulação pode ser movimentada apenas contra a gravidade e sem resistência do 

examinador; grau 4 a força muscular é reduzida, mas há contração do músculo contra a 



 

 

resistência; grau 5 é observado movimento de força normal contra a resistência, de acordo 

com Medical Research Council (1981). 

Assim, como observado na tabela 2, antes do tratamento fisioterapêutico a paciente 

apresentava diminuição da força muscular nos membros inferiores, com maior redução nos 

flexores e extensores dos quadris, flexores plantares e dorsiflexores do tornozelo, acometendo 

tanto no membro inferior direito, quanto o membro inferior esquerdo. Já nos abdutores e 

adutores dos quadris e flexores e extensores do joelho, houve redução da força muscular 

menor do que nos demais grupos.  

Entretanto, após a intervenção fisioterapêutica ocorreu um aumento significativo em 

todos os grupos musculares, que evoluíram para o grau 5, conforme esperado e alcançado com 

êxito neste estudo. 

Tabela 2 – Avaliação da força muscular nos membros inferiores antes e após o tratamento 

fisioterapêutico.  

 

FONTE: o autor 

 

No estudo de Zampieri e Kunrath (2008), em um estudo de caso com paciente de 17 

anos com diagnóstico de tumor cerebral do tipo astrocitoma grau 2 fossa posterior, pós-

operatório tardio de craniotomia, o objetivo do estudo foi relatar o tratamento de reabilitação 

fisioterapêutica realizada com o paciente no período ambulatorial e hospital. Os resultados 

obtidos foram melhora da marcha e equilíbrio, porém, houve perda funcional significativa da 

força muscular e limitação da ADM do membro superior esquerdo inicialmente e posterior 

perda de força em membro superior direito e diminuição da dorsiflexão. 

Teste de Força Muscular 19/03/15 19/08/15 

Grupos musculares testados Direito Esquerdo Direito Esquerdo 

Flexores do quadril 3 3 5 5 

Extensores do quadril 3 3 5 5 

Abdutores do quadril 4 4 5 5 

Adutores do quadril 4 4 5 5 

Flexores do joelho 4 4 5 5 

Extensores do joelho 4 4 5 5 

Flexores plantares 3 3 5 5 

Dorsiflexores 3 3 5 5 



 

 

O estudo atual diferencia do estudo de Zampieri e Kunrath (2008), em que estes 

autores obtiveram diminuição da dorsiflexão, este dado pode ser explicado, devido a estes 

autores terem realizado somente alongamento no membro inferior esquerdo, em contrapartida, 

o presente estudo realizou alongamentos, exercícios ativos com uso de uma bola e exercícios 

de fortalecimento isométricos e isotônicos. Já em relação á diminuição da amplitude de 

movimento e força muscular no membro superior esquerdo e concomitantemente o membro 

contralateral, neste estudo não foi encontrado alterações relevantes conforme a observação 

visual. 

Em um estudo de Junqueira, Ribeiro e Scianni (2004), em que o objetivo foi avaliar o 

impacto de um programa de fortalecimento muscular na atividade funcional e na espasticidade 

em indivíduos hemiparéticos, por meio de tratamento fisioterapêutico. A técnica usada foi a 

cinesioterapia que enfatizava o fortalecimento muscular global isométrico e isotônico com 

cargas progressivas para membros superiores, tronco e membros inferiores, e era combinados 

com atividades funcionais relacionados às AVD´s realizado 3 vezes por semana, 10 

indivíduos foram submetidos ao protocolo de fortalecimento muscular, durante 6 semanas.  

Nos resultados colhidos, obteve-se aumento da força muscular em todos os grupos musculares 

testados e melhora significativa dos comprometimentos motores dos indivíduos, reduzindo as 

deficiências que tinham em decorrência do AVE. O estudo diz ainda que com a compreensão 

do aumento da força muscular, há melhoria na funcionalidade em atividades de vida diária do 

indivíduo. 

Os resultados encontrados neste estudo assemelham-se aos de Junqueira, Ribeiro e 

Scianni (2004), em que os autores conquistaram aumento da força muscular em todos os 

grupos testados, por meio de exercícios de fortalecimento isométrico e isotônico com cargas 

progressivas, o estudo atual obteve resultados parecidos, porém, alcançado somente nos 

membros inferiores, pois não foi encontrado e observado alterações da força muscular nos 

membros superiores.  

Segundo Sousa et al (2007), apresentaram um estudo de caso, com um indivíduo do 

sexo masculino, na qual foi submetido a 10 sessões de hidroterapia, por 45 minutos. O 

objetivo do estudo foi mostrar os resultados clínicos e instrumentados da reabilitação aquática 

para o tratamento da disfunção de equilíbrio dinâmico e estático em um paciente pós-cirúrgico 

de astrocitoma pilocítico em fossa posterior do cerebelo. Os resultados apresentados foram: 

melhora execução das reações de equilíbrio e proteção, melhor alinhamento postural, melhora 

do equilíbrio estático principalmente no membro inferior esquerdo e melhora do equilíbrio 

dinâmico bilateralmente entre e o pré e pós-tratamento. 



 

 

Este estudo difere do estudo de Sousa et al (2007), em que os autores relataram que 

houve  melhora  do equilíbrio estático principalmente em um dos membros inferiores, este 

dado justifica-se devido esses autores terem realizado somente exercícios de equilíbrio de 

pernas em relação ao equilíbrio estático e no presente estudo foi utilizado transferências de 

peso ântero-posterior, médio-lateral, látero-lateral e exercícios de equilíbrio de pernas, 

obtendo assim neste estudo aumento e melhora do equilíbrio estático bilateralmente nos dois 

membros. 

 

Considerações Finais 
 

Conclui-se que a hidroterapia e os exercícios cinesioterapêuticos são técnicas eficazes na 

melhora e aumento da força muscular e independência funcional no paciente com câncer 

cerebral. Todavia, a paciente de estudo ainda apresenta dificuldade em realizar atividades de 

vida diária e em alguns grupos musculares, entretanto, as técnicas combinadas obtiveram 

inúmeros benefícios tanto para aliviar dores, quanto para segurança e lazer. 
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RESUMO: O presente trabalho traz um histórico da família no direito positivo brasileiro, e as 

consequências causadas pelas separações judicias com o surgimento da síndrome alienação 

parental que provém de uma disputa judicial em que os pais usam alguns artifícios de acordo 

com as circunstâncias para se vingar do outro genitor ou para ter a guarda definitiva da 

criança. Também será abordada a proteção do menor nas disputas baseando-se no Estatuto da 

Criança e Adolescente lei 8.069/90, as medidas judiciais admissíveis, previstas na lei 

12.318/2010, e os desafios enfrentados pelos advogados e o Poder Judiciário diante da 

Síndrome da Alienação Parental. 

 

Palavras-chave: Família, separações judiciais, Síndrome Alienação Parental 

 

ABSTRCT:This work brings a family history in Brazilian law, and the consequences caused 

by judicial separations with the emergence of parental alienation syndrome that comes from a 

legal dispute in which parents use some devices according to the circumstances to take revenge 

on the other parent or to have permanent custody of the child. It will also be discussed the 

protection of children in disputes based on the Child and Adolescent Law 8.069/90, the 

permissible legal measures prescribed by law 12,318/2010, and the challenges faced by lawyers 

and the judiciary on the Alienation Syndrome Parental. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho que tem como título “Síndrome da Alienação Parental decorrente de 

separações judicias no Direito Civil Brasileiro”, tem por objetivo ressaltar os cuidados que os 

pais devem ter com os filhos após o término da relação conjugal, para que os menores não 

venham ser usados como um objeto para ferir um dos genitores, causando consequências 

psicológicas nas crianças que podem ser irreversíveis, e principalmente mostrar que essas 

crianças são resguardadas por proteções legais.  

 A primeira parte desse trabalho traz um conceito histórico da família, onde a separação 

era vista como uma degeneração da sociedade, mas com a chegada do novo Código Civil de 

2002, a sociedade passou a viver um novo momento com garantias ao cidadão, assegurando-

lhe o direito à liberdade e à dignidade. Em seguida trataremos sobre o surgimento da síndrome 
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da alienação parental decorrente da separação dos pais, e as leis 8.069/90 e 12.318/10 que 

entraram em vigor para resguardarem os direitos e garantias fundamentais inerentes à criança 

e ao adolescente. 

Será abordada também a origem e o conceito da síndrome da alienação parental de 

acordo com os ensinamentos de Richard Gardner. Com a participação da psicóloga Ana 

Cecília Faria, esclarecendo algumas dúvidas sobre o assunto. Abordaremos ainda as 

dificuldades encontradas pelos juízes e advogados que atuam nos casos da Síndrome da 

Alienação Parental. 

 

Família: aspecto histórico  

 

Na sociedade do século passado, o conservadorismo juntamente com uma grande 

influência da religião fazia com que o casamento não fosse passível de dissolução. Entretanto 

com os avanços culturais na sociedade, houve também uma revolução no conceito de família, 

mas ainda havia resistência em relação às discussões sobre o tema do divórcio, suas causas, e 

no que nos interessa mais de perto, suas consequências. Para que tivesse uma lei que viesse a 

regulamentar o divórcio eramnecessárias algumas aprovações. Chamava-se de desquite, e com 

a lei 6.515/77, passou-se a chamar de separação judicial, que liberava os casais das 

responsabilidades conjugais sem que se rompesse o vínculo matrimonial. A sociedade 

demorou para aceitar o divórcio, e finalmente quando concordou com essa ideia foi feita uma 

reforma na lei 6.515/77 pela lei 7.841/89, que diz não precisar mais de aprovação.  

Portanto, o divórcio não era mais visto como uma degradação da vida em sociedade, e 

com a entrada em vigor do novo Código Civil se tornou mais fácil obter o divórcio, com uma 

dupla possibilidade seja pela vontade mútua ou a de um deles somente. Conforme traz o artigo 

1.572 do Código Civil e 2002:  

 

Artigo 1572. Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, 

imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do 

casamento e torne insuportável a vida em comum. §1° A separação judicial pode 

também ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais de 

um ano e a impossibilidade de sua reconstituição. 

 

A sociedade com o passar do tempo e a criação da Constituição Federal de 1988 e o 

Código Civil de 2002 passou a gozar de garantias ao cidadão, assegurando-lhe o direito à 

liberdade e à dignidade, sendo assim livre para se unir matrimonialmente ou desfazer a união 

já constituída.  



 

 

 

Separações judicias e seus conflitos na disputa da guarda 

Com o novo Código Civil de 2002, as separações são feitas com maior facilidade, 

podendo contar uma dupla possibilidade, seja com a vontade mútua do até então casal, ou 

com a de um deles somente.No entanto as separações ainda provocam desavenças quando 

um dos cônjuges não concorda com a separação e usa os filhos para tentar reverter essa 

situação, sendo isto o objeto principal desta discussão. 

Com os conflitos advindos da separação judicial, aparecem também os conflitos na 

disputa da guarda dos filhos, e consequentemente a síndrome da alienação parental, e com 

isso tudo o menor necessitará de uma proteção. A dissolução do casamento dos pais é um 

evento que na maioria dos casos provoca traumas nas crianças causando sentimento de 

culpa, ansiedade, sensação de abandono entre outras complicações. Explica Venosa que o 

divórcio deveria representar o início da solução e não de mais problemas: 

A dissolução do casamento dos pais é um evento que muitas das vezes trazem 

traumas para as crianças envolvidas como um forte sentimento de culpa, ansiedade e 

também sentimentos de abandono. Em qualquer situação, a separação ou o divórcio 

deve traduzir essencialmente um remédio ou solução para o casal e a família, e não 

propriamente uma sanção para o conflito conjugal, buscando evitar maiores danos 

não só quanto a pessoa dos cônjuges, mas principalmente no interesse dos filhos. 

(VENOSA, SÍLVIO DE SALVO 2011)  

 

Dessa forma, para que os filhos sofram o menos possível com a separação dos pais, 

existem leis que os protegem e fazem valer seus direitos. A lei 8.069/90criou o Estatuto da 

Criança e do Adolescente para assegurar a garantia dos direitos fundamentais e a proteção 

do menor através de meios legais.  

 

Estatuto da Criança e Adolescente lei 8.069/90 

 

O Estatuto vem para garantir proteção integral à criança e ao adolescente, além dos 

direitos fundamentaisprevistos na Constituição como: o direito àvida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade que sãoinerentes a qualquer ser humano. Há alguns direitos que 

são especiais às crianças e aos adolescentes pela sua própria condição de pessoa em 

desenvolvimento. Nesse sentido ressalta o artigo 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 



 

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-

se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de 

lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade. 

 

Os pais têm a responsabilidade de proporcionar aos filhos educação, criação, 

alimentação, e tudo quanto for necessário para o desenvolvimento mental, cultural, espiritual, 

oferecendo aos filhos os meios para interagirem harmoniosamente na sociedade, tendo 

resguardado seus direitos. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 (ECA) em seu artigo 19 também vem 

garantir à criança e adolescente o direito de ser criado e educado no seio de sua família, 

assegurando a convivência familiar. 

Diversos artigos dessa mesma vêm garantir proteção ao menor por meio da guarda, 

dizendo que é dever dos pais ou responsáveis legais que assegurem o básico necessário para 

uma vida digna, como educação, assistência médica entre outros, e sendo sujeito à revogação 

caso não cumpram com esses requisitos básicos.  

Além de leis e artigos, existem também outros meios de proteção que a criança pode 

gozar, como aqueles oferecidos pelos próprios pais, em oposição àqueles que deveriam ter 

consciência de estarem utilizando os seus filhos como peças de um jogo de vingança. O pai ou 

a mãe, diante dessa situação em que os mais prejudicados são os filhos, deve recorrer ao poder 

judiciário, para que ocorra um tratamento e uma decisão em que a criança fique o menos 

traumatizada possível. Pois podem haver más consequências,decorrentes da desobediência aos 

direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente. Assim, explica Rolf Madaleno:  

 

O dano à dignidade humana do filho em estágio de formação deve ser passível de 

reparação material, não apenas para que os deveres parentais deliberadamente 

omitidos não fiquem impunes, mas, principalmente, para que, no futuro, qualquer 

inclinação ao irresponsável abandono possa ser dissuadida pela firme posição do 

Judiciário, ao mostrar que o afeto tem um preço muito alto na nova configuração 

familiar. 

 

Da lei da alienação parental 12.318/10 

 

A lei 12.318, que entrou em vigor em agosto de 2010, dispõe sobre a alienação 

parental, esta veio disciplinar o que a doutrina e a jurisprudência entendiam como síndrome 

da alienação parental, e assim como a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente de 1990 e o Código Civil de 2002, proteger a criança e seus direitos 

fundamentais, resguardando dentre vários direitos o seu contato com a família, e conservar a 

moral desta criança diante de um fato que por si só a atinge, a separação.Considera-se o ato da 



 

 

alienação parental quando um dos genitores ou qualquer outra pessoa que tenha a criança ou 

adolescente sob a sua autoridade, vigilância ou guarda venhainterferirnegativamente na 

formaçãofísica, psicológica, moral, espiritual e social do mesmo conforme o próprio Estatuto. 

 O parágrafo único artigo 2º dessa mesma lei nos traz um rol de formas 

exemplificativas de condutas caracterizadas como alienação parental: 

 

I – realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da 

paternidade ou maternidade; II – dificultar o exercício da autoridade paterna; III – 

dificultar contato decriança ou o adolescente com o genitor; V – dificultar o exercício 

do direito regulamentado da convivência familiar; V – omitir deliberadamente 

agenitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive 

escolares, médicas e alterações de endereço; VI – apresentar falsa denúncia contra o 

genitor, contra a familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a 

convivência deles com a criança ou adolescente; VII - mudar o domicílio para local 

distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente 

com o outro genitor, com a família deste ou com avós. 

 

Mesmo diante destas condutas já caracterizadas como alienação parental, ao chegar no 

poder judiciário o juiz deverá analisar o caso concreto mediante a gravidade do assunto, a 

identificação da alienação parental só será possível mediante a participação de técnicos 

qualificados como psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras e especialistas em alienação, 

para constatar até que ponto a saúde física e psicológica da criança ou adolescente está 

comprometida. 

 

Síndrome da alienação parental  

 

A síndrome da alienação parental foi conceituada pela primeira vez nos Estados 

Unidos por Richard Gardnerem 1895, Gardner, diz ser a síndrome da alienação 

parentalAlienação um termo utilizado para a situação em que a mãe de uma criança a induz a 

romper os laços afetivos com o outro genitor, criando fortes sentimentos de ansiedade e temor 

em relação a ele. 

As situações mais comuns de alienação parental são em casos de separação da vida 

conjugal, onde um dos genitores, movido por forte sentimento de vingança,decide utilizar o 

próprio filho como um instrumento de agressividade direcionada ao ex-parceiro. 

A psicóloga Faria 2016 explica, mediante entrevista elaborada para esta pesquisa, 

como se caracteriza o ato de alienação parental, o que motiva o alienador a praticar essa 

conduta, relata as consequências psicológicas que podem causar na criança que sofre 

alienação parental e também como essa prática está se tornando mais comum a cada dia: 

 



 

 

O processo de alienação parental ele acontece quando acriança, no caso, ela é usada 

pelos genitores para justificar alguma situação que eles estão querendo resolver entre 

eles e não, que seja permeada pela saúde mental dessa criança. Então a alienação 

parental seria isso, uma forma de agressão ao filho, geralmente aquele que é 

dependente dos que estão realizando esse tipo de comportamento para que essa 

criança muitas vezes não vá de encontro a um ou a outro e isso acontece em função 

de questões mal resolvidas entre o casal ou entre os adultos envolvidos; então a 

criança é usada para justificar algo que é do adulto. Se traz consequências 

psicológicas para a criança? Claro que traz, a criança geralmente, ela nesse mundo 

de inverdades, nesse mundo de manipulação ela pode criar uma visão deturpada 

daquele adulto que ela ama porque geralmente são pessoas próximas e isso pode 

trazer na verdade um sofrimento tão grande, que causa na criança uma certa 

depressão, uma certa ansiedade, uma certa melancolia. O que motiva o alienador a 

praticar a alienação parental? É o que já foi identificado acima, é uma questão para 

resolver os próprios problemas, por exemplo: um pai que está muito chateado com a 

separação da parceira pode usar do filho para jogar esse filho contra a mãe, mas não 

em função dessa mãe ser errada na situação, mas em função de queimar o filme da 

mãe para que a criança faça uma certa pressão para ficar com esse pai. Existem 

vários casos, isso é uma coisa muito comum em consultório, já trabalhei com muitos 

casos, e o que a nível psicológico deve ser feito com a família e tentar esclarecer que 

a criança é a vítima principal nesse processo, então se a criança não for preservada, o 

pior pode acontecer, porque geralmente essa estruturação da personalidade a criança 

que sofre esse tipo de assédio, esse tipo de comportamento dos mais velhos, ela pode 

trazer grandes problemas nessa formação de personalidade, na visão que ela tem dos 

modelos dos genitores ela começa a sentir algo e a realidade mostra para ele outra, e 

ela se confunde nessas emoções e nessa situação e isso pode gerar muitos conflitos 

psicológicos. 

 

Um desafio para os advogados e o Poder Judiciário  

 

 Por se tratar de assunto muito atual, a síndrome da alienação parental possui poucas 

jurisprudências disponíveis, justamente por ser um tema que ainda está em estudo, ainda 

enfrenta muitas dificuldades para ser reconhecido no processo.  

 O Poder Judiciário, ao tratar da Síndrome de Alienação Parental, numa interface 

entre a Psicologia e o Direito, é importante que conte com análise de peritos, que 

normalmente são assistentes sociais, psiquiatras, psicólogos também conhecidos como 

especialistas da área de psiquiatria forense. Uma vez que essa síndrome for identificada, é 

dever do poder judiciário evitar o seu desenvolvimento e combater suas consequências,e 

apesar das dificuldades em razão da complexidade do tema, a polêmica vem despertando 

interesse em todas as sociedades atuais.   

O magistrado deve analisar a situação com cautela, para fazer a identificação da 

síndrome e tomar as medidas necessárias para a proteção da criança, mas tem que tomar 

cuidado para que não venha a exigir do juiz a função de diagnosticar o caso, pois isso é 

função dos especialistas da área da psiquiatria forense. O juiz terá apenas a função de 

identificar e tomar as medidas necessárias para o problema, dentre as quais as punições 



 

 

previstas contra o alienador que vão desde acompanhamento psicológico até multas e perda da 

guarda da criança. 

 O advogado também tem uma função relevante nessa situação, pois além da 

participação dos assistentes sociais, psiquiatra e psicólogos, o advogado diante do fato já 

constatado, deverá preservar o menor de todos os problemas resultantes, como a guarda dos 

filhos, a preservação da integridade da criança ou até mesmo uma possível aproximação com 

o genitor. 

 A disputa de guarda, é um meio pelo qual os juízes, advogados, psicólogos e 

assistentes sociais têm para aplicar o conhecimento nos casos ocorridos no Direito Civil 

brasileiro, e assim fazer o possível para prevenir futuros problemas que poderão ocorrer nos 

casos da síndrome da alienação parental.  

 

Considerações Finais 
 

Em primeiro momento, foi explicada a origem do problema, pois a síndrome da alienação 

parental ocorre quando há dissolução do vínculo matrimonial e disputa entre os genitores pela 

guarda dos filhos. Nessa disputa, os pais usam os próprios filhos para promoverem uma 

campanha difamatória contra um dos genitores e assim possuírem a guarda do menor só para 

si. 

Foram abordados também os meios legais, utilizados pelo Poder Judiciário, para garanti 

ao menor as proteções necessárias para que este não venha sofrer com traumas psicológicos 

provocado pelos pais após a separação. 

A alienação parental é um problema que embora seja considerado novo no âmbito das 

discussõesno judiciário brasileiro, está se tornando mais comum a cada dia. A síndrome da 

Alienação Parental é um termo complexo que encontra muitas dificuldades para ser analisado 

no processo, devido ser um assunto que ainda está em estudo, há poucas jurisprudências 

disponíveis. 

O efeito devastador de tal problema é de longo alcance social, uma vez que a infância e a 

juventude são as bases da formação, e é lá que o ser humano vai aprender todos os princípios 

positivos ou negativos que irão nortear toda a sua vida e a de seus próximos. Apesar da 

resistência em algumas áreas do Direito em reconhecer a existência de tal síndrome, há a 

urgência de uma maior consideração, pesquisas, estudos e divulgações sobre o tema. 

A sequelas físicas ou psicológicas, a princípio para os envolvidos nas famílias, pode 

implicar em curto ou médio prazo em sequelas sociais e danos irreversíveis. Não se trata de 



 

 

um problema só da família, mas de todo o grupo de profissionais que vai do assistente ao 

judiciário, e de qualquer setor social que se preocupe com uma sociedade minimamente 

ajustada.   
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RESUMO: Inovações nos métodos construtivos são essenciais na construção civil. O método 

construtivo pré-moldado de concreto surgiu para minimizar os desperdícios, o prazo de execução 

e o custo. Desenvolveu-se o estudo em torno de uma comparação entre dois tipos de 

construções, as construções de pré-moldados de concreto e as construções convencionais. 

Conclui-se que o método construtivo pré-moldado de concreto é mais viável financeiramente 

que o método convencional, quando a distancia for até 60 metros do local a ser produzido os 

módulos. O tempo de construção da casa pré-moldada é consideravelmente menor do que a 

convencional, o que neste quesito a torna muito mais viável. Quando se fala em sustentabilidade 

a construção pré-moldada se destaca e torna muito mais viável, pois o desperdício é quase 

nenhum e podemos transferir os módulos de lugar sem demolir. 

 

Palavras-chave: Pré-moldados, Concreto e Convencional 

 

ABSTRACT: Innovations in construction methods are essential in construction. The precast 

concrete construction method has come up to minimize waste, lead time and cost. The study was 

developed around a comparison between two types of constructions, the precast concrete 

constructions and the conventional constructions. It is concluded that the precast concrete 

construction method is more financially viable than the conventional method, when the distance 

is up to 60 meters from the place to be produced the modules. The time of construction of the 

prefabricated house is considerably shorter than the conventional one, which in this respect 

makes it much more feasible. When it comes to sustainability, the pre-molded construction 

stands out and makes it much more feasible, since the waste is almost none and we can transfer 

the modules from place to place without demolishing. 

 

Keywords: Precast, Concrete and Conventional 
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“Mesmo com todos os avanços observados na última década, os sistemas construtivos 

pré-fabricados – não apenas estruturais – ainda padecem de importante desconhecimento por 

parte do setor da construção civil brasileira.”(FRANCO,2015,p.16) 

A importância de se conhecer outros métodos construtivos é relevante para a construção 

civil, para maior economia e redução no prazo de execução. Possibilitando dispor de um produto 

de melhor qualidade e durabilidade, o que gera redução no custo, esse é o caso dos pré-moldados 

de concreto. 

A estrutura das construções citadas deve conter elementos resistentes de uma construção. 

Segundo Campos:  

 

A estrutura deve cumprir a função a que está destinada com um grau razoável de 

segurança, de maneira que tenha um comportamento adequado nas condições normais 

de serviço. Além disso, deve satisfazer outros requisitos, tais como manter o custo 

dentro de limites econômicos e satisfazer determinadas exigências estéticas. 

(CAMPOS,2015,p.13) 

 

Para melhor esclarecer a escolha de um método construtivo, é importante ressaltar que 

não é preciso escolher apenas um, podendo assim combiná-los para melhor resultado. 

 

Creio que a alvenaria estrutural tem o seu espaço em nossa cultura, mas, como 

expusemos anteriormente, conviver de maneira mais próxima com pré-fabricação – 

explorando o melhor de ambos os mundos – pode ser uma forma de torná-la mais 

eficiente. (FRANCO,2015,p.20) 

 

As informações obtidas, junto ao referencial teórico, conduzirão a realização do trabalho 

para que por fim seja concluído se a construção de pré-moldados de concreto é mais viável que a 

convencional. Em uma publicação feita pela revista TECHNE o diretor de obras escolares da 

RioUrbe, Hedi, disse que: “a opção pelos pré-fabricados de concreto pode ser explicada do ponto 

de vista da sustentabilidade e eficiência”. Ele ainda completa: “É uma obra muito simples e 

limpa”.(HEDI, 2015, p. 34). 

As palavras do diretor de obras remetem ao entendimento de que construções de pré-

moldados de concreto tendem a ser mais sustentáveis e eficientes, que são pontos de alta 

relevância para a engenharia civil, principalmente nos dias atuais que tanto se fala em 

sustentabilidade. 

Na mesma publicação feita pela revista TECHNE, o gerente operacional da Odebrecht no 

projeto Fábrica de Escolas, Moschioni, fala um pouco da sua aposta pela escolha do pré-



 

 

moldado de concreto, da redução de tempo e quantidade de mão de obra. “Isso não só na parte 

do pré-moldado, mas no todo. Se a estrutura fosse convencional, teríamos, certamente, quatro ou 

cinco vezes mais”. (MOSCHIONI,2015,p.34) 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a viabilidade da construção de uma casa de pré-moldados de concreto em 

comparação com uma construção convencional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar tempo, custo, mão-de-obra e sustentabilidade de cada uma; 

 Identificar vantagens e desvantagens da construção de pré-moldados; 

 Relatar todas as informações obtidas na pesquisa de campo, para a então conclusão do trabalho; 

 

METODOLOGIA 

 

ÁREA DE ESTUDO 

 

A pesquisa de campo foi importante para a comparação das construções as quais foram 

analisadas. A empresa de pré-moldados foi visitada e forneceu dados e planilhas para o 

desenvolvimento do trabalho. A  mesma é situada na cidade de Mário Campos - MG, a 422  km 

de João Pinheiro segundo a figura abaixo. 

 

Figura 38 – Mapa. Fonte: Google Maps 



 

 

 

Figura 39 - Empresa de pré-moldados de concreto 

Fonte: o autor 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Desenvolveu-se o estudo em torno de uma comparação entre dois tipos de construções, 

as construções de pré-moldados de concreto e as construções convencionais. 

Realizou-se uma pesquisa de campo na empresa de pré-moldados de concreto para 

possibilitar a comparação entre elas. Os critérios observados foram, tempo, custo, mão-de-obra e 

sustentabilidade. Para efetuar tal pesquisa  analisou-se a produção da empresa de pré-moldados e 

planilhas de custo fornecida pela mesma, já para a convencional buscou-se a norma da ABNT e 

tabelas da Sinduscon. 

A visita à empresa de pré-moldados foi de fundamental importância para a aquisição de 

informações necessárias para o desenvolvimento do projeto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

Diante da comparação de dois métodos construtivos distintos, sendo eles, construção 

convencional e construção pré-moldada, obteve-se valores e resultados significativos para 

análise. As figuras a seguir, representam as construções as quais foram comparadas. 

 



 

 

 

Figura 40 - Casa pré-moldada de concreto 

Fonte: O autor 

 
Figura 41 – Casa convencional 

Fonte: o autor 

 

A figura 03 representa uma casa pré-moldada e a figura 04, uma casa convencional. 

Nota-se que visualmente não se encontra muita diferença entre elas. Em ambos os sistemas a 

alvenaria tem somente a função de vedação. 

 

Custo 

 

Para consolidar os critérios de comparação, foi necessário partir de premissas as quais 

foram obtidas através da experiência da empresa de pré-moldados de concreto, assim após várias 

entrevistas obtiveram-se valores a serem adotados. 

Analisou-se a planilha orçamentária abaixo, figura 08, de uma casa pré-moldada de 

concerto padrão baixo de 45,79 m², com o valor de R$ 1.197,40/m², sendo esse o valor de venda, 

e não o preço de custo atingido pela mesma. 

Segundo dados da empresa em questão, essa construção é viável para distancias de até 60 

km da sua fabricação. Considerando isso é preciso 10 horas de guindaste (deslocamento e 



 

 

montagem) e 10 horas de caminhão o que resulta em: 10 horas de guindaste R$ 1500,00 e 10 

horas de caminhão R$ 500,00, total de  R$ 2.000,00. Isto para uma distancia de até 60 km. 

 

Figura 42 - Valor do transporte em relação à distância 

Fonte: o autor 

 

Se aumentarmos a distancia, os valores do frete do guindaste e do caminhão aumentariam 

consideravelmente, pois não seria possível concluir o trabalho em um dia apenas, o custo 

passaria a ser o dobro, o que a tornaria inviável se comparada a uma convencional, pois, apesar 

de seu tempo ser notavelmente menor, o valor seria muito maior, não apresentando vantagens. 

 

Figura 43– Caminhão utilizado para o transporte dos módulos 

Fonte: Yeshe Matos 

 
Figura 44 – Guincho. Fonte: Yeshe Matos 



 

 

Caso seja solicitada a construção de casas na região da cidade de João Pinheiro, com 

dados obtidos pela empresa, a melhor solução seria montar uma empresa temporária para a 

fabricação na região, isso seria viável a partir de 500 casas. Ressaltando que não serão abordados 

valores possíveis da implantação da empresa temporária, pois não é o objetivo do presente 

trabalho. 

A respectiva figura mostra a planilha da casa pré-moldada. 

  

Quantidade U n $ Total $ VENDA

Módulo Padrão 4 pç 2.748,79R$   10.995,16R$      R$ 15.393,22

Módulo Banheiro 1 pç 2.495,07R$   2.495,07R$        R$ 3.493,10

Transporte 3 Fr 550,00R$      1.650,00R$        R$ 2.310,00

Guindaste 30 Ton 20 h 190,00R$      4.200,00R$        R$ 5.880,00

Janela em alumínio 80x80 1 pç 168,39R$      168,39R$            R$ 235,75

Janela em alumínio 150x100 4 pç 243,17R$      972,68R$            R$ 1.361,75

Porta Prancheta 80 x 210 5 pç 215,00R$      1.075,00R$        R$ 1.505,00

Revestimento Cerâmico Piso 49,35 m² 55,00R$         2.714,25R$        R$ 3.799,95

Revestimento Cerâmico Parede 24,21 m² 55,00R$         1.331,55R$        R$ 1.864,17

Rodapé externo em ardósia 30,08 m 6,18R$           185,89R$            R$ 260,25

Vaso Sanitário Cx Acoplada 1 pç 230,00R$      230,00R$            R$ 322,00

Lavatório 1 pç 130,00R$      130,00R$            R$ 182,00

Tanque 1 pç 126,00R$      126,00R$            R$ 176,40

Bancada de cozinha 1 pç 300,00R$      300,00R$            R$ 420,00

Torneiras e registros 5 pç 71,18R$         355,90R$            R$ 498,26

Instalações Elétricas - Acabamento LIZ 27 PT 70,00R$         1.890,00R$        R$ 2.646,00

Instalações Hidraulicas 1 vb 1.800,00R$   1.800,00R$        R$ 2.520,00

Cobertura 74,9 m² 82,00R$         6.141,80R$        R$ 8.598,52

Pintura - Interna emassada 190,4 m² 12,00R$         2.284,80R$        R$ 3.198,72

Pintura - Externa emassada 96 m² 12,00R$         1.152,00R$        R$ 1.612,80

40.198,49R$      R$ 56.277,89

855,29R$            /m² 1.197,40R$   /m²

VALORES DOS SERVIÇOS DA CASA PRÉ-MOLDADA

 

Figura 45 - Planilha de preços 

Fonte: Empresa de pré-moldados de concreto 

 

A figura 09 representa a foto da forma metálica utilizada para fazer os módulos citados 

na planilha. A forma tem uma vida útil longa e  a mesma pode ser reutilizada inúmeras vezes, o 

que se torna um ponto muito positivo para este tipo de construção. 

No sistema convencional há a utilização de fôrmas de madeira na qual além do custo 

elevado, desperdício de materiais se comparado com a metálica ainda tem o baixo número de 

repetições nas suas reutilizações, portanto, o uso da fôrma metálica se torna mais vantajosa 

quando o volume a ser produzido de peças é elevado. No caso desse projeto, foi utilizada a 

mesma forma para fazer os três módulos utilizados na construção. 



 

 

 

Figura 46 - Forma metálica. Fonte: o autor 

Depois de vinte e quatro horas a forma pode ser retirada e o módulo já está pronto, com 

as instalações elétricas e hidráulicas embutidas. Em relação a escoramento, o seu custo não é 

relevante, pois quase não se utiliza. Já nas construções convencionais, o custo é muito maior. 



 

 

 

Figura 47 - Módulo de pré-moldado de concreto 

Fonte: o autor 

 

Segue o layout do projeto em questão. 

 

Figura 48 - Layout casa pré-moldada 

Fonte: Empresa de pré-moldados de concreto 

 

A NBR 12721 (ABNT, 2005) nos apresenta valores de uma construção convencional 

padrão, a qual se assemelha a de pré-moldado citada à cima. A norma nos diz que a residência 

padrão baixo (R1-B), é composta de dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque 

e que a área real dela é de 58,64 m². A figura 12 representa o projeto da casa em questão. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 - Planta casa padrão baixo 

Fonte: Sinduscon – MG 

 

Conforme a NBR 12721 (ABNT, 2006, p.13 ), os projetos-padrão são 

caracterizados quanto ao acabamento como baixo, normal e alto, 

correspondentes a diferentes projetos arquitetônicos. Assim, a referida 

Norma apresenta as especificações dos acabamentos nos orçamentos dos 

projetos padrão residenciais, comerciais, galpão industrial e residência 

popular. 

 

Segundo Sinduscom-MG (2016),  a composição do CUB/m², a residência R1-B custa R$ 

1.227,57 por m². 

Esse valor não consta a fundação, o qual será descontado na planilha orçamentária da construção 

pré-moldada. 

De acordo com a NBR 12721 (ABNT,2006), item 8.3.5:  

 

Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, 

que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de 

construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a 

cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, 

rebaixamento de lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como: 

fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, 

ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área 

construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos 

de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros 

serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e 

emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de 

instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do 

incorporador. 

 



 

 

As figuras 13 e 14 mostram os resultados obtidos na pesquisa os quais estão sendo comparados. 

Foi avaliado o preço por metro quadrado para cada método construtivo, não levando em 

consideração a área total construída. A diferença de valores é de 2,5%. 

Método Construtivo Preço/m² 

Convencional R$   1.227,57 

Pré-moldada R$   1.197,40 

 

Figura 50 - Preços por m² 

Fonte: o autor 

 

 

 

Figura 51 - Comparação de preços dos métodos construtivos analisados 

Fonte: o autor 

 

 

TEMPO 

 

Em comparação ao tempo gasto para a construção de uma casa com a mesma quantidade 

de m², levando em consideração o projeto padrão baixo, a construção de pré-moldado se destaca 

no quesito tempo. O tempo de uma construção pode variar dependendo dos fatores climáticos, 

ou atraso de fornecedor, ou qualquer outro motivo que se possa deparar durante a construção, 

portanto, os valores citados abaixo são apenas uma média segundo pesquisas feitas para o 

trabalho. 

Levando em conta informações obtidas em visitas à empresa de pré-moldados de 

concreto, o tempo gasto para a construção da casa é de até 30 dias, enquanto a média de tempo 



 

 

gasto na mesma construção segundo informações obtidas em empresas da região de João 

Pinheiro, porém convencional, é de 90 dias. Portanto, daria para construir três casas pré-

moldadas enquanto se constrói uma convencional. 

 

SUSTENTABILIDADE 

 

As construções pré-moldadas se destacam no quesito sustentabilidade, as principais 

vantagens desse tipo de construção são: sem desperdícios de materiais e possibilidade de 

transferir a casa de lugar sem demolir. 

O uso de concreto pré-moldado em edificações está amplamente relacionado à uma 

forma de construir econômica, durável, estruturalmente segura e com versatilidade 

arquitetônica. A indústria de pré-fabricados está continuamente fazendo esforços para 

atender as demandas da sociedade, como por exemplo: economia, eficiência, 

desempenho técnico, segurança, condições favoráveis de trabalho e de sustentabilidade. 

(ACKER,2002,p.2) 

 

 

Figura 52– Canteiro de obras pré-moldada 

Fonte: Yeshe Matos 

 

Figura 53– Canteiro de obras convencional 

Fonte: Fábio Matavelli 

 



 

 

As figuras 16 e 17 referem-se aos canteiros de obras dos dois tipos de construção 

comparadas. A figura 16, que representa o canteiro de obras da empresa de pré-moldados, 

mostra o quanto é limpo o local e não se encontra nenhum resto de material jogado ou 

armazenado no mesmo. Já na figura 17, o canteiro de obras da empresa convencional, nos 

mostra uma grande quantidade de material espalhado e mal armazenado, provocando 

desperdício, e obstruindo passagem. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o método construtivo pré-moldado de concreto é mais viável 

financeiramente que o método convencional, quando a distancia for até 60 metros do local a ser 

produzido os módulos, neste caso específico, não seria viável a contratação da empresa estudada 

pra construir casas na região da cidade de João Pinheiro, a não ser que a quantidade seja a cima 

de 500 casas.  

O tempo de construção da casa pré-moldada é consideravelmente menor do que a 

convencional, o que neste quesito a torna muito mais viável. 

Quando se fala em sustentabilidade a construção pré-moldada se destaca e torna muito 

mais viável, pois o desperdício é quase nenhum e podemos transferir os módulos de lugar sem 

demolir. 
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RESUMO: A madeira é um dos materiais mais aplicados na construção civil. Sua utilização está 

ligada ao fato de muitos trabalhadores já conhecerem esse produto, como também, pela 

segurança e resistência oferecido por esse tipo de material.  Em outros países ele é usado de 

maneira estrutural, porém no Brasil, ele não é tão bem quisto pela sociedade como o concreto 

armado e as próprias estruturas metálicas. Neste trabalho, foi abordado a importância da madeira 

como elemento principal na armação de telhado, foi demonstrado os procedimentos necessários 

para armar um telhado, foi apresentado as peças estruturais de um telhado, e depois foi abordado 

as vantagens desse material e a importância de sua utilização na engenharia civil como um todo. 

 

Palavras-chave: Madeira, Construção civil, Armação, Telhado, Engenharia 

 

ABSTRACT:Wood is one of the materials most commonly applied in construction. Its use is 

linked to the fact that many workers already know the product, but also the safety and resistance 

offered by this type of material. In other countries it is used structurally, but in Brazil, it is not as 

well-liked by society as reinforced concrete and metal structures themselves. In this study, we 

addressed the importance of wood as a main element in the roof frame, demonstrated the 

procedures necessary to set up a roof, it was presented the structural parts of a roof, and then 

discussed the advantages of this material and the importance of its use in civil engineering as a 

whole. 

 

Keywords: Wood, Construction, Frame Roof Engineering. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Flach (2012), existem vários tipos de materiais que podem ser utilizados 

em uma cobertura. Com as grandes inovações no cenário atual, foram criados e adaptados 

diversos materiais que são constantemente usadas na construção civil nas armações de telhado. 

Uma das funções dos materiais serem aplicados em coberturas, é apoiar toda a estrutura do 
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telhado com uma resistência satisfatória, para que esta estrutura esteja apta a proteger aquela 

edificação de intempéries ou fatores que poderiam vir a prejudicar ou ter contato direto com as 

pessoas e equipamentos que se encontram dentro de uma construção. 

Para que as coberturas tenham sua função estrutural e estética satisfatória, é importante 

que os profissionais escolham e defina o tipo de sistema que será implantado, como também os 

materiais que irão ser executados para que a estrutura seja bem definida, evitando erros, 

atingindo uma resistência para qual foi projetada, atribuindo seu fator estético também 

(PIANCA, 1977).  

A madeira é um material muito aplicado na armação de telhados. Esse tipo de material 

apresentar uma boa resistência, e ajuda a segurar todo o restante da estrutura do telhado. Para 

Cardoso (2000), esse material ainda ajuda a embelezar o local, em edificação que não possuem 

nenhum tipo de forro, as telhas e madeiras ficam expostas, com isso, as madeiras quando são 

envernizadas, proporcionam mais beleza, e mais higiene naquele local. Por isso, esse material é 

aplicado constantemente na construção civil atual em armação de telhados, pois devido a sua 

resistência e estética, são importantíssimas para este tipo de armação. 

Existe a necessidade de proporcionar mais agilidade no trabalho como também obter um 

custo ainda menor, as estruturas feitas com a madeira são importantes nessa nova cultura 

momentânea, tentando aliar produção a baixo custo. Além de tentar atender a prazos e diminuir 

custos, essa nova metodologia visa também gerar menos impactos ao meio ambiente, assim com 

intuito de também melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

Atualmente é importante lembrar que diversos profissionais e empresas procuram aliar a 

sua produção sem gastar muito dinheiro, porém, devem ser levados em consideração a qualidade 

dos seus materiais, principalmente como elementos estruturais. 

A madeira, é um material extremamente importante como elemento de armação para 

telhados. É comum que os profissionais envolvidos em um projeto, orientem seus clientes a 

escolherem o melhor produto a ser aplicado, principalmente em cobertura. 

A postura do consumidor também é importante, pois deve optar por soluções mais 

inteligentes e eficientes. Esta escolha é muitas vezes guiada pelos profissionais envolvidos, 

como engenheiros civis e arquitetos, os quais devem estar informados e cientes dos parâmetros 

avaliados no quesito de sustentabilidade.  



 

 

Objetivos 
 

Objetivo Geral 

 

Identificar a importância em utilizar a madeira na armação de telhados. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analisar a execução da madeira em armação de telhados; 

 Verificar as vantagens em utilizar a material na armação de telhados; 

 Apresentar métodos e normas técnicas; 

Metodologia 
 

 Este estudo foi elaborado na cidade de Vazante, que está situada próximo as localidades 

de Paracatu, com aproximadamente 100 km de distância, no estado de Minas Gerais. 

 

Figura 1- Localização de Vazante- MG. 

Fonte: IBGE, 2007. 

 

Resultados e Reflexões 
 

Ao se pensar em fazer uma estrutura de madeira para armação de um telhado, o 

profissional deve compreender todas as suas etapas de execução, para acompanhar de maneira 

adequada, e também auxiliar no que for necessário. Diante disso, o primeiro passo a ser feito é 

definir a base do telhado, ou seja, o que irá suportar o madeiramento e consequente as telhas. 



 

 

Para essa base, dar-se-á o nome de tesoura, pois, sua maneira, é bem parecida com a do 

instrumento. 

Após definir a tesoura, são colocados os seus elementos, que são caracterizados pelos 

pendurais, diagonal, chapuz e linda. Depois são adicionados as terças, caibros e ripas. Após isso, 

são instalados Cumeeira, Rincão, Espigão e Beiral. A figura 8 mostra de maneira precisa sobre 

cada item comentado acima. 

 

Figura 2: Detalhes de madeiramento de um telhado. 

Fonte: Pedreirão, 2014. 

 

A madeira é um material que é bastante utilizado na construção civil, pois ela pode ser 

usada de diversas formas. Um dos métodos que a madeira é mais empregada no país de maneira 

permanente, é na armação de telhados, conforme será através das figuras a seguir. 

 A figura 2 mostra o madeiramento presente para elaboração de um telhado na cidade de 

Vazante-Mg. 

 

Figura 3: Madeiramento em telhado. 

Fonte: O autor. 

 



 

 

A figura acima mostra de maneira precisa a estrutura feita com a madeira. Esse material é 

muito usado na engenharia civil, e serve para apoiar as telhas, e proteger de intempéries, sol, 

entre outros fatores climáticos. 

 

Figura 4: Madeiramento para suporte de telhas. 

Fonte: O autor. 

 

Essa figura mostra os caibros, ripas, empenas, tudo isso colocado de maneira correta e 

adequada para a recepção do telhado em seguida. 

 

Vantagens em utilizar a material na armação de telhados 

 

A madeira é um material de extrema importância na engenharia civil. Uma das vantagens 

apresentadas por esse material, é a sua durabilidade. Este tipo de material consegue ser durável 

por muito tempo, chega até 50 anos sem precisar de reparos em sua estrutura. 

 Na engenharia, os profissionais procuram sempre materiais que duram muito, diante 

disso, a madeira se enquadra perfeitamente essas exigências. 

 A madeira também oferece segurança. Algo que está presente na profissão do engenheiro 

civil, que sempre calcula e dimensiona suas estruturas pensando seriamente na segurança dos 

indivíduos que irão habitar em algo projetado por ele. 

 Esse tipo de material pode ser colocado em qualquer tipo de construção. Nos países da 

América do Norte e Europa, esse tipo de material é muito aplicado de maneira estrutural. No 

Brasil, com o crescimento do concreto e o aço, a cultura se voltou a utilização desses materiais 

como elementos estruturais. Embora a madeira possua norma, culturalmente não é tão utilizada 

como o concreto no país. 

 



 

 

Considerações Finais 
 

Apresentar as principais reflexões em frases curtas, separadas por parágrafos. Não usar 

esta seção para sumarizar os resultados (o que já foi feito no Resumo), mas destacar o progresso 

e as aplicações que o trabalho propicia. Enfatizar as limitações que persistem, apresentando, 

sempre que apropriado, sugestões para trabalhos futuros. Demonstrar humildade intelectual de 

maneira que seu leitor perceba que não há pretensão de esgotamento da pesquisa, visto, que a 

ciência está em constante transformação. Assim, o que foi dito de uma maneira por um 

pesquisador, pode ser explicado de outra dependendo dos instrumentos e reflexões e olhares de 

outros pesquisadores.  
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RESUMO: O planejamento hoje em dia é um dos recursos mais necessários devido a sua 

atuação no gerenciamento, qualidade, controle e orçamento tem capacidade de conseguir 

economia tanto do valor final quanto de materiais e traz lucro as obras destinadas a venda. Como 

forma de comprovar estes fatos, apresento um edifício construído na cidade de Paracatu sem 

planejamento, onde será analisado o quanto de materiais são desperdiçados e propondo um 

planejamento que obtenha qualidade no resultado final e economia na construção do mesmo. 

 

Palavras-chave: Planejamento, Economia, Qualidade, Controle e Orçamento 

 

ABSTRACT: The planning today is one of the necessary resources due to its performance in 

management, quality control and budget is able to achieve economy of both the final value as 

materials and brings profit the works for sale.In order to prove these facts present a building 

built in the city of Paracatu without planning, which will be analyzed as materials are wasted and 

proposing a plan to get quality in the final result and the economy in the construction of it. 

 

Key Words: Planning, Economy, Quality, Control and Budget. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O desperdício de materiais na construção civil gera transtornos na parte do custo da obra 

como na qualidade. É constatado que temos um percentual médio nacional de 5% de perda na 

obra. O que se demonstra é que a cada dois prédios construído um prédio pode ser construído 

somente com material descartado. 

Para poder reduzir estes gatos deve-se ter um planejamento, onde engloba-se a 

programação e controle, fazendo com que cada etapa tenha seu tempo de ser implementada. 

Com o planejamento realizado de modo adequado obtemos qualidade na obra. 

                                                 
1Engenharia Civil/ Faculdade do Noroeste de Minas / leomero@gmail.com 
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A qualidade está diretamente relacionada com os outros assuntos já citados acima. 

Quando se tem o resultado esperado pode-se ter a redução dos custos como também todas as 

expectativas iniciais do projeto realizadas. 

Custo da obra está relacionado com um valor calculado de quanto se gastou na obra e 

quanto ainda tem que gastar, após estes dados que se propõe um valor de lucro para se cobrir as 

despesas e gerar um ganho na obra realizada. O valor final é o resultado de todos os gastos 

gerados mais o que se espera ganhar no empreendimento realizado e quanto mais se evita 

desperdícios mais se tem qualidade e maior será o lucro do empreendimento, ainda pode-se 

reduzir até mesmo o valor inicial calculado para ser empregado na obra. 

A preocupação com este assunto hoje em dia, vem fazendo com que os profissionais, 

tenham maior preparação para lidar com esta situação. Com a redução desses custos você 

consegue trazer novos investimentos bem como aumentar a empresa, conseguir novos trabalhos 

e ser referência no mercado. 

Com base nestas informações este projeto vem fazer uma comparação entre duas obras 

para ver o quanto de desperdício obtemos nas duas e quais seriam as soluções cabíveis para que 

se obtenha a redução de desperdícios e melhor qualidade e obtendo o melhor uso de custo de 

obra. 

 

OBJETIVO 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Analisar, comparar e verificar a qualidade pelo custo de obra empregado. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Analisar quanto a construção civil gera de desperdício de material. Se o planejamento 

feito de modo correto gera maior qualidade e menos desperdício, obtendo um custo de obra 

justo. 

 



 

 

Metodologia 

 

A área estudada está localizada no bairro Bandeirantes, Avenida Bias Fortes com a Rua 

Sete situado na cidade de Paracatu – MG. A construção é um edifício com 4 pavimentos e 

residencial. O município faz parte do Cerrado mineiro, localizando-se ao Noroeste de Minas 

Gerais. Segundo IBGE (2015), sua área territorial é de 8. 229, 592 Km² e sua população é de 

91.027 habitantes. 

 
Figura 1: Mapa de Minas Gerais. 

Fonte: Google 

Materiais e Métodos 

 

Métodos utilizados será a análise de projetos da obra bem como dados anotados. Dentre 

as ferramentas que foram utilizadas para reunir as informações necessárias foram: frequentes 

visitas ao local, relatório fotográfico, bem como medições e averiguações, estas realizadas com o 

uso de trena, fita métrica, nível, cálculos, além de câmera fotográfica para registro.  
Para demonstrar a melhor maneira de se fazer um planejamento, foi utilizado pesquisas, 

dados de outras obras entre outras fontes, como planilhas, anotações e citações e elaborado um 

passo a passo pelo autor. 

 

1° Passo - Identificar o tipo de empreendimento e qual padrão será construído. 

2° Passo - Descrever em uma planilha quais locais serão seus gastos e o valor de cada 

serviço orçado. 

3° Passo - Detalhamento da obra com seus respectivos valores e qual a porcentagem do 

serviço na obra 



 

 

4° Passo - A análise analítica apresenta o maior grau de detalhamento através dos 

lançamentos realizados no financeiro (SIGE Cloud, 2016). 

5° Passo - Realizar o orçamento de materiais a serem usados em cada fase da obra. 

6° Passo - Escolher um cronograma, onde se tenha o controle de todos passos dados até o 

presente momento. 

7° Passo - Tem-se a planilha com os materiais faltantes e insumos da obra. Os insumos os 

gastos de materiais e mão de obra, organizados de forma quantitativa para melhor gerenciamento 

deste serviço. 

8° Passo - A planilha orçamentaria com todos os materiais, mão de obra, despesas e etc, 

devidamente calculados com o valor correto de BDI, Leis sociais e Valor unitário.  

Resultados e Reflexões 
 

O estudo envolveu uma série de etapas até chegar ao diagnóstico. Foi necessário um 

acompanhamento da obra. 

Esta pesquisa foi realizada no município de Paracatu-MG, onde foram detectados 

problemas ocasionados devido à falta de planejamentos do edifício estudado. 

Dados sobre a obra mostrando os erros cometidos e aplicando a maneira correta de usar o 

planejamento para que no final se obtenha qualidade, economia de materiais sem estourar o 

orçamento anteriormente previsto. 

1° Passo  

Identificar tipo de empreendimento e qual padrão será construído. 

Padrão Médio, 05 apartamentos por andar, 02 quartos, 02 banheiros, 01 sala, 01 cozinha 

e lavanderia acoplada. 

2° Passo 

Descrever em uma planilha quais locais serão seus gastos e o valor de cada serviço 

orçado. 

 

Dados apresentados, do edifício Ribas: 

 

 Custo Terreno; R$ 130.000,00 

 Estrutural; R$ 60.000,00 

 Alvenaria; R$ 32.000,00 



 

 

 Fundação: R$25.000,00 

 Materiais; R$ 100.000,00 

 Mão de Obra; R$ 20.000,00 

 Gastos a Mais;  

 Eletricista; Bombeiro; Carpinteiro e etc. 

 Valor total; R$ 5.000,00 

 Impostos e Taxas: R$ 50.000,00 

 

A planilha abaixo mostra como fazer um resumo do valor a ser gasto e qual percentual de 

investimento de cada parte. 

 

Resumo 
  

   
Casa Tipo-B (114,41m2) 

  

   

Etapas / SubEtapas % Valor-R$ 

DESAPESAS TECNO-ADMINISTRATIVA 1,31% 340,00 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 0,77% 200,00 

SERVIÇOS PRELIMINARES 3,44% 893,63 

INFRA-ESTRUTURA 6,16% 1.600,75 

SUPER-ESTRUTURA 1,58% 411,67 

PROTEÇÃO 0,94% 245,17 

VEDAÇÃO 7,68% 1.994,88 

COBERTURA 18,15% 4.716,79 

INSTALAÇÕES ELETRICAS E TEFEFÔNICAS 5,00% 1.300,00 

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 5,35% 1.390,00 

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 2,51% 653,29 

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 8,85% 2.299,20 



 

 

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 5,67% 1.473,46 

REVESTIMENTO DE BEIRAIS E FORRO 5,36% 1.393,85 

PISOS INTERNOS / EXTERNOS 16,65% 4.325,06 

ESQUADRIAS DE FERRO 5,98% 1.553,74 

VIDROS 2,04% 531,18 

APARELHOS SANITÁRIOS 2,34% 608,99 

SERVIÇOS GERAIS 0,19% 50,00 

TOTAL 100,00% R$25.981,65  

Tabela 1 – Planilha de Resumo 

Fonte: Florencio, 2015. 

 

3° Passo 

Detalhamento da obra com seus respectivos valores e qual a porcentagem do serviço na 

obra. 

No Ribas esta parte detalhada do orçamento não foi criada. Abaixo apresento um modelo 

que poderá ser usado para se fazer esta parte de extrema importância e que demonstra 

claramente se a ideia sai do papel ou se muda-se os planos iniciais. 

É indispensável a realização deste estudo para qualquer obra a ser construída, pois dela 

você conseguirá determinar se terá economia ou prejuízos.   

A análise sintética é calculada através de da soma de duas ou mais contas analíticas 

(SIGE Cloud, 2016). 

 

Planilha Orçamentária Sintética 
        

         

Casa Tipo-B (114,41m2) 
     

Total R$-

R$/m2: 

25.981,

65 

         

227,09  

Agosto/2001 
  

Entrada 
Quantid

ade 
 Valores em Reais - R$ 

Discriminação % 
Uni

d 

Quantid

ade 
TOTAL 

C.Unitá

rio 
Parcial 

SemiT

otal 

TOTAL

-R$ 



 

 

DESAPESAS TECNO-ADMINISTRATIVA 
1,31

% 
            340,00 

Documentação Técno-Fiscal             140,00   

Despesas com Legalização   VB 1,00  1,00  75,00 75,00     

Taxas com ARTs   VB 1,00  1,00  65,00 65,00     

Despesas com Recursos de Apoio Administrativo             200,00   

Despesas c/Energia Elétrica   VB 1,00  1,00  80,00 80,00     

Despesas c/Plotagem e Xerox   VB 1,00  1,00  45,00 45,00     

Despesas com Transportes   VB 1,00  1,00  75,00 75,00     

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
0,77

% 
            200,00 

Fechamento da Obra             200,00   

Instalação do canteiro de obras   GB 1,00  1,00  200,00 200,00     

SERVIÇOS PRELIMINARES 
3,44

% 
            893,63 

Locação de Obra             136,01   

Locação de Obra   M2 114,41  114,41  1,19 136,01     

Formas de madeiras             757,62   

Formas de madeiras (convencional) Reap=5x   M2 90,00  90,00  8,42 757,62     

INFRA-ESTRUTURA 
6,16

% 
            1.600,75 

Fundação             806,05   

Brocas de concreto (d=20cm/0,035m³/m)   M 89,00  89,00  9,06 806,05     

Baldrames(10x30)cm             794,70   

Escavação manual   M3  4,58  4,58  4,55 20,84     

Apiloamento de fundo de valas   M2 15,20  15,20  2,32 35,32     

Armadura   KG 218,00  218,00  1,63 355,34     

Concreto fck=20 Mpa (Confeção + Lançamento)   M3 2,34  2,34  163,76 383,20     

SUPER-ESTRUTURA 
1,58

% 
            411,67 

Pilares (10x12)cm/Reforço no Respaldo da Alvenaria             411,67   

Armadura   KG 132,00  132,00  1,63 215,16     

Concreto fck=20 Mpa (Confecção + Lançamento)   M3 1,20  1,20  163,76 196,51     

PROTEÇÃO 
0,94

% 
            245,17 

Impermeabilização             245,17   

Impermeabilização c/pintura asfáltica 3demãos   M2 50,22  50,22  4,88 245,17     

VEDAÇÃO 
7,68

% 
            1.994,88 

Alvenaria de Vedação com Tijolos Furados             
1.916,8

8 
  

Alvenaria de Vedação Tijolos 6 furos 10x15x20cm   M2 245,00  245,00  7,82 1.916,88     

Vergas de Concreto Armado             78,00   

Vergas de Concreto Armado   M3 0,29  0,29  268,96 78,00     

COBERTURA 
18,15

% 
            4.716,79 



 

 

Estrutura de Suporte             
2.363,7

6 
  

Estrutura de madeira p/telhas cerâmicas (cambará ou 

cedrilho) 
  M2 159,80  159,80  14,79 2.363,76     

Telhas             
1.980,2

8 
  

Cobertura em telhas cerâmicas tipo Plan   M2 167,00  167,00  10,65 1.778,55     

Emboçamento de cumieira cerâmica Plan   M 18,50  18,50  10,90 201,73     

Funilaria             372,75   

Calhas em aço galvanizado   M 3,30  3,30  17,50 57,75     

Rufos em aço Galvanizado   M 35,00  35,00  9,00 315,00     

INSTALAÇÕES ELETRICAS E TEFEFÔNICAS 
5,00

% 
            1.300,00 

Instalaçoes Internas de Luz e Força             850,00   

Instalações de luz e força (Ver Lista de Materiais)   GB 1,00  1,00  850,00 850,00     

Mão de Obra             450,00   

Mão de Obra Instalações Elétricas   GB 1,00  1,00  450,00 450,00     

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
5,35

% 
            1.390,00 

Instalações Hidro-Sanitárias             940,00   

Instalações hidraulicas (Ver Lista de Materiais)   GB 1,00  1,00  940,00 940,00     

Mão de Obra             450,00   

Mão de Obra Instalações Hidráulicas   GB 1,00  1,00  450,00 450,00     

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 
2,51

% 
            653,29 

Sumidouro             179,86   

Sumidouro conforme detalhes de projeto   GB 1,00  1,00  179,86 179,86     

Fossa              371,37   

Fossa conforme detalhes de projeto   GB 1,00  1,00  371,37 371,37     

Caixas de Passagem em Alvenaria             102,05   

Caixas de Passagem em Alvenaria 60x60x60cm 

c/tij.maciços (inc.tampa/fundo) 
  UN 2,00  2,00  51,03 102,05     

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 
8,85

% 
            2.299,20 

Chapisco             340,88   

Chapisco s/sup.verticais argamassa ci+ar e=5mm 1:3   M2 292,30  292,30  1,17 340,88     

Massa única             
1.345,2

3 
  

Massa única argamassa mista ci+ca+ar e=20mm    M2 249,25  249,25  5,40 1.345,23     

Emboço             223,49   

Emboço empregando argamassa cal+areia 1:4+130Kg de 

cimento e=2,5cm 
  M2 32,00  32,00  6,98 223,49     

Azulejos             389,60   

Assent. Azulejos junta prumo s/cimento cola+rejunte   M2 32,00  32,00  12,18 389,60     

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 
5,67

% 
            1.473,46 



 

 

Chapisco             212,25   

Chapisco s/sup.verticais argamassa ci+ar e=5mm 1:3   M2 182,00  182,00  1,17 212,25     

Massa Única             982,27   

Massa única argamassa mista ci+ca+ar e=20mm    M2 182,00  182,00  5,40 982,27     

Detalhes              278,94   

Frisos em massa única   M 34,50  34,50  1,79 61,76     

Detalhe de massa única em relevo   M2 26,00  26,00  8,35 217,18     

REVESTIMENTO DE BEIRAIS E FORRO 
5,36

% 
            1.393,85 

Revestimento de Forro             
1.037,3

8 
  

Revestimento de forro de madeira   M2 72,00  72,00  14,41 1.037,38     

Testeira dos Beirais             356,48   

Colocação das testeiras de madeira nos beiras da cobertura   M 35,00  35,00  10,19 356,48     

PISOS INTERNOS / EXTERNOS 
16,65

% 
            4.325,06 

Aterro compactado             98,53   

Aterro compactado manualmente em camadas de 20cm   M3 59,00  59,00  1,67 98,53     

Lastro             202,13   

Lastro de brita compactado manual (espessura=5cm)   M3 7,35  7,35  27,50 202,13     

Contra-Piso de Concreto             
1.000,1

1 
  

Contra-Piso de Concreto (espessura = 6cm)   M2 111,00  111,00  9,01 1.000,11     

Cerâmica             
2.010,7

5 
  

Regularização de piso e=3cm   M2 105,00  105,00  6,92 726,60     

Assent. piso cerâmico PEI.4 sobre cimento cola   M2 105,00  105,00  12,23 1.284,15     

Rodapés e Soleiras             366,91   

Rodapés cerâmicos   M 58,70  58,70  4,32 253,45     

Soleiras de Granito   M 7,00  7,00  16,21 113,45     

Piso Rústico de Concreto             646,63   

Piso rústico de concreto fck=13,5MPa, ripado, 

espessura=7cm  
  M2 50,40  50,40  12,83 646,63     

ESQUADRIAS DE FERRO 
5,98

% 
            1.553,74 

Portas de Aço             
1.065,3

6 
  

Porta de ferro de correr 1,80x2,10m - P01   UN 3,00  3,00  196,38 589,14     

Porta de ferro de abrir 0,80x2,10m (completa)   UN 6,00  6,00  79,37 476,21     

Janelas de Aço             488,38   

Janelas Veneziana/Vidro  de correr 1,50x1,10m - J02   UN 3,00  3,00  88,49 265,46     

Janelas Vidro de correr 2,00x1,10m - J03   UN 1,00  1,00  83,25 83,25     

Janelas Maxi-Ar  0,80x0,60m - J01   UN 3,00  3,00  46,56 139,67     

VIDROS 
2,04

% 
            531,18 

Vidro Liso             499,50   



 

 

Colocação de vidro liso 3mm   M2 18,50  18,50  27,00 499,50     

Vidro Fantasia             31,68   

Colocação de vidro Mini Boreau   M2 1,44  1,44  22,00 31,68     

APARELHOS SANITÁRIOS 
2,34

% 
            608,99 

Bacia Sanitária             110,00   

Vaso sanitário (completo)   UN 2,00  2,00  55,00 110,00     

Lavatório de Louça             75,00   

Lavatório com sifão cromado   UN 2,00  2,00  37,50 75,00     

Elementos de Granito (cozinha/BWC)             279,28   

Bancada de cozinha Rosila Branco 1,80x0,70m (mármore 

sintético) ref 123706 
  UN 1,00  1,00  59,28 59,28     

Mesa de Granito de 0,60x1,70m (Cozinha)   UN 1,00  1,00  135,00 135,00     

Mesa de Granito de 0,65x0,80m (Churrasqueira)   UN 1,00  1,00  70,00 70,00     

Acabamento de Granito 0,15x0,85m (Churrasqueira)   UN 1,00  1,00  15,00 15,00     

Cubas de inox             75,00   

Cubas de inox p/cozinha (mat+mo)   UN 1,00  1,00  75,00 75,00     

Tanque de Louça             69,71   

Tanque de louça com coluna   UN 1,00  1,00  69,71 69,71     

SERVIÇOS GERAIS 
0,19

% 
            50,00 

Serviços Diversos             50,00   

Limpeza e entrega das unidades   GB 1,00  1,00  50,00 50,00     

                
25.981,6

5 

Tabela 2 – Planilha Orçamentaria Sintética 

Fonte: Florencio, 2015. 

 

Edifício Ribas será um prédio com 5 apartamentos em cada andar, sendo 3 pavimentos, 

onde se acrescentou 2 lajes do projeto arquitetônico inicial, seu uso será residencial.  

O valor de gasto da obra está previsto em R$ 1.500.000,00 e seu gasto até agora é R$ 

900.000,00, a porcentagem de materiais desperdiçados já consta 30% do total. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Tijolos 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Figura 3 – Gesso 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 
 

O edifício RIBAS por estar sendo construído sem nenhum planejamento e não possuir 

nenhuma estratégia de plano de negócio, demonstra que é uma obra sem nenhum planejamento, 

onde ocorre diversos erros e dentre eles os desperdícios de materiais bem como do dinheiro 

empregado.  

O edifício já está na fase de acabamento e mostra-se que não se conseguiu ter economia 

em nenhuma fase, o que poderia ser diferente relação ao que se poderia ter com um 

planejamento bem empregado, por estes e diversos motivos mostrados acima vemos que seu 

orçamento será comprometido, não gerando economia e nem lucro, levando mais de 6 anos para 

se ter o investimento feito na construção de volta. 

O percentual de desperdício pode chegar a 40% quando a obra estiver concluída. Este 

estudo serve para que outras pessoas, que pensam e vão construir vejam a importância e realizem 

o planejamento de maneira correta e seguindo todos os passos para que se possa ter lucro e 

retorno de investimento mais rápidos, além de uma economia significativa no valor final da obra.  

O planejamento é constituído por fases e muito trabalho, para que se obtenha o resultado 

programado é necessário uma equipe de funcionários treinados e uma preparação para lidar com 

todos os problemas envolvidos e que possam surgir. 

Figura 5 -  Concreto  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

Figura 4 – Formas 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 



 

 

O gerenciamento de cada passo resulta em um percentual de desperdícios menor e garanti 

maior qualidade da obra sem ter que realizar um novo investimento neste setor. 

Este estudo não fecha um ciclo, poderá servir de base para que outros estudantes possam 

usar fonte de informações e complementar ainda mais estes dados. 
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RESUMO: O presente trabalho vem apresentar o funcionamento de Britador de Mandíbulas que 

é um equipamento utilizado em empresas de mineração. È utilizado principalmente em britagens 

primárias e secundárias, possibilitando a fragmentação de material de grandes dimensões 

reduzindo-os para os processos seguintes. Muitas vezes o material alimenta outros moinhos na 

busca de granulometria menores. O britador de mandíbulas atende várias necessidades - desde 

rochas duras e abrasivas até vários materiais de reciclagem. Os britadores de mandíbulas em 

geral, como todos os maquinários que serão apresentados possuem vantagens e desvantagens. O 

britador de mandíbulas possui uma mandíbula móvel e outra fixa a móvel se movimenta em 

direção da sem movimento causando a britagem. Este movimento é possível através de um 

motor que integra o equipamento. A metodologia usada  foi pesquisas bibliográficas e a 

construção do britador pelos integrantes do grupo.  

Palavras-chave: Britador de mandíbulas, Mineração, Fragmentação, Cominuição 

ABSTRACT: His paper is presenting the operation of Jaw Crusher which is a device used in 

mining companies. It is mainly used in primary and secondary crushing plants, allowing the 

oversized material fragmentation reducing them to the following processes. Often the material 

feed mills in other smaller search particle size. The jaw crusher meets various needs - from hard 

and abrasive rock to various recycling materials. The jaw crushers in general, like all machines 

that will be presented have advantages and disadvantages. The jaw crusher has a movable jaw 

and a fixed mobile moves toward the movement without causing crushing. This movement is 

possible through an engine incorporating the equipment. 

 

Keywords: jaw crusher, mining, Fragmentation, Comminution. 
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INTRODUÇÃO 

 

    A busca por processos mais eficientes é uma constante nos setores de mineração. A 

otimização dos processos de fragmentação, do ponto de vista da produtividade, custos de 

investimento e operação, é um dos temas mais discutidos na indústria do setor mineral. Baseado 

em estudos, vimos que os circuitos de cominuição vem sendo os principais  consumidores de 

energia das plantas de processamento nas minerações. A etapa de britagem que é o nosso estudo 

em questão é  responsável pela redução granulométrica e adequação do tamanho de partícula aos 

processos de classificação subsequentes. Para a escolha da eficiência do equipamento é 

necessário analisar vários fatores como  características físicas dos minerais, a dureza, a 

abrasividade e a coesividade. De forma geral é necessário um profissional com conhecimento 

técnico aprofundado no processo.  

 

OBJETIVOS 

 

Realizar um estudo de como fabricar o Britador de Mandíbulas e mostrar funcionamento do 

mesmo, e diferencia-lo dos demais britadores.  Nosso objetivo com a fabricação deste britador 

foi mostrar as vantagens e desvantagens comparado outros modelos de britadores. E podemos 

destacar que suas vantagens são: Possui uma grande capacidade de trabalho (alimentação), custo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada foi baseada em levantamentos a partir de dados bibliográficos e 

projetos relacionados às atividades minerárias.  Aos dados bibliográficos foram agregadas 

informações obtidas em sites e fabricação do mesmo foi baseada através de vídeo aulas. 

Para a composição física do britador foi utilizado motor de máquina de lavar de 110 v 

com velocidade 1850 RPM, com potenciômetro regulando de 250 a 1850 rpm. Foram utilizadas 

chapas de aço de 13 mm para estrutura física geral do britador. Para a base do mesmo foi 

utilizado cantoneiras de viga I de 120 mm e para a fabricação dos dentes do foi utilizado a 

cantoneira de  viga I de 11 mm, polias e correias. 



 

 

Todo material utilizado foram reciclados adquiridos em oficinas e da casa dos integrantes 

do grupo. 

 

 

RESULTADOS 

 

Como resultado do nosso trabalho obtivemos o funcionamento correto do britador, 

observando que, a cominação é responsável pela granulometria do material  que dependera da 

abertura da mandíbula. Como nosso britador foi de fabricação caseira com objetivo acadêmico 

não conseguimos colocar material com dureza maior, quando fizemos o teste o mesmo veio a 

danificar soltando a solda.  

 

CONCLUSÃO  

 

Esse trabalho foi extrema importância para todos os integrantes do grupo, pois tivemos a 

oportunidade de fabricar o britador e coloca-lo em funcionamento. Com esta prática aprendemos 

que o modelo do britador vai variar de acordo com a granulometria e dureza do material a ser 

usado. 

Atrevés das pesquisas bibliográficas buscamos mais saber sobre outros britadores para 

compararmos as diferenças, as vantagens e desvantagens. 

Foi uma experiência gratificante, pois o conhecimento obtido vai engrandecer nosso aprendizado 

para o futuro mercado profissional. 
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RESUMO: Com o aumento significativo na incidência de anomalias nas edificações, este 

trabalho tem como finalidade mostrar a importância do conhecimento sobre as causas 

patológicas que mais ocorrem na alvenaria de vedação com blocos cerâmicos. Identificando 

quais são as patologias, e as causas para o surgimento, alem de serem analisadas, as mesmas 

foram classificadas e identificadas, com o objetivo de descobrir com que frequência elas ocorrem 

permitindo estabelecer medidas preventivas e corretivas. Através do estudo de caso, analises e da 

realização da entrevista, com profissionais da área da construção civil, foi possível observar a 

importância de fazer um diagnóstico correto, pois trabalhos de reparação feitos com diagnósticos 

distorcidos resultam em soluções incompletas, o que não elimina o problema, ou muitas vezes 

resulta no retorno do problema.  

 

Palavras-chave: Patologias; Alvenaria; Alvenaria de vedação 

 

ABSTRACT: With the significant increase in the incidence of anomalies in buildings, this work 

aims to show the importance of knowledge about the pathological causes that most occur in 

brick masonry with ceramic blocks. Identifying which are the pathologies, and the causes for the 

emergence, besides being analyzed, they were classified and identified, with the purpose of 

discovering how often they occur allowing to establish preventive and corrective measures. 

Through the case study, analysis and interviewing, with construction professionals, it was 

possible to observe the importance of making a correct diagnosis, since repair work done with 

distorted diagnoses results in incomplete solutions, which does not eliminate the Problem, or 

often results in the return of the problem. 
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A alvenaria é definida segundo Ramalho e Correa (2003) como um sistema construtivo 

bastante tradicional, utilizado desde o início da atividade humana para os mais variados fins. No 

início as construções eram grandes, às vezes muito pesadas e bastante espessas, ao longo dos 

anos ganharam novas formas e materiais, utilizando atualmente modelos vazados, que além de 

serem mais leves possuem menor custo.   

O tijolo permaneceu sendo o principal material utilizado na construção, porém no século 

XX, houve uma necessidade de substituir as paredes de alvenaria de pedra pela de tijolo simples, 

progredindo da pedra para a de tijolo, até chegar às paredes de blocos de concreto. Os blocos 

cerâmicos segundo Lima (2006), podem ter tamanhos e formas diferentes, variando desde a 

quantidade de furos (4, 6, 8 e 10) até na sua espessura, sendo elas de 8 cm, 10 cm, 15 cm e até 20 

cm, entre outras; podendo ser revestidas com algum tipo de proteção ou mesmo ficarem 

aparentes.  

Há dois tipos de alvenaria: de vedação e estrutural. O autor abaixo discorre sobra a 

alvenaria de vedação.   

Alvenarias de vedação são aquelas destinadas a compartimentar espaços, preenchendo 

os vãos de estruturas de concreto armado, aço ou outras estruturas. Assim sendo, devem 

suportar tão somente o peso próprio e cargas de utilização, como armários, rede de 

dormir e outros. Devem apresentar adequada resistência às cargas laterais estáticas e 

dinâmicas, advindas, por exemplo, da atuação do vento, impactos acidentais e outras. 

(THOMAZ, 2009, p. 2)   

 

Diferente da alvenaria estrutural, a alvenaria de vedação não é dimensionada para resistir 

às ações da sua própria estrutura, mas suportar seu próprio peso. Esta vedação protege a 

edificação dos agentes da natureza, como exemplo: chuva e vento. Além de dividir os ambientes 

internos e promover segurança e conforto com um sistema estruturado (Thomaz, 2001).  

Na alvenaria de vedação ocorrem patologias que são doenças ou anomalias que ocorrem 

nas edificações. Freqüentemente encontram-se bolor, descolamentos, infiltrações, 

trincas/fissuras e umidade. Entretanto o uso de materiais de qualidade usados na construção, a 

execução da obra e a manutenção da edificação são fatores importantes para o bom 

funcionamento das alvenarias durante a vida útil, diminuindo estas anomalias.   

Ainda segundo THOMAZ (2001) os problemas patológicos estão relacionados às fases do 

projeto, execução e na utilização da edificação. Na fase do projeto, os problemas patológicos 

podem ocorrer pela falta ou erro de execução de um projeto.  Na fase da execução, as anomalias 

podem acontecer pela falta de qualidade dos materiais, falta de controle durante a execução, e 



 

 

falta de mão de obra qualificada. E finalmente na fase de utilização, as patologias podem estar 

relacionadas a má utilização dos usuários, falta de manutenção, desgaste natural, fenômenos da 

natureza, entre outros. 

Objetivos 
 

Estudar as patologias da alvenaria de vedação com blocos cerâmicos.   

. 

Metodologia 
 

O trabalho foi desenvolvido e realizado na cidade de Cristalina – GO, o município de 

Cristalina está localizado na região do leste goiano e entorno do Distrito Federal, com o clima 

tropical de altitude. Sua população estimada para 1º de julho de 2015, era de 53.300 habitantes, 

de acordo com o IBGE.   

A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se em visitas de campo, e a realização de 

uma pequena entrevista. As visitas foram realizadas com a intenção de coletar dados e opiniões 

dos profissionais da área. As visitas foram realizadas em obras concluídas e em obras ainda em 

andamento. Lima (2008) diz que entrevista pode ser definida como um encontro entre duas ou 

mais pessoas, a fim de obter dados, informações, opiniões, posicionamento, depoimentos, 

avaliações, etc. sobre um determinado assunto ou tema, mediante uma conservação de natureza 

acadêmica e profissional.  

O método utilizado neste trabalho será a entrevista estruturada, que segundo Lima (2008) 

a entrevista estruturada se caracteriza pelo fato de que no momento da realização, o entrevistador 

e o entrevistado se orientam por um roteiro previamente elaborado. A entrevista se constitui de 

perguntas sobre a ocorrência de problemas patológicos nas alvenarias de vedação com blocos 

cerâmicos, possuindo questões objetivas e descritivas. A entrevista será direcionada a seis 

profissionais da construção civil, e após a coleta de dados, os mesmos serão tratados em formas 

de tabelas e gráficos.    

Resultados e Reflexões 
 



 

 

Durante o trabalho foram realizadas visitas de campo a fim de obter dados e realizar 

entrevistas com profissionais da área e pessoas envolvidas com as edificações. As visitas foram 

feitas em obras já concluídas e em obras que ainda estão em andamento.  

O objetivo principal da entrevista foi descobrir qual a incidência e as prováveis causas 

patológicas na alvenaria de vedação da cidade de Cristalina – GO, além da analise dos métodos 

corretivos usados pelos profissionais. E o nível de confiança destes profissionais no método 

executivo de alvenaria de vedação, com foco nos blocos cerâmicos. 

Questões como o tipo da edificação e qual etapa ela se encontra, também foi analisada. A 

entrevista foi feita com 6 profissionais da área da construção civil. Durante as entrevistas com os 

profissionais, foi encontrada uma grande resistência por boa parte dos profissionais em 

responder as perguntas. Pois muitos tinham receio quanto ao levar o nome da empresa ou até o 

próprio nome a público ao falar das patologias de suas edificações. Depois de coletado todas as 

informações, as mesmas foram tratados em forma de tabela e gráficos, que serão apresentados a 

seguir: 

As respostas foram analisadas através de gráficos, tabelas e discussões, os dados na 

figura 01 a seguir indicam o tipo das edificações.   

50%

16%

17%

17%
Residencial

Edifico de 2 
pavimentos

Edificio de 3 
pavimentos

Comercial

                                               
Figura 01 - Tipo de edificação Fonte: o autor. 

 

É possível visualizar na figura 01 que grande parte das obras analisadas foram 

residenciais comuns, totalizando 50% das obras visitadas. Ao todo foram três obras residenciais, 

duas obras de edifícios, sendo que uma com dois pavimentos, uma com três pavimentos e 

também uma obra de ponto comercial. Antes de começar a análise gráfica da questão dois, é 

importante fazer uma observação das respostas, que será dada em tabela, o motivo pelo qual 



 

 

escolheu executar a obra com o método executivo de alvenaria de vedação com blocos 

cerâmicos e o quantitativo de respostas. 

Os resultados podem ser vistos na tabela 1: 

Tabela 1 – Resultados da questão dois 

Motivo da escolha 

 

Respostas quantitativas 

Mais econômicos  3 

Mais acessível  2 

Fácil execução 1 

Rápida execução 1 

 

     

43%14%

14%

                                                                                 
Figura 02 – Por que escolheu a alvenaria de vedação com blocos cerâmicos Fonte: o autor 

 

Segundo dado da figura 02 nota-se que o preço dos blocos cerâmicos influencia muito na 

escolha deste método executivo, onde 43% dos entrevistados disseram que esse método é mais 

econômico que outros. Também ficou claro que por ser mais acessível o bloco cerâmico na 

região influenciam na escolha, 29% disseram que o bloco cerâmico é mais acessível, ou que é 

mais fácil de encontrar, por isso é o mais utilizado. Outras razões influenciaram na escolha deste 

método como, execução fácil e rápida, e melhor conforto térmico.     

67%

33%

                                  Figura 03 – 

Etapa da obra                                                                                                                                           Fonte: o autor 
 



 

 

A questão três que foram analisadas através da figura 20 nota-se que mais da metade das 

obras visitadas estavam concluídas, em cerca de 67%, já os 33% ainda estava em andamento. A 

questão quatro da entrevista refere-se a ocorrência de patologias, onde questiona os entrevistados 

sobre o surgimento dessas patologias em suas obras. 

A figura 04 a seguir mostra como é a alta incidência de patologias nas edificações, 83% 

confirmaram a ocorrência de patologias, e 17% afirmaram que não ocorreram patologias em suas 

obras. Segundo Verçoza (1991) o conhecimento sobre as patologias das edificações é 

indispensável em maior ou menor grau, para todos que trabalham na construção. 

83%

17%

                                         Figura 04 – 

Incidência  patologias                                                                                                                                    Fonte: o 

autor 
 

40%

20%

20%

                                           Figura 

05 – Patologias ocorridas                                                                                                                                  Fonte: o 

autor 
 

A figura 05 mostra que mais da metade das patologias ocorridas foram as trincas e 

fissuras, onde a mesma atingiu 40% do total. As outras três patologias que ficaram em segundo 

lugar são: bolor, eflorescência e infiltração, ambos corresponderam à porcentagem de 20% das 

patologias ocorridas. Thomaz (2010) afirma que as três patologias que mais ocorrem na 

alvenaria de vedação com blocos cerâmicos são as fissuras/tincas, bolor, eflorescência e 

infiltração.  



 

 

40%

20%

20%

                                                     
Figura 06 – Patologias ocorridas Fonte: o autor 

 

Analisando a questão 6 através da figura 06, pode notar que as maiores ocorrências de 

patologias foram detectadas na etapa de construção das coberturas: laje ou telhado, e durante a 

fase final da obra.  

83%

17%

Sim

Não

                                                 

Figura 07 – As patologias foram corrigidas. Fonte: o autor 

 

A figura 07 mostra que quase todas as patologias foram corrigidas, para ser mais exata 

83% delas, uma porcentagem bastante considerável, já os 17% das patologias não corrigidas, foi 

pela ausência da patologia nas edificações.  

Segundo Thomaz (1989) a existência de patologias nas edificações, o edifício perde valor 

de venda, coloca os usuários em risco, e ainda pode afetar a saúde dos moradores. Talvez essa 

seja a explicação da grande porcentagem das patologias corrigidas. 

Durante as visitas e entrevistas ficou claro que existe uma grande preocupação em  



 

 

recuperar as edificações das patologias, sendo que a edificação perde valor e ainda denigrem a 

imagem da empresa ou construtor. Mesmo quando as patologias não foram corrigidas existiu 

uma preocupação em camuflar-la, alguns dos construtores ainda usam o método de maquiar para 

repassar a edificação para o proprietário, o que irá gerar custos aos usuários no futuro. 

20%

20%

40%

20%

Hipoclorito de sódio

Pintura refeita

Selante elástico

Argamassa

                             Figura 08 – Método utilizado na correção das patologias                                                                                    

Fonte: o autor 

 

Analisando a questão oito, nota-se que a maioria dos métodos de correção foram feitos 

com selante elástico, material acrílico que tem a capacidade de deformar absorvendo as tensões.  

O selante elástico foi o método mais usado pelo fato de que também pode ser utilizado na 

reparação de trincas e fissuras, que são as patologias mais ocorridas. De acordo com o fabricante 

o selante elástico é indicado somente para fissuras superficiais.  

Em segundo lugar o método utilizado foi o hipoclorito de sódio, conhecido popularmente 

com água sanitária, produto com alto poder de eliminar mofos. Outro método utilizado foi a 

retirada da pintura danificada, e refazer  a pintura da área afetada.  

Segundo Thomaz (1990) antes de iniciar a nova pintura é necessário fazer a limpeza da 

superfície escovando à mesma e aplicando uma solução clorídrica a 10%. 



 

 

83%

17%

Sim

Não sei

                                                          
Figura 09 – As correções fora eficazes                                                                                                                            

Fonte: o autor 

 

Nota-se que na figura 26, 83% dos entrevistados acham que as correções foram eficazes, 

e 17% não souberam dizer. Cechinel e colaboradores (2007) afirmam que a recuperação das 

patologias é baseada em diagnósticos distorcidos, o que acaba gerando soluções incompletas e 

não eficazes, o resultado disso é que essas correções não eliminam as reais causas patológicas, 

provocando na maioria das vezes o retorno do problema. 

O que foi observado durante as visitas de campo é que em alguns casos as patologias são 

corrigidas superficialmente, porém as causas continuam. E o resultado é que podem ate 

conseguir anular ou esconder as patologias, mas as causas continuam influenciando no retorno, 

ou até no surgimento de novas patologias.   

Fazendo uma observação da questão 10, onde se pergunta aos entrevistados, o porque dá 

ocorrência das patologias na alvenaria de vedação, nota-se a variedade de opiniões. Onde será 

tratado em forma tabela, como poderá ser visto na tabela 2. 

Tabela 2 – Resultado da questão 10 

Causas 

 

 Respostas quantitativas  

 

Falta de impermeabilização 

 

2 

  



 

 

Sobrecarga na estrutura 1 

 

Falta de supervisão 

 

1 

 

Material de baixa qualidade 

 

1 

Fonte: o autor 

 

De acordo com os resultados obtidos a falta de impermeabilização e erros de projetos são 

grandes causadores das patologias nas obras. Outras possíveis causas foram às sobrecargas na 

estrutura, a falta de supervisão dos serviços e materiais de baixa qualidade também são indicados 

como as possíveis causas dessas patologias. 

 

86%

14%

Sim

Não sabe

                                                           
Figura 10 – Confiança dos entrevistados na alvenaria de vedação                                                                         

Fonte: o autor 

 

Apesar de todas as patologias, a alvenaria de vedação com blocos cerâmicos é muito 

aceito pelos profissionais da construção civil. Na figura 10 nota-se bem isso, analisando vemos 

que 86% dos entrevistados confiam neste método de construção, e 14% não souberam responder.  

Fica bem claro que os profissionais concordam que a falta de mão de obra qualificada 

contribui muito para o surgimento de patologias. 

 

Considerações Finais 

 



 

 

Ficou claro pela pesquisa que as fissuras e trincas são os problemas patológicos que mais 

ocorreram na alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, responsável por mais da metade das 

patologias ocorridas. E durante a entrevista também ficou nítido que as principais causas da 

ocorrência dessas patologias são: erro de projeto, a ausência de impermeabilização, sobrecarga 

na estrutura, falta de mão de obra qualificada, falta de supervisão na obra, materiais de pouca 

qualidade. Porém, foi possível descobrir os métodos mais indicados para a correção dessas 

patologias, como o uso de selante elástico, refazer a pintura, e o uso de hipoclorito de sódio, 

popularmente chamado de água sanitária.  

.  
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OTIMIZAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DO SOFTWARE EBERICK 
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RESUMO: A importância dos programas computacionais na engenharia civil está cada dia 

maior e por esse motivo é fundamental o conhecimento dos softwares e sua correta 

manipulação. A confecção de um projeto econômico está intimamente ligada à forma como o 

profissional configura o software. Este trabalho compara um projeto estrutural feito com as 

configurações padrões e outro feito com as configurações otimizadas do software Eberick. O 

presente trabalho foi realizado fazendo os dois projetos com todas as suas características 

idênticas, e posteriormente um dos projetos teve suas configurações analisadas e otimizadas, 

após isso os dois projetos foram processados, e os resultados comparados, buscando obter 

uma maior eficiência e redução nos gastos dos materiais. 

 

Palavras-chave: Software, Eberick, Otimização 

 

ABSTRACT: As time goes by, the relevance of computer programs in civil 

engineering is increasing significantly, which means proper software knowledge and 

handling is essential. Being able to execute an economically viable project is closely 

related to how the professional in charge configures the software. With that in mind, 

this study consisted of comparing a structural project that used the default Eberick 

software settings to another one that used optimized settings. In order to eliminate 

confounding variables, the study was set up with identical projects, then one of the 

projects settings were analyzed and subsequently optimized. After implementing the 

changes and processing both projects, the results were compared in an attempt to 

determine how to achieve greater efficiency and lower material costs. 
 

Keywords: Software, Eberick, Optimization 

INTRODUÇÃO 

 

Com a evolução e o desenvolvimento da informática surgem cada vez mais programas 

computacionais voltados para a engenharia civil que ajudam e facilitam as nossas vidas. Com 

a grande demanda por projetos e com os prazos cada dia menores para realizar o cálculo e o 
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detalhamento dos projetos estruturais, essa evolução é um grande aliado dos profissionais da 

engenharia que buscam se posicionar em um mercado cada vez mais competitivo. Para saber 

tirar o melhor proveito do que a evolução tecnológica pode nos oferecer, é fundamental 

conhecer o funcionamento dos softwares e saber utilizá-los com segurança. 

 

Atualmente, todas as etapas presentes no projeto de um edifício, desde o lançamento 

dos dados, passando pela análise estrutural, dimensionamento e detalhamento dos 

elementos, até a impressão de desenhos, de alguma forma, são influenciadas pela 

rapidez e precisão que a informática proporciona (KIMURA, 2007, p. 24). 

 

Esses programas aliados a um bom uso e conhecimento técnico formam uma 

ferramenta fundamental para o engenheiro se destacar na área de projetos. Segundo Mariano 

(2014) é importante lembrar que a informática veio para auxiliar o engenheiro, tornando mais 

práticas as atividades desenvolvidas no seu dia a dia, e não deve jamais substituí-lo. 

Cabe ao engenheiro que quer se destacar saber utilizar as ferramentas que tem a sua 

disposição a fim de conceber um projeto seguro e econômico que atenda aos anseios do 

cliente e respeite as normas vigentes. 

O AltoQi Eberick é um dos programas que mais se destacam no mercado de softwares 

voltados para a engenharia estrutural. 

 

[...] trata-se de um programa diferenciado, com diversos recursos que proporcionam 

alta produtividade na elaboração dos projetos e no estudo de diferentes soluções para 

um mesmo projeto. (ALTOQI, 2016). 

 

A escolha do programa Eberick para esse trabalho se deu devido à grande 

popularidade desse software no meio dos profissionais da engenharia estrutural, além de ser 

um programa de notável qualidade e reconhecimento. 

Objetivos 
 

Objetivo Geral 

 

Verificar se é possível fazer um projeto mais econômico otimizando as configurações 

padrões do programa Eberick. 

Objetivos Específicos 



 

 

 Comparar as discrepâncias encontradas nos resultados do projeto feito com as 

configurações padrões e no feito com as configurações otimizadas; 

 Verificar se com a otimização dos parâmetros do Eberick há uma redução no volume 

de concreto e/ou aço utilizado nas peças estruturais; 

 Comparar o custo com materiais nos dois projetos. 

Metodologia 

Materiais e Métodos 

 

Projeto Arquitetônico 

 

Para a realização da análise comparativa entre os dois projetos, sendo um com as 

configurações padrões e outro com as configurações otimizadas do software Eberick, 

primeiramente foi feito o projeto arquitetônico no software AutoCAD. O projeto realizado 

para essa comparação contempla um pavimento térreo e três pavimentos tipo, sendo cada 

pavimento com área construída de 98,90 m², totalizando 395,60 m² nos quatro pavimentos. A 

figura 1 mostra as plantas baixas dos pavimentos térreo e tipo, na figura 2 é mostrada a 

representação do corte “AA” e da fachada, já a figura 3 traz o corte “BB”. 

Composição do Pavimento Térreo: 

 Recepção 

 Banheiro masculino 

 Banheiro feminino 

 Copa 

 Salas para escritórios 

 

 

Composição do Pavimento Tipo (X3): 

 Recepção 

 Banheiro masculino 

 Banheiro feminino 

 Copa 

 Salas para escritórios 



 

 

 

 

Figura 54: Planta Baixa Térreo e Pavimento Tipo. 

Fonte: O autor. 

 

 

Figura 55: Corte "AA" e Fachada. 

Fonte: O autor. 



 

 

 

Figura 56: Corte "BB". 

Fonte: O autor. 

Lançamento Estrutural 

 

Quando se inicia um novo projeto no Eberick é mostrada a janela Pavimentos, como 

na figura 4 a seguir, é nesta janela onde são inseridas as informações iniciais a respeito do 

projeto, como nome do pavimento, altura, quantidade de pavimentos e nível dos pavimentos. 

Após preencher essa janela, seguiu-se para a próxima etapa. 

 

Figura 57: Janela de inserção dos pavimentos. 

Fonte: O autor. 



 

 

Antes de iniciar o lançamento estrutural é necessário definir as características dos 

materiais que serão utilizados na estrutura, características estas que serão comuns aos dois 

casos comparados neste trabalho. A janela Materiais e Durabilidade (figura 5) permite a 

escolha dos materiais por pavimentos e por elementos. É possível ainda definir as 

características do local onde será construída a estrutura, como por exemplo, a umidade 

relativa do ar e a classe de agressividade ambiental do local, que neste caso foi moderada. 

Após isso se definiu os cobrimentos e classe do concreto utilizado, de acordo a NBR 6118 

(ABNT, 2014). 

 

Figura 58: Configuração das características dos materiais para cada elemento. 

Fonte: O autor. 

O próximo passo foi a importação da planta de arquitetura para o software Eberick, 

como é mostrado na figura 6, esta etapa é fundamental para o projeto, pois é baseado na 

arquitetura que é feito o lançamento estrutural de todos os elementos que irá compor a 

estrutura.  

Sendo assim é importante se atentar para a escala do desenho ao se inserir a planta de 

arquitetura no software, pois um erro de escala resulta em uma situação de projeto errônea. 

De acordo com Koerich (2009, p.41): 

 

O arquivo de arquitetura precisa ser totalmente modificado para ser utilizado no 

projeto, uma vez que possui elementos de desenho desnecessários ao projeto 

estrutural, está em uma escala qualquer e a uma distância desconhecida da origem. 

 



 

 

 

Figura 59: Importação da arquitetura. 

Fonte: O autor. 

Para que a comparação dos dois projetos fosse mais precisa, o lançamento foi idêntico 

para os dois casos, tanto na quantidade de pilares e de vigas quanto na disposição e 

dimensões. 

Os pilares foram dispostos de maneira a se ter uma melhor distribuição dos esforços 

usando o lado de maior inércia dos mesmos virados para os maiores vãos, sempre que 

possível, como é visto na figura 7.  

 

Figura 60: Lançamento dos pilares. 

Fonte: O autor. 

 

As vigas foram lançadas de acordo com a disposição das paredes na arquitetura, para 

que possam receber os esforços transmitidos pelas paredes e transferir para os pilares, como 

exposto na figura 8. 



 

 

 

Figura 61: Lançamento das vigas. 

Fonte: O autor. 

 

Após as vigas, foram lançadas as escadas de acordo com o projeto arquitetônico, 

respeitando o número e a largura dos degraus, posteriormente as lajes foram lançadas 

considerando a direção das vigotas paralelas aos menores vãos entre as vigas, a figura 9 

mostra o resultado desses lançamentos.  

 

Figura 62: Croqui com todos os elementos lançados. 

Fonte: O autor. 

Depois de lançados todos os elementos e configuradas as cargas acidentais e de 

revestimento, que foram respectivamente de 200 kgf/m² e 50 kgf/m², de acordo com a NBR 

6120 (ABNT, 1980), o croqui foi copiado para todos os demais pavimentos formando assim o 

pórtico completo, como pode ser visualizado nas imagens em 3d da figura 10. 



 

 

 

Figura 63: Pórtico 3D. Fonte: O autor. 

Feito o lançamento e as configurações iniciais, um dos modelos já está pronto para ser 

processado, com todas as configurações padrões, para posterior análise dos resultados. 

 

Otimização das Configurações 

 

Iniciando a otimização dos parâmetros pela janela de análise, foi possível verificar 

que nas configurações das ações para os itens combinação vertical de cálculo e combinação 

vertical característica o programa por padrão vem considerando uma majoração dos esforços 

referente a reservatórios de água, que no projeto em questão não existirá, depois de constatado 

isso, este fator foi retirado da combinação como mostrado na figura 11.  

 

Figura 64: a) Janela análise antes da otimização das combinações. b) Janela análise depois da 

otimização das combinações. Fonte: O autor. 



 

 

Ainda na janela de análise foi modificada a configuração redução na torção para os 

pilares que vem como padrão em 0% e a norma NBR 6118 (ABNT, 2014) no seu item 

17.5.1.2 permite aumentar essa redução para até 30%, a figura 12 mostra essa alteração. 

 

Figura 65: a) Janela análise antes da otimização da redução na torção para os pilares. b) Janela 

análise depois da otimização redução na torção para os pilares. Fonte: O autor. 

 

Seguindo para a janela de ações dos ventos foi verificado que o programa quando não 

configurado vem com a velocidade do vento definida em 42 m/s, no projeto em questão foi 

considerado que a implantação do mesmo acontecerá na cidade de Paracatu-MG, como 

mostra a figura 13. Sendo assim a velocidade correta do vento é de 35 m/s, segundo o mapa 

de isopletas da figura 14. 

 

Figura 66: a) Janela de Configuração do vento antes da otimização. b) Janela de Configuração do vento depois 

da otimização. Fonte: O autor. 

 



 

 

 
Figura 67: Mapa de Isopletas 

Fonte: O autor. 

 

No momento do lançamento das vigas foi possível notar que por padrão as mesmas 

são lançadas considerando um vínculo totalmente engastado entre as vigas e os pilares. De 

acordo com Pereira (2015) em estruturas de concreto armado após a sua construção não é 

possível garantir 100% da sua rigidez na ligação entre os elementos, pois sempre irá existir 

certa deformação e fissuração do elemento. Sendo assim, pode-se considerar uma 

redistribuição de esforços devido a este efeito isso foi feito modificando a vinculação entre as 

vigas e os pilares de engastado para nós semirrígidos, como mostrada na figura 15. 

 

Figura 68: a) Antes da aplicação de nós semirrígidos. b) Depois da aplicação de nós semirrígidos. 

Fonte: O autor. 

 

Depois de finalizadas as etapas de otimização das configurações, os dois projetos 

foram processados e calculados, com isso, foi gerada a lista de resumo dos materiais para os 



 

 

dois tipos de projetos comparados, com as configurações padrões e com as configurações 

otimizadas. Agora se tem início a análise dos resultados encontrados. 

Resultados e Reflexões 

 

Com os dois projetos concluídos realizaram-se as comparações tendo como base o 

quantitativo de materiais gastos em cada um dos projetos, assim foi possível verificar que as 

modificações realizadas nos parâmetros do software trouxeram uma redução total de 8,94% 

no peso do aço. 

As vigas foram às peças estruturais que obtiveram a maior redução no peso do aço, 

que foi da ordem de 245,80 kg, seguido pelas fundações com redução de 160,00 kg, e em 

sequência pelas escadas com redução de 15,80 kg. No caso dos pilares é notável um aumento 

no peso total, mas analisando o peso dos pilares é visto que houve uma redução no peso do 

aço CA50 que engloba as barras de aço com maior bitola, e um aumento no aço CA60 que 

engloba os aços de menor de diâmetro. Isso pode ser considerado bom, pois os aços com 

maior diâmetro exigem mais mão de obra para serem utilizados, além de serem mais pesados. 

A grande redução de aço nas vigas pode ser explicada pela otimização dos fatores de 

combinação, e pela mudança no vínculo entre vigas e pilares passando de engastado para nós 

semirrígidos, na figura 16 é possível ver a redução nos momentos fletores da viga V1 em cada 

um dos projetos. Essa redução se deve ao fato da diminuição do carregamento e do alivio dos 

momentos fletores, ocasionados pela otimização. 

 

Figura 696: a) Momentos fletores projeto padrão. b) Momentos fletores projeto otimizado. 

Fonte: O autor. 



 

 

 

A grande redução no peso do aço empregado na fundação do prédio se deve 

principalmente a otimização das combinações de cálculo, que como pode ser visto na figura 

17 acarretou em uma diminuição de 1,91 toneladas, somente na sapata 1. 

 

Figura 17: a) Cargas da sapata 1 no projeto padrão. b) Cargas da sapata 1 no projeto otimizado. 

Fonte: O autor. 

 

Em relação ao volume de concreto utilizado na estrutura, os resultados como já era de 

se esperar, não foram tão significativos, uma vez que a maioria das peças estruturais foram 

pré dimensionadas com dimensões idênticas para os dois projetos, ainda assim houve uma 

redução no volume de concreto empregado nas fundações do prédio, está foi a única peça que 

não foi pré dimensionada, ficando a cargo do software a determinação das suas dimensões, 

que no projeto otimizado mostrou uma redução de 1,80 m³ de concreto. 

Assim como ocorreu com o concreto, a redução da área das formas foi pequena, 

devido ao mesmo motivo do concreto (as dimensões idênticas para a maioria dos elementos 

Após a execução de uma planilha orçamentária para cada um dos projetos, foi 

verificado uma redução no custo do projeto otimizado, consequência das alterações das 

configurações, a redução ficou próxima de 4 mil reais, o que representa uma economia de 

3,1% em relação ao projeto padrão. 

Considerações Finais 
 



 

 

Este trabalho mostrou que os softwares são apenas um auxílio para o engenheiro, e nunca 

o contrário, é evidente que um software nunca irá substituir o trabalho de um engenheiro, 

mais pode e deve ser um aliado do profissional nos dias atuais, para que se consiga o máximo 

de segurança, eficiência, qualidade e economia. 
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APÊNDICE  

Apêndice A - Planilha Orçamentária, Projeto Padrão. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTRUTURA DE CONCRETO 

PROJETO PADRÃO FONTE: SETOP 06/2016 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
UNID

. 
 QUANT.  PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)  

1   AÇO         

1.1 ARM-AÇO-005 Aço CA-50, <=12,5 mm, dobrado e cortado kg  3.043,50            7,36      22.400,16  

1.5 ARM-AÇO-010 Aço CA-50, >12,5 mm, dobrado e cortado kg     826,10            7,17        5.923,14  

1.6 ARM-AÇO-015 Aço CA-60, dobrado e cortado kg     821,60            7,33        6.022,33  

         Subtotal Item 1:      34.345,63  

2   CONCRETO         

2.1 EST-CON-115 
Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, 

lançamento, adensamento. 
m³     100,00        404,48      40.448,00  

         Subtotal Item 2:      40.448,00  

3   FORMAS         

3.1 EST-FOR-010 
Forma e desforma de compensado resinado 

espessura 10 mm 
m²     783,10          63,52      49.742,51  

         Subtotal Item 2:      49.742,51  

Custo Total:   124.536,14  

 

Apêndice B - Planilha Orçamentária, Projeto Otimizado. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTRUTURA DE CONCRETO 

PROJETO OTIMIZADO FONTE: SETOP 06/2016 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  
PR. 

UNIT.(R$) 
VALOR (R$) 

1   AÇO         

1.1 ARM-AÇO-005 Aço CA-50, <=12,5 mm, dobrado e cortado kg     2.942,40            7,36      21.656,06  

1.5 ARM-AÇO-010 Aço CA-50, >12,5 mm, dobrado e cortado kg        469,10            7,17        3.363,45  

1.6 ARM-AÇO-015 Aço CA-60, dobrado e cortado kg        859,90            7,33        6.303,07  

         Subtotal Item 1:      31.322,58  

2   CONCRETO         

2.1 EST-CON-115 
Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, 

lançamento, adensamento. 
m³          98,20        404,48      39.719,94  

         Subtotal Item 2:      39.719,94  

3   FORMAS         

3.1 EST-FOR-010 
Forma e desforma de compensado resinado 

espessura 10 mm 
m²        782,30          63,52      49.691,70  

         Subtotal Item 2:      49.691,70  

Custo Total:  120.734,21  
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RESUMO: Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento 

para utilização com segurança e autonomia dos espaços. O presente trabalho teve como 

objetivo verificar a acessibilidade da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 

de Paracatu, MG. Para isso foram realizados levantamentos com a finalidade de verificar as 

dimensões dos ambientes e possíveis obstáculos. Foram realizados ainda questionários com os 

funcionários da Instituição e com os pais ou responsáveis dos alunos para analisar a visão de 

acessibilidade dos mesmos, onde foram identificadas as maiores necessidades de adaptações. 

Percebeu-se que apesar de haver ambientes que atendem a norma, são necessárias adaptações 

para melhor atender os alunos e profissionais da Instituição. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade, NBR 9050, APAE 

 

ABSTRACT: Accessibility is the possibility and condition of reach, perception and 

understanding for use with security and space autonomy. The present study had as objective 

to verify the accessibility of the Association of Parents and Friends of the Exceptional 

(APAE) of Paracatu, MG. For this purpose, surveys were carried out in order to verify the 

dimensions of the environments and possible obstacles. In addition, questionnaires were 

carried out with the institution's employees and with the parents or guardians of the students 

to analyze the accessibility vision of the students, where the greatest adaptation needs were 

identified. It was noticed that although there are environments that meet the norm, adaptations 

are necessary to better meet the students and professionals of the institution.                         

 

Key words: Accessibility, NBR 9050, APAE. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento 

para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 

urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus 

sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, 

de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 

pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida (ABNT, 2015,p.2). 
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As primeiras discussões sobre acessibilidade tiveram início nos Estados Unidos, na 

metade de 1973, com a origem da Lei de Reabilitação. Essa lei deu início às adaptações em 

escolas e locais de trabalho. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial e final da guerra do 

Vietnã, muitos soldados, que voltavam como heróis, estavam mutilados ou com outras 

seqüelas físicas e necessitavam de um ambiente que os recebesse de forma adequada para o 

processo de reinclusão social (CASTRO, 2013). 

Para promover a atenção integral à pessoa com deficiência, prioritariamente aquela 

com deficiência intelectual e múltipla. Nasceu em 1954, no Rio de Janeiro a APAE - 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Caracteriza-se por ser uma organização 

social A Rede APAE destaca-se por seu pioneirismo e capilaridade, estando presente, 

atualmente, em mais de 2 mil municípios em todo o território nacional. Tendo como missão 

promover e articular ações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e representar o 

movimento perante os organismos nacionais e internacionais, para a melhoria da qualidade 

dos serviços prestados pelas APAEs, na perspectiva da inclusão social de seus usuários. Em 

Paracatu ela foi fundada em 24 de agosto de 1977 (APAE BRASIL, 2016). 

Conhecer a realidade na qual se quer atuar é uma etapa fundamental para o processo 

de planejamento para identificar as condições e características dessa realidade e saber quais os 

problemas e as possibilidades para ações de enfrentamento. 

Uma das funções dos engenheiros civis e arquitetos é proporcionar acessibilidade 

adequada ao elaborar projetos, buscando a inclusão social de todos. 

Entretanto, esse estudo irá oferecer uma nova visão, observando que a acessibilidade 

não deve se restringir. Mas, precisa alcançar todas as situações e lugares. Buscando melhorias 

e garantia de acessibilidade para os PCDs, eliminando barreiras e outros obstáculos que 

possivelmente dificultariam o direito de ir e vir dessas pessoas num espaço direcionado a elas. 

Os profissionais de engenharia e arquitetura têm um poder e uma grande 

responsabilidade em suas mãos. Assim, é preciso considerar a necessidade de identificar e 

analisar as possíveis propostas de intervenção e contribuição da Engenharia Civil na garantia 

do direito da acessibilidade. 

A APAE acolhe aproximadamente 400 alunos e fornece á eles atenção integral, 

prioritariamente aqueles com deficiência intelectual e múltipla. Por isso, se faz necessária 

acessibilidade arquitetônica nesse espaço, eliminando dificuldades ou transtornos. Tendo um 



 

 

espaço acessível como pede a norma, os alunos e profissionais poderão realizar suas 

atividades com maior conforto, contribuindo para o uso universal do espaço. 

Pela sua relevância e viabilidade, poderá ter importância para a história da APAE e 

para o município de Paracatu/MG, um estudo de acessibilidade tendo uma contribuição 

pessoal, acadêmica, institucional e social para formação acadêmica. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Verificar se os prédios da APAE/PARACATU obedecem à norma NBR 9050 

(ABNT, 2015). 

 

Objetivos Específicos 

 

• Detectar os problemas de acessibilidade que afetam as pessoas com 

mobilidade reduzida na APAE/PARACATU. 

• Propor medidas para melhor atender as pessoas com mobilidade reduzida, 

tendo como base as normas técnicas sobre acessibilidade. 

 

Metodologia 

 

Área de estudo 

 

Este estudo foi elaborado na APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) 

que atende a 400 alunos matriculados, divididos em dois turnos matutinos e vespertinos da 

cidade de Paracatu.  

Segundo o Censo Demográfico 2010 (IBGE 2010), a cidade tem 84.718 habitantes e 

uma área de unidade territorial de 8.229,592 km².  



 

 

 

 

                                      Figura 70 - Mapa de Minas Gerais localizando a cidade Paracatu 

 

Materiais e métodos 

 

Foi feita a visita ao local, a fim de obter a autorização para realização das atividades 

no mesmo. Após obter a autorização da Instituição, começou o estudo. Este estudo foi 

dividido em etapas. 

A primeira visita aconteceu com o intuito de conhecer o local, abrangendo todas as 

áreas da APAE/PARACATU. Conhecendo, salas de aula, diretoria, cozinha, refeitórios, áreas 

destinadas ao esporte etc... 

Após conhecer todo o local, foram realizadas visitas periódicas com registro 

fotográfico observando a acessibilidade do espaço. Foi feita medições de todas as áreas que 

precisam estar acessíveis para melhor deslocamento dos alunos. E também foi verificada a 

inclinação das rampas com o aplicativo inclinômetro. 

Depois de analisar cada ambiente e anotar suas medidas, foi feito a verificação de 

acordo com a norma ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos. Assim, foi verificado se o prédio da APAE/PARACATU obedece à 

norma. 

Foram realizadas entrevistas com os pais dos alunos e profissionais. Com o intuito de 

conhecer o ponto de vista dessas pessoas. Se de acordo com a visão e conhecimento de 

acessibilidade que elas possuem, serão necessárias modificações ou adaptações.  

Finalmente, com as informações levantadas e analisadas, foram propostas melhorias, 

caso sejam necessárias, para melhor acessibilidade do local.  Segue anexado ao projeto o 

formulário de perguntas utilizado na entrevista.  



 

 

Resultados e Reflexões 

 

Este estudo se deu entre os meses de junho e setembro de 2016, na qual foi feita a visita à 

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paracatu-MG, conhecendo salas 

de aula, diretoria, cozinha, refeitórios, áreas destinadas ao esporte etc... 

 

Rampas 

 

Inicialmente foram verificadas as rampas que dão acesso as salas de aulas, refeitório, 

quadra de esportes, piscina e área de equoterapia. 

 

Sinalização das Rampas 

 

Após identificar cada rampa, observou-se que há ausência de sinalizações horizontais 

(figura 02). 

 

 
Figura 71 - Rampas de Acesso A) Rampa acesso a salas; B) Rampa de acesso à quadra; C) Rampa de acesso a 

equoterapia D) Rampa de acesso à piscina Fonte: O autor 

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015) a indicação de acessibilidade nas edificações, no 

mobiliário, nos espaços e nos equipamentos urbanos deve ser feita por meio do símbolo 

internacional de acesso - SIA. A representação do símbolo internacional de acesso consiste 

em um pictograma branco sobre fundo azul (figura 03). 

 



 

 

 

Figura 72 - Símbolo internacional de acesso  

Fonte: ABNT, 2015 

 

Este símbolo pode, opcionalmente, ser representado em branco e preto (pictograma 

branco sobre fundo preto ou pictograma preto sobre fundo branco), e deve estar sempre 

voltado para o lado direito. Nenhuma modificação, estilização ou adição deve ser feita a estes 

símbolos. Este símbolo é destinado a sinalizar os locais acessíveis. 

 

Inclinação das Rampas 

 

Ao analisar as rampas externas de acesso verificou-se que a rampa de acesso as salas 

de aulas possui 3% de inclinação, a rampa de acesso a piscina possui 13% de inclinação, 1.38 

m de largura, a rampa de acesso a quadra de esportes, possui inclinação de 10%, 1.60 m de 

largura e por fim a rampa de acesso a equoterapia, que possui 26% de inclinação, 1.65 m de 

largura (figura 04). 

Verificando-se que a largura das mesmas atende a norma, observou-se que a 

inclinação das rampas, possui irregularidades conforme solicita a norma NBR 9050 (ABNT, 

2015) que em relação à inclinação de rampas externas não podem exceder 3% no sentido 

transversal e sua largura deverá ter no mínimo 1,20 m. 

 

Figura 73 - Inclinação das Rampas  



 

 

A) Inclinação da rampa de acesso à piscina; B) Inclinação da rampa de acesso à quadra; C) Inclinação 

rampa de acesso a equoterapia. 

B)  Fonte: O Autor 

 

Considerando a rampa interna que dá acesso ao refeitório, pode-se perceber que possui 12% de 

inclinação e 1,30 m de largura (figura 05). 

 

Figura 74 - Inclinação da Rampa de Acesso ao Refeitório  

Fonte: O Autor 

 Portanto, a largura da rampa atende à norma, a inclinação da rampa de acesso ao 

refeitório não está adequada. Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015) a inclinação transversal 

não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em rampas externas. 

 

Corrimãos das Rampas 

 

 Foi observado se os corrimãos presentes nas rampas atendiam à norma. Pode-se 

perceber que apenas duas rampas possuíam corrimãos. A rampa que dá acesso ao refeitório, que possui 

corrimão de apenas um lado com 0.78 cm de altura (figura 6A). E a rampa que dá acesso a equoterapia, que 

possui corrimão de ambos os lados com 0.78 cm de altura também (figura 6B). 

 

Figura 75 - Rampas com corrimão 

 A) Rampa de acesso ao refeitório B) Rampa de acesso a equoterapia  

Fonte: O Autor 



 

 

De acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015) os corrimãos devem ser instalados em 

rampas e escadas, em ambos os lados, a 0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da face superior 

até o ponto central do piso do degrau no caso de escadas ou do patamar no caso de rampas 

(figura 07). 

 

Figura 76 - Altura dos Corrimãos  

Fonte: ABNT, 2015 

REFEITÓRIO 

 Com relação aos refeitórios foi verificado se o mesmo atendia ao que pedia a norma 

NBR 9050 (ABNT, 2015). 

 Porta 

Foi analisada a porta de acesso ao refeitório e observou-se que ela possui 2.15 m de 

altura, com 1.40 m largura, estando dentro do padrão exigido pela NBR 9050 (ABNT,2015). 

O que possibilita a passagem sem dificuldade dos funcionários e de alunos em cadeiras de 

rodas (figura 8). 

 

Figura 8 - Dimensão da Porta do Refeitório  

Fonte: O Autor 

 



 

 

Mesas ou superfície para refeição 

 

Foram verificadas as mesas ou superfícies onde os alunos fazem suas refeições.  Foi 

percebido que as mesmas possuem 0.80 cm de altura (figura 9). 

 

 

Figura 77 - Altura das Mesas do Refeitório  

Fonte: O Autor 

Considerando assim, o que demanda a norma NBR 9050 (ABNT, 2015) que diz que as 

mesas ou superfícies de refeição devem ter altura de tampo entre 0,75 m a 0,85 m do piso 

acabado (figura 10). 

  

 

Figura 78 - Altura da Mesa  

Fonte: ABNT, 2015 

 

Balcão 

 

Em relação aos balcões de apoio para bandejas e similares, local onde é servida a 

refeição dos alunos foi verificado que o mesmo possui 0.76 cm de altura (figura 11). 



 

 

 

Figura 11 - Altura do Balcão  

Fonte: O Autor 

 

Contudo, a altura do balcão adequa-se ao que a norma NBR 9050 (ABNT, 2015) 

requer, as superfícies de apoio para bandeja ou similares devem possuir altura entre 0,75 me 

0,85 m do piso (figura 12).   

 
Figura 12 - Altura do Balcão  

Fonte: ABNT, 2015 

BANHEIROS 

 

Foram verificados os banheiros de uso coletivos se estão de acordo coma norma NBR 

9050 (ABNT,2015). 

Sinalização 

 

Foi observado que os banheiros não possuem sinalização com placas de identificação 

de gênero masculino e feminino. Apenas tem uma descrição acima informando a que atende 

cada banheiro, o que possivelmente dificulta a identificação daqueles alunos que não 

conseguem ler (figura 13). 

 



 

 

 

Figura 13 - Ausência de Sinalização A) Banheiro masculino B) Banheiro feminino  

Fonte: O autor 

 

Segundo a norma NBR 9050 (ABNT, 2015) todos os sanitários devem ser sinalizados 

com o símbolo representativo de sanitário, de acordo com cada situação (figura 14). 

 

 

Figura 14 - Sinalização dos banheiros  

A) Sinalização do banheiro feminino B) Sinalização do banheiro masculino  

Fonte: O autor 

 

Lavatórios dos Banheiros 

 

Foi observado os lavatórios dos banheiros feminino e masculino, que possuem 0.79 

cm de altura e área de circulação de 1.20 m de largura do lavatório até a porta dos sanitários, 

estando de acordo com a norma (figura 15). Foi notada a ausência de barras de apoio nos 

lavatórios. 

 

Figura 15 - Lavatório dos BanheirosFonte: O autor. 



 

 

Conforme rege a norma NBR 9050 (ABNT, 2015) a instalação dos lavatórios deve 

possibilitar a área de aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas, quandose tratar do 

sanitário acessível, e garantir a aproximação frontal de uma pessoa em pé, quando se tratar de 

um sanitário qualquer (figura 16). 

 

Figura 16 - Lavatório dos Banheiros  

Fonte: ABNT, 2015 

 

Sobre as barras de apoio dos lavatórios (figura 17) a norma NBR 9050 (ABNT, 2015) 

diz que podem ser horizontais e verticais. Quando instaladas, devemter uma barra de cada e 

garantir as seguintes condições: 

 

a) ter um espaçamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto de no mínimo 0,04 

m,para ser utilizada com conforto; 

b) ser instaladas até no máximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatório até o eixo da 

barra para permitir o alcance; 

c) garantir o alcance manual da torneira de no máximo 0,50 m, medido da borda frontal do 

lavatório até o eixo da torneira, conforme Figura 98 e 113; 

d) as barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m a 0,80 m, medido a partir do 

piso acabado até a face superior da barra, acompanhando a altura do lavatório; 

e) as barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso e com comprimento 

mínimo de 0,40 m, garantindo a condição da alínea a); 

f) ter uma distância máxima de 0,50 m do eixo do lavatório ou cuba até o eixo da barra 

verticalinstalada na parede lateral ou na parede de fundo para garantir o alcance. 

 

 



 

 

 

Figura 17 - Lavatórios dos Banheiros  

A) Barras horizontais B) Barras verticais C) Barras horizontais e vertical D) Lavatório de canto com barras 

verticais  

Fonte: ABNT, 2015 

 

Espelhos 

 

Logo após foi observado os espelhos dos banheiros e foi notado que não possuem 

dimensões adequadas para as P.C.R. o que impossibilita que elas se olhem no espelho ao 

usarem o lavatório (figura 18). 

 

 

Figura 18 - Espelho do Banheiro 

 Fonte: O autor 

 

A norma NBR 9050 (ABNT, 2015) demanda os espelhos podem ser instalados em 

paredes sem pias. Podem ter dimensões maiores, sendo recomendável que sejam instalados 

entre 0,50 m até 1,80 m em relação ao piso acabado (figura 19). 



 

 

 

Figura 79 - Dimensões do espelho  

Fonte: ABNT, 2015 

 

 Sanitários 

             Foram observados os sanitários dos banheiros, verificando se possuíam dimensões 

que atendessem a norma NBR 9050 (ABNT, 2015). Foi verificado também que os mesmos 

possuem barras de apoio de 0.78 cm de altura que auxiliando os alunos que utilizam o 

sanitário (figura 20). 

 

  

Figura 20 - Vaso Sanitário  

Fonte: O autor 

 

Segundo a norma NBR 9050 (ABNT, 2015) os sanitários e vestiários de uso coletivo, 

recomenda-se pelo menos um boxe com barras de apoio em forma de “L”, de 0,70 m por 0,70 

m, ou duas barras retas de 0,70 m no mínimo e com o mesmo posicionamento, para uso de 

pessoas com redução de mobilidade, flexibilidade, coordenação motorae percepção (figura 

21). 



 

 

 

Figura 80 - Distâncias vaso sanitário  

Fonte: O autor 

Boxe com chuveiro 

 

Foram verificados os boxes com chuveiros que possuem barras de apoio com 0.78 cm 

de altura (figura 22). 

 

 

Figura 81 - Barras de apoio no chuveiro 

 Fonte: O autor. 

 

A norma NBR 9050 (ABNT, 2015) rege que os boxes para chuveiros devem ser 

providos de barras de apoio de 90° na parede lateral ao banco, e na parede de fixação do 

banco deve ser instalada uma barra vertical. 

 



 

 

LAZER 

Piscina 

 

 Foi verificada a piscina, e foi observado que não possui acessibilidade para auxílio de 

alunos na natação (figura 23). 

 

 

Figura 23 - Piscina sem acessibilidade  

A) Escada de acesso á piscina B) Piscina sem barras de apoio  

Fonte: O autor 

 

Conforme rege a norma NBR 9050 (ABNT, 2015) o piso no entorno das piscinas não 

pode ter superfície escorregadia ou excessivamente abrasiva. As bordas, degraus de acesso à 

água, corrimãos e barras de apoio devem ter acabamento arredondado. 

O acesso à água deve ser garantido através de uma das quatro seguintes formas: 

a) bancos de transferência; 

b) degraus submersos; 

c) rampas submersas; 

d) equipamentos de transferência para piscinas com profundidade máxima de 1,20 m; 

 

  

Figura 24 - Banco de transferência  

A) Vista frontal B) Corte  

Fonte: ABNT, 2015 



 

 

Os degraus submersos devem ter o piso variando de 0,35 m a 0,43 m e espelho de no 

máximo 0,20 m, além da instalação de corrimãos em cada degrau ou contínuo (figura 25). 

. 

 

Figura 82 - Escada submersa  

Fonte: ABNT, 2015 

 

A inclinação das rampas de acesso à água pode ser de no máximo 8,33 % e o piso 

deve atender às especificações desta Norma. A rampa deve ter corrimão nos dois lados, a 0,70 

m do piso. Quando for instalado equipamento de transferência, devem ser garantidas as áreas 

de aproximação e transferência (figura 26). 

 

 

Figura 83 - Equipamento de transferência para a piscina  

A)Vista superior B)Corte  

Fonte: ABNT, 2015 

 

Nas piscinas, onde houver ducha, no mínimo uma deve garantir o acesso de pessoa em 

cadeira de rodas. Recomenda-se a instalação de barras de apoio nas bordas internas das 

piscinas, na altura do nível da água, em locais que não interfiram com o acesso à água. Estas 

condições não se aplicam às piscinas para competição. 

Locais de esporte e lazer (Quadra) 

 



 

 

Foi verificada a quadra de esportes, a quadra é coberta, porém não possui 

arquibancadas e é onde os alunos fazem educação física (figura 34). 

 

Figura 84 - Quadra de Esportes 

Fonte: O autor 

 

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015) nas arquibancadas deve ser atendido ao descrito 

em 4.8 e em normas específicas. Uma rota acessível deve interligar os espaços para P.C.R. e 

os assentos para P.M.R. e P.O. às áreas de apresentação, incluindo quadras, vestiários e 

sanitários. 

As áreas para prática de esportes devem ser acessíveis, exceto os campos gramados, 

arenosos ou similares. Os sanitários e vestiários acessíveis devem estar localizados tanto nas 

áreas de uso público quanto nas áreas para prática de esportes. 

Considerações Finais 
 

Conforme estudo técnico feito na APAE/Paracatu – MG pode-se concluir que apesar 

de existirem áreas em conformidade com a norma NBR 9050 (ABNT, 2015), são necessárias 

alterações para que os alunos possam usufruir de plena acessibilidade. Pode-se perceber que 

há espaços que necessitam urgente de modificações, como por exemplo, a piscina que não 

oferece nenhum tipo de acessibilidade, as rampas de acesso à quadra, refeitório e 

principalmente a rampa de montaria para a equoterapia, pois a mesma não é utilizada por estar 

fora das determinações regidas pela norma. Por isso, se fazem necessárias adaptações 

arquitetônicas nesse espaço, eliminando dificuldades e transtornos.  

Tendo um espaço acessível como pede a norma, os alunos e profissionais poderão 

realizar suas atividades com maior conforto, contribuindo para o uso universal do espaço. 
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RESUMO: A acessibilidade além de promover facilidade de locomoção, proporciona 

segurança, comodidade e a possibilidade de acesso aos mais diversos serviços que se 

encontram disponíveis à população, portanto o presente estudo teve como principal objetivo a 

análise da acessibilidade em uma edificação de uso público da cidade de Paracatu-MG, onde 

foram realizadas visitas para observar e verificar, através do uso de um Checklist, o 

cumprimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, em específico a NBR 

9050, sendo que nos casos de identificação de inconformidades foram propostas medidas para 

adequação. Com a análise dos dados foi possível verificar que o edifício não possui uma 

estrutura e acessos totalmente adaptados, conforme determinam a norma supracitada. Com 

este estudo, concluiu-se que o edifício e suas instalações, que na sua maioria absoluta, não 

alcançam o fim almejado de uma acessibilidade favorável a todos os indivíduos da sociedade.  

 

Palavras-chave: Acessibilidade; Mobilidade Reduzida; Desenho Universal 

 

ABSTRACT: The accessibility promotes advances in movement, security, convenience and 

possibility to access at several available services to population. This study has the aim to 

analyse the accessibility at a public building in Paracatu - MG. Were made visits to observe 

and verify, through a checklist, the compliance of rules in Brazilian Association of Technical 

Standards (ABNT), NBR 9050. In the situations that the rules were not being made, were 

proposed solutions to correct the mistakes. Through of data, it was verified that the building 

hasn't correct structures for disabled and doesn’t agree with the rule analysed. It was 

concluded that the building and its structure hasn't accessibility proper for all people in our 

society. 

 

Keywords: Accessibility; Reduced mobility; Universal Design; 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho nasceu da reflexão sobre os problemas enfrentados pela população em 

relação à acessibilidade, principalmente nos setores públicos que devem oferecer condições 

de acesso e uso adequados não só dos serviços prestados, mas também possuir instalações que 
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atendam a toda população. Deste modo foi verificada a acessibilidade e o cumprimento das 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, em específico a NBR 9050, em um 

edifício de uso público, situado na Avenida Olegário Maciel n. 193, no centro da cidade de 

Paracatu-MG, visando assim contribuir com a melhoria do exercício da cidadania em sua 

plenitude pela população paracatuense, uma vez que além da verificação das inconformidades 

foram propostas medidas para adequação. 

A preocupação com a acessibilidade é de grande importância para formação de uma 

sociedade com menos desigualdades e preconceitos, e mais democrática e justa, na qual 

pessoas com suas diferentes características sejam integradas social e culturalmente, sendo 

respeitadas e nunca discriminadas.  

Neste sentido Nascimento (2011, p.14) menciona que: 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a acessibilidade é para as pessoas com 

deficiência, obesas, idosos, anões, gestantes, mães com carrinhos de bebê, pessoas 

que necessitam usar bengala, muletas ou andadores, para todas as pessoas que 

tenham dificuldade em se locomover um motivador de inclusão social, a fim de que 

possam cumprir o exercício pleno de cidadania e participação ativa nos diversos 

domínios de atividades da sociedade. 

 

A medida que pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida passam a conviver 

mais em sociedade, elas passam a exigir que seus direitos sejam cumpridos, e apesar do tema 

acessibilidade ser bastante comum, ainda se nota uma resistência de muitas instituições em se 

adequar às normas, pois em muitos casos ocorre descaso ou ainda as reformas para adequação 

acabam sendo vistas como um custo, e não como um benefício gerado a toda população.  

Além da preocupação com a inclusão através da acessibilidade, no Brasil as leis 

referentes ao direito á acessibilidade bem como os princípios de inclusão mostram a 

importância desse tema, nesse sentido podemos verificar no capítulo II do Art. 6º do Decreto 

nº. 5.296 (BRASIL, 2004), onde determina que o atendimento prioritário promova um 

tratamento personalizado e atendimento imediato às pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, conforme pode ser verificado no parágrafo 1º: 

§ 1
o
 O tratamento diferenciado inclui, dentre outros: 

I-assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis; 

II-mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à 

condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas 

técnicas de acessibilidade da ABNT; 

III-serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por 

intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no 



 

 

trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdocegas, 

prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; 

IV-pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, 

mental e múltipla, bem como às pessoas idosas; 

V-disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

VI-sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no art. 5
o
; [...] 

(BRASIL. Decreto 5.296, 2004, art. 6º, §1º). 

 

Mesmo com a legislação existente e todas as normas disponíveis, verifica-se que 

grande parte das edificações públicas não estão preparadas para atenderem as necessidades de 

todas as pessoas, sejam elas idosos, gestantes, obesos, crianças, deficientes ou com 

mobilidade reduzida. Porém quando realizamos trabalhos que possam não só apontar as 

inconformidades, mas também propor soluções que possam nortear as intervenções e 

transformar o ambiente em um local sem barreiras arquitetônicas e acessível a todos, estamos 

contribuindo para uma sociedade mais humana e consciente.   

Objetivos 
 

Objetivo Geral 

 

Analisar a conformidade e as condições de acessibilidade, em uma edificação de uso 

público na cidade de Paracatu, levando-se em consideração a finalidade da mesma, e onde se 

fizer necessário propor adequações para melhoria. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Apresentar o conceito de acessibilidade na construção civil;  

 Analisar as condições de acessibilidade nas  edificações; 

 Identificar áreas críticas, a partir do levantamento de informações realizados in loco, 

que restrinjam a mobilidade e acessibilidade dos usuários; 

 Propor medidas e recomendações para a melhoria da acessibilidade fundamentadas 

nos resultados da pesquisa realizada. 

Metodologia 
 

Os resultados da aplicação de dois diferentes métodos, descritos a seguir, forneceram 

subsídios para observação e elaboração das analises de ocorrências ou não de conformidades 

da edificação pública que foi objeto do estudo.  

Antes de dar início a coleta de dados foi solicitada ao órgão público à permissão para 

que este trabalho pudesse ser realizado em suas dependências. Deste modo após a autorização 



 

 

ter sido deferida houve a realização da pesquisa, que ocorreu por meio da utilização de 

instrumentos básicos de aferição métrica e registros fotográficos, realizados nos dias 30 e 31 

de agosto e 06, 19 e 26 de setembro, sendo observados os parâmetros contidos na ABNT 

NBR 9050.  

Desta forma a pesquisa aconteceu principalmente numa relação de observação e 

avaliação da realidade encontrada, sempre tomando todos os cuidados éticos necessários para 

preservar a idoneidade moral e física das pessoas presentes no local. Deste modo cada item 

foi verificado e tabulado através de um checklist para Verificação da Acessibilidade, 

desenvolvido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-

MG e que foi adaptado para melhor atender a finalidade do estudo.  

Com base nas visitas e pesquisas realizadas os relatórios foram tabulados e o resultado 

foi comparado com os padrões estabelecidos pela NBR9050, que subsidiaram a conclusão 

final do trabalho. 

 

Resultados e Reflexões 
 

Análise do Entorno da Edificação 

 

Calçadas 

 

A pesquisa para verificar se a acessibilidade da edificação estava de acordo com os 

parâmetros estabelecidos pela NBR9050 (BRASIL, 2015), foi realizada observando-se 

primeiramente as calçadas do entorno da edificação, como verificado abaixo na figura 01. 

 



 

 

 

Figura : 01 –  Visão da calçada em frente ao edifício. Fonte: O autor. 

 
 

 Conforme foi proposto, iniciei a verificação das inconformidades a partir do 

revestimento das calçadas, que é composto por um pavimento de blocos intertravados de 

concreto, que embora apresentem superfície com poucas irregularidades, firme e estável, 

esses pisos causam trepidação em dispositivos com rodas, e com o tempo os blocos tendem a 

afundar tornando a superfície do passeio irregular e instável. Foi verificado ainda que apesar 

das calçadas possuírem uma faixa livre ou passeio acima do valor mínimo de referência de 

1,20 metros (m), a faixa da calçada em frente ao edifício apresenta obstáculos como árvores, 

suportes para bicicletas e telefone público, que não foram devidamente instalados na faixa de 

serviço. Outra inconformidade observada está relacionada a ausência de piso tátil, que tem 

como função servir de orientação para pessoas com deficiência visual ou com baixa visão. 

A solução para as inconformidades encontradas será através da realização de reforma 

para retirar os obstáculos existentes na faixa livre ou passeio e reinseri-los na faixa de serviço, 

sendo necessário ainda substituir o pavimento existente por um mais adequado, que 

proporcione ao usuário firmeza, conforto de rolamento e que seja antiderrapante, 

proporcionando ainda uma harmonia com o ambiente. O pavimento deve ainda atender a 

segurança e ter características como, durabilidade, facilidade de execução, manutenção e 

reposição. Neste sentido podem ser utilizados tanto o Concreto moldado "in-loco", quanto o 

Ladrilho Hidráulico ou outro tipo, que atenda a NBR 9050, sendo ainda necessário a 

instalação de piso tátil de acordo com as especificações da referida NBR. 

 



 

 

Faixa de travessia de pedestres 

 

Durante a verificação das calçadas do entorno da edificação, foi constatada ainda a 

presença da faixa de travessia de pedestres, que está associada a uma guia rebaixada de 

calçada, com inclinação de 9,8 %, sendo verificado ainda, a existência de um artefato de 

concreto, que foi posicionado em frente à guia rebaixada de calçada, e está a uma distância de 

1,20 m, conforme evidenciado na figura 02. 

 
Figura: 02 – Faixa de pedestres. 

Fonte: O autor. 

  

Na área da faixa de travessia de pedestres, foi verificada inconformidade relacionada 

ao rebaixamento da guia da calçada, que foi dimensionada para passagem de apenas uma 

pessoa deficiente ou com mobilidade reduzida por vez, o que gera desconforto, insegurança e 

constrangimento ao usuário. Neste sentido a NBR 9050, especifica que:  

 

Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo da 

travessia de pedestres. A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33 % 

(1:12) no sentido longitudinal da rampa central e na rampa das abas laterais. A 

largura mínima do rebaixamento é de 1,50 m. O rebaixamento não pode diminuir a 

faixa livre de circulação, de no mínimo 1,20 m, da calçada. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 79) 

 

Para a inconformidade encontrada, a solução seria a adequação através de reforma de 

modo a atender os parâmetros dispostos na referida norma, sendo que para a inconformidade 

relativa ao artefato de concreto, que apesar de estar a uma distância que possibilite o 



 

 

cadeirante a desviar, esse obstáculo está inserido dentro da faixa livre ou passeio, oferecendo 

um grande risco a deficientes visuais. A solução mais adequada seria mudar esse objeto para 

um local apropriado, dentro da faixa de serviço, sendo devidamente sinalizado com piso tátil 

de alerta. 

 

Vagas reservadas para veículos 

 

Diante da verificação da acessibilidade do entorno da edificação, não foram 

encontradas vagas de uso público, reservadas especificamente para pessoas com deficiência. 

A única vaga delimitada através de sinalização vertical está destinada a idosos e apresenta 

inconformidade relacionada ao posicionamento da vaga que, conforme a NBR 9050, deveria 

estar mais próxima da entrada do edifício, garantindo o menor percurso de deslocamento. 

Essa inconformidade poderá ser sanada, através da realocação da vaga em local mais próximo 

à entrada do edifício, possibilitando assim a criação de uma vaga para estacionamento de 

veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com deficiência. 

 

Escada e Rampa de Acesso Externo 

 

A entrada da edificação apresenta uma altura de 80,0 centímetros (cm), acima do nível 

da calçada, onde o acesso é realizado tanto através de escada, que possui 05 degraus, com 

altura dos espelhos de 16,0 cm, e pisos com dimensão/profundidade de 30,0 cm, a escada 

possui ainda corrimãos circulares, com diâmetro de 3,0 cm, em ambos os lados, sendo que a 

medida do corrimão em relação ao piso é de 84,0 cm, apresentando ser firme e seguro. O 

acesso pode ser realizado ainda através da rampa, que tem um comprimento de 11,40 m e 

inclinação de 7,2 %, a rampa apresenta ainda um patamar de mudança de direção, medindo 

1,70 m de comprimento, por 1,63 m de largura. A rampa possui corrimãos circulares, com 

diâmetro de 3,0 cm, em ambos os lados, e a distância entre o corrimão e o guarda-corpo é de 

5,0 cm. Observou-se que a altura do guarda-corpo é de 1,10 m, com proteção de lateral em 

perfis metálicos circulares com intervalo de 13,0 cm. A rampa possui ainda corrimão em duas 

alturas, sendo que a medida dos mesmos em relação ao piso é de 67,0 cm e 90,0 cm, como 

pode ser verificado na figura 03. 



 

 

 Figura : 03 – Portão, e rampa de acesso. 

Fonte: O autor. 

  

Antes de iniciar a análise das conformidades e inconformidades da escada e rampa que 

fazem a ligação entre a área externa e interna do edifício, é necessário destacar que o portão 

que da acesso a rampa do edifício, fica permanentemente fechado, e só pode ser aberto 

mediante solicitação do usuário. Esse procedimento pode trazer desconforto, constrangimento 

e fazer com que a pessoa deficiente ou com mobilidade reduzida, se sinta discriminada. 

Devido ao portão permanecer permanentemente fechado, a Lei nº. 10.098, em seu Art. 2º, 

inciso II, classifica como sendo uma barreira arquitetônica, que impede à participação social 

da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade. 

Após estudar as dimensões da escada e rampa externas, verifiquei que estão de acordo 

com os padrões estabelecidos na NBR 9050, porém foram identificadas inconformidades do 

corrimão e guarda-corpo tanto da escada quanto da rampa, pois deveriam possuir um 

prolongamento de pelo menos 30,0 cm nas extremidades, com acabamento recurvado e 

sinalização tátil, em braile e impressa em relevo, tanto no inicio, quanto no final do corrimão, 

identificando o pavimento em que se encontra. Deveria haver um piso tátil no início e final da 

rampa e da escada, bem como no sentido direcional da rampa.  

A solução para as inconformidades encontradas, primeiramente será manter o portão 

que da acesso a rampa aberto durante o horário de expediente, e adequação dos corrimãos e 

instalação de piso tátil, conforme disposto na NBR 9050. 

 

Entrada de Acesso ao Interior da Edificação 



 

 

A porta principal da edificação que fica permanentemente aberta durante o horário de 

expediente, possui um vão interno de 1,60 m, sendo que logo após foi instalado um aparelho 

Detector de Metais, com um vão interno de 0,74 m, conforme mostra a figura 04, a seguir. 

 
 (a) Fotografia tirada em 30/08/16, mostrando a 

obstrução das entradas alternativas. 

(b) Fotografia tirada em 26/09/16, mostrando o 

agravamento da obstrução através da utilização de 

um armário. 

 Figura : 04 – Entrada principal do Edifício. 

Fonte: O autor. 

 

Como visto na figura 04, foi verificado na primeira visita realizada em 30/08/2016 que 

na lateral esquerda do aparelho detector de metais, encontrava-se isolado por fitas adesivas e 

um vaso com plantas, pesando aproximadamente 40 quilos, já em uma nova visita realizada 

em 26/09/2016 verificou-se que a situação foi agravada, pois as fitas adesivas que obstruíam o 

local foram substituídas por um armário de 1,00 m por 1,50 m (Largura x Altura). Já a lateral 

direita do aparelho encontra-se obstruída por uma mesa de atendimento / informações. 

Foram identificadas inconformidades relacionadas indiretamente ao equipamento de 

controle de acesso, detector de metais, uma vez que a passagem alternativa foi bloqueada, 

causando desconforto e constrangimento para as pessoas deficientes ou com mobilidade 

reduzida que não possam passar pelo aparelho. Para que este tipo de equipamento seja 

utilizado na edificação, a NBR 9050 especifica que, “quando houver equipamentos de 

controle de acesso através de catracas ou outras formas semelhantes de bloqueio, devem ser 

previstos dispositivos, passagens, portas ou portões com vão livre mínimo de 0,80 m de 

largura.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 120). 

A solução para essa inconformidade será desobstruir a passagem alternativa, podendo 

fazer uso de outros meios para restrição do acesso, como demarcadores de fita retrátil, 



 

 

demarcadores com corrente plástica, entre outros disponíveis no mercado, sempre respeitando 

o disposto na NBR 9050. 

 

Circulação Horizontal 

 

A edificação possui uma área de circulação horizontal, com 1,70 m de largura em seu 

trecho mais estreito, observando que já foram descontados os espaços ocupados por 

obstáculos como bebedouros e bancos/cadeiras. Foi observado ainda, que esse valor de 1,70 

m de largura  se repete no 1º, 2º e 3º pavimento, já que tanto o mobiliário, quanto a disposição 

dos mesmos são semelhantes. 

Após examinar as dimensões das áreas de circulação horizontal, foi observado que as 

mesmas estão de acordo com os padrões estabelecidos na NBR 9050, conforme descrito 

abaixo:  

 

a) 0,90 m para corredores de uso comum com extensão até 4,00 m; 

b) 1,20 m para corredores de uso comum com extensão até 10,00 m; e 1,50 m para 

corredores com extensão superior a 10,00 m; 

c) 1,50 m para corredores de uso público; 

d) maior que 1,50 m para grandes fluxos de pessoas, conforme aplicação da equação 

apresentada em 6.12.6. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2015, p. 68) 

 

Porém foram identificadas inconformidades relativas a ausência de piso tátil. Podendo 

ser corrigido através da instalação do mesmo em todas as áreas de circulação da edificação. 

 

Circulação Vertical 

 

Escadas 

 

A circulação vertical do edifício é feito por meio de Escada e Elevador, sendo que a 

escada possui em cada pavimento dois lances com 10,0 degraus, com altura dos espelhos de 

15,0 cm, e pisos com dimensão/profundidade de 28,0 cm, possui ainda um patamar de 

mudança de direção, entre o final e o início de cada segmento da escada, medindo 1,20 m de 

largura e 2,80 m de comprimento, sendo que as dimensões dos espelhos e pisos são constantes 

em toda a escada, e o piso da mesma possui faixas revestidas com material antiderrapante e 



 

 

firme. Possui ainda corrimãos circulares com diâmetro de 3,0 cm em ambos os lados, e tanto a 

distância entre o corrimão e a parede quanto a distância entre o corrimão e guarda-corpo é de 

5,0 cm. Observou-se que a altura do guarda-corpo é de 1,10 m e possui uma proteção de 

fechamento lateral em perfis metálicos circulares com intervalo de 20,0 cm. A medida do 

corrimão em relação ao piso é de 90,0 cm, e tanto o corrimão quanto o guarda-corpo 

apresentam ser firmes e seguros, conforme pode ser visto na figura 05. 

 

Figura : 05 – Escada de acesso aos pavimentos. 

Fonte: O autor. 

  

Ao analisar os degraus da escada, verificou-se que os mesmos estão de acordo com as 

seções 6.3; 6.7; 6.8.3; 6.8.7; 6.8.8 e 6.9 da NBR 9050, porém foram identificadas 

inconformidades no corrimão, que deveria possuir uma sinalização tátil, em braile e impressa 

em relevo, tanto no inicio, quanto no final do mesmo, identificando o pavimento em que se 

encontra. Deveria haver ainda um piso tátil no início e no final da escada, conforme sugerido 

nas seções 5.4.3;  5.4.6.3 e 5.5.1.3  da NBR 9050. Deste modo a correção das 

inconformidades encontradas, será possível através da adequação dos corrimãos e instalação 

de piso tátil. 

 

Elevador 

 

O acesso pode ser realizado ainda através do Elevador, que tem como origem o 

pavimento térreo, e realiza a interligação entre o 1º, 2º e 3º pavimentos, parando em todos os 

pavimentos de uso comum da edificação. A edificação possui  01 elevador com portas de 0,90 

m de largura livre, e cabine com 1,46 m de largura e profundidade de 1,24 m, apresentando 



 

 

assim dimensão da cabine de 1,81 m
2
. Foi verificado ainda que os botões de comando do 

painel do elevador apresentam marcações em braile, com pontos em alto relevo e altura 

mínima de 69,0 cm e máxima de 1,13 m, em relação ao piso do mesmo, sendo que os botões 

de emergência estão agrupados na parte inferior do painel. O elevador possui ainda corrimãos 

e barras de apoio afixados nas laterais e no fundo da cabine, que conta também com um sinal 

sonoro para aviso indicativo do pavimento em que a cabine se encontra. 

Ao analisar as especificações do elevador, foi possível verificar que as mesmas estão 

de acordo com os padrões estabelecidos nas seções 6.10 e 6.11.2.4 da NBR 9050, e a norma 

de elevadores de passageiros para acessibilidade, NBR NM 313. 

 

Mobiliário de Uso Público 

 

Bebedouros 

 

Em relação ao mobiliário de uso público foi verificado apenas a existência de 

bebedouros, que estão distribuídos em número de 02 aparelhos por pavimento, sendo que a 

altura dos mesmos em relação ao piso é de 1,10 m. Porém não atendem aos padrões 

estabelecidos pela NBR 9050, onde os bebedouros devem possuir bicas com alturas 

diferentes, sendo uma a 90,0 cm, com altura livre inferior de no mínimo 73,0 cm, e a outra 

bica deve estar entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado.  

Para corrigir essa inconformidade é necessário que seja realizada a substituição de 

pelo menos um dos bebedouros de cada pavimento da edificação, sempre respeitando o 

disposto na NBR 9050. 

 

Assentos 

 

Foram identificados ainda, próximo aos balcões de atendimento, um total de 12 

assentos padronizados, medindo 45,0 cm de largura, com 43,0 cm de altura em relação ao 

piso, e encosto medindo 81,0 cm de altura em relação ao piso. Deste modo os mesmos 

atendem aos padrões estabelecidos na seção 8.9 da NBR 9050, porém não foram encontrados 

módulos de referência de 0,80 m por 1,20 m, para pessoas utilizando cadeira de rodas, ou 

ainda assentos destinados a pessoas obesas, conforme estabelecido na seção 4.7 da referida 

NBR, que menciona ainda que os assentos devem suportar uma carga de 250 kg. 



 

 

Para corrigir essa inconformidade é necessário que sejam demarcados módulos de 

referência, além da aquisição de assentos especiais para pessoas obesas, que devem ser 

demarcados ou instalados próximos aos locais de atendimento ao publico em cada pavimento 

da edificação, conforme disposto na NBR 9050. 

 

Sanitários 

 

O edifício possui um total de 12 sanitários de uso público, que estão distribuídos em 

03 sanitários por pavimento, sendo um masculino, um feminino e um acessível. O sanitário 

acessível é individual e com entrada independente e dimensões internas livres de 1,00 m por 

1,00 m, com porta medindo 90,0 cm de largura, existe ainda um degrau na porta, com altura 

de 0,5 cm, a porta possui ainda um puxador horizontal, com 79,0 cm de altura em relação ao 

piso. Foi possível identificar que a dimensão da porta e a altura do puxador horizontal, estão 

em conformidade com a NBR 9050, porém foram identificadas inconformidades relacionadas 

com a área de manobra que deveria ter no mínimo um diâmetro de 1,50 m, porém como a 

abertura da porta ocorre para a parte interna do sanitário, a dimensão interna livre acaba sendo 

insuficiente. Para corrigir essa inconformidade é necessário que haja a modificação da 

abertura da porta, para que a mesma ocorra para fora do sanitário, conforme disposto na NBR 

9050. 

 

Lavatório e Acessórios 

 

Foi identificado que o lavatório é do tipo suspenso, e sua altura em relação ao piso é 

de 76,0 cm, possui torneira tipo “pressionar”, o lavatório possui ainda barras de apoio em 

formato “U”, com diâmetro de 4,0 cm, ficando posicionado abaixo do lavatório e a uma altura 

de 46,0 cm em relação ao piso. Foram analisados ainda todos os acessórios disponíveis no 

sanitário, sendo medida a altura dos mesmos em relação ao piso, desta forma a papeleira da 

bacia sanitária encontra-se a 1,03 m; já a válvula de descarga está a 1,0 m; a saboneteira está a 

1,18 m; toalheiro está a 1,0 m; e o espelho mede 1,15 m em sua base, e 1,75 m de altura em 

seu topo, sendo verificado ainda que o mesmo não apresenta grau de inclinação, conforme 

visto na figura 06. 



 

 

 
Figura : 06 – Lavatório e Acessórios. 

Fonte: O autor. 

  

Ao analisar as dimensões e medidas do lavatório e das barras de apoio, posicionadas 

abaixo do mesmo, verificou-se uma inconformidade apenas na barra mais baixa, que está a 

uma altura de 46,0 cm, pois a mesma impede que seja feita a aproximação da pessoa em 

cadeira de rodas, deste modo para corrigir essa inconformidade é necessário que haja a 

remoção da barra que se encontra em altura irregular. 

Com exceção do espelho, todas as medidas dos acessórios disponíveis no sanitário 

estão dentro da faixa de alcance, compreendida entre 0,80 a 1,20 m em relação ao piso. Já o 

espelho deveria ter sido instalado de forma que seu início estivesse de 0,50 m a 0,90 m e que 

sua altura final fosse no mínimo 1,80 m. Para corrigir essa inconformidade é necessário que o 

espelho seja substituído por outro com as especificações corretas, conforme disposto na NBR 

9050. 

 

Bacia Sanitária 

 

A bacia sanitária encontra-se a uma altura de 46,0 cm, sendo que o sóculo que 

acompanha a base da bacia, ultrapassa o seu contorno em apenas 4,0 cm, a bacia sanitária 

possui ainda barra de apoio lateral, medindo 4,0 cm de diâmetro e 1,20 m de comprimento, e 

barra de apoio de fundo, medindo 4,0 cm de diâmetro e 1,0 m de comprimento, sendo que as 

duas barras estão instaladas a uma altura de 77,0 cm em relação ao piso. 



 

 

Ao analisar as medidas da bacia sanitária, do sóculo que compõe a base da mesma, e 

das barras de apoio que estão posicionadas nas paredes do fundo e da lateral, como pode ser 

visto na figura 07, verificou-se que os mesmos estão de acordo com os padrões estabelecidos 

na NBR 9050. 

 
Figura : 07 – Bacia Sanitária. 

Fonte: O autor. 

  

Salas e Balcões de Atendimento 

 

Pavimento Térreo 

 

Durante o trabalho de verificação da acessibilidade, foram analisadas as salas ou 

setores em que ocorre atendimento ao público, na maioria das salas o atendimento acontece 

em seu interior, com exceção do setor de protocolo onde o balcão fica posicionado para o 

corredor do edifício, este balcão possui uma extensão total de 1,98 m e 1,10 m de altura em 

relação ao piso, e não possui área de recuo / profundidade, na sua área inferior. Pelo tipo de 

serviço prestado neste setor, o mesmo pode ser comparado com as especificações de balcões 

de informação, porém foi constatado inconformidade com a NBR 9050, uma vez que o 

mesmo deveria possuir uma altura entre 0,90 m a 1,05 m em relação ao piso. Essa 

inconformidade pode ser resolvida com uma reforma para adequação do balcão, de acordo 

com as especificações da NBR 9050. 

Foram analisadas ainda as dimensões de portas, balcões e mesas dos setores existentes 

neste pavimento, conforme pode ser verificado na Tabela 1. 

 



 

 

Tabela 1. Resultado da comparação das medidas analisadas, com parâmetros 

estabelecidos pela NBR 9050. 

Fonte: O autor. 

 

Os setores analisados na Tabela 1 apresentaram inconformidades nos vãos livres das 

portas, que deveriam ter no mínimo 80,0 cm de largura e os balcões de atendimento deveriam 

possuir uma altura entre 75,0 cm a 85,0 cm em relação ao piso, e uma profundidade livre 

mínima de 30,0 cm, possibilitando assim que a pessoa em cadeira de rodas possa avançar sob 

o balcão. Essa inconformidade poderá ser resolvida com uma reforma para adequação da 

porta, e substituição ou adequação dos balcões / mesas, de acordo com as especificações da 

NBR 9050. 

 

Primeiro Pavimento 

 

Neste pavimento foram analisadas as salas de Audiência do Juizado Especial e sala do 

Júri, sendo que a sala de Audiência do Juizado Especial possui uma porta com vão interno de 

80,0 cm, o balcão de atendimento possui uma extensão total de 2,0 m e 75,0 cm de altura em 

relação ao piso e 38,0 cm de recuo / profundidade. Deste modo verificou-se que as medidas 

da porta e mesa estão de acordo com os padrões estabelecidos na NBR 9050. Porém devido à 

forma como as mesas estão dispostas na sala, houve uma perda total da acessibilidade. Essa 

inconformidade pode ser resolvida com a relocação das mesas, obedecendo as especificações 

da NBR 9050. 

A sala do Júri possui uma porta com vão interno de 1,60 m, logo após a porta de entrada, 

existe um corredor central de 1,25 m, que divide os assentos, em dois conjuntos com sete 

Setor Analisado 

Portas 
Conformidade 

com NBR 9050 
Balcões / Mesas 

Conformidade 

com NBR 9050 

Largura 

(cm) 
Sim Não 

Altura 

(cm) 

Profundidade 

(cm) 
Sim Não 

Central de Guia e Mandatos 75 
 

 70 18   

Cartório Eleitoral 70   100 23   

Vara da Infância e Juventude 76   100 23   

 X  X 

 X  X 

 X  X 



 

 

fileiras, contendo cinco assentos cada uma e as fileiras possuem uma distância de 47,0 cm 

entre elas, foi verificado ainda que a sala possui um total de 70 assentos, porém não foram 

encontrados assentos reservado a pessoas com mobilidade reduzida, ou pessoas obesas. 

Deste modo verificou-se que os assentos atendem aos padrões estabelecidos nas seções 

6.11.2.4; 8.9; e 6.11 da NBR 9050, porém não foram encontrados módulos de referência de 

80,0 cm por 1,20 m, para pessoas utilizando cadeira de rodas, ou ainda assentos destinados a 

pessoas obesas, conforme estabelecido na seção 4.7 da referida NBR, sendo classificadas 

como inconformidades, e podem ser corrigidas através da retirada de quatro assentos, de 

modo que surja o espaço necessário para que possa ser demarcado o módulo de referência, 

além da aquisição de assentos especiais para pessoas obesas, conforme disposto na NBR 

9050. A figura 08 mostra as dimensões expressas em metros (m), que devem ser respeitadas, 

para que não haja esse tipo de inconformidade. 

 

 

(a) Espaço para pessoa com cadeira de rodas. (b) Assentos para pessoas com mobilidade reduzida 

e pessoas obesas. 

Figura : 08 – Dimensões do módulo de referência e espaçamento entre assentos especiais. 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2015. 

 

Segundo Pavimento 

 

Foram analisadas as dimensões de portas, balcões e mesas dos setores existentes neste 

pavimento, conforme pode ser verificado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Resultado da comparação das medidas analisadas, com parâmetros 

estabelecidos pela NBR 9050. 

 



 

 

Fonte: O autor. 

 

As salas da 1ª e 2ª Vara Cível analisadas na Tabela 2 apresentaram inconformidades nos 

balcões de atendimento que deveriam possuir uma altura entre 75,0 cm a 85,0 cm em relação 

ao piso, essa inconformidade poderá ser resolvida com a substituição ou adequação do balcão, 

de acordo com as especificações da NBR 9050. 

As dimensões verificadas na sala de Audiências da 1ª Vara Cível estão de acordo com os 

padrões estabelecidos na NBR 9050, e a forma como a mesa está disposta, favorece a 

circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

Terceiro Pavimento 

 

Foram analisadas as dimensões de portas, balcões e mesas dos setores existentes neste 

pavimento, conforme pode ser verificado na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Resultado da comparação das medidas analisadas, com parâmetros 

estabelecidos pela NBR 9050. 

Fonte: O autor. 

Setor Analisado 

Portas 
Conformidade 

com NBR 9050 
Balcões / Mesas 

Conformidade 

com NBR 9050 

Largura 

(cm) 
Sim Não 

Altura 

(cm) 

Profundidade 

(cm) 
Sim Não 

Salas da 1ª e 2ª Vara Cível 80 
 

 110 07   

Sala de Audiências da 1ª Vara 

Cível 

80   75 38   

Setor Analisado 

Portas 
Conformidade 

com NBR 9050 
Balcões / Mesas 

Conformidade 

com NBR 9050 

Largura 

(cm) 
Sim Não 

Altura 

(cm) 

Profundidade 

(cm) 
Sim Não 

Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania 

80   110 07   

Sala da Administração 76   72 60   

X   X 

X  X  

X   X 

 X  X 



 

 

A sala do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania analisada na Tabela 3, 

apresentou inconformidade no balcão de atendimento que deveria ter uma altura entre 75,0 

cm a 85,0 cm em relação ao piso, essa inconformidade poderá ser resolvida com a 

substituição ou adequação do balcão, de acordo com as especificações da NBR 9050. 

A sala da Administração apresentou inconformidade no vão livre da porta, já que o 

mínimo exigido na NBR 9050 é de 80,0 cm de largura. A mesa onde é realizado o 

atendimento deste setor apresenta uma altura próxima dos valores considerados aceitáveis, 

que estão entre 75,0 cm a 85,0 cm em relação ao piso, e apresenta ainda uma profundidade 

livre acima da mínima de 30,0 cm, estabelecido pela norma. Essas inconformidades poderão 

ser resolvidas com uma reforma para adequação da porta, e adequação na altura da mesa, de 

acordo com as especificações da NBR 9050. 

Considerações Finais 
 

Depois de realizar a analise da acessibilidade das áreas de uso público da edificação, 

comparando com os parâmetros estabelecidos pela NBR 9050, foi possível verificar que 

existem muitas inconformidades que dificultam ou até mesmo restringem o acesso de pessoas 

deficientes ou com mobilidade reduzida aos setores e consequentemente aos serviços 

oferecidos a população. Deste modo não cumprindo as leis e normas de acessibilidade, o que 

acaba sendo um agravante já que a edificação recebe um grande numero de pessoas com 

características físicas diferentes. Foram identificados ainda vários pontos que necessitam de 

adequações, para tornar os ambientes acessíveis, entre eles podemos citar: portas, balcões, 

mesas de atendimento, corrimãos, calçadas e vagas reservadas para veículos, sinalizações, 

assentos e bebedouros. Para corrigir essas inconformidades podem ser realizadas intervenções 

como reformas, adequações e até mesmo substituição de mobiliário. 

Vale a pena lembrar que ao tornarmos uma instituição acessível estamos fazendo o 

bem não só às pessoas que necessitam hoje da utilização desse espaço, mais também a nós 

mesmos que em algum momento de nossas vidas estaremos vivenciando essa situação.  
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RESUMO: O professor permanece horas em seu ambiente de trabalho e realiza sempre 

movimentos repetitivos, o que os torna um grupo de risco a ter doenças ocupacionais, como as 

LER e/ou DORT. Sendo assim a Ginástica Laboral visa prevenir e diminuir os casos de LER 

e/ou DORT, por meio de exercícios específicos. Este estudo foi realizado durante os meses de 

setembro a dezembro de 2015, com 20 professores de uma escola pública de Unaí-MG, onde 

foi aplicado um questionário ao início e o mesmo após a aplicação do protocolo de Ginástica 

Laboral e teve como objetivo avaliar os efeitos físicos e mentais da Ginástica Laboral dos 

professores. Ao final do estudo foi possível concluir que a Ginástica Laboral tem efeitos 

positivos em relação ao estado físico e mental dos professores e previne o aparecimento de 

doenças ocupacionais.  

 

Palavras-chave: Ginástica Laboral. Professores. Doenças Ocupacionais 

 

ABSTRACT:The teacher remains hours in their working environment and always performs 

repetitive movements, which makes them a risk group to have occupational diseases such as 

RSI and / or MSDs. therefore the Gymnastics aims to prevent and reduce cases of RSI and / 

or MSDs, through specific exercises. This study was conducted during the months of 

September to December 2015 with 20 teachers of a public school in Unai, Minas Gerais, 

where it was applied a questionnaire to the beginning and even after the application of 

Gymnastics protocol and aimed to evaluate the physical and mental effects of Gymnastics 

teachers. At the end of the study it was concluded that the Gymnastics has positive effects on 

the physical and mental state of teachers and prevents the appearance of occupational 

diseases. 
 

Keywords: Gymnastics. Teachers. Occupational diseases. 
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A satisfação das necessidades do homem atual está intimamente ligada a um dos 

maiores causadores de estresse: o trabalho (ARAÚJO, 2007).   Quando enfocam as 

perturbações na saúde dos trabalhadores, os distúrbios e problemas musculoesqueléticos 

encontram-se no topo dos indicadores de doenças ocupacionais, independente dos setores de 

trabalho. As estruturas musculoesqueléticas passam a ser alvo frequente de agressões que 

podem ser diversas, considerando desde posturas viciosas adotadas durante a jornada de 

trabalho até fatores psicossociais e emocionais (RENNER, 2005).  

Todas as profissões têm seu lado estressante de forma física, psíquica, social e 

emocional, mas algumas são mais estressantes que as outras, dentre elas está à docência. A 

docência é algo que envolve o professor em sua totalidade e não apenas o seu saber. O 

professor deve estar compromissado com o aluno, a instituição, a sociedade e as constantes 

mudanças apresentadas por este (WITTER, 2003). 

Na docência o professor permanece horas em seu ambiente de trabalho realizando 

sempre movimentos repetitivos, o que pode ocasionar problemas relacionados a fatores 

físicos, psicossociais e emocionais, sem que haja uma pausa para descanso de sua musculatura 

e sua mente, provavelmente este adoecerá (MELO; GAMBARINI, 2007). Conforme Araújo 

(2007), tanto o professor (empregado) quanto o governo (empregador) sofrem prejuízos e para 

evitar que as atividades do trabalho afastem estes profissionais do mesmo, procura-se algumas 

alternativas, como a Ginástica Laboral que tem como objetivo quebrar o ritmo das tarefas 

desempenhadas.  

A Ginástica Laboral visa prevenir e diminuir os casos de Lesões por esforço repetitivo 

(LER) e/ou Doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho (DORT), a mesma é desenvolvida 

por meio de exercícios específicos de alongamento, fortalecimento muscular, coordenação 

motora e de relaxamento. É realizada nos diferentes setores de uma empresa (SAMPAIO; 

OLIVEIRA, 2008), e praticada em intervalos de cinco a dez minutos diários durante a jornada 

de trabalho. Esses exercícios aplicados durante um breve intervalo da jornada de trabalho 

melhoram o desenvolvimento dos funcionários e a qualidade de vida dos mesmos (CONFEF, 

2004). 

A Ginástica Laboral é uma forma de ergonomia, que adapta o profissional as 

condições do seu trabalho, ou seja, trata apenas do profissional e não do seu ambiente de 

trabalho, pois não propõe mudanças na estrutura do seu trabalho (FERREIRA; OLIVEIRA, 

2014). De acordo com Araújo (2007), a ergonomia procura adaptar o ambiente de trabalho 



 

 

aos seus trabalhadores, através de características individuais, fatores ambientais (ruídos, luzes, 

temperatura), fatores organizacionais (horários, turnos, pausas) e o estresse do trabalho 

(fadiga). 

Tendo em vista, que o índice de doenças ocupacionais vem aumentando devido às 

condições de trabalho que muitas vezes gera cansaço mental e limitações físicas, se faz 

necessária a aplicação de um protocolo de Ginástica Laboral com um grupo de professores, 

pois atualmente, é grande o índice de afastamento destes profissionais do seu ambiente de 

trabalho, devido ao cansaço físico e mental, que muitas vezes gera estresse, depressão, lesões 

osteomusculares, falta de disposição, dores, dentre outros. 

A Ginástica Laboral aparece como forma de prevenção e assim podendo evitar estes 

tipos de afastamento, diminuindo os gastos do governo que incluem continuar pagando o 

salário deste profissional mesmo com ele afastado e de contratar e pagar um novo funcionário 

para substitui-lo, gastos dos próprios profissionais com médicos e medicamentos, e 

principalmente melhorar a satisfação destes profissionais consigo mesmo e com seu ambiente 

de trabalho. 

Com isso, fica clara a necessidade de verificar se a Ginástica Laboral altera a 

disposição dos professores para o trabalho, bem como se a prática diminui as dores no corpo, 

devido à má postura e se modifica o relacionamento interpessoal com colegas, alunos e 

familiares. 

O estudo foi executado em uma escola pública localizada no município de Unaí-MG, 

que tem suas atividades realizadas de segunda à sexta-feira, das 7h às 23h, divididas nos 

períodos matutino, vespertino e noturno. O estudo foi executado com 20 professores do 

ensino fundamental séries finais e/ou médio do turno matutino da escola. 

Quanto ao método, o estudo se classifica como Quantitativo-Descritivo e na 

subdivisão pode ser classificada como estudo de avaliação de programa. O estudo foi 

realizado através de pesquisas bibliográficas em livros e artigos científicos de fontes 

confiáveis, o mesmo foi executado com a implantação de um protocolo de Ginástica Laboral 

com professores da escola. 

O estudo teve como objetivo principal avaliar os efeitos físicos e mentais da Ginástica 

Laboral em professores de uma escola pública, além de verificar se a Ginástica Laboral altera 

a disposição dos professores para o trabalho, se diminui as dores no corpo, devido a 



 

 

movimentos repetitivos, se modifica o relacionamento interpessoal com colegas, alunos e 

familiares, se previne as doenças ocupacionais, como LER e DORT. 

Objetivos 
 

Objetivo Geral 

Avaliar os efeitos físicos e mentais da Ginástica Laboral em professores de uma escola 

pública. 

Objetivo específico 

 Verificar se a Ginástica Laboral altera a disposição dos professores para o trabalho; 

 Analisar se a prática de Ginástica Laboral diminui as dores no corpo, devido à má postura e a 

movimentos repetitivos; 

 Identificar se a Ginástica Laboral modifica o relacionamento interpessoal com colegas, alunos 

e familiares; 

 Investigar se a prática de Ginástica Laboral previne as doenças ocupacionais, como Lesões 

por esforço repetitivo (LER) e/ou Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT) 

e estresse emocional; 

 Sondar se a Ginástica Laboral ajuda a recuperar o nível de atenção e capacidade de 

concentração durante o trabalho. 

Metodologia 
 

Área de estudo 

Este estudo foi executado em uma escola pública localizada no município de Unaí-

MG, com população estimada 82.887 pessoas, segundo o censo em 2010, como divisas e 

confrontações com as cidades de Paracatu, Buritis e Brasília, com área territorial de 8.447,107 

km² (IBGE, 2015).  

A instituição tem suas atividades realizadas de segunda à sexta-feira, das 7h às 23h, 

divididas nos períodos matutino, vespertino e noturno. Nela encontram-se turmas de ensino 

fundamental séries iniciais (1º ao 5ºano), ensino fundamental séries finais (6º ao 9º ano) e 

ensino médio (1º ao 3º ano), além de cursos técnicos. 

Foi executado com 20 professores do ensino fundamental séries finais e/ou médio do 

turno matutino da escola, sendo do sexo feminino e masculino, com idades que variam de 26 

a 60 anos, todos com ensino superior completo e com mais de 5 anos de profissão. A 



 

 

autorização para a realização deste estudo foi obtida junto à diretora da escola que assinou um 

ofício que esclarecia e solicitava a execução do projeto.  

Materiais e Métodos 

Este estudo se classifica como Quantitativo-Descritivo, que segundo Marconi e 

Lakatos (2011, p. 70), 

Consiste em investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o delineamento ou análise das 

características de fato ou fenômeno, a avaliação de programas, ou o isolamento de variáveis principais ou chave. 

Qualquer um desses estudos pode utilizar métodos formais, que se aproximam dos projetos experimentais, 

caracterizados pela precisão e controle estatísticos, com a finalidade de fornecer dados para a verificação de 

hipóteses. Todos eles empregam artifícios quantitativos tendo por objetivo a coleta sistemática de dados sobre 

populações, programas, ou amostras de populações e programas. Utilizam varias técnicas como entrevistas, 

formulários etc, e empregam procedimentos de amostragem. 

 

E na subdivisão de Quantitativo-Descritivo pode ser classificada como estudo de 

avaliação de programa, que Marconi e Lakatos (2011, p. 70) trazem que,  

 

Consiste nos estudos quantitativo-descritivos que dizem respeito á procura dos efeitos e resultados de todo um 

programa ou método especifico de atividades de serviços ou auxilio, que podem dizer respeito a grande 

variedade de objetivos , relativos a educação, saúde e outros. As hipóteses podem ou não estar explicitamente 

declaradas e com frequência derivam dos objetivos do programa ou método que está sendo avaliado e não da 

teoria. Empregam larga gama de procedimentos que podem aproximar-se do projeto experimental. 

 

Este estudo foi realizado através de pesquisas bibliográficas em livros e artigos 

científicos de fontes confiáveis, o mesmo foi executado com a implantação de um protocolo 

de Ginástica Laboral com professores de uma escola da rede pública. 

A autorização foi realizada com envio de um ofício a diretora, solicitando a 

autorização para realização do projeto. A seleção dos professores para este estudo se baseou 

em quem trabalhar no turno matutino e se disponibilizar em participar e assinar um termo de 

consentimento, e como exclusão os que se negarem a isto, uma vez que não há contra 

indicações para realização da Ginástica Laboral, pois a mesma é realizada com trabalhadores, 

e consequentemente, se a pessoa esta apta a trabalhar, também estará para realizá-la. 

Foi realizada uma palestra para os professores com objetivo de informar sobre a 

Ergonomia e a Ginástica Laboral e para propor sobre o projeto, depois foi aplicado um 

questionário para avaliação dos profissionais antes da implantação do protocolo de Ginástica 

Laboral e o mesmo ao final da execução, com intuito de verificar os efeitos encontrados após 

a aplicação. O questionário possuía coleta de dados pessoais, perguntas de sim ou não e 

abertas e perguntas onde os professores deveriam marcar um “x” na opção onde ele 

considerava mais próximo do que sentia no trabalho com avaliação de 1 a 10, que consistiam 



 

 

em 1 nunca ou ruim, 5-6 com alguma frequência ou regular e 10 sempre ou ótimo, isso 

dependendo do contexto da pergunta.  

 As atividades foram realizadas de segunda a sexta-feira, às 7h com duração de 10 a 15 

minutos, durante um período de 3 meses e meio, sendo setembro, outubro, novembro e o 

início de dezembro do ano de dois mil e quinze. As atividades realizadas foram baseadas em 

um protocolo de exercícios e essas atividades abordaram aspectos como estimulação quanto 

às necessidades de cada um. Foram realizadas atividades de raciocínio visando à atenção dos 

professores, brincadeiras lúdicas, disputas recreativas e mímicas. 

Abordou-se também atividades que tiveram como foco a propriocepção, esquema 

corporal e lateralidade, expondo exercícios de comando que trabalharam todos estes aspectos. 

Como foco também houve atividades trabalhando o equilíbrio, entrando então exercícios 

como equilíbrio em uma perna só, olhos vendados dentre outros. Todas as atividades 

aplicadas tiveram como finalidade estabelecer uma melhora nas alterações implicadas pelas 

patologias apresentadas por cada um.  

O estudo teve como objetivo principal avaliar os efeitos físicos e mentais da Ginástica 

Laboral em professores de uma escola pública, além de verificar se a Ginástica Laboral altera 

a disposição dos professores para o trabalho, se diminui as dores no corpo, devido a 

movimentos repetitivos, se modifica o relacionamento interpessoal com colegas, alunos e 

familiares, se previne as doenças ocupacionais, como LER e DORT. E em maio de 2016 foi 

realizada uma palestra com os professores estudados, apresentando os resultados encontrados 

após o término do estudo. 

Resultados e Reflexões 
 

Durante o mês de agosto do ano de dois mil e quinze foi realizado o contato inicial 

com os professores, com a diretora da escola e foi feita a seleção dos professores para 

participar do estudo, que foi realizado no período de agosto a dezembro deste mesmo ano, 

perfazendo setenta e seis dias, cinco vezes na semana, sendo de segunda a sexta, no inicio do 

turno matutino, às 7h da manhã com duração entre 10 a 15 minutos, sendo realizada a 

ginástica laboral preparatória. 

A amostra do estudo foi composta por vinte professores, sendo dose do sexo feminino 

e oito do sexo masculino, com idades entre vinte e seis a sessenta anos e com mais de cinco 

anos de profissão.  



 

 

O questionário inicial foi aplicado no dia 24/08/2015. Foram realizadas setenta e seis 

sessões durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de dois mil e quinze, 

posteriormente foi aplicado o questionário final no dia 17/12/1015. 

Quando perguntados se consideravam seu trabalho repetitivo, antes 16 professores 

consideraram e 4 não e depois esses números se mantiveram. E quando perguntados se 

consideravam seu trabalho intenso, antes 11 professores não consideraram e 9 sim e depois 

estas opiniões se mantiveram.  

Freudenthal (2000), relata que o trabalho dos professores é penoso, pois causa 

desgaste físico e psicológico além do que se considera normal.  Webber e Vergani (2010), fala 

que como previsto na Constituição Federal de 1998 os professores deveriam receber um 

adicional de penosidade, porém até hoje esse adicional não foi regulamentado e assim não é 

aplicado, uma vez que a Constituição Federal de 1998 foi adiada a vinte e sete anos, e até hoje 

não foi corrigida.   

Para Dartona (2009), pelo fato do trabalho do professor ser penoso e não existir a 

regulação legal, o mesmo está contrariando o princípio da dignidade humana que tem 

proteção constitucional. Para Webber e Vergani (2010), o trabalho dos professores é muito 

repetitivo e muito intenso, o que causa vários problemas de saúde sendo físicos e mentais, que 

leva os profissionais dessa área a se sentirem inferiores a outros profissionais. Esse é um dos 

inúmeros fatores que mostram o desprestígio sofrido por esses profissionais no Brasil. 

Os professores são numerosos e relevantes na população brasileira, os mesmos são 

expostos diariamente a esforço repetitivo o que os fazem um grupo de risco ao aparecimento 

de Lesões por esforços repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho (DORT) (PORTO; ALMEIDA; TEIXEIRA, 2013). 

O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP 

(2003), relata que desde 1983 a Organização Internacional do Trabalho (OIT), indica em nível 

mundial, os professores como a segunda categoria profissional a apresentar doenças 

ocupacionais. 

Porto, Almeida e Teixeira (2013), ainda acrescenta que o ritmo acelerado, esforço 

físico repetitivo e ambiente físico estressante, são os principais fatores a ocasionar danos a 

saúde dos professores.  

Na figura 1, fica claramente visível que depois da aplicação da Ginástica laboral 

houve uma melhora em relação à frequência com que os professores sentiam cansaço ou 



 

 

desconforto físico em partes isoladas e/ou geral do corpo, isso se dá pelos inúmeros benefícios 

que a Ginástica Laboral proporciona. 
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Figura 1 – Frequência do desconforto físico geral – dores musculares antes e depois da aplicação da Ginástica 

Laboral. FONTE: O autor. 

 

Poletto (2002), ressalta que os dados positivos resultando em uma redução 

significativa dos desconfortos musculares estão relacionados diretamente a prática regular da 

Ginástica Laboral. Jost (2000), também relata resultados positivos ao aplicar um protocolo de 

Ginástica Laboral, onde houve diminuição do desconforto muscular. 

Comparando ainda os resultados do presente estudo com Longen (2003), há uma 

semelhança no que se refere à diminuição dos desconfortos musculares gerais após a 

aplicação de um protocolo de Ginástica Laboral, mesmo sendo uma amostra maior do que o 

do presente estudo. 

Martins e Duarte (2000), ressaltam que os resultados positivos obtidos durante o 

período inicial e final da aplicação da Ginástica Laboral são devido à prática regular da 

mesma e as mudanças no estilo de vida, possibilitando assim, uma melhor qualidade de vida a 

esses profissionais, tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele. 

Vieira, Soares e Pires (2013), descrevem que a prática regular de Ginástica Laboral 

por professores traz resultados positivos diminuindo os desconfortos musculares físicos, 

prevenindo de LER e DORT, melhorando a qualidade de vida profissional e pessoal dos 

mesmos.  
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Figura 2 – Frequência do cansaço físico e mental antes e depois da aplicação da Ginástica Laboral. 

FONTE: O autor. 

 

A figura 2 mostra uma redução significativa do cansaço físico e mental do antes para o 

depois da aplicação da Ginástica Laboral, uma vez que antes apenas 1 professor sentia 

cansaço físico e mental com frequência de 1 a 4, 3 professores de 5 a 6 e 16 professores de 7 a 

10, e depois 14 professores de 1 a 4, 4 professores de 5 a 6 e 2 professores de 7 a 10. 

Thiele (2008), em estudo observou e constatou que os professores vivem diariamente 

situações que demonstram o elevado nível de cansaço físico e mental, desânimo e angústia em 

relação ao seu trabalho. 

Costa e Germano (2005), relatam que estudos realizados em todo o mundo apontam 

que os professores correm grande risco de sofrem esgotamento físico e mental, levando em 

consideração as dificuldades que os mesmos encaram diariamente em seu ambiente de 

trabalho. 

No estudo de Longen (2003), a Ginástica Laboral reduziu o esgotamento físico e 

mental dos professores e consequentemente diminuiu o risco de acidentes e doenças 

ocupacionais, melhorando a consciência corporal, equilíbrio e a flexibilidade. 

No estudo de Vieira, Soares e Pires (2013), há uma semelhança no que se refere à 

redução da frequência do cansaço físico e mental em professores após a aplicação de um 

protocolo de Ginástica Laboral. 

Já Martins e Duarte (2000), relatam que a Ginástica Laboral não influencia muito na 

diminuição do cansaço mental, apenas no cansaço físico, porém Vieira, Soares e Pires (2013), 

acrescentam que a Ginástica Laboral influencia de forma indireta na diminuição do cansaço 

mental, uma vez que quando um professor fica menos cansado fisicamente isso reflete no 

cansaço mental, melhorando a disposição para com o trabalho. 
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Figura 3 – Frequência com que sentem dificuldades de realizar atividades simples no trabalho antes e 

depois da aplicação da Ginástica Laboral. FONTE: O autor. 

Na figura 3 nota-se que houve uma diminuição significativa e positiva em relação à 

frequência com que os professores sentiam alguma dificuldade em realizar atividades simples 

no trabalho, sendo que antes 17 professores sentiam essa dificuldade com frequência de 1 a 4 

e depois este número aumentou para 19 professores.  

Frequentemente a principal causa de incapacidade temporária ou permanente é a 

combinação de sobrecarga nas estruturas anatômicas do sistema osteomuscular com a falta de 

tempo para recuperação. A sobrecarga ocorre por uso excessivo de certas musculaturas com 

movimentos repetitivos e intensos (PINTO, 2009). 

Os movimentos repetitivos dos professores normalmente consistem em escrever e 

apagar o quadro, movimentar-se pela sala de aula, manter-se muito tempo de pé, curvar-se nas 

carteiras dos alunos, além de algumas atividades repetitivas como correção de cadernos, 

provas, exercícios dos alunos e o uso diário do computador, são fatores que auxiliam para o 

surgimento das doenças ocupacionais. Grande parte dos professores sofre por consequência 

dos movimentos repetitivos exercidos por eles, por não conseguirem realizar alguma dessas 

atividades citas, por dor, desconforto, fadiga ou cansaço mental (VEDOVATO; MONTEIRO, 

2008). 

Longen (2003), em estudo observou resultados positivos diminuindo o índice de 

professores com dificuldades de realizar atividades simples no trabalho após a aplicação de 

um protocolo de Ginástica Laboral, assim como no presente estudo. 

Webber e Vergani (2010), relatam que Ginástica Laboral previne as doenças 

osteomusculares e diminui o índice de professores que relatam dificuldades em realizar 

atividades simples no trabalho, melhorando a autoestima e a disposição para com o trabalho.  



 

 

Quando perguntados com que frequência utilizavam de analgésicos para dor muscular 

antes da Ginástica Laboral 14 responderam de 1 a 4, 4 de 5 a 6 e 2 de 7 a10 e depois da 

aplicação da Ginástica Laboral os 20 professores responderam de 1 a 4. Quando perguntados 

com que frequência procuravam médicos, antes da Ginástica Laboral 14 responderam de 1 a 

4, 3 de 5 a 6 e  3 de 7 a 10 e depois da aplicação os 20 professores responderam de 1 a 4. E 

quando perguntados com que frequência se mantinham afastados por doenças musculares, 

antes 19 responderam de 1 a 4 e 1 de 5 a 6 e depois todos os 20 responderam de 1 a 4.  Com 

estas informações observa-se resultados positivos após a aplicação da Ginástica Laboral no 

que consiste na diminuição do uso de remédios, da procura por serviços médicos e de 

afastamentos por doenças musculares, uma vez que depois da aplicação da Ginástica Laboral 

a frequência com que os professores usavam remédios, procuravam por serviços médicos e se 

mantinham afastamentos por doenças musculares, diminuiu para de 1 a 4. 

Gasparini, Barreto e Assunção (2005), observa em dados de afastamentos por 

problemas de saúde vividos pelos professores, que os mesmos estão diretamente associados as 

doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. 

Segundo dados da APEOESP (2006), no Brasil existe um elevado número de 

professores afastados temporariamente de suas atividades, por possuírem algum tipo de 

doença psíquica e principalmente por doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, as 

LER e DORT. 

Costa e Germano (2005), acrescentam que os afastamentos dos professores de suas 

atividades podem estar associados às condições pelas quais os mesmos se sujeitam como, 

permanecer muito tempo em pé, ou em assentos nada ergonômicos, número excessivo de 

alunos nas salas de aula, trabalho repetitivo, jornada de trabalho intensa, baixos salários, 

dentre outros. 

Gasparini, Barreto e Assunção (2005), realizou um estudo com professores de Belo 

Horizonte que teve resultado semelhante ao realizado por Costa e Germano (2005) com 

professores da rede municipal de Ipatinga e o presente estudo demonstraram que a Ginástica 

Laboral diminuiu o índice de uso de medicamentos, procura por médico e afastamentos 

devido a dores musculares.  

Discutindo ainda sobre a diminuição de afastamentos, Siqueira e Ferreira (2003), relatam que 

a pratica regular e diária da Ginástica Laboral é um fator determinante para diminuir a procura 



 

 

por médicos e uso de medicamento, diminuindo consequentemente o número de afastamentos 

por doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho (LER e DORT).  

Em estudo Longen (2003), relata resultados positivos com a diminuição da procura 

por médico e uso de medicamentos o que consequentemente diminuiu o índice de 

afastamentos por doenças osteomusculares. 

Quando perguntados qual grau era o relacionamento com os colegas e chefia antes da 

aplicação 6 professores responderam de 5 a 6 e 14 de 7 a 10 e depois da aplicação 4 de 5 a 6 e 

16 de 7 a 10, então é possível observar que antes da aplicação da Ginástica Laboral o 

relacionamento no ambiente de trabalho entre colegas e chefes era regularmente bom onde 14 

professores avaliaram o grau de relacionamento de 7 a 10, porém após a aplicação, este 

melhorou ainda mais passando para 16 professores com grau de 7 a 10. 

Ulrich (2005), relata que professores estressados, com dores ou desconfortos 

musculares, cansados física e/ou mentalmente tendem a ter um relacionamento com colegas 

de trabalho com possíveis brigas e desavenças, o qual faz com que o ambiente de trabalho se 

torne indesejado e desconfortável. 

Lima e Filho (2009), relatam em estudo que a Ginástica Laboral aproxima um 

professor dos demais colegas e assim melhora o clima no ambiente de trabalho e o 

relacionamento interpessoal entre eles, melhorando ainda o relacionamento interpessoal com 

os alunos e familiares. 

Webber e Verganin (2010) e Longen (2003), em seus estudos mostram resultados 

positivos após a aplicação de um protocolo de Ginástica Laboral com professores de uma rede 

publica, melhorando o relacionamento interpessoal entre os professores, assim como o 

presente estudo. 

3
5

12

1 2

17

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

1 a 4 5 a 6 7 a 10

N
ú

m
er

o
 d

e 
en

tr
ev

is
ta

d
o

s

Grau de satisfação no trabalho

ANTES

DEPOIS

 
Figura 4 – Grau de satisfação no trabalho antes e depois da aplicação da Ginástica Laboral. FONTE: O 

autor. 
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Figura 5 – Grau de disposição para o trabalho antes e depois da aplicação da Ginástica Laboral. 

FONTE: O autor. 

Na figura 4 é possível observar que 12 professores avaliavam o grau de satisfação para 

o trabalho de 7 a 10 e depois passou para 17 professores com mais satisfação. A figura 5 nos 

mostra que a disposição para o trabalho também melhorou, pois, antes da aplicação 11 

professores avaliavam o grau de disposição de 7 a 10 e depois 17 professores, mostrando 

assim que a Ginástica Laboral teve um papel importante para melhora da satisfação e da 

disposição para o trabalho. 

No Brasil a jornada de trabalho dos professores varia em torno de 40h semanais, sendo 

20% deste tempo dedicado ao trabalho extraclasse, porém esses trabalhos extraclasses são 

realizados na maioria das vezes no período de descanso em casa. Essa sobrecarga de horas e a 

pouca remuneração têm efeitos nocivos nas condições de trabalho e de saúde dos professores, 

tornando o trabalho mais estressante e insatisfatório (COSTA; GERMANO, 2005). 

Este trabalho excessivo representa uma sobrecarga nas horas vagas, inclusive nas 

férias e finais de semana, retirando dos professores a oportunidade de estarem com seus 

familiares, amigos ou mesmo realizarem outros tipos de atividades (LONGEN, 2003). 

Segundo Gasparini, Barreto e Assunção (2005), a qualidade de vida no trabalho está 

presente nos aspectos relacionados à satisfação e à disposição para o trabalho, o que depende 

diretamente da realização profissional, relacionamento interpessoal e do estado físico e 

mental. 

Poletto (2002), relata que a satisfação e a disposição para o trabalho estão interligadas, 

uma vez que dependem de fatores como autoestima, bom relacionamento interpessoal, 

estrutura do ambiente de trabalho e um bom estado físico e mental. 



 

 

Em estudo Poletto (2002), observou que a prática regular da Ginástica Laboral, 

melhora o relacionamento interpessoal entres os colegas, previne de doenças osteomusculares 

e ajuda melhorar o desempenho profissional, o que resulta em maior satisfação e disposição 

para com o trabalho. 

Longen (2003) e Vieira, Soares e Pires (2013), relatam em estudo resultados positivos 

quanto à satisfação e a disposição para o trabalho após a prática de Ginástica Laboral, assim 

como no presente estudo. 

Considerações Finais 
 

Após a aplicação do protocolo de Ginástica Laboral nota-se que a mesma altera de 

formar positiva a disposição dos professores para o trabalho, melhora o relacionamento 

interpessoal com colegas, alunos e familiares, diminui as dores no corpo, causadas por 

movimentos repetitivos e previne o aparecimento de doenças ocupacionais, como a LER e/ou 

DORT e o cansaço mental, diminuindo assim, o uso de analgésicos, a procura por médicos e 

afastamentos de suas atividades por doenças ocupacionais. 

Foi possível observar que a Ginástica Laboral tem efeitos positivos em relação ao 

estado físico e mental dos professores, ainda assim, vale ressaltar que os fatores que 

influenciam a qualidade física e mental das pessoas são os mais diversos possíveis, dessa 

forma outros fatores que não foram o foco dessa pesquisa podem influenciar na qualidade 

física e mental dos professores, propiciando assim, futuras pesquisas que abordem outros 

fatores e que possam apontar formas de melhorá-las. 
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RESUMO: O desenvolvimento motor se caracteriza por uma sequencia de transformações no 

nível de desempenho do ser humano, a fim de adquirir uma maior competência em exercer 

movimentos mais complexos ao longo do tempo. Assim, o objetivo principal deste trabalho 

foi determinar a relação entre as idades motora e cronológica em crianças entre 6 e 7 anos de 

uma escola pública do município Unaí – MG, estes passaram por uma avaliação motora para 

análise das tarefas motoras. Deste modo, conclui-se que o assunto desenvolvimento motor é 

muito amplo, pois visa analisar o ser humano como um todo, sendo que nos alunos avaliados 

o processo de evolução motor encontra-se equivalente ao padrão cronológico.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Motor; Avaliação Motora; Crianças 

 

ABSTRACT: Motor development characterizes itself as a sequence of transformations in the 

level of performance of the human being in order to gain greater competence to exercise more 

complex movements over time. So, the main objective of this is study was to determine the 

relationship between the motor and chronological age in children between 6 and 7 years in a 

public school in the city of Unaí, Minas Gerais. Thus, it is concluded that the subject motor 

development is very broad, it aims to analyze the human being as a whole, and that the 

students evaluated the engine evolution process is equivalent to the chronological pattern.  

 

Keywords: Motor Development ; Development Motor Scale ; Children. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O DM na infância se caracteriza por uma sequencia de alterações lineares que são 

obtidas através de aquisições das habilidades motoras básicas, que são essenciais para o 

cotidiano das crianças (KISHIMOTO et al., 2014; SILVEIRA; CARDOSO; SOUZA 2014).  
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O desenvolvimento psicossocial do indivíduo é influenciado pelo seu DM e por sua 

educação motora ao longo da vida (GALLAHUE; OZMUN, 2005). O DM representa uma 

sequência desenvolvimentista total que está ligada às áreas cognitivas e afetivas do 

desenvolvimento humano, sendo motivado por elementos biológicos, empíricos e físicos  

(VEGA; SANTOS; VIEIRA, 2013).  

O desenvolvimento de uma criança é o resultado da interação de seu corpo com os 

objetos de seu meio, com as pessoas com quem convive e com o mundo em que estabelece 

ligações afetivas e emocionais (LOPES, 2010 apud OLIVEIRA, 2013).  

Para o desenvolvimento das habilidades motoras é preciso oferecer possibilidades às 

crianças para desempenhá-las, pois é através da execução dos movimentos que as crianças 

relacionam-se com o meio ambiente, aprendem sobre si, quanto a seus limites, competências e 

capacidades de solucionar problemas (PEREIRA, 2008). 

É importante destacar a avaliação do DM, pois através desta é possível monitorar 

alterações de desenvolvimento, identificar déficits psicomotores, que se apresentam em forma 

de atrasos motores, cognitivos e sociais (GALLAHUE; OZMUN, 2005; SABBAG et 

al.,2008).  

Santos (2012) evidencia que a avaliação motora deve acontecer com frequência, pois 

possibilita uma análise mais aprofundada do desenvolvimento das crianças e das relações que 

estas estabelecem com o mundo ao seu redor.  

Existem diversas formas de avaliar o DM da criança. Para isso sugere-se a Escala de 

Desenvolvimento Motor – EDM, onde são aplicados testes que avaliam as habilidades 

motoras fundamentais em crianças na faixa etária de 2 a 11 anos. Entre os aspectos avaliados 

estão esquema corporal, lateralidade, motricidade global e fina, equilíbrio, organização 

temporal e espacial (ROSA NETO, 2002).  

Sendo assim o presente trabalho tem como principal objetivo determinar a relação 

entre as idades motora e cronológica de crianças entre 6 e 7 anos de escola pública de Unaí – 

Mg e ainda destacar a relevância da atuação fisioterapêutica nas escolas.  

 

Objetivos 

 

Objetivo geral 



 

 

Determinar a relação entre as idades motora e cronológica em crianças entre 6 e 7 anos 

de uma escola pública do município Unaí – Mg. 

Objetivos específicos 

 

• Investigar o desempenho motor através da Escala de Desenvolvimento Motor de 

Francisco Rosa Neto.  

• Verificar o desempenho motor das crianças em relação às tarefas de motricidade fina e 

global.  

• Avaliar o desenvolvimento motor em associação ao esquema corporal.  

• Associar as tarefas de equilíbrio ao desempenho motor.  

• Comparar o estado motor geral em relação às tarefas de organização espacial e 

temporal.  

• Correlacionar o desempenho motor às habilidades que envolvam lateralidade.  

 

Metodologia 

Área de estudo 

 

Esta pesquisa foi realizada com estudantes de uma Escola Estadual, localizada no 

município de Unaí – MG, este com população estimada 82.887 pessoas, segundo o censo em 

2010, tendo como divisas e confrontações as cidades de Paracatu, Buritis e Brasília, com área 

territorial de 8. 447,107 km² (IBGE, 2015). 

 

Figura 1-  Mapa de localização de Unaí-MG. 
FONTE: IBGE, 2016 



 

 

Para o estudo foram selecionadas 23 crianças sendo 10 do sexo masculino (destes 5 

estão na faixa etária dos 7 anos e 5 de 6 anos) e ainda 13 do sexo feminino (sendo 8 com 7 

anos e 5 com 6 anos), ou seja, todos nascidos nos anos de 2008 e 2009, sendo que a avalição 

foi realizada entre os dias 14 a 18 de Dezembro do ano de 2015. Utilizou-se, como critério de 

inclusão, ter a idade entre 6 e 7 anos e está devidamente matriculado na escola onde será 

realizada a avaliação. A autorização para a realização deste estudo foi obtida junto à diretora 

da escola, que assinou um Termo que esclarece e solicita a coleta de dados. Empregou-se 

como medidas de exclusão as crianças que possuíssem deficiências físicas e que não 

estiverem presentes na data da avaliação.  

 

Materiais e métodos 

 

Este projeto se classifica como Quantitativo-Descritivo, que segundo Marconi e 

Lakatos (2011, p. 70), 

Consiste em investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o 

delineamento ou análise das características de fato ou fenômeno, a avaliação de 

programas, ou o isolamento de variáveis principais ou chave. Qualquer um desses 

estudos pode utilizar métodos formais, que se aproximam dos projetos 

experimentais, caracterizados pela precisão e controle estatísticos, com a finalidade 

de fornecer dados para a verificação de hipóteses. Todos eles empregam artifícios 

quantitativos tendo por objetivo a coleta sistemática de dados sobre populações, 

programas, ou amostras de populações e programas. Utilizam varias técnicas como 

entrevistas, formulários etc, e empregam procedimentos de amostragem.  

 

E na subdivisão de Quantitativo-Descritivo pode ser descrito como estudo de 

avaliação de programa, que Marconi e Lakatos (2011, p. 70) trazem que,  

Consiste nos estudos quantitativo-descritivos que dizem respeito à procura dos 

efeitos e resultados de todo um programa ou método específico de atividades de 

serviços ou auxílio, que podem dizer respeito à grande variedade de objetivos, 

relativos à educação, saúde e outros. As hipóteses podem ou não estar 

explicitamente declaradas e com frequência derivam dos objetivos do programa ou 

método que está sendo avaliado e não da teoria. Empregam larga gama de 

procedimentos que podem aproximar-se do projeto experimental.   

 

Para determinar a relação das idades cronológica e motora das crianças utilizou-se a 

Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) criada por Rosa Neto (2002), a qual se baseia na 



 

 

aplicação de tarefas características para cada faixa etária (2 a 11 anos) que evolvem o 

equilíbrio, lateralidade, motricidade fina e global, esquema corporal, organização espacial e 

temporal. As crianças foram avaliadas a partir da sua idade cronológica e a avaliação chega ao 

fim quando a tarefa proposta não é realizada de forma correta.  

O protocolo de aplicação da EDM é obtido através da idade motora (pontos 

alcançados nos testes) e o quociente motor (obtido pela divisão entre a idade 

cronológica multiplicada por 100). Com exceção dos testes de lateralidade, as outras 

baterias consistem em 10 tarefas motoras cada, distribuídas entre 2 e 11 anos, 

organizadas progressivamente em grau de complexidade, sendo atribuído para cada 

tarefa, em caso de êxito, um valor correspondente à idade motora (IM), expressa em 

meses. Ao final da aplicação, dependendo do desempenho individual em cada 

bateria, é atribuída à criança uma determinada IM, em cada uma das áreas referidas 

anteriormente (IM1, IM2, IM3, IM4, IM5, IM6), sendo, após, calculada a idade 

motora geral (IMG) e o quociente motor geral (QMG) da criança, sendo assim 

possível verificar se há atraso ou avanço motor (ROSA NETO 2002 apud SANTOS, 

WEISS E ALMEIDA 2010, p.4).  

  

A avaliação foi realizada em uma sala denominada de espaço lúdico da escola, onde se 

era permitido o manuseio adequado dos materiais utilizados. O tempo de cada avaliação 

durou aproximadamente 30 minutos, no período vespertino.  

O material auxiliar utilizado para realizar a avaliação foi selecionado de acordo com 

os critérios indicados no Manual de Avaliação Motora de Rosa Neto (2002, p.37), sendo 

estes:  

Motricidade fina: 6 cubos de 2,5 cm; linha nº 60; agulha de costura (1cm x 1mm); 

um cordão de sapatos de 45 cm, cronômetro sexagesimal; papel de seda; bola de 

borracha ou bola de tênis de campo; cartolina branca; lápis nº 2; borracha e folhas de 

papel em branco. Motricidade global: banco de 15 cm de altura; corda de 2m; 

elástico; suporte para saltar, uma caixa de fósforos e uma de cadeira de 45 cm de 

altura. Equilíbrio: banco de 15 cm e cronômetro sexagesimal.Esquema corporal: 

lápis nº 2 e cronômetro sexagesimal. Organização espacial: palitos de 5 a 6 cm de 

comprimento, 1 retângulo e 2 triângulos de cores diferentes e figuras de boneco 

esquematizado. Organização temporal: cronômetro sexagesimal e lápis nº 2. 

Lateralidade: bola, tesoura, cartão de 15 cm x 15 cm com um furo no centro e tudo 

de cartão. 

 

Resultados e Reflexões 
 

A coleta dos dados foi realizada entre 14 a 18 de dezembro de 2015 em uma Escola 

Estadual, localizada no município de Unaí – MG. O grupo de estudo avaliado foi constituído 

por 23 crianças entre 6 e 7 anos, sendo 56,52% do sexo feminino e 43,48% do sexo 

masculino.  



 

 

Após a análise dos dados, verificou-se que o desenvolvimento motor dos escolares 

atingiu a classificação motora Normal Médio (QMG de 103,49) como apontado na figura 3. 

Este resultado foi obtido através da média da idade cronológica em meses (83,30) e a média 

da idade motora geral em meses (86,21), as quais indicaram uma idade positiva de 2,9 meses, 

apontando uma idade compatível com sua idade cronológica.  

Normal 
médio
94,23

Normal 
médio
92,38Normal 

médio
93, 22

Normal  
baixo
84,23

Normal 
médio
91,16

Inferior
73,22
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Figura 2 – Perfil Motor Geral. FONTE: O autor. NOTA: As idades são expressas em meses. 

 

Analisando cada quesito do desenvolvimento motor, separadamente, a Motricidade. 

Fina apresentou nível motor de “Normal Médio”, esse dado se assemelha ao estudo realizado 

por Bastitella (2001), ao avaliar o DM de crianças da 1ª a 4ª série na cidade de Cruz Alta – RS 

encontrou quociente de desenvolvimento “Normal Médio”. Esses dados corroboram os 

achados de Brêtas e colaboradores (2005), que obtiveram boa performance na motricidade 

fina em escolares de 6 a 10 anos, no momento em que foram submetidos aos testes 

equivalentes à função motora fina. Em outro estudo realizado por Fonseca, Beltrame e Tkac 

(2008), o qual objetivou analisar o DM de crianças com idades entre 6 e 9 anos, o nível motor 

relacionado à Motricidade Fina apontou quociente de desenvolvimento “Normal Médio”. 

Neste sentido, a Motricidade Fina é considerada um dos fatores importantes no processo de 

aprendizagem, devido ao envolvimento das mãos com o meio através de gestos minuciosos e 

habilidades de concentração e atenção (FONSECA, 1995).  

Em pesquisa realizada por Dias, Sousa e Rezende (2014), com amostra constituída por 

97 alunos, com idade entre 10 e 11 anos, de ambos os gêneros, apontou como nível motor 

“Normal Médio” para a Motricidade Fina. Do mesmo modo em estudo feito por Oliveira 

(2013), com 30 escolares na faixa etária entre 5 e 8 anos revelou quociente de 



 

 

desenvolvimento “Normal Médio” para a Motricidade Fina, esta por sua vez se caracteriza 

como uma das atividades motoras mais realizadas pelo ser humano, já que são exercidas 

funções que envolvem um conjunto de movimentos do corpo (PEREIRA, 2008).  

A Motricidade global, outra habilidade motora avaliada, apresentou quociente de 

desenvolvimento de “Normal Médio”, resultado que pode ser comparado ao estudo realizado 

por Maciel e outros (2010), ao avaliar 162 escolares, na faixa etária de 7 e 8 anos, das escolas 

da rede particular de ensino da cidade de Macapá, apresentou quociente motor de “Normal 

Médio” para a Motricidade Global. Assim como em pesquisa realizada por Souza e 

colaboradores (2015), os quais evidenciaram classificação “Normal Médio” para a amostra 

composta por 50 escolares de ambos os gêneros e faixa etária de 8 anos. Desta forma, o 

movimento global, seja ele o mais simples, apresenta-se em forma de movimento sinestésico, 

tátil, visual e espacial, que pratica papel importante no processo dos comandos nervosos e no 

afinamento das sensações e percepções e do processo de aprendizagem (ROSA NETO, 2002).  

Deste modo, em estudo realizado por Santos e colaboradores (2016), com crianças 

entre 8 e 9 anos de idade, os resultados apresentaram nível motor classificado em “Normal 

Médio” no quesito Motricidade Global.  Em outra pesquisa efetuada por Santos (2015), com 

16 escolares do 1º e 4º ano do ensino fundamental, apontou para a Motricidade Global o 

quociente motor “Normal Médio”. Esse resultado assemelha-se a estudo realizado por Silva 

(2013), com população composta por 73 escolares de ambos os sexos, com faixa etária entre 8 

e 9 anos, sendo evidenciado nível motor “Normal Médio” para as atividades motoras 

relacionadas à Motricidade Global.  

O Equilíbrio assim definido por Rosa Neto (2002), é o estado de um corpo quando 

forças distintas que atuam sobre ele se compensam e anulam-se mutuamente. Isto posto 

apresentou nível de classificação para o quociente motor “Normal Médio” assemelhando-se 

com pesquisa realizada por Rosa Neto e outros (2010) que, ao analisar o perfil motor de 101 

escolares, com faixa etária de 6 a 10 anos, sem queixas de dificuldades na aprendizagem, 

evidenciaram o quociente motor “Normal Médio” para as tarefas motoras relacionadas ao 

Equilíbrio. Em outro estudo realizado por Caetano, Silveira e Gobbi (2005), com 35 crianças 

entre 3 e 7 anos de idade distribuídas por faixa etária em 4 grupos, o grupo etário de 6 e 7 

anos apresentaram quociente motor “Normal Médio” para o quesito Equilíbrio.  

Corroborando a esses resultados, uma pesquisa efetuada por Lorenzetti e Bonadiman 

(2008), com 19 escolares entre 10 e 11 anos de idade, apontou como classificação para as 



 

 

tarefas motoras equivalentes ao Equilíbrio o nível motor “Normal Médio”. Sabbag e 

colaboradores (2008), ao analisarem o quesito Equilíbrio em 207 crianças de ambos os sexos, 

obtiveram quociente motor classificado como “Normal Médio”.   

A imagem do corpo representa uma forma de equilíbrio que, como núcleo central da 

personalidade, organiza-se em um contexto de relações mútuas do organismo e do meio, 

assim definido por Rosa Neto (2002), o Esquema Corporal apresentou nível motor “Normal 

Baixo”. Corroborando ao estudo realizado por Fonseca, Beltrame e Tkac (2008), ao analisar o 

nível motor de crianças entre 6 e 9 anos, apresentou quociente motor “Normal Baixo” para as 

atividades direcionadas ao Esquema Corporal. Em pesquisa feita por Lopes e Farjalla (2009), 

com amostra composta por 20 escolares entre 5 e 6 anos, evidenciou nível motor “Normal 

Baixo” para o quesito Esquema Corporal. Em semelhança a esse resultado, Rocha e Neto 

(2012), obtiveram a classificação motora “Normal Baixo” para o Esquema Corporal com 

amostra composta por 10 crianças com 6 anos de idade. Já em estudo realizado por Amaro e 

colaboradores (2010), apresentou o quociente motor “Inferior” para o Esquema Corporal, 

resultado este correlacionado à amostra que apresentava dificuldades na aprendizagem 

escolar.  

A Organização Espacial, outra habilidade motora avaliada, apresentou quociente 

motor “Normal Médio”, destacando que esta depende ao mesmo tempo, da estrutura de nosso 

próprio corpo (estrutura anatômica, biomecânica, fisiológica), da natureza do meio que nos 

rodeia e de suas características (ROSA NETO, 2002). Esse resultado se equivale à pesquisa 

realizada por Vega, Santos e Vieira (2013), com escolares de 6 e 7 anos (N= 58) que não 

possuíam nenhuma limitação física e que estivessem devidamente matriculados no 1º ano do 

ensino fundamental, apresentaram nível motor equivalente para a Organização Espacial 

“Normal Médio”. Assim como em estudo realizado por Silveira, Cardoso e Souza (2014), 

cujo objetivo foi avaliar o desempenho das habilidades motoras de crianças com 9 e 10 (N = 

172) anos de idade, apontou quociente motor “Normal Médio” para as atividades destinadas a 

Organização Espacial. Corroborando a esse resultado Santos, Neto e Pimenta (2013), em 

pesquisa realizada com 136 crianças de 8 e 9 anos de idade, de ambos os gêneros, 

apresentaram classificação motora “Normal Médio” para o item Organização Espacial. Em 

semelhança a esses resultados Santos (2012), ao avaliar 11 crianças com faixa etária entre 7 e 

8 anos, apontou nível motor “Normal Médio” para o quesito Organização Espacial.  



 

 

Em relação à Organização Temporal é definida por Rosa Neto (2002), como a 

consciência do tempo sobre as mudanças ocorridas, estando vinculada à memória e à 

codificação da informação contida nos acontecimentos. O exposto estudo obteve quociente 

motor equivalente a “Inferior”, fato este preocupante devido a Organização Temporal estar 

intrinsicamente ligada a tarefas do cotidiano e por questões ligadas ao processo de 

aprendizagem. Assim como em estudo realizado por Martins, Bastistella e Panda (2015), que 

tiveram como propósito avaliar o perfil motor de escolares com faixa etária entre 6 e 8 anos 

(N=70) de ambos sexos, apresentou nível motor proporcional a “Inferior” no quesito  

Organização Temporal. Em pesquisa realizada por Sampaio e colaboradores (2013), com 70 

crianças entre 6 e 11 anos de idade, de ambos os gêneros, com diagnóstico de Síndrome de 

Down, apontou quociente motor “Inferior” para as tarefas motoras relacionadas à 

Organização Temporal. Em semelhança a esses resultados, Arruda e Silva (2010), ao avaliar 

21 escolares de 4 a 6 anos de idade, obtiveram classificação motora “Inferior” para o item 

Organização Temporal.  

Contrariando o resultado obtido nesta pesquisa, o estudo realizado por Rosa Neto e 

colaboradores (2010), apresentaram quociente motor “Normal Médio” para a amostra 

constituída por 101 escolares entre 6 a 10 anos. O resultado obtido nessa pesquisa relacionado 

à Organização Temporal necessita de uma atenção especial, porém os aspectos advindos à 

percepção do tempo evoluem e amadurecem com a idade (ROSA NETO, 2002).  

De maneira geral no quesito Lateralidade, evidenciou-se que 98% dos escolares 

avaliados apresentaram lateralidade definida, destes, 70% apresentaram preferência lateral 

direita, definida como destro completo (olhos, mãos e pés) e 8% apontaram preferência lateral 

esquerda e 20% apresentaram lateralidade cruzada. A Lateralidade indefinida foi encontrada 

somente em 2% das crianças. Em estudo realizado por Souza e colaboradores (2015), 

apresentou 96% da amostra com lateralidade definida, destes 64% (N=32) são destros 

completos, 4% sinistro completo e 28% (N=14) apresentam lateralidade cruzada. E apenas 

4% apresentaram lateralidade indefinida.  Em estudo realizado por Oliveira (2013), em 

relação à Lateralidade 60%(N=18) da amostra apontou lateralidade destro completo, 36,6% 

(N=11) com lateralidade indefinida e apenas 3,3% (N=1) sinistro completo.  

Em resumo, a tabela 1, exibe a classificação motora geral dos escolares avaliados, 

onde se nota inferioridade de 13,04% (N= 3) e evidencia a superioridade de 60,86% (N= 14) 

das crianças que atingiram o DM compatível com sua idade cronológica “Normal Médio”. 



 

 

Esse resultado se assemelha ao estudo realizado por Souza e Silva (2010), que ao analisarem 

29 crianças que desenvolviam atividades recreativas duas vezes por semana, dessas 79,31% 

(N= 23) obtiveram a classificação como “Normal Médio”. Esses resultados já se eram 

previstos devido às duas amostras não possuírem crianças com déficits físicos ou intelectuais. 

Assim como em estudo realizado por Souza e outros (2015), que apresentou como índice 

motor geral “Normal Médio” de 76% (N=38) dos 50 escolares avaliados.  

 

Tabela 2: Classificação Geral do DM 

Classificação Geral Frequência  % 

Muito Superior 

 (≥130 meses) 

0 0% 

Superior 

(120 – 129 meses) 

0 0% 

Normal Alto 

 (110 – 119 meses) 

0 0% 

Normal Médio  

(90 – 109 meses) 

14 60,86% 

Normal Baixo  

(80 – 89 meses) 

6 26,08% 

Inferior  

(70 – 79 meses) 

3 13,04% 

Muito Inferior  

(69 ou menos) 

0 0% 

Total 23 100% 

FONTE: O autor 

 

Pereira, Manzatto e Marco (2010), utilizaram a Escala de Desenvolvimento Motor 

para avaliar 60 escolares de ambos os sexos, com faixa etária de 6 a 11 anos e que não 

apresentavam déficits motores ou cognitivos. A amostra apresentou classificação para o perfil 

motor como “Normal Médio”. Em outra pesquisa realizada por Rosa Neto (et al, 2010), com a 

população constituída de ambos os sexos, por 101 escolares de 6 a 10 anos. Na classificação 

geral dos escolares 96% (N=97) apresentaram desenvolvimento motor normal (normal alto, 

médio e baixo).  Esses achados se assemelham a outras pesquisas que associam o DM ao 



 

 

rendimento escolar os quais revelam correlação com o que a criança é capaz de aprender 

(cognitivo) e o que é capaz de executar (motor) (BASTISTELLA, 2001). O que se pode 

comprovar pelo estudo realizado por Amaro e outros (2010), com escolares que apresentavam 

dificuldades na aprendizagem, sendo avaliadas 38 crianças com idade entre 6 e 10, obtiveram, 

de acordo com a EDM, a classificação de 76,3% o índice de desenvolvimento “inferior” e 

“muito inferior”.  

Simões e colaboradores (2016), avaliaram 21 crianças entre 8 e 9 anos, estudantes do 

ensino fundamental, as quais apresentaram, de acordo com a EDM o perfil motor classificado 

como “Normal Médio” para 31,8% dos escolares avaliados. Assim como em estudo realizado 

por Ferreira e outros (2015), com 52 escolares entre 7 e 9, obtiveram classificação motora 

geral “Normal Médio”, contradizendo as queixas de dificuldades na aprendizagem. 

Corroborando a esses resultados Silva e colaboradores (2009) ao analisarem 60 crianças de 

ambos os gêneros com idades entre 6 e 7 anos, praticantes de atividades físicas sistematizadas 

em um programa de clube esportivo, apontaram nível motor classificado como “Normal 

Médio”.  

Desta forma, a partir dos resultados obtidos, pôde-se notar que a amostra estudada 

apresenta desenvolvimento motor equivalente a sua idade cronológica, sendo que atividades 

que estimulem a idade motora devem sempre estar presentes no cotidiano e no âmbito escolar, 

a fim de estimularem o desenvolvimento de forma global.   

 

Considerações Finais 
 

Conclui-se que os desenvolvimentos motores da motricidade fina, motricidade global, 

equilíbrio, esquema corporal e lateralidade dos escolares avaliados estão dentro dos padrões 

da normalidade (“normal médio”; “normal baixo”), sendo que somente o quesito organização 

espacial apresentou classificação motora “inferior”. De modo geral, os escolares avaliados 

encontram-se em idade cronológica e idade motora compatíveis, evidenciando um 

desenvolvimento motor satisfatório.   
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RESUMO: Neste ano de 2016 ocorreu no Brasil as eleições municipais, e diante deste 

contexto este artigo vai tratar da lei nº 9840/99 que incluiu na lei nº 9504/97 o artigo 41-A, 

que tem por objetivo principal, combater a captação ilícita de sufrágio, que é a compra de 

votos. O trabalho mostra os motivos que levaram a população brasileira agir através de um 

instrumento democrático, que é a ação popular, um método de defesa e de participação 

garantido pela constituição federal, a atuar firmemente na busca de combater tal prática, e a 

realidade vivida especialmente nas cidades do interior do país, onde a compra de votos é uma 

atitude ilícita e corriqueira de candidatos que anseiam chegar à administração publica. 

 

Palavras-chave: eleições, lei nº9840/99, ação popular, compra de votos 

 

ABSTRACT: This year 2016 occurred in Brazil municipal elections and before this context, 

this article will deal with the Law No. 9840/99 which included the Law No. 9504/97 the 

Article 41a, whose main purpose, combat illegal capture suffrage, ie the purchase of votes. 

The work shows the reasons that led the Brazilian people work through a democratic 

instrument, which is the popular action, a method of defense and participation guaranteed by 

the federal constitution, to act firmly in seeking to combat the practice, and the reality 

experienced especially in the inner cities of the country where buying votes is an illicit and 

ordinary attitude of candidates who yearn to reach public administration. 

 
INTRODUÇÃO 

 

No Brasil as eleições acontecem de dois em dois anos, e especificamente neste ano 

de 2016, o país teve as eleições para prefeitos e vereadores , notadamente é de suma 

importância a escolha de candidatos que possam  representar bem a população em cada 

município. As eleições municipais de 2016 tiverão 144.088.912 eleitores aptos a votar 

segundo o TSE ( tribunal superior eleitoral), e diante deste contexto esse artigo abordará uma 

questão muito discutida e sombria que acontecem em uma escala mais visível nas eleições 

municipais, e destacadamente nos municípios menores que é a captação ilícita de sufrágio,  
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que simplesmente pode ser definido como compra de votos, que também muitas vezes é 

confundida com o abuso do poder econômico. A famosa compra de votos, espécie do gênero 

abuso do poder econômico, está prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 e neste estudo 

acadêmico será abordado a questão da lei 9840/99 ( Lei Contra a Compra de Votos) , 

princípio este  que  foi criado em 1999 com força de iniciativa popular, e  que autoriza a 

cassação do registro da candidatura  de políticos que praticarem as irregularidades previstas. 

 

Contexto histórico: Coronelismo 

 

Na história da Republica do Brasil, no final do século XIX o país passou por um 

período eleitoral conhecido como coronelismo onde a política era dirigida por fazendeiros que 

detinham um grande poder controlador, no qual se caracterizou pelo famoso voto de cabresto 

onde o sistema eleitoral era facilmente manipulado, havia compras de votos por valores 

pecuniários ou por trocas de bens materiais muito das vezes simples mas que atraíam o 

eleitorado local, sem contar a força coercitiva que alguns coronéis opunham através de 

capangas que intimidavam os eleitores até mesmo durante a eleição, já que  a votação era de 

caráter aberto. 

Nota se que diante do exemplo histórico apresentado presume-se que a manipulação 

de eleições especialmente por compras de votos está enraizado na cultura brasileira, no que 

faz;  a se duvidar da legitima realidade democrática, onde nem sempre o mais votado por 

meios lícitos vencem determinada eleição, consequentemente é algo muito realista concordar 

que “A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido (Hollanda, 1936, p. 

122, cf. também p. 153). 

Dando sequência aos argumentos legitimadores das afirmações descritas acima, 

como não duvidar de um sistema eleitoral onde já prepondera alguns  códigos positivados 

acerca de  tal crime contra a verdadeira democracia? A título de curiosidade listado logo a 

baixo apresentando os  crimes eleitorais em oito grupos: 

Os crimes eleitorais concernentes a formação do corpo eleitoral, os crimes relativos à formação e funcionamento 

dos partidos políticos, os crimes em matéria de inelegibilidade, os crimes eleitorais concernentes à propaganda 

eleitoral, os crimes relativos á votação, os crimes eleitorais pertinentes á garantia do resultado legítimo das 

eleições, os crimes concernentes a organização e funcionamento dos  serviços eleitorais e os crimes contra a fé 

pública eleitoral.(BARREIROS,2015,p412) 

O Que a Lei Diz: 



 

 

Diante das exemplificações, e dando ênfase a lei 9840/99 criada por iniciativa 

popular promulgada no pais em 1997 através de ação popular que coletou 1.039.175 de 

assinaturas, acabou por possuir um papel fundamental na luta de um sistema político mais 

democrático, ao enfrentar a prática da compra de votos e o uso eleitoral da máquina 

administrativa, vejamos o que diz a lei 9840/99 que alterou/acrescentou artigos da lei 9504/97 

e da lei 4737/65: 

Ar. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o 

candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem 

pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da 

eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, 

observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n
o
 64, de 18 de maio de 1990. 

 

Se referindo ao gastos permitidos por lei durante a campanha eleitoral, o art 26 se 

refere por exemplo a gastos como propagandas, aluguéis, despesas em geral, o art 41 veta os 

gastos que estão fora do que define o art.26. È interessante porque esse artigo demonstra 

algumas práticas que os candidatos não poderão promover com o objetivo de conseguir voto, 

revelando que não somente a efetiva compra de voto é preponderante a punição, mas também 

outras condutas que efetivamente podem ser punidas. 

O artigo 22 da lei 64/90 que fala sobre a cassação do registro da candidatura ou do 

diploma poderá ser proposta via representação, seja ela feita por qualquer partido politico, 

candidato ou até mesmo o cidadão comum através de denúncias junto ao ministério publico 

eleitoral , mas no entanto devem ser feitas com a indicação de provas circunstanciais que 

caracterizem o delito , para que haja a investigação judicial para apuração. Pode se citar 

também que o código eleitoral em seu art.299 sua interação com o art.41 da lei 9840/99 ao 

afirmar que é crime a compra e venda de votos, passível de punição penal com a prisão de até 

quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias- multa. 

Dando sequência: 

Art. 2
o
 O § 5

o
 do art. 73 da Lei n

o
 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: § 

5
o
 Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos I, II, III, IV e VI do caput, sem prejuízo do disposto no 

parágrafo anterior, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do 

diploma. 

 

Nesse quesito, já se observa a questão da prática do uso da maquina publica,  para 

beneficiamento de candidatos em que agentes públicos se utilizam do seu poder utilizando a 

administração pública. 

Art. 3
o
 O inciso IV do art. 262 da Lei n

o
 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral, passa a vigorar com a 

seguinte redação: "Art. 262: "IV – concessão ou denegação do diploma em manifesta contradição com a prova 

dos autos, nas hipóteses do art. 222 desta Lei, e do art. 41-A da Lei n
o
 9.504, de 30 de setembro de 1997. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9504.htm#art73§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art262iv


 

 

O citado artigo dispõe sobre o recurso contra expedição de diploma, ou seja é uma 

ação contra o candidato vencedor ocasionando a suspensão onde o candidato eleito tem que 

fica no aguardo da decisão do tribunal sem assumir o cargo. 

 

Captação Ilícita de Sufrágio nas Cidades do Interior 

 

Observando a história cultural brasileira, é notório perceber que a prática da compra de 

votos especialmente nas cidades do interior do Brasil, acontecem  de maneira mais 

escancarada, até pelo fato, do tamanho dos limites territoriais do município, e a quantidade de 

habitantes, onde esse perfil mais reduzido na questão quantitativa, faz com que a relação 

eleitor x candidato seja mais próxima. Consequentemente a compra de votos faz parte de um 

cenário cultural enraizado, onde os pagamentos que nem sempre são em valores pecuniários, 

se tornam reais também em doações de cesta básica , prioridades no atendimento médico, 

promessas de algum cargo dentro do poder público etc. 

Tal contexto acaba por contaminar a essência da soberania popular que deveria 

escolher seus representantes de maneira direta e secreta, resguardando o livre convencimento 

do eleitor, sem que ele sofra algum tipo de influência ilícita de candidatos que maquiam a 

legitimidade de uma eleição. 

Há de salientar que  o Brasil ainda é um país periférico, onde existe um processo 

injusto de distribuição de renda, o que acarreta uma grande desigualdade social, cujo resultado 

afeta o processo eleitoral. Nas cidades do interior por exemplo, encontram-se muitos índices  

de compra de votos, principalmente devido o fato de que muitas vezes a população convive 

com a miséria, com a fome, e em falta desses recursos indispensáveis, o instinto de 

sobrevivência se sobressai ao instinto politico, acabando com que esses fatores sociais 

contribuem como um elo de ligação entre o eleitor e o candidato, fazendo com que estes 

conquistem o voto de maneira ilícita e oportunista 

Fica difícil criticar o porquê que a população vende seu voto, pois se o Brasil é um 

país com características de um espirito republicano onde garante aos cidadãos garantias 

mínimas de sobrevivência, porque ele não o faz? Diante disso para impedir a venda de votos é 

preciso garantir uma distribuição de renda homogênea aos cidadãos brasileiros, dando 

respaldo para que eles participem de maneira natural na escolha dos representantes, e não 



 

 

venda seu voto, e cabe ao Estado garantir tais preceitos, para que a população siga num 

movimento a caminho de uma sociedade mais justa. 

 

Considerações Finais 

 

A real democracia é uma realidade desde que tenha uma participação popular, e nesse 

sentido a Constituição produz  como princípios fundamentais da República Federativa do 

Brasil, a cidadania e o pluralismo político. Pois bem há de salientar da importância dos 

indivíduos como um todo, agir em defesa da ética na politica não somente como campanha 

eleitoral ou dentro de algum partido politico, a verdadeira participação deve ser aplicada pela 

população na decisão do futuro do país em geral. 
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RESUMO: As edificações têm apresentado sistemas industrializados de construção em vários 

segmentos, porém em relação à execução da estrutura de cobertura em casas populares de até 

60,00 m² é mais comum a utilização da madeira.  Este trabalho visou apresentar fatores que 

devem ser analisados na escolha do método estrutural de coberturas para construção de 

telhados residenciais. Os métodos utilizados foram analisar vantagens e desvantagens, 

elaboração de projeto e levantamento de custos de ambas as estruturas. Os resultados obtidos 

após elaboração dos orçamentos mostraram que a execução da cobertura em estrutura 

metálica tem um custo menor, além de apresentar maior durabilidade, prazo menor de 

execução e menor custo de manutenção em relação à de madeira. Concluiu-se que a execução 

de uma cobertura para casas populares em estrutura metálica é mais viável. 

 

Palavras-chave: Cobertura, Estrutura Metálica, Estrutura de Madeira 

 

ABSTRACT: The buildings have shown industrialized building systems in several segments, 

but in relation to the execution of the roof structure in affordable housing to 60,00 m² is more 

common the use of wood. This study aimed to present factors that should be considered in 

choosing the structural method covers for construction of residential roofs. The methods used 

were to analyze advantages and disadvantages, project design and lifting both cost structures. 

The results obtained after budgeting showed that the implementation of coverage in metallic 

structure has a lower cost, and have greater durability, lower execution time and lower 

maintenance costs compared to wood. It was concluded that running a cover for affordable 

housing in metallic structure is more feasible. 

 

Keywords: Cover, Metalica Structure, Timbered. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Contemporaneamente, a construção civil é um dos maiores, senão o maior mercado 

competitivo que temos. Sustentabilidade, prazos menores para execução, economia e 

durabilidade são fatores determinantes para construção de uma edificação. Edificações em aço 

são mais sustentáveis, devido ser um material com alto índice reciclável, o que reduz 

consideravelmente seu impacto ambiental. 
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A NBR 15575-5 (BRASIL, 2013), determina como funções de um sistema de 

cobertura a preservação da saúde dos habitantes da edificação, como por exemplo, protegê-los 

contra possíveis patologias que podem surgir principalmente devido à infiltração e umidade. 

 

A cobertura de um edifício tem por finalidade principal abrigá-lo contra as 

intempéries, e deve possuir propriedades isolantes. Uma cobertura deverá ser 

impermeável, resistente, inalterável quanto à forma e ao peso, leve, de secagem 

rápida, de fácil colocação, de longa duração, de custo econômico, de fácil 

manutenção, deverá prestar-se às dilatações e contrações e ter bom escoamento. 

(AZEREDO, 1997, p.153). 

 

No Brasil, por tradição, a maioria dos telhados de edificações usam telhas cerâmicas 

apoiadas em estrutura de madeira. Com o surgimento de novos tipos de telhas e novas 

tecnologias, a construção civil viu a necessidade de criar novas técnicas, utilizar outros 

materiais e desenvolver métodos construtivos mais eficientes. 

A utilização de estrutura metálica busca a melhor solução construtiva além da redução 

do prazo de concepção da edificação. 

 

Objetivos 
 

Objetivo Geral 

 

Analisar se a aplicação de estrutura metálica em coberturas de casas populares de até 

60,00 m² será mais viável que a estrutura de madeira. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Analisar materiais e métodos construtivos dos dois tipos de estruturas em questão. 

- Desenvolver um projeto com a utilização das duas estruturas. 

- Verificar custos de ambas as estruturas. 

 

Metodologia 
 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de análises bibliográficas, pesquisas na 

internet, catálogos de empresas e normas que regem obras de engenharia. 



 

 

Neste trabalho foi analisada a utilização de estrutura metálica e estrutura de madeira 

para uma cobertura de uma casa popular de até 60,00 m², composta de sala, cozinha, dois 

quartos, banheiro e garagem, com cobertura tipo duas águas e utilização de telha cerâmica 

tipo plan. 

Os projetos foram elaborados utilizando o programa AutoCAD, facilitando no 

levantamento dos quantitativos de materiais necessários para execução das coberturas. 

Por fim, foram feitas visitas em duas indústrias de estruturas metálicas para obtenção 

do orçamento da cobertura em estrutura metálica e em duas madeireiras para cotação dos 

valores das peças para cobertura em madeira, além da consulta do custo da mão de obra de 

um carpinteiro para execução da cobertura em madeira. Como na opção de cobertura em 

estrutura metálica a colocação das telhas é responsabilidade do cliente, foi feito um orçamento 

da mão de obra para colocação das telhas. O valor mais alto de cada orçamento foi 

descartado. Com todos os dados prontos, foi feita a análise de qual é a mais viável. 

 

Resultados e Reflexões 
 

Com os projetos finalizados foram geradas as figuras, tabelas e gráficos abaixo para 

efeito de comparação entre as opções de estruturas. 

A tabela 1 mostra os dados técnicos para execução de uma cobertura com telha 

cerâmica tipo plan. 

Dados Técnicos Telha Plan 

Inclinação 

mín. (%) 
Telhas p/ m² Galga mínima Peso médio por telha 

30% 31,5 peças 38,7cm 1,506 Kg 

Fonte: O autor, com dados extraídos de MECASA, (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1 – Dados técnicos telha tipo plan. 

A figura 1 mostra o projeto arquitetônico finalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Projeto baseado em uma casa popular. 

Fonte: O autor. 

 

A figura 2 mostra a planta de cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Planta de cobertura. 

Fonte: O autor. 

 

A figura 3 mostra o projeto com a opção de cobertura em estrutura metálica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Projeto de cobertura em estrutura metálica. 

Fonte: O autor. 

A figura 4 mostra o detalhamento das tesouras em estrutura metálica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Detalhe individual de cada tipo de tesoura utilizada. 

Fonte: O autor. 

A figura 5 mostra as dimensões e detalhes da estrutura metálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Dimensões e detalhes estrutura metálica. 



 

 

Fonte: O autor. 

A figura 6 mostra o projeto com a opção de cobertura em estrutura de madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Projeto de cobertura em estrutura de madeira. 

Fonte: O autor. 

A figura 7 mostra o detalhamento das tesouras em estrutura de madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Detalhe individual de cada tipo de tesoura utilizada. 

Fonte: O autor. 

 A figura 8 mostra as dimensões e detalhes da estrutura em madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Dimensões e detalhes estrutura de madeira. 

Fonte: O autor. 



 

 

As madeireiras de Paracatu comercializam a madeira conhecida popularmente por 

Roxinho. Segundo IPT (2016), essa espécie ocorre em praticamente todas as regiões do 

Brasil, desde a região Norte, Nordeste, Centro Oeste até Sudeste. Algumas espécies com 

características semelhantes ocorrem em Pernambuco e outra no Pará e Maranhão, e por serem 

semelhantes, no comércio costumam ter o mesmo valor. Suas características são definidas por 

apresentar cerne e alburno distintos pela cor, cerne roxo que pode escurecer com o passar do 

tempo, tem brilho moderado, alta dureza ao corte o que dificulta uma pouco na sua 

trabalhabilidade, seja manualmente ou mesmo com uso de máquinas, possui densidade alta e 

textura fina à média. Tem um bom acabamento e a secagem ao ar livre é fácil, resultando 

pouca incidência de rachaduras ou empenamentos. 

De acordo com IPT (2016), sobre as propriedades físicas, a madeira Roxinho, 

apresenta uma densidade de massa aparente a 15% de umidade de 890 kg/m³, resistência a 

flexão de 184,5 Mpa e compressão paralela às fibras de 84,1 Mpa. 

O Roxinho pode ser utilizado na construção civil em esteios, estacas, tesouras, vigas, 

caibros, portas, janelas, painéis, forros, móveis, etc. 

Nahuz et al. (2013), cita que o Roxinho: 

 

Pode substituir: madeiras resistentes e duráveis usadas na construção civil pesada 

externa e interna, leve interna decorativa e em esquadrias, tais como os angelins, 

angico, cupiúba, garapa, itaúba, jatobá, maçaranduba, muiracatiara, sucupira e 

outras. (NAHUZ et al. 2013, p. 73). 

 

A tabela 2 mostra os valores consultados na madeireira: 

 

Tabela 2 – Custos peças de madeira. 

Cotação Peças de Madeira 

Descrição Unid. Custo R$ 

Caibro roxinho 5 x 6,5 ml R$ 8,75 

Peça roxinho 5 x 10 ml R$ 12,50 

Peça roxinho 5 x 14 ml R$ 17,50 

Ripa roxinho 5 x 1,5 ml R$ 2,50 
Fonte: O autor. 

 

A tabela 3 mostra os valores dos itens repassados pela indústria de estrutura metálica: 

 

Tabela 3 – Custos peças em estrutura metálica. 



 

 

Cotação Perfis, Ferro e Chapas Metálicas 

Descrição Unid. Custo R$ 

PUE 100x50x17#2,25 m R$ 12,59 

PUS 68x30#2,00 m R$ 6,21 

PUS 50x25#2,00 m R$ 4,77 

Chapa 1/4" 150x100 Pç R$ 3,37 

Ferro Mecânico 3/8" m R$ 1,85 
Fonte: O autor. 

A tabela 4 mostra a relação dos pesos de cada estrutura. Para averiguação dos pesos 

dos elementos metálicos, foram consultados os catálogos de produtos Manchester (1999), para 

perfis e Catálogo Técnico de Produtos Gerdau (2016), para chapas e ferro mecânico. 

Tabela 4 – Peso das Estruturas. 

Peso Estruturas 

Estrutura de Madeira 

Descrição Unid. Qtde Peso (kg/m) Valor Unitário 

Peça Roxinho 5 x 14 ml 137,00 6,23 853,51 

Caibro Roxinho 5 x 6,5 ml 160,00 2,89 462,40 

Ripa Roxinho 5 x 1,5 ml 242,00 0,67 162,14 

Peças Metálicas Kg 50,00 1,00 50,00 

Pregos 18x27 0,20 kg/m² Kg 16,00 1,00 16,00 

TOTAL       1.544,05 

Estrutura Metálica 

PUE 100x50x17#2,25 m 60,00 3,82 229,20 

PUS 68x30#2,00 m 24,00 1,89 45,36 

PUS 50x25#2,00 m 198,00 1,45 287,10 

Chapa 1/4" 150x100 Peça 6,00 0,75 4,50 

Ferro Mecânico 3/8" m 6,00 0,56 3,36 

TOTAL       569,52 
Fonte: O autor. 

O gráfico abaixo, representado pela figura 9, faz o comparativo do peso entre as 

estruturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Peso das estruturas. Fonte: O autor. 



 

 

Como apresentado pelo gráfico, a estrutura de madeira possui um peso mais elevado 

por possuir muito mais elementos em sua concepção. 

O gráfico a seguir, representado pela figura 10, faz a relação do custo da mão de obra 

de ambas estruturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Mão de obra. 

Fonte: O autor. 

 

Nota-se com esses dados, que a mão de obra da estrutura metálica é muito mais 

elevada devido ao grande número de envolvidos em sua concepção, desde os projetistas até os 

fabricadores e montadores. 

O gráfico representado pela figura 11, mostra o tempo para execução de cada uma das 

coberturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Montagem. 

Fonte: O autor. 

 

A montagem da estrutura de madeira é toda feita in loco, cortes, emendas, preparação, 

já na metálica as peças vêm prontas para apenas serem montadas, o que reduz o tempo de 



 

 

execução, sendo 01 (um) dia para montar a estrutura e outro para o carpinteiro colocar as 

telhas. 

O gráfico representado pela figura 12 compara a durabilidade de ambas as estruturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Durabilidade das estruturas. 

Fonte: O autor, com dados extraídos de QUARTOS (2016). 

 

Com estes dados observa-se que a durabilidade da estrutura metálica é o dobro em 

relação à de madeira. 

 

O gráfico representado pela figura 13 compara o valor da manutenção anual em ambas 

as estruturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Manutenção das estruturas. 

Fonte: O autor, com dados extraídos de QUARTOS (2016). 

 

Para que a madeira possa resistir às intempéries que está sujeita, é necessário muito 

mais cuidado e vistorias regulares, o que gera um custo maior para sua manutenção em 

relação à de estrutura metálica. 



 

 

Com o levantamento dos quantitativos de materiais de cada estrutura foram elaboradas 

as tabelas a seguir, a primeira sendo a tabela 5, que representa o orçamento da cobertura com 

a opção de estrutura metálica. 

 

Tabela 5 – Orçamento estrutura metálica. 

ORÇAMENTO COBERTURA ESTRUTURA METÁLICA - ÁREA = 77,00 m² 

Descrição Unid. Qtde Custo Valor Unitário 

Tesouras - 05 Peças 

PUE 100x50x17#2,25 m 60,00 R$ 12,59 R$ 755,40 

Terças 

PUS 68x30#2,00 m 24,00 R$ 6,21 R$ 149,04 

PUS 50x25#2,00 m 198,00 R$ 4,77 R$ 944,46 

Chumbadores 

Chapa 1/4" 150x100 Peça 6,00 R$ 3,37 R$ 20,22 

Ferro Mecânico 3/8" m 6,00 R$ 1,85 R$ 11,10 

Mão de Obra 

Fabricação da Estrutura Kg 568,07 R$ 5,50 R$ 3.124,39 

Mão de Obra 

Montagem das Telhas Unid. 1,00 R$ 700,00 R$ 700,00 

TOTAL       R$ 5.704,61 
Fonte: O autor. 

A tabela 6 apresenta o orçamento da cobertura com a opção de estrutura de madeira. 

Tabela 6 – Orçamento estrutura de madeira. 

ORÇAMENTO COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA - ÁREA = 77,00 m² 

Descrição Unid. Qtde Custo Valor Unitário 

Tesouras - 05 Peças 

Peça Roxinho 5 x14 ml 60,00 R$ 17,50 R$ 1.050,00 

Terças 

Peça Roxinho 5 x14 ml 55,00 R$ 17,50 R$ 962,50 

Caibros 

Caibro Roxinho 5 x 6,5 ml 160,00 R$ 8,75 R$ 1.400,00 

Ripas 

Ripa Roxinho 5 x 1,5 ml 242,00 R$ 2,50 R$ 605,00 

Vigas Sobre Parede 

Peça Roxinho 5 x14 ml 22,00 R$ 17,50 R$ 385,00 

Ligações 

Peças Metálicas Kg 50,00 R$ 3,10 R$ 155,00 

Pregos 

Pregos 18x27 0,20 kg/m² Kg 16,00 R$ 8,00 R$ 128,00 

Mão de Obra 

Mont. Estrutura / Telhas m² 77,00 R$ 20,00 R$ 1.540,00 

TOTAL       R$ 6.225,50 
Fonte: O autor. 



 

 

O gráfico a seguir apresenta os valores finais para execução de cada tipo de estrutura 

para cobertura, como se vê na figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Custos das estruturas para cobertura. 

Fonte: O autor. 

 

Considerações Finais 
 

A busca pela melhoria na qualidade da execução de coberturas para residências no 

Brasil, desafia os pesquisadores e engenheiros a buscarem novas metodologias e materiais que 

sejam mais eficientes e que possam resultar em um produto final de qualidade. A proposta de 

metodologia apresentada nesse artigo, busca verificar qual material é mais viável analisando 

suas características e custos. 

Constatou-se com a elaboração deste artigo que a madeira, por ter características 

naturais, sofre muito mais com a ação do tempo e as consequências disso são trincas e 

empenamentos. O aço não apresenta esse tipo de problema, mesmo estando exposto à agentes 

atmosféricos, o que pode ocorrer, contudo, é o surgimento de processos de corrosão e 

enferrujamento por conta de maresia, o que pode ser facilmente reparado com uma nova 

pintura se isso for identificado no início. Em relação a gastos com de mão de obra, a madeira 

é muito mais barata que a do aço, entretanto, o valor final para execução da cobertura foi 

menor na opção de estrutura metálica, o que a torna mais viável, não só pelo custo de 

execução, mas também por apresentar menor custo para manutenção e ter durabilidade muito 

mais elevada em relação à de madeira. 

Sugere-se, como continuidade a este estudo, a elaboração e divulgação de projetos de 

estruturas para coberturas, utilizando métodos citados por pesquisadores ou os que virão a 



 

 

surgir, pois a engenharia está em constante adaptação a novos materiais e métodos de 

execuções para variados tipos de estruturas. 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a educação, que é dever do 

Estado e direito fundamental do cidadão. Este direito é universal, irrenunciável, imprescritível 

e meio de promoção da dignidade humana. O estudo será realizado através de pesquisa 

bibliográfica, no intento de demonstrar a ineficiência do Estado no que se refere ao 

cumprimento de seu dever e que a educação é falha na promoção da dignidade e emancipação 

dos indivíduos. O trabalho é relevante pois alerta a sociedade, no sentido de leva-la a 

reconhecer seus direitos e a possibilidade de reivindicá-los. No âmbito acadêmico poderá 

despertar discentes e docentes para a necessidade de uma reformulação da educação, 

estimulando a reflexão e politização. 

 

Palavras-chave: Educação. Estado. Direito fundamental. Dignidade humana 

 

ABSTRACT: This article aims to reflect on education, which is the duty of the State and the 

fundamental right of the citizen. This right is universal, inalienable, imprescriptible and a 

means of promoting human dignity. The study will be carried out through a bibliographical 

research, in an attempt to demonstrate the inefficiency of the State regarding the fulfillment of 

its duty and that education is a failure to promote the dignity and emancipation of individuals. 

The work is relevant because it alerts the society, in the sense of leading it to recognize its 

rights and the possibility of claiming them. In the academic field it may awaken students and 

teachers to the need for a reformulation of education, stimulating reflection and politicization. 

 

Keywords: Education. State. Fundamental right. Human dignity. 
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INTRODUÇÃO 

 

A dignidade humana foi se consolidando através da História, desde a Antiguidade, 

passando pela Idade Média, ainda sem uma configuração sólida, chegando a Idade Moderna, 

onde encontrou os contornos atuais, principalmente embasada na filosofia de Immanuel Kant. 

O presente estudo se propôs a realizar esse caminho pelas vias da filosofia, 

perpassando pelas épocas até chegar a Modernidade, onde o conceito de dignidade humana se 

consolidou como a capacidade racional e a liberdade, onde todo indivíduo deve ter respeitada 

a sua autonomia, sendo o indivíduo um meio em si memo. 

 Essa concepção delineou o surgimento dos ordenamentos jurídicos contemporâneos, 

influenciando inclusive a Constituição Federal brasileira de 1988, que coloca todos em 

situação de igualdade perante a lei, e consagra a dignidade humana como um de seus 

fundamentos, elencando em seu texto meios de promovê-la, trazendo para si a obrigação de 

assegurá-la. 

A pesquisa destaca o direito à educação que consiste um instrumento essencial no que 

tange a promoção da dignidade humana, pois proporciona o reconhecimento dessa dignidade 

por parte dos indivíduos, tornando-os conscientes de seus direitos e deveres, podendo então 

buscar a concretização desses direitos, principalmente no caso de não cumprimento por parte 

do Estado da efetivação dessa garantia. 

Objetivos 

 

Este artigo tem como objetivos: explorar a dimensão filosófica do desenvolvimento do 

conceito de dignidade humana; evidenciar a promoção da dignidade humana, por meio da 

educação, que é um direito fundamental; elucidar sobre o dever do Estado de garantir o direito 

a educação a todos, sem distinção; e mostrar a relevância da educação na formação de 

indivíduos capazes de pensar de forma autônoma e crítica, auxiliando-os em sua emancipação 

e no exercício da cidadania. 

Metodologia 

 

O estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica, baseada em livros, no caso da 

perspectiva filosófica, foram utilizados livros dos respectivos autores mencionados na 



 

 

pesquisa como: Paideia de Werner Jaeger, Suma Teológica de Tomás de Aquino, Discurso 

sobre a Dignidade do Homem de Pico Della Mirandola, Princípios da Filosofia do Direito de 

Hegel, Fundamentação da Metafísica dos Costumes de Immanuel Kant e Pedagogia da 

Autonomia de Paulo Freire. A fundamentação jurídica foi baseada na Constituição Federal de 

1988, Direto Constitucional de Alexandre de Moraes, além de artigos referentes aos temas 

abordados no trabalho. E para a pesquisa de levantamentos de dados, para a fundamentação  

estatística foi utilizado um estudo realizado pela Unicef, presente no livro intitulado O 

Enfrentamento da Exclusão Escolar no Brasil, que foi publicado no ano de 2014. 

 

Resultados e Reflexões 

 

Para elucidação de como se chegou à concepção de dignidade humana que se tem 

atualmente, optamos nessa pesquisa em percorrer um itinerário pela História da Filosofia, em 

seus diversos períodos, para demonstrar como se deu a evolução do conceito de dignidade da 

pessoa humana. 

Antes de se iniciar as reflexões é imprescindível ressaltar que, segundo Kuhl (2013), 

no período da antiguidade e Idade Média ainda não existia uma concepção (contemporânea) 

de dignidade da pessoa humana, porém existiram alguns elementos, acontecimentos e valores 

que somaram e contribuíram para o amadurecimento ao longo da história, até chegar à 

compreensão pós-moderna sobre a dignidade do homem. 

Começando pela Filosofia Antiga ou Clássica na Grécia não se tinha o reconhecimento 

de uma dignidade referente a todos os homens. Essa dignidade era reconhecida apenas a 

algumas pessoas que ocupavam lugar de destaque na vida pública, a dignidade era referente 

ao cargo ou função que o indivíduo exercia na política. Em Platão e Aristóteles, a 

individualidade foi anulada em detrimento da coletividade estatal, o homem é tido como meio 

para se atingir os fins coletivos. 

Nesse contexto a dignidade não era algo intrínseco ao ser humano. De acordo com 

Parente; Rebouças (on-line), havia diferenciações. Existiam pessoas mais dignas, menos 

dignas e até mesmo sem dignidade, tudo dependia do status social ocupado pela pessoa, que 

poderia ser alterada ou até mesmo perdida no decorrer da vida. 



 

 

A dignidade na Idade Média está atrelada a teologia, sendo caracterizada pela Imago 

Dei, ou seja, o homem é constituído de dignidade por ser imagem de Deus. Nesse período 

destacam-se Tomás de Aquino e Giovanni Pico Della Mirandola. 

Segundo Tomás de Aquino (1221-1274), o que diferencia o homem das outras 

criaturas, constituindo em sua dignidade é a razão, tendo a capacidade de domínio sobre si. 

“O particular e o indivíduo realizam-se de maneira ainda mais especial e perfeita nas 

substâncias racionais que tem o domínio de seus atos e não são apenas movidos na ação como 

os outros, mas agem por si mesmos” (TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 29, a. 1). 

De acordo Lipovetsky e Silva (2013), Tomás diz que as criaturas irracionais não 

possuem valor individual, porque são regidos por uma lei em função de sua espécie, enquanto 

o homem é dotado de razão e possui liberdade para participar ativamente no governo divino, 

tanto de sua existência quanto na dos outros seres. 

Na mesma direção está o pensamento de Giovanni Pico Della Mirandola (1463-1494), 

onde reside a ideia de Magnum miraclum est homo (O homem é o maior milagre), pois é a 

única criatura que não possui natureza ontologicamente determinada, o milagre está na 

capacidade de se autodeterminar e construir sua própria história. 

Segundo Pico, a dignidade do homem está em sua liberdade, sendo capaz de atos de 

criação e de transformar o mundo e a si mesmo, liberdade essa concedida por Deus, o que 

pode ser confirmado em seu Discurso sobre a dignidade do homem:  

“Ó suma liberdade de Deus pai, ó suma e admirável felicidade do homem! Ao qual é 

concedido obter o que deseja, ser aquilo que quer” (PICO, 2001, p. 53). De acordo com 

Lacerda (2010), a dignidade humana decorre da capacidade criadora e inovadora, que torna o 

homem imagem de Deus, microcosmo, refletindo em escala menor o poder divino da criação. 

Com isso é possível estabelecer que na Idade Média predominou a visão de dignidade 

humana vinculada a teologia, sendo o homem criado por Deus, dotado de racionalidade e 

liberdade para se autodeterminar, participando do governo de si e dos seres irracionais, 

criados em função dele. 

Na Idade Moderna se destacam os filósofos Hegel e Kant, sendo este último o que 

mais influenciou a concepção de dignidade humana presente em códigos de leis e 

constituições modernas. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) diz que a dignidade humana está na 

liberdade, de acordo com Colombo (2014), na visão de Hegel, ser livre é ser sujeito, 



 

 

entretanto essa liberdade é efetivamente manifestada e ocorre na intersubjetividade, ou seja, 

só ocorre em comunidade, que reconhece uns aos outros.  

“Hegel entende que a dignidade constrói-se e realiza-se mediante a relação com o 

outro” (COLOMBO, 2014, p. 377). Para ele, o ser humano não nasce digno, mas o torna a 

partir da convivência em uma comunidade ética, portanto essa dignidade precisa ser 

reconhecida pelo grupo. 

Porém esse direito de ser reconhecido deve ser garantido: “o imperativo do direito é, 

portanto: sê uma pessoa e respeita os outros como pessoas” (HEGEL, 1997, p. 40). E vai mais 

além, o indivíduo deve ser concebido de forma universal, como pessoa universal. Todos são 

idênticos, portanto o homem tem valor porque é homem e não por sua crença ou 

nacionalidade. A dignidade deve ser reconhecida e atribuída a todos, sem distinção. 

Immanuel Kant (1724-1804), é um dos primeiros filósofos a defender a ideia da 

dignidade humana, da forma como a temos na atualidade. Em seu imperativo categórico, ele 

diz: “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de 

qualquer outro, sempre e simultaneamente como um fim, e nunca simplesmente como um 

meio” (KANT, p. 69). De acordo com Sarmento (2016), uma pessoa é tratada como um fim 

ao ser respeitada como um sujeito racional capaz de fazer suas próprias escolhas e ser 

responsável por escrever a sua história, de forma autônoma. 

Para Kant, a dignidade é algo intrínseco ao ser humano, e não depende de outros 

fatores para ser reconhecida, Tonetto esclarece o que Kant entende por dignidade: 

 

Pode-se afirmar que a dignidade é incondicional porque seu valor não depende de 

fatos contingentes e nem de uma situação específica para ser estabelecido. O valor 

da dignidade de algo não reside nos efeitos que dele podem ser derivados, nem na 

vantagem e utilidade que ele proporciona, mas somente em si mesmo (TONETTO, 

2013, p. 184). 

Segundo ele, todo ser racional é possuidor de dignidade, e mesmo que a pessoa aja de 

forma imoral a sua dignidade não pode ser negada. Pois ele está em função de sua 

humanidade e não de sua moralidade. 

Percorrendo então as épocas da filosofia foi reconstituído um caminho na história, que 

propiciou o desenvolvimento da dignidade humana até os ordenamentos jurídicos atuais, 

influenciados principalmente por Kant, que universalizou esse direito a todos os seres 

humanos. O Brasil é um exemplo da influência kantiana pois, o artigo 5° da Constituição 



 

 

Federal de 1988 diz: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 2012, p. 13). 

Feito então esse caminho pela filosofia, seguiremos refletindo sobre o objetivo desse 

trabalho que é a educação, que está entre as garantias da dignidade humana, e é um direito 

fundamental, devendo ser assegurado a todos, sem distinção. 

A dignidade humana está estreitamente ligada aos direitos fundamentais, “embora não 

se trate de unanimidade, a doutrina majoritária concorda que os direitos fundamentais 

“nascem” da dignidade humana”(TRINDADE. p.4). 

Partindo dessa premissa, e considerando que os direitos fundamentais são aqueles 

inerentes à todo ser humano, que podem ser recepcionados e positivados pela Constituição de 

determinado Estado a doutrina diz o seguinte: 

 

“Direitos Sociais são direitos fundamentas do homem, caracterizando-se como 

verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de 

Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, 

visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos 

do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal.” (MORAES, 

2014,p.202) 

 

A dignidade humana passa então a ser promovida e exteriorizada nos direitos 

fundamentais, cujos princípios jurídicos baseiam-se no Estado de Direito, sendo obrigação do 

Estado promovê-la, e também nos direitos humanos, que atinge maiores proporções por meio 

de tratados internacionais, sendo que ambos são direitos atribuídos à humanidade em geral. 

Na Constituição brasileira frisam-se os direitos sociais como espécie do gênero dos 

direitos e garantias fundamentais, ou como também conhecidos os direitos de segunda 

geração. Tais direitos tratam dos interesses a serem assegurados aos grupos sociais mais 

vulneráveis, cuja ideia principal de sua aplicação relaciona-se com a redução de desigualdades 

sociais, e notadamente com a promoção da dignidade humana, partindo do viés em que não 

basta ter direito à vida, à liberdade, sem possuir o mínimo existencial para exercê-los. 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, grandemente influenciada pelo Pacto 

Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, traz em seu artigo 6º: 

 



 

 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.  (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015). 

 

Os direitos sociais são entendidos como direitos de grupos sociais menos favorecidos e 

que “obrigam” o Estado promover condições mínimas de uma vida digna, assegurando assim 

o fundamento constitucional da dignidade humana. 

Assim, chegamos ao direito à educação que destaca-se como um direito fundamental 

de natureza social, essencial ao desenvolvimento pleno do homem e instrumento de 

transformação social, que por si só compreende em “chave” para a promoção da dignidade da 

pessoa humana.  

A educação permite que os indivíduos tenham uma maior compreensão do ambiente 

natural e social, do sistema político, da tecnologia e dos valores em que se baseia a sociedade. 

No atual cenário, a educação deve, ainda, proporcionar a formação e conscientização do 

cidadão crítico e comprometido com a transformação das práticas que ora violam os direitos 

humanos, fortalecendo assim a concepção de atitudes, valores, vínculos de família, e de 

solidariedade humana. 

Em suma, quando se trata de educação não se deve referir somente à concepção de 

conhecimentos gerais e em técnicas para assimilar informações de modo mais eficiente, mas 

também na construção de um pensar de modo politizado, reconhecendo seus direitos e 

deveres de cidadão. 

A educação compreendida como direito fundamental faz jus a características como 

imprescritibilidade, indisponibilidade e universalidade. Esse direito configura-se como 

imprescritível, pois pode ser exercido ou reclamado a qualquer tempo, essa característica fica 

explícita nos casos em que o cidadão pleiteia seu direito de ter acesso à educação básica 

mesmo já em idade adulta.  

No que tange a indisponibilidade, esta se dá pelo Estado, que à luz da Constituição 

Federal tem o dever de assegurar e resguardar tal direito e não de renuncia-lo, mas também 

por parte do cidadão, pois mesmo que a educação, bem individual, seja assegurada à 

sociedade, e o indivíduo opte pela renúncia de tal direito, este continuará disponível. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm


 

 

E compreende-se como universal, por ser um direito fundamental e também direito da 

humanidade e deve estar disponível à todo ser humano, sem que haja qualquer tipo de 

distinção. 

O Brasil como Estado Social e Democrático de Direito, atrai para si a obrigatoriedade 

de promover condições básicas à dignidade humana, quando no artigo 1º, inciso III da 

Constituição Federal vigente elenca a dignidade humana como um de seus fundamentos, e 

também quando em seu artigo 6º especifica os direitos a serem garantidos pelo próprio Estado 

aos cidadãos, incluindo neste rol o direito à educação, que por sua vez é elemento 

indispensável ao desenvolvimento e promoção da dignidade humana. 

Como direito fundamental, (SILVA. 2008) conceitua o direito à educação como um 

direito social público subjetivo, devendo ser materializado através de políticas sociais básicas, 

porquanto indiscutivelmente relacionado a fundamentos constitucionais de nossa República. 

A Carta Magna de 1988 vem delineando no Título VIII, entre os artigos 205 a 214, 

dispositivos nos quais apontam uma série de aspectos que envolvem a efetivação do direito à 

educação, como por exemplo, seus princípios e objetivos, a estrutura educacional brasileira 

dividindo seus níveis e modalidades de ensino, a previsão de um sistema próprio de 

financiamento, bem como os deveres da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a 

garantia e promoção desse direito. 

Basicamente, tais dispositivos propõem uma legislação pautada nos princípios da 

igualdade e liberdade, onde o Estado divide o dever de promover e incentivar a educação com 

a família e sociedade, vinculando ainda, entidades públicas e privadas para que venha a ser 

garantida uma boa prestação do serviço educacional de forma isonômica, tendo como objetivo 

a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a melhoria da 

qualidade de ensino, a formação para o trabalho e a promoção humanística, científica e 

tecnológica do país. 

Além dos dispositivos acima mencionados, no Brasil uma serie de normas são 

adotadas para regular acerca da garantia e concretização do direito à educação, como a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que define referenciais mínimos de qualidade de 

ensino; a Emenda Constitucional n. 53/06, que criou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), que regula acerca da implementação progressiva do direito à educação; e o Pacto 

Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, onde fica 



 

 

estabelecido que os direitos que têm por objeto programas de ação estatal seriam realizados 

progressivamente, até o máximo dos recursos disponíveis de cada Estado. 

Contudo, mesmo diante de um extenso rol de normas o Brasil, Estado Social e 

Democrático de Direito, tem se mostrado ineficaz ao cumprir seu papel de garantir a 

promoção da dignidade humana por meio da educação. 

A começar pela não efetivação de uma educação pautada na forma igualitária. No 

atual cenário brasileiro a educação apresenta indícios de precariedade a este respeito, de modo 

que há um abismo entre a qualidade do ensino oferecido pela rede pública e o fornecido pela 

rede particular. 

Os índices de analfabetismo continuam surpreendentemente elevados; a 

universalização do atendimento escolar não está concretizando-se, pois nem toda a população 

é contemplada, e consequentemente as condições mais básicas de uma vida digna são tolhidas 

de milhares de brasileiros, ocasionando “desigualdade pela distribuição da renda, sem 

perceber que sua causa fundamental está no acesso à educação” (SILVA. 2008, p18).  

Isso pode ser comprovado pelo estudo intitulado O Enfrentamento da Exclusão 

Escolar no Brasil, realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

publicado em 2014, com base no Censo de 2010. A pesquisa demonstra que há um grande 

número de crianças e adolescentes em situação de exclusão social. 

Gráfico 1. Crianças e Adolescentes fora da escola (Fonte: Unicef, 2014) 

O estudo mostra que ainda uma boa parcela de crianças e adolescentes estão fora da escola. 

Em todas as faixas etárias, o panorama da exclusão segue o mesmo padrão, onde a maior 

parcela dos excluídos é formada por estudantes que trabalham, residem na área rural e em 

comunidades populares de centros urbanos e por adolescentes em 

conflito com a lei (cf. p. 34). 

Os dados revelam que a pobreza influi de maneira 

negativa no acesso dos adolescentes à escola. Muitos 

acabam por trocar os estudos pelo trabalho, seja para ajudar na 

sobrevivência da família, seja para ter acesso a bens de consumo 

que seus pais não têm condições de lhes proporcionar. 

Em todos os níveis da educação o quadro de excluídos 

é também representado por maioria de negros, em famílias 



 

 

com renda baixa (até ¼ de salário mínimo), e provenientes de famílias onde os pais também 

não estudaram ou não concluíram o Ensino Fundamental e estão mais concentrados na região 

norte do Brasil. Portanto, a pesquisa mostra que a renda, a cor da pele, o grau de instrução dos 

pais e a localidade de residência das famílias, são determinantes para a situação escolar. 

Para mudar esse quadro de exclusão, a educação é a única via para politizar os 

indivíduos, de forma que eles reconheçam seus direitos e deveres, para que conscientes eles 

possam reivindicar, quando estes direitos não estiverem sendo garantidos, resgatando a sua 

dignidade.  

No decorrer da história alguns teóricos sempre defenderam uma educação que 

proporcionasse essa conscientização e politização dos sujeitos, promovendo emancipação e 

autonomia. E no Brasil destacou-se Paulo Freire (1921-1997). 

Ele foi um dos mais profícuos teóricos da educação brasileira, sempre teve latente a 

necessidade de uma educação que leve à emancipação dos indivíduos, uma educação que não 

seja apenas transmissão de conteúdo (educação bancária), onde os alunos são meros 

receptores de conteúdos. “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção. É preciso ensinar e não transferir 

conhecimento” (FREIRE, 2007, p. 47). 

O educador deve ser aquele que possibilita que o indivíduo se torne alguém capaz de 

intervir no mundo. “Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma 

neutra” (FREIRE, 2007, p. 77). 

A educação precisa despertar nas pessoas que elas são portadoras de direitos e que na 

medida que estes lhes forem negados, poderem construir alternativas que possam ajudar na 

reivindicação por seus direitos. A educação deve estimular nos sujeitos atitudes e 

competências para adquirirem instrumentos e mecanismos, tendo em vista a garantia, proteção 

e promoção dos Direitos Humanos. 

 

Considerações Finais 

 

O ser humano precisa ser considerado e respeitado como tal, para isso é fundamental 

que todos possuam vida digna, sendo indispensável para isso, a efetivação do princípio da 

dignidade da pessoa no que concerne a educação, para que o ser humano não seja 



 

 

transformado em mero instrumento submetido ao jugo do Estado, pois “o Estado existe em 

função do homem e não o homem em função do Estado” (ZANETTI, p. 3). 

No Brasil é de grande importância promover a mudança social por meio da educação, 

pois nossa herança cultural está embasada em valores e costumes arraigados entre nós, 

decorrentes de vários fatores historicamente definidos: nosso longo período de escravidão; 

Nossa política oligárquica e patrimonial; Nosso sistema de ensino autoritário, elitista; Nossa 

complacência com a corrupção, dos governantes e das elites e nosso desinteresse pela 

participação cidadã. 

Segundo Benevides (on-line), essa deturpação decorre certamente da ignorância e da 

desinformação, mas também de uma perversa e eficiente manipulação, sobretudo nos meios 

de comunicação de massa, como ocorre com certos programas de rádio e televisão, voltados 

para a exploração sensacionalista da violência e da miséria humana. 

Essa mentalidade deve ser extirpada. O caminho para isso é a conscientização do 

indivíduo, por meio da educação, levando-o a examinar a História de forma crítica, para não 

sofrer influência da mídia, sem antes ter a possibilidade de filtrar informações. 
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ANALISE E COMPARAÇÃO DO MELHOR DESEMPENHO APRESENTADO 

ENTRE TELHA CERAMICA AMERICANA X TELHA DE CONCRETO 

 

Reges Fernandes de Souza 

 

RESUMO: A prática do uso de telhas cerâmicas veio desde antiguidade em tempos remotos 

onde o homem desenvolveu técnicas capazes de moldar e resistir ao ambiente em que eram 

expostos. No intuito de se conseguir maior produção, desenvolve-se então diversos tipos de 

telhas com diversos materiais, este estudo será apresentado dois modelos dentre os quais serão 

comparados e identificados para melhor emprego na construção civil.  

 

Palavras-chave: Telhas, Cerâmicas, técnicas, produção e construção civil 

ABSTRACT: The practice of using ceramic tiles came from ancient times in ancient times 

where man developed techniques to shape and withstand the environment in which they were 

exposed. In order to achieve greater production, is developed so many types of tiles with 

different materials, this study will be presented two models of which will be compared and 

identified for better job in construction. Key Words: Tiles, Ceramics, technical, production 

and construction. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na era da Idade da Pedra o homem começou a desenvolver habilidades capazes de 

produzir vasilhas, utensílios e armas para ajudar na caça e preparo de comidas. Seu 

desenvolvimento foi se intensificando cada vez mais até se deu conta que o processo de 

secagem da argila que era sua matéria prima, resultava em um material resistente e que se 

podia utilizar para guardar alimentos bem como ajudar no preparo deles. 

Na era medieval mais uma evolução relacionado ao uso da argila seca, percebeu-se 

que a mesma se cozida em temperaturas altas era capaz de produzir um material mais forte e 

resistente que serviria para cobrir telhados e os proteger. 

Com o passar do tempo as condições de produção evoluíram e deram abertura para 

novas tecnológicas de produção com materiais diversos para a fabricação de telhas. 

Hoje em dia sempre tem-se a oportunidade de inovar sempre e cada vez mais em todos 

os setores, possuímos uma imensa rede de produtos feitos a partir da argila. 



 

 

O estudo foca-se no desenvolvimento das telhas de cerâmica e concreto e qual a 

melhor opção dentre elas para a construção, observando seu rendimento em temperaturas 

térmicas, absorção de água e qual a metragem que cada uma exige para um melhor resultado. 

 

Objetivos 

 

Comprovar qual modelo de telha apresenta melhor desempenho térmico, absorção de 

água e a metragem necessária para este resultado. 

Metodologia 

 

O estudo será realizado de modo quantitativo, onde os dados calculados serão precisos 

e confiáveis. Este modo tem caráter objetivo, o pesquisadorcomprova através de dados, 

pesquisas e experiências sua tese. 

Esclarece Fonseca (2002, p. 20): A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. 

Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base 

na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. 

A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um 

fenômeno, as relações entre variáveis, etc. Para estudo e coleta de dados serão feitos, a 

medição da temperatura, a ingestão das telhas na água e a análise da metragem que cada telha 

exige, sendo possível determinar qual tipo de telha terá maior custo benefício. 

Resultados e Reflexões 

 

O procedimento se dará com a pesagem dos dois tipos de telhas secas, após este 

processo será colocado cada telha em uma bacia e deixadas em repouso por 5 horas para ver o 

grau de absorção de água de cada uma. 

A tarde realizou o mesmo procedimento, após 5 horas dentro da vasilha com água. 

A medição da temperatura é para se analisar qual delas tem maior eficiência expostas as 

intempéries. Será realizado medições no seguintes horários, matutino, vespertino e diurno, para a 

comparação e determinação de qual melhor terá seu custo benefício. 

Feito este procedimento é a hora de analisar qual será a metragem necessária que cada 

uma exige para melhor resultado. 



 

 

Tabela 1. Especificações telha concreto   

 

 Telha concreto 

Inclinação  

 

30%       

Telhas por m² 10peças  

 

     

Galga Mínima 0,368cm 

 

      

Peso médio por telha 3,145kg  

 

     

Absorção de água 175 ml       

 

Tabela 2. Especificações telha cimento 

 Telha cimento 

Inclinação  

 

25%   

Telhas por m² 7,5peças  

 

 

Galga Mínima 0,39cm 

 

  

Peso médio por telha 5,485kg  

 

 

Absorção de água 160ml   

 

Figura 1 – Exemplo de figura 

Considerações Finais 
 

Como observado acima a telha de cerâmica americana apresenta 10 peças por metro 

quadrado, sendo que a sua inclinação está maior que o recomendado por norma e sua 

absorção foi de 175 ml em um período de imersão de 5 horas.  

Já a telha de concreto big, apresenta sua inclinação dentro da norma e demonstra uma 

menor quantidade de telhas exigida por metro quadrado e sua absorção foi 160 ml em um 

período de imersão de 5 horas. 



 

 

Com todos estes dados concluo que a telha onde é confirmado o melhor desempenho 

de custo benefício será a telha de concreto. 

O estudo em questão está aberto a novas pesquisas e poderá ser complementado mais 

adiante por outro pesquisador.  
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RESUMO: O primeiro estudo científico do autismo foi realizado por Leo Kanner, psiquiatra 

infantil, em 1943, a partir da observação de 11 crianças. Essas crianças pareciam fisicamente 

em boa saúde, mas apresentavam característica típica, como uma maneira particular de se 

comportava com pessoas e objetivos, distúrbios da linguagem e falta de imaginação. O 

objetivo do estudo foi avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças portadoras de 

autismo em escolas públicas de Paracatu – MG. A metodologia foi composta por 3 etapas, 

Identificação dos Autistas, Elaboração de questionários e Coleta de dados. Apesar dos 

sintomas aparecerem nos primeiros meses de vida, alguns pais, quando percebem alguns 

sinais de autismo, costumam ignorar, achando que é apenas uma fase passageira, outros, 

ignoram por medo ou falta de conhecimento. 

 

Palavras-chave: Autismo, Neuropsicomotor, Atraso, Ecolalia, Psicomotricidade 

INTRODUÇÃO 

Autismo é um termo empregado pela psiquiatria para nomear comportamentos 

humanos reunidos ao redor de si mesmos, replicados para a própria pessoa. Esse termo tem 

origem na palavra grega autos, que quer dizer por si mesmo. (ORRÚ, 2007).  

O termo autismo cunhado por Bleuler para caracterizar os sintomas negativos e a 

alienação social de indivíduos que sofriam de esquizofrenia, foi utilizado por Kanner e 

Aspenger em 1943-1944, de modo independente e quase simultâneo, para descrever crianças 

com incapacidade do desenvolvimento e com singularidade caracterizada por profundo déficit 

de relacionamento. (TUCHMAN, 2009). 

Passaram-se então 40 anos até que o autismo fosse listado como tal no DSM- Manual 

diagnostico e estatístico de transtornos mentais, a terceira edição da DSM (DSM III, APA, 
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1980) introduziu a expressão “transtorno global de desenvolvimento” para se referir a um 

grupo de transtornos do desenvolvimento definidos pelo comportamento que compartilhavam 

da sintomatologia do autismo clássico definido por Kanner, classificado como “transtorno 

autismo” tanto no DSM quanto na Classificação Internacional de transtornos mentais e de 

comportamento (CID-10, WHO, 1992). (TUCHMAN, 2009). 

De acordo com Wing (1996) há uma variação nas taxas de prevalência obtidas a partir 

de estudos epidemiológica sendo está de aproximadamente 2 a 3 até 16 em cada 10 mil 

crianças.No Brasil calcula-se que existam aproximadamente 600mil pessoas afetadas pela 

síndrome do autismo, se considerar a forma típica da síndrome. (BAPTISTA, 2007). 

Determina-se o autismo como uma síndrome, pelo fato de lhe faltar uma etiologia, 

apesar do seu fenótipo comportamental o autismo não pode ser claramente denominado como 

uma doença, pois o mesmo não possui uma patologia específica, podendo ser utilizada a 

expressão autismo “sindrômico”. (TUCHMANN, 2009). 

O autismo “idiopático” é a expressão que se aplica quando não há estigmas físicos ou 

bi marcadores demonstráveis, ou seja, não possui etiologia específica. Esta expressão abrange, 

sobretudo, indivíduos que no momento possuem etiologias desconhecidas. (TUCHMANN, 

2009). Portanto, o autismo é uma síndrome que engloba múltiplas etiologias não comprovadas 

e em diferentes graus de severidade. (GARCIA, 2011). 

As características autistas referem-se à “tríade” de comprometimentos, os 

comprometimentos que são presentes na “tríade” geralmente são dos meios social, 

comunicação e de atividades restritas/ repetitivas. Em relação aos gêneros, a prevalência é 4 

vezes maior em meninos do que em meninas. (BAPTISTA, 2007). 

Estudos epidemiológicos têm apontado que 70% da população autista apresentam 

deficiência mental. Somente 30% apresentam perfil cognitivo caracterizado por discrepância 

entre as áreas verbal e não verbal em testes padronizados. Nesses indivíduos, não se 

identificam problemas na área não verbal, podendo esta inclusive estar acima do esperado 

para a idade cronológica. (ANDREANSEN, 2009). 

Falar sobre corpo requer, forçosamente, fazer citações sobre parâmetros psicomotores 

como Esquema e Imagem Corporal.  Segundo Ferreira e Heinsius “[...] para a 

psicomotricidade, o corpo é o meio pelo qual o indivíduo se exprime”. O sujeito pode falar 

por meio do seu corpo, das variações tônico-motoras, movimento, gestos e do esquema 

corporal.  



 

 

O esquema corporal é a percepção geral e diferenciada que se tem do corpo, percepção 

esta que, seria fruto das informações sensoriais, exteroceptivas e, sobretudo, proprioceptivas, 

integradas no nível do córtex cerebral. Pode ser considerado como a resultante de uma 

consciência do corpo acrescida de sentido espacial e suas atitudes, permitindo a identificação 

das possibilidades desse corpo quanto aos seus movimentos e às ações. Podendo ser a própria 

ideia do que se faz do corpo, apresentando caráter mutável e evolução ao passar do tempo. 

Ainda como definição, o Esquema Corporal se supõe uma estrutura de integração dos setores 

sensoriais com os setores motores, perceptível ao movimento. Portanto, o conhecimento do 

corpo como um todo dependerá de variáveis como a relação do corpo com o meio e com as 

pessoas, a funcionalidade deste corpo está diretamente ligada ao conhecimento do mesmo. 

(FERREIRA, 2010). 

No caso do autismo, a criança terá dificuldade em associar seu corpo com seus 

sentimentos, emoções e entendimentos, refletindo principalmente em se aprendizado. O 

autista não possui noção de totalidade de seu corpo, isso torna difícil a integração do esquema 

corporal e a estruturação da imagem corporal. (FERREIRA, 2010).  

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) vem sendo bastante discutido ultimamente, 

não que tenha sido diagnosticada recentemente, mas porque o diagnóstico está cada vez mais 

precoce. 

Os sinais aparecem nos primeiros meses de vida, o bebê pode ter incomodo quando 

aconchegado no colo da mãe, demostrando desconforto por meio do choro, que só cessam 

quando é colocado no berço. (FALKENBACH, 2010) 

Apesar dos sintomas aparecerem nos primeiros meses de vida, alguns pais, quando 

percebem alguns sinais de autismo em seus filhos, costumam ignorar, achando que é apenas 

uma fase passageira, outros, ignoram por medo ou falta de conhecimento. 

O diagnóstico é possível por volta dos 18 meses de idade, e quanto mais cedo a 

criança for tratada, mais chances ela terá de se desenvolver da melhor forma possível. 

O tratamento é realizado por uma equipe multidisciplinar, composta por pediatras, 

fonoaudiólogos, psicopedagogos, psiquiatras, psicólogos e fisioterapeutas. 

Pelas características do Autismo a comunicação e socialização são dificultadas, o 

desenvolvimento da criança também é afetado, fazendo com que apareça um atraso ou 

regressão de atividades já adquiridas. (FALKENBACH, 2010). 

https://www.infocoead.com.br/noticias/10-dicas-para-ensinar-um-aluno-autista/43


 

 

O estudo é feito através de uma pesquisa de campo entre os meses Março e Maio de 

2016, em escolas públicas da cidade de Paracatu MG, sendo observado como crianças de 6 a 

8 anos com diagnóstico TEA são tratadas no ambiente social. O trabalho foi realizado em 4 

etapas: 1° Etapa:Identificação dos Autistas; 2° Etapa: Pesquisa sobre o tema; 3° Etapa: 

Observação e coleta de dados; 4° Etapa: Apresentação dos Resultados. 

 

Objetivos 

 

Objetivos Gerais 

 

 Esse trabalho visa contribuir para avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor de 

crianças portadoras de autismo em escolas públicas, mostrar por meios de palestras o autismo 

e como pode ser feito para melhorar o desenvolvimento da criança no meio escolar e familiar.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Observar como ocorre o desenvolvimento da criança portadora de autismo, 

dando ênfase aos momentos importantes que ocorre na vida dessas crianças 

durante a fase de desenvolvimento.  

 Observar como são tratados no meio social e como ocorre a inclusão social das 

mesmas em locais públicos e escolas.  

 Com a ajuda de pais, descobrir como foi a descoberta da síndrome e quais são 

os tratamentos realizados para o desenvolvimento da criança. 

 Verificar o que a escola propõe para a criança com autista, se professores e 

coordenadores tem conhecimento para lidar com as mesmas.  

Metodologia 

 

O referido artigo foi realizado entre Março e Maio de 2016, com Autistas entre 6 a 8 

anos de idade, da cidade de Paracatu - Minas Gerais. 

O trabalho foi realizado em 3 etapas descritas abaixo: 



 

 

1° Etapa: Identificação dos Autistas 

 Foi feita uma pesquisa na cidade para identificar os Autistas com idade entre 2 e 10 

anos que estão matriculados em escolas públicas do município.  

Foi encontrado 6 crianças entre 6 e 8 anos de idade, matriculados nas seguintes 

escolas: Escola Estadual Julia Camargo (1 Autista), Escola Municipal Nilo Sadok (1 Autista) 

e Escola Municipal Joaquim Adjuto (4 autista). Nas escolas Municipais os autistas têm 

acompanhamento em uma sala especial, além do horário de aula escola regular. 

2° Etapa: Elaboração do Questionário 

Foram realizados quatro questionários, dois para os pais da criança, e dois para o 

professor. Os questionários aos pais foram para saber a respeito de como foi o 

desenvolvimento da criança e outro como foi à descoberta do autismo. Para os professores, 

um foi sobre a inclusão social e outro sobre atividades para desenvolvimento neuropsicomotor 

das crianças autistas. (Questionários nos anexos) 

3° Etapa: Coleta de dados 

Após a identificação dos Autistas foi realizada a coleta de dados.  

Nas escolas, foram levados os questionários juntamente com um oficio da faculdade 

confirmando o projeto. Foi realizada uma reunião com os diretores para explicar o projeto, e 

pedir autorização do mesmo, depois disso, foi pedida também uma autorização dos pais da 

criança.   

Com as autorizações, foi entregue os 4 questionários para serem preenchidos. Quando 

possível o preenchimento foi feito através de uma reunião entre professores, pais e o grupo de 

estudantes desse projeto. 

Não houve contato com a criança Autista a fim de garantir privacidade à família e bem 

estar à criança que, pela condição, não se sente bem na presença de estranhos. 

Resultados e Reflexões 

 

No presente trabalho, os autistas estudados serão citados como “crianças”. 

Através dos dois questionários aos pais ou responsáveis foram adquiridos os seguintes 

dados: 

Dos 6 responsáveis, 3 deles, isto é, 50% não sabiam o que era Autismo até seu filho 

ser diagnosticado, apenas 34% já sabiam e 16% não responderam.  



 

 

Alguns sintomas podem ser visualizados nos autistas, mas nem todos os sintomas 

podem ser expressos em todas as crianças. Alguns dos sintomas que possui a criança autista 

são: (ANSERMET, 2013). 

 A dificuldade de sucção durante a fase de aleitamento; 

  Ausência de movimento antecipatório, o autista muitas vezes não antecipa a ação 

quando pequeno, por exemplo: quando a mãe vai pegar no colo é comum que as 

crianças levantem o braço para ser pega, isso não acontece com a criança autista; 

 Ecolalia imediata ou mediata: a ecolalia é a repetição de palavras ou frases sem uma 

razão aparente. 

 Movimentos estereotipados: são movimentos repetitivos e feitos “sem motivo”, os 

mais comuns entre crianças autistas são o balançar das mãos, cabeça ou tronco para 

frente e para trás e o movimento é chamado de “flapping”.  

 Hipersensibilidade ao som ou toque. 

 Não respondem a chamados como se não ouvissem. 

 Problemas alimentares, pois não aceitam alguns tipos de comidas.  

 Interesses restritos e limitados, a ponto de saberem tudo sobre um único interesse. E 

Fascinação por algum objeto  

É essencial ter a noção de que nem todos os sinais são observados em todas as crianças 

autistas. Infelizmente, é muito comum as pessoas terem a idéia de que se a criança olha 

diretamente nos olhos, pode ser descartado o diagnostico de autismo, ou se a criança gosta de 

abraçar jamais poderia ser considerada autista, no entanto essa afirmação não é real. 

(ANSERMET, 2013).  

Sendo assim, maioria dos pais relatou que foi difícil ter diagnóstico e o principal 

sintoma foi a Regressão/atraso motor e na fala. A idade média do diagnóstico foi 3 anos e 

83% das crianças tem acompanhamento multidisciplinar. 

Após o diagnostico, 16,6% dos pais sentiram culpa pela condição da criança e 66,4% 

tiveram aceitação. Uma mãe relatou que ela teve aceitação logo após o diagnóstico, porém, o 

pai teve rejeição. 



 

 

Dos pais, 66,4% relatam achar a Inclusão escolar à melhor opção, e 83% acham que o 

quanto antes a criança for incluída na escola, melhor será seu desenvolvimento. E metade dos 

pais relatou afastamento ou estranhamento de terceiros quando perto de seus filhos. 

Atualmente no Brasil, o acesso de indivíduos com necessidades educativas especiais à escola 

vem sendo garantido por diversos documentos e instrumentos legais nos âmbitos: municipal, 

estadual, federal e nacional. (CRUZ, 2014) 

Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, mais de 50% das crianças 

conseguiram sentar e engatinhar entre 6 e 12 meses de idade. E 66,6% das crianças 

começaram a andar entre 1 e 2 anos de idade, já o salto foi possível entre 2 e 3 anos. A fala 

surgiu entre 1 e 2 anos em 33,2% das crianças e entre 2 a 3 anos em 33,2% dos casos. 

De todas as crianças 83% fazem bem o movimento de pinça e já se alimentam 

sozinhos. Apesar disto, metade das crianças ainda precisa de auxílio para se vestir. Em relação 

à comunicação, apenas 33,2 sabem se expressar bem. 

Através dos dois questionários aos professores foram adquiridos os seguintes dados: 

Todos os professores sabiam o que era Autismo, porém, apenas 66,6% fizeram curso 

para aprender a lidar com crianças autistas. 

Em bebes e crianças jovens com autismo, a face humana possui pouco interesse; 

observam-se distúrbios no desenvolvimento da atenção conjunta, apego e outros aspectos da 

interação social. (KLIN, 2007). Apesar da dificuldade na socialização, a maioria dos 

professores descreve a relação criança-professor e criança-colegas como Boa.  

Em relação às atividades exercidas com as crianças, 83% dos professores sempre 

realizam atividades psicomotoras lúdico-recreativas como ferramenta pedagógica, e assim 

enxergam melhoria nos movimentos grossos e finos das crianças. 

Quando são passadas atividades que envolvem o raciocínio (ex.: jogos de encaixe, 

boliche, cubos e pirâmides) todos os professores percebem iniciativa e compreensão das 

crianças, sendo 50% sempre e 50% às vezes. Os professores acham que essas atividades 

também servem para melhorar a coordenação motora da criança. 

Dos professores, 66,6% percebem melhora na lateralidade e equilíbrio quando são 

passadas atividades lúdico-recreativas como as cantigas e roda, que também ajudam na 

socialização da criança. 



 

 

Dos professores, 83,4% trabalham atividades lúdico-recreativas que envolvem 

estimulação do esquema corporal, e assim, é possível notar que a criança possui ou está 

desenvolvendo noções de tempo e espaço. 

Algumas crianças são extremamente apegadas às rotinas e isso se dá em relação a 

tudo. (ANSERMET, 2013). Porem, quanto à rotina das crianças, 50% dos professores não 

encontram dificuldade de mudar as atividades da criança, 34% às vezes encontram dificuldade 

e 16% sempre tem dificuldade.  

Quanto à inclusão social, todos os professores acham que os professores da rede 

regular não estão preparados para receber alunos com necessidades especiais, e 83% acham 

que a educação Brasileira não está adequada para ajudar na inclusão dos autistas, mas mesmo 

assim, 66,4% acham que o ensino Regular é a melhor opção. Os professores relatam também 

que as maiores dificuldades na terapia da criança são: a falta de recursos e conhecimentos e a 

Aceitação da sociedade e dos próprios pais. 

Apesar de a inclusão social ser um tema que está sendo muito abordado, todos os 

professores relataram que os Autista ainda sofrem preconceito.  

Pessoas autistas ainda são pouco compreendidas pela sociedade, a qual, devido à falta 

de conheci mento sobre o transtorno, muitas vezes acaba por interpretar suas atitudes e 

comportamentos como deficiência mental. Mesmo no campo científico, o conhecimento ainda 

é insuficiente, seja na área medica, seja nos estudos. (CRUZ, 2014)  

Considerações Finais 

 

Concluímos que o autismo é uma síndrome, pelo fato de lhe faltar uma etiologia, 

apesar do seu fenótipo comportamental o autismo não pode ser claramente denominado como 

uma doença, pois o mesmo não possui uma patologia específica. Uma atenção especial deve 

ser dada a essa síndrome pelas suas limitações a criança e a suas dificuldades em se relacionar 

com seu meio a sociedade.  

A psicomotricidade tem como principal objetivo no autismo fazer com que a criança 

autista possa viver e sentir o seu corpo incentivando-a a descobrir seu próprio movimento, e o 

mundo a sua volta. As dificuldades em relação à criança autista, o comportamento dos pais e 

da sociedade são grandes, cabe aos profissionais da saúde minimizar esses problemas e dar ao 

autista e a família melhores qualidades de vida possível e o esclarecimento a sociedade do que 



 

 

realmente se trata o autismo.  

O nosso trabalho teve como ênfase principal destacar um tema muito falado na 

atualidade e como a psicomotricidade é estabelecida em crianças com a síndrome do autismo 

destacando o quão eficaz e importante se faz o auxílio psicomotor a sociedade em geral e em 

foco a criança autista.  

Referências 

 

ANDREASEN N.C, BLACK D.W, Introdução à Psiquiatria. 4º edição, Porto Alegre: 

Artmed, 2009.  

 

ANSERMET F.; GIACOBINO A, Autismo: a cada um com seu genoma, Rio de Janeiro: 

Editora KBR, 2013. 

 

BAPTISTA C.R et al, Autismo e Educação: reflexos e propostas de intervenção. Porto 

Alegre: Artmed, 2007.  

CRUZ T., Autismo e Inclusão Social: Experiências no Ensino Regular, Judiaí: Paco 

Editorial, 2014.  

 

FERREIRA M. C. A.; HEINSIUS A. M. Psicomotricidade na Saúde. Rio de Janeiro: Wak 

Editora, 2010. p. 159-174. 

 

FALKENBACH A. P, DIESEL D, OLIVEIRA L.C. O jogo da criança autista nas sessões de 

psicomotricidade relacional. Revista Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v.31, n.2, p. 203-214, 

janeiro de 2010. 

 

GARCIA P. M.; MOSQUERA C. F. F. Causas Neurológicas do Autismo. Paraná: O 

Mosaico – Revista de Pesquisa em Artes da Faculdade de Artes do Paraná, 2011. 

 

KLIN, A.; Autismo e Síndrome de Asperger: uma visão geral; Associação Brasileira de 

Psiquiatria (ABP), new Haven; 2007. 

 

ORRÚ, S. E. Autismo, linguagem e educação: interação social no cotidiano escolar. Rio 

de Janeiro: Wak Editora, 2007. 

 

THUCHMAN R, RAPIN I, Autismo: abordagem neurobiológica. Porto Alegre: Artmed, 

2009



 

 

EFEITO DA CINESIOTERAPIA NO FORTALECIMENTO MUSCULAR DE 

MEMBROS INFERIORES E NO EQUILÍBRIO DE IDOSOS 

  
Tuane Cristina da Silva Santos

1
 

Michelle Faria Lima
2
 

Cecília Maria Dias Nascimento
3
 

 

RESUMO: O envelhecimento traz diversas alterações que podem prejudicar a funcionalidade 

dos idosos. O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos dos exercícios 

cinesioterapêuticos na força muscular de membros inferiores e no equilíbrio de idosos. A 

pesquisa foi realizada com um grupo de nove idosos, com idades entre 61 e 81 anos, que 

realizaram exercícios cinesioterapêuticos três vezes na semana, durante nove semanas, de 

fevereiro a abril de 2016, na clínica escola de Fisioterapia da Faculdade Tecsoma. Os 

resultados demonstraram que houve melhora no equilíbrio e manutenção e/ou melhora na 

força muscular dos membros inferiores. Concluindo-se que os exercícios cinesioterapêuticos 

são eficazes na melhora do equilíbrio e da força muscular de membros inferiores em idosos. 

 

Palavras chave: Cinesioterapia. Idosos. Força muscular 

 

ABSTRACT: The ageing brings several alterations which may harm the old people’s 

functionality. The aim of the present study is to evaluate the effects of the kinesiotherapics 

exercises in the muscular strength in the inferior limbs and in the balance. The survey was 

conducted with a group of nine seniors, aged between 61 and 81years old, who did 

kinesiotherapics exercises three times a week, for nine weeks, from February to April 2016, in 

the Clinical School of Physiotherapy of Tecsoma College. The results showed that there was 

an improvement in the balance and maintenance and/or improvement in the muscular strength 

of the lower limbs. This research concluded that kinesiotherapics exercises are effective in 

improving the balance and the muscular strength of the lower limbs in the old aged people. 

 

Keywords: Kinesiotherap. Old age. Muscular Strength. 
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Países em crescimento como o Brasil convivem com um aumento cada vez maior da 

população idosa. A Organização Mundial de Saúde (2006) citada por Ferreira e Yoshitome 

(2010, p. 992): 

Prevê que em 2025, existirão 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos, sendo que 

as pessoas com 80 anos ou mais constituem o segmento populacional que mais 

cresce. No Brasil, a previsão é de que, em 2020, existirão 30,8 milhões de idosos, ou 

seja, 14,2% de todos os brasileiros. O Brasil já é considerado o sexto país do mundo 

em taxa de envelhecimento populacional. 

 

Segundo o IBGE (2008a), em 2050, cerca de 29,75% da população brasileira será 

composta por pessoas com 60 anos ou mais. Esse aumento da população idosa leva a maiores 

gastos relacionados à saúde visto que há um aumento na procura dos serviços de saúde 

(VERAS, 2009). 

Ainda segundo o IBGE (2008b), a expectativa de vida da população brasileira pode 

chegar em 2050 a média de 81,29 anos. Uma média maior que a mundial que será de 75,4 

anos (FERNANDES et al., 2012). Avanços da medicina, realização de tratamentos 

fisioterapêuticos, melhora na qualidade nutricional, controle de doenças crônicas e aumento 

de adeptos à realização de exercícios físicos são variáveis que tem garantido uma maior 

qualidade de vida e consequentemente uma maior expectativa de vida (MACEDO; 

GAZZOLA; NAJAS, 2008). 

Existe um grande cuidado com essa faixa etária da sociedade visto que pessoas da 

terceira idade tem um número grande de doenças crônicas (VERAS, 2009). Ainda segundo 

Veras (2009, p.553), “na população, em cada três indivíduos, um é portador de doença crônica 

e, entre idosos, oito em cada dez possuem pelo menos uma doença crônica”. 

Além das doenças crônicas, os idosos ainda convivem com alterações decorrentes do 

próprio envelhecimento como diminuição da força muscular, perda de massa muscular, 

fragilidade óssea, diminuição do equilíbrio, dificuldades na marcha, problemas respiratórios e 

cardiovasculares, doenças neurológicas graves, incapacidades, depressão, perda da autoestima 

e isolamento (FECHINE; TROMPIERI, 2012). 

Visando minimizar as alterações decorrentes do envelhecimento e prevenir 

consequências de doenças, programas de prevenção estão sendo implantados além dos 

programas de reabilitação. A prática de exercícios está sendo muito utilizada nesse contexto 

(ACIOLE; BATISTA, 2013). 



 

 

Conforme é descrito por Tamayo e colaboradores(2001) citado por Balbinot (2012, 

p.58), “os exercícios físicos bem dosados e cuidadosamente escolhidos, de acordo com as 

especificidades e condições individuais, são a melhor ferramenta contra o envelhecimento 

precoce”. 

A fisioterapia é um recurso que pode atuar por meio de exercícios cinesioterapêuticos, 

melhorando as sequelas que podem ser decorrentes do próprio envelhecimento ou também 

como consequência de patologias ou do uso de alguns medicamentos (MACEDO; 

GAZZOLA; NAJAS, 2008). 

De acordo com Macedo, Gazzola e Najas (2008, p.182): 

 

O tratamento fisioterapêutico tem apresentado resultados significativos nessa 

população, levando ao aumento da amplitude de movimento (ADM), melhor 

desempenho na realização das AVD, melhora na velocidade da marcha, melhora do 

equilíbrio, redução do número de quedas e bem estar geral. 

 

O presente estudo tem como objetivo demonstrar os efeitos dos exercícios 

cinesioterapêuticos em idosos para melhora no fortalecimento muscular de membros 

inferiores e equilíbrio, evidenciando que a cinesioterapia pode ser uma técnica eficaz para 

melhoria da qualidade de vida dos mesmos. Por meio de exercícios utilizando materiais 

simples se pode conseguir grandes resultados. 

Objetivos 

Objetivo Geral 

 Avaliar os efeitos dos exercícios cinesioterapêuticos no fortalecimento 

muscular de membros inferiores e no equilíbrio de idosos. 

 

Objetivos Específicos 

 Avaliar o equilíbrio dos idosos pela escala de Berg; 

 Analisar a força muscular dos membros inferiores pelo timed up and go test;  

 Realizar um programa de exercícios cinesioterapêuticos para ganho de força de 

membros inferiores e equilíbrio; 

 Relatar os efeitos alcançados com a realização do programa de exercícios 

cinesioterapêuticos. 

  



 

 

Metodologia 

 

Foi realizado um estudo com um grupo de pessoas com idade igual ou superior a 60 

anos, de ambos os sexos, residentes na cidade de Paracatu –MG, que aceitaram realizar vinte 

e três sessões de exercícios cinesioterapêuticos. Foram critérios de exclusão da pesquisa 

pessoas que contabilizassem mais de quatro faltas, pacientes com diagnóstico de trombose 

venosa, ou que não conseguiram realizar os exercícios e que não conseguiram entender os 

comandos. 

Trata-se de um estudo quantitativo-descritivo, que analisou os efeitos dos exercícios 

cinesioterapêuticos na força muscular de membros inferiores e no equilíbrio em idosos. 

 

Um estudo quantitativo-descritivo consiste em investigações de pesquisa empírica 

cuja finalidade é o delineamento ou análise das características de fatos ou 

fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento de variáveis principais ou 

chaves (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 70). 

 

O estudo foi realizado no primeiro semestre de 2016, três vezes por semana, na 

Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade Tecsoma situada na cidade de Paracatu – MG.  

Os pacientes foram informados sobre o estudo e depois de esclarecida qualquer dúvida 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, elaborado conforme as exigências 

do capítulo IV do Conselho Nacional de Saúde, resolução 196/96 (BRASIL, 2012). Depois 

foi realizada uma avaliação individual de cada indivíduo componente da pesquisa, através de 

uma ficha de avaliação. Ao final, foi realizado a reavaliação dos indivíduos. 

Para avaliar o equilíbrio foi utilizado a escala de equilíbrio funcional de Berg. A escala 

de Berg consiste em quatorze perguntas, com score de 0 a 4 cada uma, avaliando equilíbrio 

estático e dinâmico (PERES; SILVEIRA, 2010). Segundo Peres e Silveira (2010) “Os escores 

absolutos são obtidos por meio de 14 testes avaliando a habilidade do indivíduo de se sentar, 

ficar de pé, alcançar, girar em volta de si mesmo, olhar por cima de seus ombros e ficar sobre 

apoio”. Foi utilizado neste teste materiais como uma cadeira, um banco, um degrau, uma 

caneta esferográfica da marca BIC e um cronômetro. 

O Time up and go test é um teste utilizado para avaliar indiretamente a força muscular 

de membros inferiores (TEIXEIRA et al., 2007). É um teste que avalia também a mobilidade 

dos idosos (MACIEL; GUERRA, 2005). Consiste em o paciente levantar de uma cadeira, 

andar por três metros sobre uma linha reta, virar-se e andar até a cadeira e sentar-se. Quanto 



 

 

maior for o tempo que o idoso leva para realização do teste, menor será o seu grau de força 

em membros inferiores (SILVA et al., 2008, BETRAN et al, 2013). Para realização deste teste 

foi utilizada uma cadeira com 30 cm de altura sem encosto de braços, fita crepe, fita métrica, 

cronômetro e caneta esferográfica da marca BIC. 

Depois foram realizadas ás sessões, que tiveram tempo de duração de cinquenta 

minutos e foram realizadas em grupo. Ao final das sessões, no último dia de encontro, os 

pacientes foram reavaliados. As sessões foram compostas por alongamentos, exercícios 

cinesioterapêuticos para ganho de força de membros inferiores e treino de equilíbrio, e 

relaxamento. 

Resultados e Reflexões 

 

A pesquisa ocorreu entre fevereiro e abril de dois mil e dezesseis, três vezes na 

semana, durante nove semanas, totalizando 23 sessões, sendo destas, duas destinadas a 

avaliação e uma a reavaliação.  

A amostra foi composta por nove pacientes de ambos os sexos, sendo um do sexo 

masculino e oito do sexo feminino, residentes na cidade de Paracatu/ MG, com idades entre 

61 e 81 anos, com média de idade de 68 anos. 

O protocolo de exercícios cinesioterapêuticos foi composto por exercícios para 

fortalecimento muscular de membros inferiores e equilíbrio, e cinco minutos de relaxamento 

ao final de cada sessão, tendo cada sessão, cinquenta minutos de duração. 

Percebeu-se durante a pesquisa que a maioria dos pacientes possui patologias crônicas 

(Figura 02). Gravina e colaboradores (2007), ressaltam que a aposentadoria leva o idoso a um 

crescente sedentarismo e aos maus hábitos alimentares o que acarreta o surgimento de 

problemas como obesidade, esteatose hepática, diabetes mellitus, colesterol elevado e 

hipertensão arterial. 

O envelhecimento traz consigo o aumento das doenças crônicas, devido as alterações 

ocorridas no corpo decorrentes do próprio envelhecimento somadas aos maus hábitos de vida 

dos idosos (VERAS, 2009). 

Bueno e colaboradores (2008) realizaram um estudo com um grupo de 82 idosos, onde 

46,3% dos idosos possuíam hipertensão arterial, representando a doença crônica mais comum, 

tendo a idade avançada como um fator de risco. Outras patologias crônicas foram encontradas 

como hipercolesterolemia, mas em incidência menor, como encontrado no presente estudo. 



 

 

No estudo realizado por Betran e outros (2013), a incidência de doenças crônicas em 

um grupo de idosos foi, também, alta. Dentre as patologias mais encontradas destacam-se a 

hipertensão arterial, o colesterol aumentado e a diabetes, o que condiz com os resultados do 

presente estudo, visto que foram estas mesmas patologias as mais encontradas entre os 

participantes deste estudo. 

11,10%

22,20%

66,60%

11,10%

22,20%

Hipercolesterolemia Diabetes mellitus Hipertensão arterial

 

Figura 2: Patologias apresentadas pelos pacientes 

FONTE: o autor. 

 

Siqueira e outros (2007), apontam que o crescente aumento no número de idosos e de 

ocorrência de doenças crônico-degenerativas nessa faixa da população, requerem um maior 

treinamento e adequação dos serviços de saúde para uma atenção rápida e correta a nova 

demanda. 

O diagnóstico precoce e a prevenção são imprescindíveis para proporcionar uma 

melhor qualidade de vida e uma independência física e mental aos idosos. Quando 

diagnosticadas essas doenças, os idosos precisam fazer um controle do estilo de vida para 

evitar situações mais graves (TRENTINI et al., 2005). 

A prática de exercícios, como exercícios cinesioterapêuticos, tem sido apontado como 

fator não farmacológico para o controle de doenças crônicas. Tem entre seus principais efeitos 

a redução do nível de triglicérides, da pressão arterial, do peso corporal, além de melhorar a 



 

 

captação de glicose, aumentar os níveis de HDL no sangue, aumentar a flexibilidade e a força 

muscular (GRAVINA; GRESPAN; BORGES, 2007). 

No presente estudo não foram vistos benefícios dos exercícios cinesioterapêuticos no 

controle das doenças crônicas, já que não foram utilizados métodos para se verificar ou não 

esta eficácia.  

Dentre os pacientes deste estudo, quatro relataram ter sofrido alguma queda no último 

ano, sendo que destes quatro apenas dois referiram ter tido alguma repercussão funcional. 

Após o início da realização dos exercícios, nenhum idoso relatou ter sofrido alguma queda 

(Figura 3). 

 

Figura 3: Porcentagem de quedas apresentadas pelo idosos 

FONTE: o autor. 

 

Uma das principais consequências do sedentarismo aliado a doenças crônico-

degenerativas são as quedas. Elas acontecem principalmente em idosos sedentários, com 

comprometimentos funcionais, ou que apresentem alguma doença que provoque uma 

alteração do equilíbrio e da mobilidade (GUIMARÃES et al., 2004). 

Um estudo realizado por Guimarães e colaboradores (2004), comparou o risco de 

quedas de um grupo de idosos que realizavam atividades físicas três vezes na semana e idosos 

sedentários. Eles concluíram que a pratica de atividades físicas reduz consideravelmente o 

risco de quedas em idosos, visto que idosos sedentários possuem cerca de 80% de risco médio 



 

 

de sofrerem alguma queda, enquanto que idosos ativos possuem cerca de 5% de risco médio 

de cair. 

O estudo realizado por Streit e colaboradores (2011), avaliou o índice de quedas em 

idosos, antes e após a realização de um protocolo de exercícios que envolviam exercícios para 

fortalecimento muscular de membros inferiores e equilíbrio, realizado três vezes na semana. 

Chegaram à conclusão que houve uma redução no número de quedas após a realização dos 

exercícios, corroborando com os achados do presente estudo. 

Constata-se na figura 4 que houve uma melhora significativa no equilíbrio dos idosos 

participantes deste estudo, comparando-se os valores obtidos antes e depois da realização do 

protocolo de exercícios cinesioterapêuticos. 

 

Figura 4: Pontuação total obtida na escala de equilíbrio funcional de Berg 

FONTE: o autor. 

 

O envelhecimento traz uma série de alterações ao organismo do idoso. Uma dessas 

alterações ocorre no sistema nervoso central, sistema vestibular, proprioceptivo e também no 

visual. Essa série de alterações leva o idoso ao equilíbrio diminuído, dificultando a realização 

de algumas tarefas e podendo levar a dificuldades na marcha, instabilidade postural e até a 

quedas (SOARES; SACCHELLI, 2008). 

O equilíbrio dos participantes deste estudo foi avaliado a partir da escala de equilíbrio 

funcional de Berg. A escala de equilíbrio funcional de Berg é um instrumento capaz de avaliar 

o equilíbrio estático e dinâmico de idosos. Trata-se de uma maneira simples de se avaliar o 



 

 

equilíbrio, sendo composta por quatorze perguntas que possuem um score de 0 a 4 pontos, 

com uma pontuação máxima de 56 pontos (SOARES; SACCHELLI, 2008). 

Soares e Sacchelli (2008), realizaram um estudo com um grupo de idosos aplicando 

um protocolo de exercícios cinesioterapêuticos por três meses, totalizando 24 sessões e 

concluíram que houve uma melhora no equilíbrio dos mesmos, levando a um aumento na 

independência e reduzindo o risco de quedas, estando de acordo com os resultados do 

presente trabalho. 

No estudo de Bechara e Santos (2008), foi avaliado a eficácia de um programa de 

exercícios fisioterapêuticos para melhora do equilíbrio em dez idosos. Eles foram submetidos 

a exercícios durante seis semanas. Após a realização do programa de exercícios foi 

comprovada a eficácia dos mesmos na melhora do equilíbrio de idosos. 

Zambaldi e colaboradores (2007), realizaram um estudo com um grupo de seis idosas 

durante oito semanas, aplicando um protocolo de exercícios visando a melhora do equilíbrio. 

Perceberam uma melhora significativa no equilíbrio das idosas, aumentando a pontuação total 

na escala de equilíbrio de Berg, concluindo que o treino de equilíbrio simples é capaz de 

melhorar o equilíbrio em idosas da comunidade. 

Um estudo realizado por Aparício e Pinheira (2014), aplicou um programa de 

exercícios com 30 indivíduos idosos, durante oito semanas, visando avaliar a adesão de idosos 

a programas de exercícios e a efetividade deste tipo de programa no ganho de equilíbrio em 

idosos. Verificaram que houve melhora significativa no equilíbrio dos idosos avaliados, mas 

ressaltaram em seu estudo que ainda há uma dificuldade de adesão dos idosos a certos 

programas em grupo. 

Na figura 05 é possível perceber que houve uma melhora também na força muscular 

dos membros inferiores, visto que houve uma diminuição no tempo de realização do timed up 

and go test, mostrando que os exercícios cinesioterapêuticos são eficazes no aumento e/ou na 

manutenção da força muscular. 

O timed up and go test avalia indiretamente a força muscular dos membros inferiores, 

além de verificar também a mobilidade dos idosos. É validado pelo tempo que o idoso leva 

para levantar de uma cadeira, caminhar por três metros, voltar e sentar na cadeira (MACIEL; 

GUERRA, 2005). 



 

 

Maciel e Guerra (2005), destacam que problemas relacionados a diminuição da força 

muscular em membros inferiores, diminuição do equilíbrio e da visão são fatores que afetam 

diretamente a mobilidade em idosos. 

Betran e colaboradores (2013), fizeram um estudo aplicando o timed up and go test em 

um grupo de 106 idosos, e verificaram que com o aumento da idade o tempo para realização 

do teste se torna maior, visto que com o aumento da idade a força muscular e a mobilidade 

dos idosos diminuem. No presente estudo, apenas um participante com a idade mais avançada 

obteve diferença de tempo dos demais na realização do teste antes do protocolo de exercícios, 

sendo que após a realização dos exercícios esta participante se igualou aos demais. 

 

 

Figura 5: Tempo para realização do timed up and go test 

FONTE: O autor. 

 

Zambaldi e colaboradores (2007), avaliaram também o tempo gasto por um grupo de 

idosos na realização do timed up and go test antes e após a realização de um protocolo de 

exercícios em grupo com seis idosas. Foi observado uma diminuição no tempo de realização, 

o que segundo eles representa uma melhora na força muscular e consequentemente no 

equilíbrio das participantes do estudo. 

No estudo de Padoin e colaboradores (2010), o timed up and go test foi aplicado em 

55 idosos que realizavam exercícios três vezes na semana. Segundo os resultados obtidos, os 

idosos que realizavam os exercícios, que envolviam exercícios de fortalecimento muscular, 



 

 

apresentaram tempo de realização do teste menor, demonstrando que os exercícios trazem 

inúmeros benefícios para a saúde dos idosos. 

Streit e colaboradores (2011) avaliou a força muscular de membros inferiores de um 

grupo de idosos que praticavam exercícios de fortalecimento muscular e equilíbrio três vezes 

na semana, e concluíram que a pratica de exercícios é benéfica para os idosos, sendo capaz de 

melhorar a força muscular e o equilíbrio. 

A prática de exercícios regulares diminui os efeitos provocados pelo sedentarismo, 

aumentando a mobilidade física, a força muscular, a estabilidade postural e diminuindo os 

riscos de queda (GUIMARÃES et al., 2004). Exercícios praticados em grupo estimulam o 

idoso a se socializar, trocar informações e ampliar seus vínculos sociais, além de deixar a 

pratica de exercícios mais prazerosa (BITTAR; LIMA, 2011).  

 

Considerações Finais 

 

Conclui-se que os exercícios cinesioterapêuticos são capazes de trazer ganhos a 

funcionalidade dos idosos, aumentando a força muscular dos membros inferiores e 

melhorando o equilíbrio dos mesmos, além de lhes trazer mais independência e qualidade de 

vida. 
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RESUMO: A fibrose cística é uma doença hereditária autossômica recessiva de origem 

genéticaA morbidade é representada em cerca de 80% dos casos devido às complicações 

pulmonares desencadeada pelas manifestações clínicas da doença. O tratamento é indicado 

logo após o diagnóstico, no qual deve ser realizada regularmente e ao longo da vida do 

paciente. Foi realizada uma pesquisa quantitativa do tipo estudo de caso. O objetivo desse 

estudo foi identificar se o diagnóstico clínico e tratamento fisioterapêutico precoce diminui ou 

previne os sintomas respiratórios da fibrose cística. O paciente incluído no estudo foi 

submetido ao protocolo de tratamento fisioterapêutico baseado nas técnicas de higienização 

brônquica realizada duas vezes na semana durante 21 sessões. Após o tratamento verificou-se 

que o diagnóstico clínico e tratamento fisioterapêutico precoce não previnem, mas diminuem 

os sintomas respiratórios e consequentemente os riscos de infecções pulmonares. 

 

Palavras-chaves: Fibrose cística. Fisioterapia respiratória. Higienização brônquica 

 

ABSTRACT:Cystic fibrosis is a genetic autosomal inherited disease. . The morbidity is 

shown in almost 80% of the cases due to pulmonary complications caused by clinical 

manifestations of disease. The treatment is indicated to be done just after the clinical 

diagnostics and early physiotherapeutic treatment can reduce or prevent respiratory symptoms 

of cystic fibrosis. The patient on study was submitted to the physiotherapeutic treatment 

protocol based on bronchial hygiene techniques held twice per week over 21 sessions. After 

the treatment it was found that the clinical diagnose and physiotherapeutic treatment can’t 

help to avoid but decrease respiratory symptoms and consequently the risks of lung infections. 

 

Key words: Cystic fibrosis. Respiratory physiotherapy. Bronchial hygiene. 
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A fibrose cística é uma doença hereditária autossômica recessiva de origem genética, 

sendo assim não existem medidas para prevenir sua incidência. As principais manifestações 

clínicas baseiam-se na tríade, sendo doença pulmonar obstrutiva crônica, má absorção e 

alterações de eletrólitos no suor, onde há o acúmulo de secreções nos órgãos, principalmente 

no sistema pulmonar, trato gastrointestinal e glândulas sudoríparas, e com o agravo da doença 

esses sistemas vão perdendo sua capacidade funcional (TORATINO, 2002). 

Há alguns anos, a expectativa de vida de uma pessoa com fibrose cística era de até 2 

anos de idade, uma vez que não havia nenhum conhecimento sobre a fisiopatologia da 

doença. Com a evolução da ciência, e vários estudos realizados desde então, foi possível 

estabelecer o diagnóstico e tratamento, aumentando a expectativa de vida para 49,7 anos de 

idade, de acordo com os registros de dados canadenses. Os registros de dados americano 

sugerem que os nascidos com FC em 2010 tem expectativa de vida de 37 anos para mulheres 

e 40 anos para os homens.  A morbidade é representada em certa de 80% dos casos devido às 

complicações pulmonares desencadeada pelas manifestações clínicas da fibrose cística 

(RIGHI, 2015). 

Os pacientes com fibrose cística que obtiverem um diagnóstico e tratamento precoce 

sobrevivem até a terceira idade. O diagnóstico é dado pela presença de duas ou mais 

manifestações clínicas da doença, histórico familiar, testes, como o do pezinho, teste genético 

e confirmado pela presença de cloro superior a 60 mEq/L no suor (STORNI et al., 2001 apud 

RIGHI, 2015). 

 O tratamento é realizado por uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, 

enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais e fisioterapeutas, onde este último atua no 

sistema respiratório, com técnicas de higienização para aumentar a mobilização das secreções 

pulmonares e facilitar sua expectoração. Contudo, proporcionará uma melhora na troca 

gasosa, diminuirá o trabalho respiratório e como consequência diminuirá o cansaço, fadiga e 

risco de infecções pulmonares (SHERPHERD, 1995). 

 

Objetivos 
 

OBJETIVO GERAL 

 



 

 

Identificar se o diagnóstico clínico e tratamento fisioterapêutico precoce diminui ou 

previne os sintomas respiratórios da fibrose cística. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Avaliar o quadro clínico das condições respiratórias do paciente com fibrose 

cística. 

 Realizar acompanhamento do tratamento fisioterapêutico. 

 Verificar a eficácia das técnicas de higienização brônquica na prevenção das 

complicações respiratórias desencadeadas pela fibrose cística.  

 

Metodologia 
 

Área de estudo  

 

Foi realizado um trabalho quantitativo, tratando-se de estudo de caso, onde o objeto da 

pesquisa trata-se de um paciente do sexo masculino, 6 meses de idade, diagnosticado ao 

nascimento com fibrose cística, não apresentando evolução dos sintomas respiratórios da 

doença. 

 

Materiais e Métodos  

 

Segundo Marconi e Lakatos (2008, p. 285): 

 

O enfoque quantitativo vale-se do levantamento de dados para provar hipóteses 

baseadas na medida numérica e da análise estatística para estabelecer padrões de 

comportamento. Ele procura principalmente a expansão de dados, ou seja, a 

informação. 

 

O estudo de caso refere-se ao levantamento de todos os aspectos de determinado caso 

ou grupo humano com mais profundidade, visa aprender uma determinada situação e a 

complexidade de um fato. “Em geral, o estudo quantitativo elege uma ideia que transforma 

em uma ou várias perguntas relevantes, das quais derivam hipóteses e variáveis” (MARCONI; 

LAKATOS, 2008, p. 285).  



 

 

O estudo foi realizado através do acompanhamento de 21 sessões fisioterapêuticas no 

ano de 2015, sendo realizadas duas vezes por semana, na Clínica Escola de fisioterapia da 

Faculdade Tecsoma situada na cidade Paracatu - MG. Estavam previstas 20 sessões, porém na 

última sessão paciente estava agitado, por isso, foi necessária mais uma sessão para 

reavaliação.  

Os critérios de inclusão empregado para a escolha do objeto da pesquisa, basearam em 

paciente apresentar diagnóstico clínico de fibrose cística ao nascimento, e realizar tratamento 

e acompanhamento médico regularmente, tendo nutrição adequada e sendo encaminhado a 

clínica de fisioterapia por um médico, no quinto mês de vida.  

 Os critérios de exclusão utilizados constituiram em paciente apresentar presença de 

patologias associadas ou secundárias a Fibrose Cística.  

 Os pais do paciente foram esclarecidos sobre o estudo e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido (anexo B), elaborado conforme as exigências do capítulo IV 

do Conselho Nacional de Saúde, resolução 196/96 (BRASIL, 2012). Foi realizada uma 

avaliação do paciente, através de uma ficha de avaliação respiratória da Fundação 

Universidade Alto do Rio Peixe adaptada para a realidade do paciente (anexo A).  

Para avaliação foram utilizados termômetro ADNANTIVE e estetoscópio PREMIUM. 

Foi auscultado em todas as sessões os pulmões do paciente, verificando se havia diminuição 

do murmúrio vesicular e se havia presença de ruídos adventícios. O Protocolo de atendimento 

compreendeu técnicas de higienização brônquica que visam mobilizar as secreções e facilitar 

sua expectoração, como a tapotagem e vibração, realizadas de 15 a 20 minutos. Durante as 

sessões foram utilizados brinquedos para distrair a criança enquanto as técnicas foam 

aplicadas.   

 

Resultados e Reflexões 
 

O paciente objeto da pesquisa é do sexo masculino, 6 meses de idade, foi 

diagnosticado no primeiro mês de vida com fibrose cística através do teste do pezinho e 

confirmado com o teste do suor. Não apresentando evolução da sintomatologia clínica 

característica da doença.  



 

 

 Foram realizados acompanhamentos fisioterapêuticos no qual consistiram na 

aplicação de técnicas de higienização brônquica como tapotagem e vibrocompressão, sendo 

realizadas na clínica escola da Faculdade Tecsoma, durante 21 sessões, incluindo uma 

avaliação inicial e final.  

O Paciente possui controle de tronco e cervical, pele e anexos normais, hidratado, com 

percussão apresentando som normal, padrão de respiração diafragmática e ritmo normal. 

Segundo informações colhidas da mãe, não há relatos de antecedentes familiar com 

diagnóstico da doença.   

Na tabela 1, estão descritos os dados vitais do paciente antes e após a intervenção 

fisioterapêutica por meio das técnicas de higienização brônquica. Podendo observar através 

deste que houve variação, mas pouco significativa.  

 

Tabela 1: Avaliação dos dados vitais do paciente antes e após o tratamento. 

Dados vitais Antes Após  

Frequência cardíaca (bpm) 116 112 

Frequência respiratória (irpm) 22 20 

Temperatura (°C) 36 36,5 

Fonte: O outor. 

 

 A figura 1 e 2, mostra o dados da ausculta pulmonar que foram auscultado em todas as 

sessões antes da aplicação das técnicas de higienização brônquica.  

 A ausculta pulmonar foi escolhida por se tratar de um método importante de avaliação 

específica, monitorização da evolução do paciente com disfunção pulmonar e no 

acompanhamento de uma sessão de tratamento de desobstrução broncopulmonar (fisioterapia 

respiratória desobstrutiva), além de ser prático, de baixo custo e capaz de realizar sem auxilio 

do paciente. 
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Figura 1: Avaliação respiratória do murmúrio vesicular através da ausculta pulmonar durante o tratamento 

FONTE: O autor 

  

Como pode ser visto, a figura 1 demonstra que o paciente apresentou as manifestações 

clínicas durante o tratamento, ocorrendo variações entre as sessões, sendo que em 10 sessões 

a ausculta apresentou murmúrio vesicular presente e em 11 sessões murmúrio vesicular 

diminuído.   

 Durante o tratamento observou-se que as manifestações clínicas quando presente como 

murmúrio vesicular diminuído com presença de roncos difusos estavam correlacionados com 

a variação de meios externos ou agentes que exerciam influência sobre os sintomas da doença, 

como mudança de tempo, resfriados e gripe.  

Ao percorrer o sistema tubular e alveolar a corrente aérea provoca vibrações na qual 

são denominados ruídos da respiração normal. Ao auscultar o tórax de um individuo normal, 

ouve-se um som murmurante, observando que a inspiração é mais nítido e mais forte o que 

difere na expiração por ser mais fraco, menos nítido e mais curto, sendo denominado em 

condições normais murmúrio vesicular presente (CARVALHO; SOUZA, 2007).  

Em indivíduos com maior volume de ar circulante ocorre o aumento do murmúrio 

vesicular como em pacientes dispneicos, taquipneicos ou frente ao exercício físico. Quando 

ocorre invasão de determinada área do parênquima, o murmúrio vesicular encontra-se 

diminuído devido a redução do volume corrente (BASSO et al., 2008). 

Os resultados encontrados nesse estudo são pouco positivos em relação ao murmúrio 

vesicular já que o mesmo se manifestou em 11 sessões diminuído.  
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Figura 2: Avaliação respiratória dos ruídos adventícios através da ausculta pulmonar durante o tratamento 

FONTE: O autor 

 

A figura 2, demonstra a presença ou não de ruídos adventícios auscultado em todas as 

sessões, sendo que em 12 sessões ao auscultar os pulmões do paciente, observou-se que não 

houve presença de ruídos adventícios e em 10 sessões apresentaram-se ruídos adventícios 

com predomínio de ronco em todas.  

Os ruídos adventícios são quando mesmo em condições normais, os ruídos 

respiratórios não são audíveis, produzindo sons anormais, podem ser de origem do espaço 

pleural, alvéolos ou árvore brônquica. São classificados em secos podendo ser roncos ou 

sibilos, úmidos sendo estertores crepitantes e subcrepitantes e atrito pleural.  

Basso e colaboradores (2008), relata que a transmissão dos sons pulmonares de vias 

aéreas a superfície torácica são frequentemente acometidos por patologias do pulmão, por isso 

a importância da compreensão dos ruídos pulmonares anormais pelos profissionais da área da 

saúde, pois com o método, pode se deduzir o que está acontecendo com as estruturas 

pulmonares e guiar uma abordagem mais proveitosa e funcional com menos riscos ao 

paciente.  

Os roncos são sons pulmonares anormais, com frequência igual ou menor a 200Hz 

sendo contínuos, produzidos pelo estreitamento da via aérea com secreção, esta reduz os 

brônquios de grande calibre, pois se adere as suas paredes, são audíveis na inspiração e na 

expiração, porém predominantemente na inspiração com tonalidade grave, geralmente 

acompanhada de tosse (CARVALHO; SOUZA, 2007). 



 

 

Os resultados encontrados neste estudo mostram que as técnicas de higienização 

brônquica foram benéficas quanto à desobstrução das vias aéreas já que em 12 sessões o 

paciente não apresentou ruídos adventícios (roncos) e quando presente, estavam 

correlacionados com fatores já mencionados anteriormente.   

O rastreamento neonatal em um estudo de corte citado por Adde e colaboradores 

(2011), relata que há vantagens do diagnóstico precoce na fase da adolescência, onde 

comparam a evolução clínica e evolução pulmonar até os 15 anos de idade. Quando 

comparado o escore do grupo diagnosticado precocemente através da triagem neonatal mostra 

que aos 15 anos houve melhoras no peso, estatura, nos parâmetros de função pulmonar. Dos 6 

aos 15 anos, as crianças apresentaram aumento do volume expiratório forçado no primeiro 

segundo (VEF1) em 4% e da capacidade vital forçada (CVF) em 13%, já o grupo com 

diagnóstico tardio apresentou redução dos parâmetros em 14% e 5%, respectivamente. Porém 

em ambos os grupos ocorreu semelhança a colonização por Pseudomonas aeruginosa.  

Alvarez (2002), relata que de acordo com autores nacionais como Rebram (1995) a 

idade do diagnóstico de pacientes com fibrose cística era de 4,5 anos o que contradiz estudos 

realizados por Macóstica (1995), que relatou ser aos 9 meses. Em 1998, Domec relatou que 

era dos 18 aos 28 anos, Dornelas e colaboradores (2000) relatam ser aos 15 meses, já Reis e 

colaboradores (2000) aos 2 anos e 8 meses. 

Righi (2015), realizou um estudo avaliando as principais características demográficas 

e clínicas dos pacientes com fibrose cística e hipertensão pulmonar no qual observou que a 

idade de diagnóstico de sete pacientes estudados foi de 3 meses, três deles com 4 meses, 11 

meses e 46 meses de idade. Destes seis pacientes apresentaram colonização por pseudomonas 

aeruginosa. Sendo quatro antes dos 12 meses de idade, um paciente com 1 ano e 2 meses e 

outro com 1 ano e 4 meses.  

Contudo observa-se que com os dois estudos citados anteriormente que a idade do 

diagnóstico de paciente com fibrose cística no Brasil ainda é bastante divergente, nenhum dos 

estudos foi diagnosticado ao nascimento. No estudo realizado por Righi (2015) 85% dos 

pacientes não submetidos a tratamentos clínicos e fisioterapêuticos apresentaram infecção por 

pseudomonas aeruginosa, sendo que 57% antes dos 12 meses de idade, o que difere do 

presente estudo uma vez que até o fim do acompanhamento o objeto da pesquisa não 

apresentou infecções pulmonares.  



 

 

Ao reavaliar o paciente, o pai relatou que observou que hoje em dia o paciente dorme 

bem e que houve diminuição na incidência de acúmulo de secreção, já que o mesmo não 

apresenta tanto o “chiado no peito”.  A respiração contínua em padrão diafragmático que é o 

fisiológico e ritmo normal. 

Um estudo realizado por Van Der schans e colaboradores citado por Ribeiro e 

colaboradores (2002), no qual engloba técnicas fisioterapêuticas em pacientes com fibrose 

cística, indexada de 1974 até 2000 publicadas em literatura internacional. Concluíram que 

mesmo a literatura sugerindo que as técnicas de higienização brônquica são benéficas em 

auxiliar a depuração mucociliar, ainda não existem evidências científicas que estas técnicas 

tenham algum benefício em paciente fibrocísticos com o objetivo de aumentar o clarence das 

secreções pulmonares.  

Padro (2011) realizou um estudo no qual abordou o papel da fisioterapia na fibrose 

cística relatando as técnicas utilizadas e sua conclusão condiz com o estudo anterior sendo 

que embora as técnicas sejam eficientes, recomendando a desobstrução das vias aéreas dos 

pacientes onde devem ser feitas com regularidade, vários estudos demonstram que não há 

comprovação evidente que as técnicas utilizadas pela fisioterapia respiratória de higienização 

brônquica apresentam benefícios e efeitos na função pulmonar, melhora na perfusão e 

quantidade de eliminação de secreção.  

Com os estudos de Ribeiro e colaboradores (2002) e Padro (2011), pode - se perceber que 

são viáveis tais argumentos, uma vez que ao realizar o tratamento fisioterapêutico dos grupos 

estudados o protocolo de tratamento não consistiu apenas em técnicas de higienização 

brônquica, o que dificulta a comprovação de seus benefícios, embora estudos que englobam 

essas técnicas com outros procedimentos fisioterapêuticos se mostram eficazes e demostram 

que são indispensáveis ao tratamento de um paciente com fibrose cística. 

 

Considerações Finais 
 

Os resultados encontrados neste estudo foram satisfatórios, embora não tenha sido 

observada melhora em algumas variáveis deste estudo já que se trata de uma doença 

progressiva em que os sintomas se agravam frente a pequenas circunstâncias e pelo não 

comparecimento do paciente as sessões consecutivas durante todo o tratamento.  



 

 

Conclui-se que o diagnóstico clínico e tratamento fisioterapêutico precoce não 

previnem os sintomas respiratórios da fibrose cística, mas os diminuem e consequentemente 

os riscos de infecções pulmonares.   
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RESUMO: Este trabalho procura estudar o cenário da responsabilização civil do médico no 

Brasil, sendo utilizado, portanto, um método hipotético-dedutivo com abordagem qualitativa. 

Atualmente, percebe-se uma realidade social em que as pessoas estão abrindo incessantes 

processos judiciais por causa dos erros médicos. Isso se justifica através da existência de 

questões econômicas, culturais e religiosas. O artigo, para fins didáticos, foi fragmentado 

esboçando, inicialmente, o tema no seu contexto geral e, posteriormente, ele de maneira mais 

especifica, averiguando, entre outras coisas, o acréscimo da judicialização do erro médico no 

Brasil. Por fim, o epílogo, do qual entendemos que é indispensável estudos intrínsecos, tanto 

nas graduações de Direito quanto de Medicina, sobre a temática referida para uma solução 

favorável as presunções mencionadas.     

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil médica.Erro médico sob o viés jurídico-

sociológico.Aumento da judicialização do erro médico 

 

ABSTRACT: Thisworkaimstostudythesceneofthedoctor's civil liability in Brazil, onlegal 

andsociologicalterms, beingused, so, a hypothetical-deductivemethodwithqualitative 

approach. Currently, weperceive a social reality in whichpeople are 

openingincessantlawsuitsbecauseof medical errors. Thisisjustifiedbytheexistenceofeconomic, 

cultural andreligiousreasonsthatgivethesocietytobereimbursed. Initially, 

itfragmentsthearticleoutlining a general part, whichfocusesontheinstitutionof civil liabilityand 

its applicationto medical error. Later it approachesthe medical errorbeyondtheerroritself, 

tounderstandsociological, cultural, economicandreligiousissues. 

Thenwe'llinvestigatetheincreaseofjudicializationof medical error in Brazil: consequences, 

reasonsandpossiblesolutions. Finally, the epilogue, in whichwebelieve it 

isessentialtodevelopintrinsicstudiesboth in lawand Medicine graduationsonthethemereferredto 

a favorablesolutionofthementionedassumptions. 

 

Keywords: Medical Civil Liability. Medical error on juridical-sociological view.Increasing of 

judicialization in medical error.b 
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A temática abordada nesse artigo teve como delimitação aresponsabilidade civil por 

erro médico no Brasil: foi feito um estudo sob questões sociológicas, econômicas, sociais e 

culturais que impactam nas posturas do médico e do paciente, visto que surgiu a 

problemática:“qual a relação entre a mudança nos hábitos e nas crenças sociais e o aumento 

do número de processos judiciais de responsabilização civil do médico?”. 

Diante de tal problemática, presume-se a existência de impulso cada vez maior das 

pessoas em processar por erros médicos devido às questões culturais, religiosas e econômicas, 

ao excesso de confiança nas intervenções médicas, como as terapias médicas que contradizem 

a moral de uma determinada religião, à busca do lucro a todo custo na sociedade capitalista, 

entre outros. De outro lado, os médicos se colocam cada dia mais em situações delicadas que 

os expõem a um maior risco de cometimento de erros médicos, por exemplo, pela utilização 

de técnicas e aparelhos que são divulgados rapidamente à comunidade médica, sem o devido 

amadurecimento sobre as implicações de seus usos. 

A medicina, anteriormente, era revestida de preceitos religiosos outorgando ao Criador 

os desígnios em relação a saúde e a morte. Dessa acepção, o profissional de saúde não era 

julgado responsável pelo o que acontecia com o paciente.Com o passar do tempo, essa 

concepção mudou. Hoje em dia, a visão moderna entre médico e paciente é de relação 

contratual de prestação de serviço, analisada sob ótica materialista.  

A sociedade atual, cada vez mais conhecedora de seus direitos, vem exigindo assim, 

resultados satisfatórios em relação aos serviços médicos.Em contrapartida, a ciência com 

novos recursos a cada dia, possibilita o médico a desenvolver ação inovadora, entretanto, 

arriscada. 

Mesmo com a tecnologia avançada, a sociedade é posta em situações de riscos 

irreparáveis, causada por erro médico. Nota-se que o ordenamento jurídico nacional, busca o 

equilíbrio entre as partes por meio de reparação patrimonial. Porém; status quo ante 

muitasvezes não é realizado, pois, a reparação patrimonial não recompõe a dor da perda de 

uma vida humana. 

Atualmente, no Brasil, percebe-se um aumento de processos impetrados por pacientes 

contra os médicos. Entretanto, não há norma precisa em nosso ordenamento em relação a 

responsabilidade civil no erro médico. As demandas jurídicas são julgadas por meio da 

legislação geral da responsabilidade civil.Assim, entendemos que os doutrinadores, salvo um 



 

 

ou outro, estão buscando fazer com que se torne notável. Nessa perspectiva, será exibida de 

forma didática o desenvolvimento doutrinário, observando a normatização existente.  

No entanto, fragmenta-se o artigo em uma parte generalizada, a qual aponta sobre o 

instituto da responsabilidade civil e sua aplicação ao erro médico. Posteriormente, é apontado 

especialmente a temática, ou melhor, o erro médico para além do erro em si, visando 

compreender questões sociológicas, culturais, econômicas e religiosas. Em seguida, 

analisaremos o aumento da judicialização do erro médico no Brasil: consequências, motivos e 

possíveis soluções. Concluiremos com uma síntese do tema trabalhado, ocasionando entender 

como a responsabilidade civil no erro médico está sendo analisada, atualmente, no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Nesse estudo optamos por método: hipotético-dedutivo com abordagem qualitativa, 

visto que no que diz a respeito dos objetivos, foi aplicado uma pesquisa explicativa, com 

intento de estudar o cenário da responsabilização civil do médico no Brasil, em termos 

jurídico-sociológicos.  

Ao mesmo tempo foi realizada uma revisão literária,que organizou e sistematizou os 

princípios mais relevantes do tema para investigação mais profunda da disciplina jurídica 

sobre a responsabilidade civil do médico no ordenamento jurídico brasileiro. Foi abordado 

também os fatores religiosos, culturais, técnicos e econômicos que influenciam na postura dos 

pacientes, cada vez mais tendenciosos à judicialização da conduta médica, e dos médicos, 

crescentemente abertos a técnicas não suficientemente amadurecidas ou aprendidas, 

compreendendo assim,estatísticas de processos judiciais por erro médico no Brasil e a forma 

para liquidação da lide.O procedimento técnico constitui-se principalmente de doutrinas 

renomadas e artigos científicos,buscando esclarecer as principais controvérsias do tema. 

 

Apontamentos sobre o instituto da responsabilidade civil e sua aplicação ao erro médico 

 

Inicialmente, faremos um breve análise acerca da responsabilidade civil, buscando 

consonância com sua definição.O Direito é metódico ao afirmar que a prática ilegal gera um 

dever de reparação. Desde os primórdios o dever de reparação era obtido de forma igualitária 

ao dano causado. Atualmente, o dever de reparação se faz pelo equilíbrio da obrigação de 

indenizar. 



 

 

A normatização da responsabilidade civil faz parte do direito obrigacional, pois a 

principal consequência de um ato ilegal é a obrigação de reparação do dano gerado por meio 

de ressarcimento de perdas. 

Percebe-se que há um diálogo entre a responsabilidade civil, direito contratual e 

direito obrigacional. A título de exemplo, em cláusulas de um contrato se verifica as 

obrigações, a violação de uma obrigação no contrato se dá a responsabilidade civil.A 

normatização da responsabilidade civil é vinculada na parte geral do código civil, com regra 

geral, nos arts. 186 a 188.  

A incumbência de definição na área jurídica é sempre árdua, uma vez que cada 

doutrinador quer empregar sua definição como símbolo.Sabendo que há várias definições de 

responsabilidade civil, transcreveremos o posicionamento de alguns autores de renome. A 

responsabilidade civil para Diniz (2011, p.51) é definida: 

 

[...] a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou 

patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por 

quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda ou, ainda, de 

simples imposição legal. 

 

Compreende-se por meio de análise de definição da renomada autora citada, a ideia de 

culpa em seu arcabouço na reflexão do ilegal, isto é, responsabilidade subjetiva, e a 

responsabilidade objetiva, ou melhor, responsabilidade sem culpa por meio do risco. 

Menciona tal reflexão em seus análises a doutrinadora (DINIZ, 2011, p. 50). 

Cavalieri Filho (2007, p. 2), distinto estudioso do tema, conceitua a responsabilidade 

civil como: 

 

Em apertada síntese, responsabilidade civil é um dever jurídico sucessivo que surge 

para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário. Só se 

cogita, destarte, de responsabilidade civil onde houver violação de um dever jurídico 

e dano. Em outras palavras, responsável é a pessoa que deve ressarcir o prejuízo 

decorrente da violação de um precedente dever jurídico. 

 

O doutrinador supracitado deixa claro uma divergência de entendimento da 

responsabilidade civil em consonância com Diniz, pois Cavalieri Filho édefensor do 

paradigma do dever jurídico, amplificando assim o conceito de responsabilidade civil, uma 



 

 

vez retratando a conduta humana como dever jurídico e em consequência causar prejuízo para 

outrem, deve ser objeto de reparação de danos.  

Enfim, analisaremos a posição dotada de Venosa (2012, p. 1), a respeito da 

responsabilidade civil com definição assim: 

 

O termo responsabilidade é utilizado em qualquer situação na qual alguma pessoa, 

natural ou jurídica, deva arcar com as consequências de um ato, fato, ou negócio 

danoso. Sob essa noção, toda atividade humana, portanto, pode acarretar o dever de 

indenizar. Desse modo, o estudo da responsabilidade civil abrange todo o conjunto 

de princípios e normas que regem a obrigação de indenizar.   

 

O autor acima citadoressalta que todo exercício gerador de prejuízo promove o dever 

de indenizar. Notadamente é perceptível por meio de estudos realizados os conceitos da 

responsabilidade civil têm como critério definidor a ilegalidade, isto é, ilicitude.  

Mesmo diante das divergências dos autores analisados, percebe-se uma analogia entre 

eles é a reparação de dano pela consequência das condutas humanas, visando o equilíbrio 

patrimonial, ou seja, o restabelecimento que antecediam os fatos danosos. A partir desses 

levantamentos, cabe-nos a compreender os autores citados ressalta a restauração por meio de 

equilíbrio patrimonial e moral infringido. Deixando claro que a não reparação de um dano ou 

de um prejuízo é fator de insatisfação da sociedade. 

O instituto da responsabilidade civil subjetiva é analisada por meio da culpa, mediante 

ao caso concreto, a culpa será indagada para que seja reparado o dano. O fundamento da 

responsabilidade, pela teoria clássica, é a culpa. Entretanto a teoria é conhecida como teoria 

subjetiva ou da culpa, pois a não decorrência de culpa verifica que não há responsabilidade. 

Porém, em certos casos, a lei estabelece em determinados casos concretos, o 

ressarcimento de um dano realizado sem a presença culpa. Quando verifica isso, percebe-se 

que a responsabilidade é objetiva ou legal, analisando somente o nexo de causalidade e o dano 

sem verificar culpa. 

A partir dessa reflexão, podemos dizer que a comprovação da culpa é conjectura do 

dano reembolsáveis, na responsabilidade subjetiva. Ao passo que o componente culpa é 

esquecido na responsabilidade objetiva, pois é substituído pelo risco. 

Em função disso ao explorar as teorias da responsabilidades objetiva é perceptível que 

a impossibilidade da culpa se torna incompleto para a responsabilidade civil de modo 

metódico. Contudo a responsabilidade civil objetiva não substitui a responsabilidade civil 



 

 

subjetiva, porém, a responsabilidade objetiva permanece restringida as suas fronteiras, 

especificamente, por sua natureza de exercício reproduzir a outrem risco para os direitos. 

Vale ressaltar portanto, que uma das teorias que fundamentam a responsabilidade 

objetiva é a teoria do risco, essa teoria dirige-se a ideia de culpa para a ideia de risco, 

justificando que todo sujeito que realiza algum exercício do qual de alguma forma produz um 

risco de dano para outrem surge então a necessidade de reparação. 

O artigo 186 do código civil brasileiro define à teoria subjetiva “aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Nota-se que para nosso ordenamento 

jurídico, são especificados como elementos orientador para que haja dever de indenizar, a 

existência de ação ou omissão, o dano, a culpa e o nexo causal. 

Daí a necessidade de observar que também há por meio de mecanismo solto em lei 

específicas a presença nítida da responsabilidade objetiva:    

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 

Assim, entendemos que há várias formas de amparo no qual permite o ressarcimento 

de eventuais prejuízos resultante de um ato ilegal, pois a responsabilidade civil subjetiva e 

objetiva se integralizam entre si. 

 

Compreendendo o erro médico para além do erro em si: questões sociológicas, culturais, 

econômicas e religiosas  

 

Os seres humanos desde sua origem é escoltado por dor e mal estar do qual se define 

por enfermidade. Entendemos que a enfermidade pode ser interpretada por padrão científico, 

experiências sociológicas, cultural e por entendimento religioso. 

Por estudos feitos percebe-se que no início do ano 500 a.c se via a medicina por 

interpretação religiosa, somente a partir séc.XlX começou a interpretar a medicina como 

científica, alicerçado não na forma empírica, mas sim em técnicas científicas comprovadas. 



 

 

Porém, atualmente, há estudos apontando que a religião em parte implementa a cultura 

popular brasileira, a crença religiosa tem uma enorme repercussão positiva em relação do 

restabelecimento da saúde de pacientes. 

Portanto, a medicinaé definida como a ciência do diagnóstico, tratamento e prevenção. 

Ela engloba uma variedade de cuidados e práticas que evoluíram no decorrer do tempo para 

manter e restaurar a saúde. Por meio de orientações, medicamentos ou até mesmo cirurgias, o 

médico previne e trata diversas doenças que prevalecem entre os homens.  

Eis, o dicionário online define medicina assim: 

 

Medicina é uma Ciência que tem como objeto a conservação e o restabelecimento da 

saúde: estudante de medicina; doutor em medicina. Profissão...medicina é arte e 

ciência de diagnosticar as doenças, preveni-las e tratá-las (medicina+ar) O mesmo 

que medicar. 

 

A medicina é vista sob uma dicotomia: medicina científica e medicina não científica. 

A medicina científica é aquela baseada em métodos teóricos e comprovada por meio 

de pesquisas e testes. O seu objetivo é aplicar ciências biomédicas, a investigação genética e 

tecnologia médica para diagnosticar, tratar e prevenir lesões e patologias, normalmente 

através de medicamentos ou cirurgia associado a terapias diversas como a psicoterapia, 

produtos biológicos, instrumentos médicos e radiação ionizante. 

A medicina não cientifica é subdividida principalmente na medicina alternativa e 

medicina tradicional. A medicina alternativa é qualquer prática que é apresentada como tendo 

efeitos curativos, mas que não se origina de evidências reunidas usando o método científico.  

Já a medicina tradicional, segundo a OMS, é definida como: 

 

A soma dos conhecimentos, habilidades e práticas baseadas nas teorias, crenças e 

experiências de diferentes culturas, sendo explicáveis ou não, usadas na manutenção 

da saúde, bem como na prevenção, diagnóstico, melhoria ou tratamento de doença 

mental ou física.  

 

Em função disso, entendemos que a medicina não visa somente esmiuçar as doenças e 

combate-las, mas sim buscar procedimentos do qual ajudem a sociedade a regressarem ao 

estado saudável, estabelecendo assim o bem estar. 



 

 

Para compreender o erro médico é essencial iniciarmos pelo conhecimento de seu 

conceito no qual se dá pelo o dano provocado no paciente por conduta médica inadequada, no 

exercício da profissão, e sem a intenção de cometê-la. 

França, (1994, p.242) declara que: 

 

[...] o erro médico, no âmbito da responsabilidade civil, pode ser de ordem pessoal 

ou estrutural. Será pessoal quando o ato lesivo se der na ação ou na omissão, por 

despreparo técnico e intelectual, por grosseiro descaso ou por motivos ocasionais 

que se referem às condições físicas ou emocionais do profissional. Já as falhas 

estruturais, se referem quando os meios e as condições de trabalho foram 

insuficientes ou ineficazes para a obtenção de uma resposta satisfatória. 

 

Globalmente, estima-se que 142.000 pessoas morreram em 2013 de efeitos adversos 

do tratamento médico; o que significa um aumento importante de mortes quando comparado 

com dados de 1990, que remetem à apenas a 94.000 mortes por erro médico.  O Instituteof 

Medicine (IOM) define erro como falha de um plano ou usar um plano errado para alcançar 

um objetivo. 

Existem três formas de produzir o dano e desencadear o erro: negligência, 

imprudência e imperícia. A negligência é não fazer algo que deveria ser feito, pois o médico 

deixa de tomar uma atitude ou apresentar conduta que era esperada para a situação. Ele age 

com descuido, desleixo e não toma as precauções necessárias. A imprudência consiste em 

fazer algo que não deveria ser feito e se resume como sendo uma ação precipitada e sem 

ponderação. Não é uma conduta omissa como na negligência, pois nessa o médico age, porém 

toma uma atitude diversa da esperada. Por fim, a imperícia é a incapacidade técnica de 

realizar um procedimento. Para que seja configurada a imperícia é necessário constatar 

inabilidade, incapacidade, falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou ausência de 

conhecimentos elementares e básicos da profissão. 

Em tema de erro médico, destacam alguns dois aspectos particulares que devem ser 

destacados: prestações benévolas e prestações emergenciais. O primeiro refere-se às 

“prestações benévolas” que ocorre quando o médico, sem fins lucrativos, atende um amigo, 

colega ou conhecido. Mesmo que a prestação de serviço seja gratuita, caso ocorra uma má 

prática causando dano ao paciente, o profissional deverá responder da mesma forma que 

responderia se a assistência médica fosse paga. O segundo aspecto diz sobre as “prestações 

emergências”, principalmente referente aos atendimentos urgentes de rua. Nesses casos, os 



 

 

riscos de danos são enormes para o paciente e, por isso, os médicos relutam em dar 

atendimento a tais situações, pois na realização de uma possível prática medica nociva, o 

médico responderá o ato da mesma forma. 

Coaduna-se com essas reflexões, a responsabilidade médica é atribuída por autores 

renomados nitidamente como caráter contratual, mesmo verificando que a responsabilidade 

médica no código civil está regulado no capítulo atos ilícitos. A partir dessa acepção, 

podemos dizer que se faz claro o caráter contratual do exercício da medicina, pois o 

profissional médico comete ilícito penal somente quando viola regras regulamentares da 

profissão. 

Em seu livro “Responsabilidade Civil”, Diniz (2011, p.330) explicita “o médico que 

atende a um chamado determina, desde logo, o nascimento de um contrato com o doente ou 

com a pessoa que o chamou em benefício do enfermo. Há, portanto, um contrato entre médico 

e seu cliente, [...]”. Com base na autora supracitada se faz nítido a relação contratual entre 

médico e cliente. 

É didático a explanação de Venosa (2012, p. 143), à respeito do caráter contratual do 

exercício da medicina: 

 

Também na atividade médica, a exemplo de outras profissões liberais, pode haver 

nitidamente um contrato, ainda que tácito. Será, principalmente um contrato de 

prestação de serviços, embora possa caracterizar-se como empreitada entre médico e 

paciente é singular, pois exige a colaboração direta ou indireta do paciente para que 

ocorra. O paciente é copartícipe do sucesso ou insucesso da atividade médica. Esse 

contrato será intuitu personae na maioria das vezes, bilateral, de trato sucessivo, 

oneroso. 

 

Podemos compreender, com base em Venosa que atividade médica constitui por meio 

de contrato, mesmo não formalmente expresso.  

Percebe-se com estudos realizados que a responsabilidade civil médica, em regra, é 

subjetiva, pois a contração do cliente em relação ao médico ostenta a obrigação de meio e não 

de resultado, pois não há como garantir a cura ao paciente, mas tem a obrigação de prestar-lhe 

atendimento consciente e se atentar a evolução médica.  

Contudo se faz necessário a informação adequada buscado assim sua autorização 

prévia. Porém é essencial ressaltar que há casos de responsabilidade subjetiva com presunção 

de culpa, isto é, obrigação de resultado como ocorre na cirurgia estética. O hospital 



 

 

responderá por forma de responsabilidade objetiva quando o médico compor seu corpo clínico 

e for comprovada a culpa do profissional. 

Posto que a leitura é sempre produção de significados, Venosa (2012, p. 142) 

explica: 

 

O vigente diploma assume as modalidades de indenização por responsabilidade 

médica, na forma como a jurisprudência já adotara há décadas. A responsabilidade 

do médico ou outro profissional da saúde é subjetiva, dependente de culpa, e assim 

foi mantida pelo CDC. O mesmo não ocorre com hospitais, clínicas e assemelhados 

que se colocam na posição de fornecedores de serviços, sob a teoria do risco. 

 

O autor citado com consonância com CDC explana translucidamente a 

responsabilidade civil médica e do hospital. 

Daí a necessidade de verificar os deveres do médico por meio de estudos doutrinários. 

Com base na doutrinadora Diniz em consonância com o código de Ética Médica, nos arts. 12, 

13, 22, 34 e 101, percebe-se que o contrato médico inclui, tacitamente, os deveres seguintes 

“De dar esclarecimentos, informações e conselhos ao seu cliente, logo, o médico no que 

concerne ao diagnóstico, ao prognóstico, aos riscos, aos objetivos do tratamento, às pesquisas 

e às precauções exigidas pelo seu estado”. 

Sobre o dever médico acentua Venosa, (2012, p. 147): 

 

[...] Essa informação não deve ser de molde a desencorajar ou desesperar o paciente. 

Deve haver uma perspicácia e muito humanismo na conduta do médico. Nem 

sempre o paciente pode ser informado diretamente sobre a gravidade de seu estado, 

o que deve ser feito aos parentes ou pessoas próximas.  

 

Em corolário com Venosa, entendemos que o dever de informação ao cliente é 

obrigatória, porém com ética humana, uma vez que o profissional da medicina trabalha com 

pessoas que em muitos casos está em situação de risco de vida.Assim entendemos, a 

necessidade de um diálogo entre o médico e paciente na intenção de interagir, explicar e 

comunicar o procedimento adequado ao tratamento. 

O Código de Ética Médica, art. 32, complementa como dever médico o ato “De cuidar 

do enfermo com zelo, diligência, utilizando todos os recursos da medicina.” Dessa 

perspectiva, podemos inferir o profissional responsabilizado caso abandona, negligência as 

visitas, isto é, não dar assistência a seu paciente. 



 

 

É importante ressaltar que a atividade médica é livre, pois o profissional poderá não 

atender um chamado de um enfermo, não sendo assim responsabilizado por seu ato, o médico 

não tem obrigação de dar explicações a pessoa que lhe chamou. Entretanto, o profissional se 

faz responsável pelo o chamado de seu paciente, e de atendimento ao cliente que busque seus 

serviços profissionais em caso de emergência ou urgência, que não tenha outro profissional da 

mesma categoria para atendê-lo. 

O Código Ética Médica relata: “É vedado ao médico afastar-se de sua atividade 

profissional, mesmo temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento 

de seus pacientes internados ou em estado grave (CEM, art.8º)”. É responsabilizado o 

profissional que deixar o cliente em cuidados de outro médico que não tenha a mesma 

qualificação, isto é, habilidade que o profissional contratado. 

Embora, sabendo que a medicina é arte, o especialista da área médica não poderá 

impor ao paciente um tipo tratamento, uma vez que é necessário o consentimento do cliente 

antes de inicia-lo e aplica-lo. Em se tratando de cirurgia, há uma rigorosidade maior, salvo se 

urgente for, ou quando não haver tempo para obtê-la.Assim sendo, salientamos a importância 

do consenso do paciente ou de seus familiares, pois assim o profissional da medicina ficará 

libertado da responsabilidade. Todavia, haverá momentos que o médico não terá como 

recorrê-lo. 

O Código de Ética Médica é categórico em relação a falta grave do profissional da 

área da saúde, “Cuja continuidade do exercício da medicina constituir risco de dano 

irreparável ao paciente ou à sociedade, poderá ter o exercício profissional suspenso mediante 

procedimento administrativo específico (CEM, cap. XlV, n. ll)”.  

Os estudos desse tema vêm ao encontro de nossos anseios, no sentido de analisar que o 

poder judiciário irá averiguar por meio de provas nos autos, certificando se houve culpa do 

médico, ou melhor, erro médico. 

 

O aumento da judicialização do erro médico no brasil: causas, consequências e possíveis 

soluções 

 

Nos tribunais brasileiros, há um aumento significativo de demandas judiciais por erro 

médico. Nota-se pacientes em busca de reparação patrimonial, em razão de supostos danos 

causados por profissionais liberais da medicina.  



 

 

Porém é necessário salientar que nem toda consequência inesperada advinda de um 

tratamento médico é causada por má conduta do profissional. Várias variáveis devem ser 

consideradas, pois a medicina trabalha com entidades abstratas e nem sempre calculáveis. 

Entre elas, destacam: as más condições de trabalho, a omissão de dados pelo paciente, as 

atualizações de condutas médicas frequentes, a sobrecarga no encargo e a diversidade de 

doenças, comorbidades e sintomas existentes.  

De acordo com o CID 10 (Classificação Internacional de Doenças), existem 

atualmente milhares de doenças, e isso, somado a supremacia tecnocrática, exige do 

profissional a compreensão de um rol de informações, propedêuticas e terapias nessa área do 

conhecimento. Vários grupos de doenças possuem particularidades e manifestações 

semelhantes que nem sempre podem ser diferenciadas pelo médico do ponto de vista clínico. 

Isso é comprovado até mesmos em grandes literaturas médicas que consideram para cada tipo 

de patologia uma série de diagnósticos diferenciais.  

O diagnóstico diferencial é um método sistemático baseado em hipóteses que permite 

a restrição do diagnóstico principal a um grupo de possibilidades. Por causa disso, o médico 

fica sujeito ao erro terapêutico, por administrar medicamentos que além de não resolver o 

problema, culmina com reações adversas prejudiciais ao paciente. À vista disso, percebe-se 

que o médico fica vulnerável a múltiplos fatores que estão associados ao exercício do seu 

cargo. 

Em corolário a isso, compreende-se como fatores contribuintes o acréscimo das ações 

judiciais o fato da sociedade ser mais conhecedora dos seus direitos como consumidor, o 

aumento das faculdades de Direito e Medicina, o poder judiciário acessível à população, 

alcançabilidade de informação da sociedade, que sucessivamente, contribuem para acrescentar 

maior cobrança quanto ao serviço médico.  

Daí a necessidade de observação, principalmente quanto algumas especialidades 

médicas mais diligenciadascomo a ortopedia, a obstetrícia e a ginecologia e a cirurgia 

plástica. Coaduna que cirurgiões plásticos brasileiros são os que mais respondem por 

processos judiciais. 

A partir desses levantamentos, cabe-nos ressaltar que uma demanda judicial para o 

médico causa perda considerável ao patrimônio do profissional, mesmo não sendo culpado, 

visto que as perícias de assistência técnica e honorários advocatícios vão de 100 a 200 salários 

mínimos, atualmente portanto, de R$ 88.000,00 a R$ 176.000,00 reais. 



 

 

A vida é o maior direito do ser humano, então o médico deve ter cautela e 

responsabilidade durante o exercício do seu trabalho. Os danos advindos dessa falha 

profissional às vezes nunca garantirão o restabelecimento das vidas, merecendo com isso ser 

adequadamente reparado, assim como assegura o Código Civil. 

Contudo a normatização brasileira na responsabilidade civil, não albergou a 

indenização punitiva, para adaptar nas sentenças, a indenização financeira. O legislador 

procurou recompor o status quo ante através de reparação patrimonial, no entanto, sabendo 

que muitas vezes o erro médico é fatal e o mesmo estado que antes não é possível ser 

restabelecido. 

Liquidar o dano é quantificá-lo em números para fins penalizadores e tornar o 

descuido médico estimado economicamente. Segundo o art. 944 do CC a indenização é 

determinada pela extensão do dano, sendo que quando há desproporção excessiva entre a 

gravidade da culpa e o dano, o juiz poderá reduzir, equitativamente, a indenização. 

Toda restituição se baseia no restitutio in integrum. Esse princípio traduzido do latim 

significa restaurar algo a condição original.Ele implica numa indenização que visa colocar a 

vítima na posição que ele ou ela teria estado se ação não tivesse sido cometida. O requerente 

deve ser claramente ressarcido pelas despesas diretas e também quanto a perda de 

rendimentos futuros atribuíveis à lesão 

A liquidação do dano é uma forma de indenização, onde a parte lesada recolhe um 

título de compensação sobre uma violação específica. Sabendo que o erro médico é uma 

infração contratual, o médico judicialmente deve ressarcir o prejuízo material ao qual deu 

causa. O dano material é dividido em dano emergente e lucros cessantes.  

Os danos emergentes são os prejuízos materiais decorrentes da negligencia, 

imprudência ou imperícia do devedor, ou seja, é equivalente a perda efetivamente sofrida. No 

caso específico esse dano compreenderá as despesas médico hospitalares, medicamentos, 

viagens, aparelhos ortopédicos e etc.  

Os lucros cessantes é tudo aquilo que o devedor deixou de lucrar devido o erro 

médico. A restituição pelos lucros cessantes abrangem desde o período que ocorreu a lesão 

incapacitante até a o retorno do paciente as suas atividade cotidianas.  

O artigo 402, CC. Explana claramente dano emergente e lucro cessante: “Salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além 

do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.” Sabendo que o erro 



 

 

médico é uma infração contratual, Sobre a indenização do dano moral no erro médico, 

observa Branco:  

 

Apesar disto, entendemos que não existe motivo jurídico para não indenizar o dano 

moral decorrente de mera conduta culposa. No caso da responsabilidade civil do 

médico a possibilidade destes danos é maior, principalmente considerando que o 

dano moral tem por objeto a dor física e emocional, sempre presente quando há ação 

culposa do médico. Havendo dano provocado por conduta culpável, deve ser 

indenizado, mesmo que de ordem moral. 

 

De acordo com o autor supracitado, o dano moral causado pelo médico deve sempre 

ser indenizado, pois não a motivo jurídico contraditório a essa ideia. Ressalta também que a 

profissão médica em especial sofre um dano moral maior, pois ela trabalha diretamente não 

apenas com o lado físico, como também psicoemocional do paciente. 

A pesquisa realizada vêm de encontro de nossos anseios, no sentido de mostrar a 

possibilidade de solução para amenizar o custos financeiros dos profissionais da medicina, em 

contrapartida tentar amenizar o sofrimento de pacientes por meio de recomposição 

patrimonial através de contratação de seguros de responsabilidade médica. 

Porém há uma dicotomia de posições, quanto ao seguro de responsabilidade médica: 

demostram que a obtenção do seguro de responsabilidade médica promoveria um acréscimo 

de petição contra os médicos por pacientes e que, com a garantia postulada por meio da 

contração do seguro, o profissional da medicina seria mais negligente, fomentando assim 

ocorrência de erros médicos. 

Então, é perceptível que o médico, na atualidade, se encontra em situação vulnerável, 

portanto implementa a necessidade do profissional conhecer essa realidade, visto que deve 

preparar- se para enfrentar esses litígios judiciais. Contudo é crucial resguardar por meio de 

ações preventivas para abster de futuras demandas judiciais, entretanto, quando inevitáveis, o 

profissional precisará estar preparado para enfrentá-las. 

 

Considerações finais 

 

A responsabilidade civil é instituída pela obrigação de reparar prejuízo que um ser 

humano causa o outro. Para tentar equilibrar o dano sofrido, a teoria da responsabilidade civil 



 

 

atenta a definir que quando uma pessoa é responsabilizado como gerador de um prejuízo em 

outra tem obrigação de repará-lo. 

Coaduna-se com a pesquisa realizada que no ordenamento jurídico nacional há uma 

dicotomia em relação à responsabilidade civil, ou seja, existe a responsabilidade civil 

subjetiva, verificação da culpa, e objetiva, verificaçãodorisco.Dessa perspectiva salientamos 

que no caso do erro médico, em regra, caracteriza-se responsabilidade civil subjetiva, pois, 

analisa a presença da culpa na responsabilização do profissional. 

Define-semedicina como ciência do diagnóstico, tratamento e prevenção, isto é, como 

arte. Nela incorporam-se questões sociológicas, culturais, econômicas e religiosas no qual 

progrediram ao longo do tempo, no entanto o profissional por procedimentos culposos causar 

danos a outrem responderá civilmente. Assim, entendemos que a arte médica não é 

exata,sendo assim, o profissional não tem como garantir a cura do cliente, porém, o médico 

tem a obrigação de prestar-lhe serviços conscientes procurando atentar a evolução médica. 

Em consonância com os doutrinadores citados é por meio de contratos que se outorga 

a responsabilidade civil médica. Compreende-se que há entre médico e seu paciente uma 

relação contratual, em regra, ostenta uma obrigação de meio. No entanto, nas cirurgias 

estéticas, julga uma obrigação de resultado.A partir desses levantamentos verificamos que o 

profissional da medicina tem por dever informar, sugerir e advertir o seu paciente, e logo, 

cuidar do doente com dedicação e empenho aplicando todos os progressos da medicina. 

A liquidação do dano por erro médico no ordenamento jurídico pátrio se realiza 

através de reparação financeira, determinada pela extensão do prejuízo causado ao paciente. 

Essa restituição ao cliente é para tentar amenizar parte do sofrimento suscitado pelo o 

descuido do profissional.  

É essencial certificarmos, a vulnerabilidade médica, na atualidade, pois o aumento da 

judicialização brasileira por erro médico estatisticamente vem aumentado a cada dia. 

Entretanto, se faz necessário ressaltar que nem toda consequência inesperada advinda de um 

tratamento médico é causada por má conduta do profissional. Sendo assim, é indispensável 

estudos intrínsecos tanto nas graduações em direito quanto da medicina sobre a temática 

referida. É importante que os graduados em direito implementem uma formação acadêmica 

mais crítica e reflexiva para auxiliar no enfretamento jurídico por ações de erro médico. Em 

contrapartida os graduados em medicina devem buscar obter uma formação mais abrangente e 

ética para que tenha uma menor propensão de erros evitáveis. 
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RESUMO: A ventilação mecânica invasiva é o principal fator que deflagra a pneumonia, 

sendo responsável por inúmeras perdas humanas. O objetivo deste estudo foi analisar os 

efeitos da aplicação do Bundle de PAV comparando os índices de infecção de UTI-HMP com 

índices da literatura, além de avaliar os efeitos da utilização do protocolo Bundle de PAV. Foi 

realizado um estudo do tipo quantitativo referente a uma avaliação da ficha de evolução da 

fisioterapia, prontuários médicos, e dados do Centro de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) para quantificar a incidência de PAV na UTI-HMP. Houve uma incidência de PAV 

de 22,4%.  Resultado significativo abaixo do apresentado nas literaturas, comprova que os 

cuidados realizados por toda equipe na aplicação e execução do Bundle de PAV alcança 

objetivos esperados com relação à redução de índices de infecção. 

  

Palavras-chave: Ventilação Mecânica; Pneumonia; Bundle de PAV 

 

ABSTRACT: The invasive mechanical ventilation is the main factor that deflagrate 

pneumonia and it is responsible for numerous human losses. The aim of this study was to 

analyze the effects of the application of VAP Bundle comparing ICU-HMP infection rates 

with literature rates, besides evaluate the effects of the application of the VAP Bundle 

protocol. It was made a study of the quantitative type related to an assessment of the evolution 

physiotherapy form, medical records, and data from the Hospital Infection Control Center 

(HICC) to quantify the incidence of VAP in ICU-PMH. there was an incidence of VAP of 

22.4%. Significant result presented below in the literatures, proves that the cares performed 

by all the staff in the application and execution of the VAP Bundle achieves expected 

objectives with relation to reducing infection rates. 

 

Keywords: mechanical ventilation; pneumonia; the VAP Bundle. 
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Entre as principais infecções hospitalares existentes destacam-se as nasocomiais, 

geralmente por pneumonias associadas à ventilação mecânica (PAV) que desenvolve os sinais 

clínicos após 48 horas de intubação. Esse procedimento de ventilação assistida favorece a 

infecção das vias respiratórias, consequentemente   por aspiração de secreção da orofaringe, e 

do condensado formado no circuito do ventilador, a infecção é classificada em precoce 

quando ocorre durante os quatro primeiros dias e tardia quando ocorre após o quinto dia de 

intubação endotraqueal (SILVA et al.,2011a). 

Nos últimos anos, as Unidades de Terapia Intensiva tem passado por um processo de 

mudanças e aprimoramento em excelência no atendimento à saúde, ampliando os serviços de 

intervenções. Visto que se trata de um ambiente composto por diversos agentes infecciosos 

multirresistentes, torna-se indispensável diminuir o tempo das internações, evitando que os 

pacientes permaneçam por longos períodos expostos a diversos riscos (GUIMARÃES et al., 

2011).   

 Dessa forma, tornou-se essencial a criação de protocolos dentro das Unidades de 

Terapia Intensiva, através de estratégias adotada para prevenção de pneumonias associado à 

ventilação mecânica, adaptado para toda equipe multidisciplinar, pois é necessário que todos 

estejam envolvidos e motivados. Deve ser reavaliado, diariamente as condições do ambiente 

intensivo, para estabelecer os objetivos terapêuticos esperados com o protocolo. Atualmente é 

aplicado o protocolo de Bundle de PAV, os quais reúnem intervenções simples e práticas que, 

quando implementadas em grupo, apresenta resultado significativo na assistência em saúde 

(SILVA et al.,2012).  

Durante a escolha das intervenções adequadas do Bundle de PAV devem-se considerar 

alguns fatores importantes como, facilidade de implantação, custos aceitáveis, empenho e 

adaptação da equipe frente a novas medidas.  Durante a abordagem é necessário que o Bundle 

seja aplicado a todos os elementos em conjunto para atingir a conformidade esperada. O 

sucesso se dá de acordo com as estratégias estabelecidas, para alcançar o sucesso na 

implantação não pode haver “meio a meio”, não existe realização das etapas parcialmente.  Os 

efeitos do protocolo serão efetivos quando todos os procedimentos forem executados durante 

e a todo o momento dos procedimentos (SILVA et al.,2012). 

Objetivos 
 



 

 

Objetivo geral 

Analisar os efeitos da aplicação do Bundle de prevenção da pneumonia associado à 

ventilação mecânica na UTI-HMP. 

Objetivos específicos 

▪ Comparar índices de infecção por PAV na UTI-HMP com índices preconizados pelo 

ministério da saúde. 

▪ Quantificar o índice de pneumonia associado à ventilação mecânica na unidade de 

terapia intensiva. 

▪ Avaliar os efeitos da utilização do Bundle de prevenção de PAV na UTI-HMP.  

Metodologia 
 

Área de estudo 

 

O estudo foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal de 

Paracatu-MG. O município tem população aproximada de 91.027 pessoas, segundo censo em 

2010, possui divisas e confrontações com as cidades de Unaí, Vazante, Guarda-Mor, Lagoa 

Grande, João Pinheiro e cristalina, com área territorial de 8.229,592 Km² (IBGE, 2015) 

conforme visto na figura 1. 

 

Figura 1-  Mapa de localização de Paracatu-MG. 

FONTE: IBGE, 2016. 

 



 

 

A UTI dispõe de oito leitos adultos, sendo que um é reservado para casos de 

isolamento, todos os leitos estão funcionando regularmente. A unidade conta com uma equipe 

de profissionais formada por 38 funcionários, sendo oito médicos, cinco fisioterapeutas, sete 

enfermeiros e dezoito técnicos de enfermagem. 

 

Materiais e métodos 

 

O trabalho consiste em um estudo do tipo quantitativo que diz respeito a uma 

avaliação de programas e observações à procura de efeitos e resultados, que foram 

comparados entre dados pesquisados e percentuais dispostos em formas de tabelas e gráficos 

sobre o fato determinado (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

A coleta dos dados foi realizada através de ficha de evolução da fisioterapia, 

prontuários médicos, e dados do Centro de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) dos 

pacientes admitidos na UTI no período de Maio a Dezembro de 2015. Para realizar a pesquisa 

foi necessário um oficio o qual esclarece a Superintende de Administração Hospitalar 

informações sobre a realização do estudo e dados a serem analisados para execução do 

projeto, onde a mesma autorizou através de assinatura.  

 As informações coletadas foram: idade, sexo, diagnóstico clinico da patologia de base 

e números de casos de PAV separado por meses durante o período da pesquisa. A prática 

selecionada para avaliações dos efeitos segue as sete boas maneiras de cuidados que 

compõem o check list de prevenção da PAV na UTI-HMP.  

As medidas práticas foram avaliadas de acordo com Bundle de PAV e envolve os 

seguintes procedimentos: cabeceira elevada (30-45°); avaliar sedação diariamente; higiene 

oral com clorexidina 0,12%; aspiração endotraqueal; pressão do cuff entre 20- 30 cmH2O; 

profilaxia de ulceras péptica; profilaxia de trombose venosa profunda (ANVISA, 2013). 

Além dos procedimentos citados, a Sociedade brasileira de pneumologia e tisiologia 

(2007), sugere utilização do protocolo de probabilidade, para auxiliar no diagnóstico clínico 

de pneumonias associadas à ventilação mecânica. Denominado, escore clínico de infecção 

pulmonar (CPIS). Os parâmetros avaliados são: Leucograma, Temperatura, Presença de 

infiltrado no raio-X de tórax, Secreção traqueal, Pao2/Fio2, Peep cmH2O e Fração inspirada 



 

 

de oxigênio. Os valores serão pontuados, gerando um escore total de, no máximo, 12 pontos 

(0-12). Se a CPIS for superior a seis associou-se à alta probabilidade da presença de PAV. 

Foi realizado acompanhamento durante todos os procedimentos do Bundle de PAV 

com intuito de descobrir se o mesmo está sendo aplicando corretamente. Também foram 

quantificada a incidência dos casos confirmados de PAV, para que possa ser feito uma 

avaliação para constatar se a utilização do Bundle de PAV dentro da unidade de terapia 

intensiva trará bons resultados em relação à diminuição do tempo de exposição, evitando que 

pacientes permaneçam expostos a diversos ricos de infecções. 

 

Resultados e Reflexões 
 

Durante o estudo foram realizadas cinco visitas à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

do Hospital Municipal de Paracatu-MG para realização da coleta de dados relativo aos meses 

de maio a dezembro de 2015. As informações colhidas foram obtidas através de caderno de 

evolução da fisioterapia, prontuários médicos, e dados do Centro de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH). No decorrer do estudo, 165 pacientes foram admitidos na UTI, sendo que 

63 foram submetidos à Ventilação Mecânica.  A faixa etária que mais necessitou de VM foi 

de 71 a 80 anos, isto é 18% (figura 2), sendo a maioria do sexo masculino 53%. Em relação 

ao sexo, equivale com o estudo realizado por Silva e colaboradores (2011b), o qual foi 

observado predomínio dos pacientes do sexo masculino 68,4% e a idade variou de 19 a 82 

anos.  

De acordo com Guerra (2011), a faixa etária maior ou igual a 60 anos pode contribuir 

como fator para desenvolver a PAV. 
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Figura 2- Distribuição da faixa etária dos pacientes admitido na UTI-HMP. FONTE: O autor. 

 



 

 

É importante dizer que 21% dos pacientes era de origem do centro cirúrgico em pós-

operatório, como mostra a figura 3. Ainda existem outras patologias que induzem admissão na 

UTI, como infarto agudo do miocárdio 15%; sepse 15%; acidente vascular encefálico 

isquêmico e hemorrágico 9%; pós-parada cardiorrespiratória 7%; insuficiência respiratória 

aguda 6%; tromboembolismo pulmonar 6%; insuficiência cárdica congestiva 5%; e outros 

16%. Os resultados estão em conformidade com estudo realizado por Silva e colaboradores 

(2011b), no qual os pacientes eram provenientes principalmente do bloco cirúrgico 28,95%. 
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Figura 3- Distribuição das principais patologias responsáveis pelas admissão na UTI-HMP 

FONTE: O autor 

 

Como mostra na tabela 1, em um total de 1390 pacientes-dia, ocorreram 771 

ventilações-dia, com taxa de utilização dos ventiladores de 55,4% durante o período do 

estudo. Relacionando a densidade de incidência da PAV à ventilação mecânica foram 22 

episódios a cada 1000 ventiladores-dia. 

Hortal e Colaboradores (2009), realizaram um estudo em UTIs das EUA, o qual 

destacam a PAV como uma das principais infecções respiratórias, apresentou uma densidade 

de incidência de 13,9% episódios a cada 1000 dias de VM, percentual relativamente abaixo 

do que é esperado na UTI-HMP.  

 



 

 

Tabela 1- Quantidade de pacientes-dia, utilização de ventilação mecânica-dia e percentual de 

utilização da VM na UTI-Paracatu entre maio dezembro de 2015. 

Meses                    P/dia              VM-dia                       Taxa Utilização 

Maio                         135                  56                                       41,4% 

Junho                       188                 117                                      62,2% 

Julho                        144                  88                                        61,1% 

Agosto                      126                 46                                        36,5% 

Setembro                  197                 92                                        46,7% 

Outubro                     207                124                                      59,9% 

Novembro                 220                143                                       65,0% 

Dezembro                 173                105                                       60,6% 

TOTAL                     1390              771                                       55,4% 

FONTE: o autor 

 

Para estabelecer a incidência de PAV mensal, foi necessário calcular o número de 

casos de pneumonias associado à ventilação mecânica dividido pela quantidade de 

ventiladores-dia durante trinta dias de cada mês, quanto ao percentual calculado em cada mês, 

ocorreu em maio 17,85%; em junho 25,64%; julho 22,72%; em agosto não houve episódios, 

em setembro 32,6%; outubro 24,19%; novembro 20,97%; e, dezembro 19,04%. É necessário 

considerar os índices elevados de PAV nos meses de setembro, outubro e novembro (figura 

4), a taxa de PAV nesse período não teve possibilidades de ser controlada pela equipe 

multidisciplinar, pois não havia recursos suficientes; devido à falta de insumos hospitalares, 

dentre eles, filtros dos ventiladores e antibioticoterapia. 

Durante o estudo, 63 pacientes necessitaram de VM, sendo que 17 indivíduos (22,4%) 

desenvolveram pneumonia associando à ventilação mecânica na UTI-HMP. O percentual 

equivalente ao estudo citado por Silva e colaboradores (2014b), no qual foi realizado um 

estudo sobre PAV em pacientes maiores de 18 anos e obteve um resultado de 25,4% de 

incidência de PAVM. Em um hospital de Santa Catarina, Oliveira (2010) realizou um estudo 

em UTI adulto e teve uma incidência de pneumonia associado à ventilação mecânica de 

25,6%.  



 

 

Figura 4 -  Distribuição da taxa de incidência de PAV em cada mês durante o período do estudo. 

FONTE: O autor 

 

O Ministério da Saúde (2013), preconiza um percentual de incidência de 30%, sendo 

que Silva e colaboradores (2012), estima que a taxa de incidência de PAV pode variar de 9% 

a 27%. Em outro estudo, Silva e colaboradores (2011b) afirmam que a PAV representa altos 

índices, é a infecção que mais acomete pacientes internados em UTIs.  Sua incidência pode 

variar de 9% a 68%, o que coincide com ANVISA (2009), que afirmam uma incidência 

variante de 6% a 52%.  

Silva e colaboradores (2014b), apontaram a PAV como uma das infecções mais 

incidente nas UTIs, com taxas que podem variar de 9% a 67% dos pacientes submetidos à 

VM, sendo que ainda pode aumentar o tempo de ventilação mecânica prolongando o tempo de 

internação em UTI, além de implicar diretamente custos do tratamento. 

Diante desses paramentos, ações de prevenção da PAV se tornam prioritárias em UTIs 

ou instituições de saúde, com finalidade de promover mais segurança aos pacientes que 

necessitam de ventilação mecânica invasiva no período de internação em UTI (SILVA et al., 

2014b). 

Silva e colaboradores (2014b), ainda acrescentam que é fundamental a identificação 

dos fatores de risco para desenvolver a PAV, os quais deveriam intervir nos riscos 

modificáveis através de condutas específicas em intervenções de vigilância microbiológicas e 



 

 

utilização de Bundle de prevenção da pneumonia associado à ventilação mecânica, pois é de 

fácil aplicação e custos aceitáveis. 

Para que ocorra uma conformidade aos protocolos de prevenção é necessário um 

participação e envolvimento de todos os profissionais atuantes na UTI, pois é fundamental 

ações em conjunto que previnem a PAV. Apenas adequar a utilização do Bundle de PAV não 

trarão mudanças nos comportamentos dos profissionais, pois é necessário estar ciente das 

evidências cientificas, devem ser incentivados à busca de conhecimento contínuo (SILVA et 

al., 2011b).  

Tendo em vista que o estudo realizado na Unidade de Terapia Intensiva no Hospital 

Municipal de Paracatu-MG apresentou resultado significativo, isso comprova que os cuidados 

realizados por toda equipe na aplicação e execução do Bundle de PAV alcança objetivos 

esperados com relação à redução de índices de infecção por pneumonia associado à ventilação 

mecânica. Ainda ressaltar que todos os procedimentos foram realizados diariamente como 

mencionando no protocolo de PAV, evidenciando organização da equipe referente ao 

desempenho e melhoria no atendimento aos pacientes internados na Unidade de Terapia 

Intensiva do Hospital Municipal de Paracatu-MG. 

 

Considerações Finais 
 

Dessa forma a utilização do protocolo Bundle de PAV, na Unidade de Terapia 

Intensiva do Hospital Municipal de Paracatu-MG mostrou resultados satisfatórios, 

apresentando taxa de incidência de pneumonia associando à ventilação mecânica abaixo do 

esperado pela literatura, comprova a eficiência da equipe no planejamento, aplicação e 

execução de procedimentos preventivos, fundamental na qualidade do atendimento à saúde.   
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RESUMO: A mecanização do canteiro de obras reduz custos indiretamente, mas seu custo 

direto deve ser calculado de forma que enquadre dentro da margem de custo do serviço e 

dentro do valor total da obra. Objetivou-se analisar as vantagens da mecanização em canteiro 

de obra de pequeno porte através de pesquisa documental em manuais de maquinários, croqui, 

contratos de empreiteira da obra, observação e acompanhamento na obra e entrevista semi-

estruturada com engenheiro civil responsável pela obra. Conclui-se que a implantação do 

maquinário é indispensável por proporcionar um resultado final, tempo e custo-beneficio, 

incomparável em relação a utilização do canteiro não mecanizado. 

 

Palavras-chave: Construção civil, mecanização, canteiro de obras 

 

ABSTRACT: The mechanization of a construction site reduces the indirect costs, but the 

direct costs must be calculated in a way that in fits in the costs of the service provided and the 

global value of the budget. The focus was analyze the vantages of mechanizing a construction 

site of small scale through research in machines manuals, sketches, construction contracts, 

construction monitoring, and a semi structured interview with the civil engineer responsible 

for the execution of the project. In conclusion, the use of machines instead of manual labor in 

construction sites, it’s indispensable to result in a good outcome, low time span, a high cost to 

benefit rate construction.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O canteiro de obras é definido pela Norma regulamentadora 18 (NR18) como área de 

trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra. 

A Norma Brasileira NBR-1367, define como um conjunto de áreas destinadas à execução e 

apoio dos trabalhos da indústria da construção, dividindo-se em áreas operacionais e áreas de 

vivência (ABNT, 1991). 
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Acredita-se que a mecanização dos canteiros de obras é muito importante, pois 

diminuem gastos em questão de mão de obra humana e evita o desperdício de materiais, além 

de agilizar o prazo de entrega, sendo assim facilita a organização dos processos produtivos e 

aumenta a qualidade de serviços. A mecanização tem grande importância financeira na obra 

por conta da redução da mão de obra, do desperdício de materiais e de prazo. As vantagens 

dessa mecanização aumentam se o investimento e a viabilidade dos equipamentos forem 

previamente planejados, facilitando a organização dos processos produtivos e o aumento da 

qualidade dos serviços. 

O tema se destacou a partir da busca de pesquisas e conhecimentos sobre o estudo, 

como referendado, apesar da existência de várias fontes bibliográficas as disposições a sua 

relevância e contribuição serão de grande importância para o seu desenvolvimento, e também 

para a mecanização do canteiro de obra. 

Entretanto, para que houvesse a realização deste estudo, essa pesquisa contou com a 

análise sistemática da mecanização do canteiro de obra. 

Essa mecanização do canteiro reduz muitos custos indiretamente, mas o custo direto 

dessa mecanização deve ser calculada de forma que se encaixe dentro dos custos do serviço e 

dentro do valor geral da obra. É preciso saber detalhes de tudo que está sendo utilizados 

dentro da obra, equipamentos e onde devem ser empregados, para que se tenha menos gastos. 

Há muito tempo já se utilizava os maquinários, mas em apenas uma pequena parte das 

obras, sem estudos, sem informações e sem instruções quanto ao desempenho, quanto aos 

gastos e aproveitamento de mão de obra e de materiais. 

Em qualquer tipo de obra é preciso fazer a relação entre a mão de obra e o tipo de 

mecanização mais adequada, em obras de grande porte a mecanização têm um peso maior, 

mas em obras de edificações com cronogramas apertados e com transporte vertical, a 

mecanização pode ser usada em paralelo com uma demanda maior de mão de obra 

operacional, nesse tipo de obra é preciso ter um planejamento logístico do canteiro, prever a 

capacidade técnica do operador e o espaço disponível para a locação ou locomoção de 

grandes equipamentos, como por exemplo, gruas. CORSINI (2010) 

O planejamento e o gerenciamento de uma obra acarretam uma serie de objetivos a 

serem organizados tais como; canteiro de obra, dimensionar e gerir os recursos humanos, 

materiais, estabelecer metas, localizar e atuar em causas de problemas que aparecerão prover 

e gerir equipamento, dentre outro cumprindo conforme e nos permite ter métodos 



 

 

materializados na execução das obras da construção civil e de qualquer empreendimento. 

GUTSCHOW (1999) 

Todos os serviços possuem um custo de mão de obra, custo de material e também do 

equipamento, tudo isso deve ser agregado ao valor final do produto, o levantamento desses 

custos são a parte mais difícil no planejamento de um projeto, pois trabalha-se diretamente 

com valores diferenciados de custos e principalmente o valor da mão de obra humana fator 

que é bastante complexo, tudo isso dentro de um sistema previamente elaborado para um 

determinado projeto que deve atingir todos os seus objetivos.  

Para colocar um projeto em prática, ou seja, em andamento, são necessários recursos 

financeiros e humanos, deve-se assim ser criado um planejamento e gerenciamento da mão de 

obra, recursos de maquinários e também de equipamentos, no qual deve ser criado um 

planejamento e gerenciamento dos mesmos.  

Muitas obras não possuem esse planejamento e gerenciamento de maquinários e 

equipamentos, ou seja, não possuem um cronograma de equipamentos incorporado ao projeto 

e que esteja sendo atualizado constantemente com o cronograma físico da obra, isso porque o 

processo de execução dos serviços é dinâmico, inter-relacionado, interagente e 

interdependente. 

O comprimento de cada fase precisara ser considerado a conhecimento da empresa, os 

registros da história das edificações parecidas, e a probabilidade de acontecimentos 

inesperados. 

de escassez de mão de obra qualificada, demora na entrega de materiais, chuvas. MONTEIRO 

E SANTOS (2010) 

Para a criação da lista de equipamentos, o cronograma físico da obra deve estar 

definido, assim como o método e o processo de execução e o pessoal de operação, sendo 

assim são feitas todas as regras básicas que irão mobilizar equipamentos e o tempo em que 

cada tipo de equipamento será utilizado, tudo em função do cronograma físico da obra.  

Sendo assim a mecanização do canteiro e obras reduz custos indiretamente, mas o 

custo direto dessa mecanização deve ser calculada de forma que enquadre dentro da margem 

de custo do serviço e dentro do valor total da obra. É preciso saber quais equipamentos e onde 

devem ser empregados, para que se tenha uma economia de recursos.  

A mecanização não é um processo que vem a se desenvolver, dependendo do tipo de 

cada obra, do tipo de mão de obra utilizada e principalmente da tecnologia implantada, 



 

 

quando se tem curtos prazos e muito serviço, a mecanização é indispensável, em obras de 

grande porte e é inviável trabalhar com muita mão de obra operacional. 

 A presente pesquisa foi realizada em uma casa que se localiza na Rua Aldeia n 344, 

Bairro Centro no município de Unaí – MG. Com um quadro de operários que contém um 

engenheiro, um mestre de obras, um pedreiro e um servente, sendo utiliza a mão de obra 

manual e mecanizada. 

A obra é contem salas, quartos, cozinha, banheiros internos e externos, área de lazer 

que contém uma área gourmet, com uma área verde e um escritório. 

Nessa perspectiva, o objetivo deste estudo foi investigar as vantagens da mecanização 

em canteiros de obra de pequeno porte 

Espera-se que o tema em questão leve o leitor a pensar, compreender e analisar as 

vantagens da mecanização em canteiro de obra de pequeno porte e verificar qual tipo de 

mecanização que pode ser utilizada em canteiros de pequeno porte. 

Entretanto, para que houvesse a realização deste estudo, essa pesquisa contou com a 

análise sistemática da mecanização do canteiro de obra. 

Um mercado competitivo e exigente nos assuntos referentes à qualidade e 

produtividade, este tema sobre a mecanização do canteiro de obra é motivador pelo fato de já 

ter observado as atividades realizadas em obras em desenvolvimento em meu município de 

origem, onde se constata algumas dificuldades encontradas no que se refere à logística de 

canteiro em uma fase de implantação, portanto, um dos problemas enfrentados pelos gerentes 

de produção durante a execução das obras é a escolha de equipamentos e dimensionamento do 

sistema de mecanização do canteiro de obra. 

Monteiro e Santos (2010) afirma que para avaliar o comprimento de cada fase 

precisara ser considerado a conhecimento da empresa, os registros da história das edificações 

parecidas, e a probabilidade de acontecimentos inesperados de escassez de mão de obra 

qualificada, demora na entrega de materiais, chuvas. 

Para a criação da lista de equipamentos, o cronograma físico da obra deve estar 

definido, assim como o método e o processo de execução e o pessoal de operação, sendo 

assim são feitas todas as regras básicas que irão mobilizar equipamentos e o tempo em que 

cada tipo de equipamento será utilizado, tudo em função do cronograma físico da obra.  

Sendo assim a mecanização do canteiro e obras reduz custos indiretamente, mas o 

custo direto dessa mecanização deve ser calculada de forma que enquadre dentro da margem 



 

 

de custo do serviço e dentro do valor total da obra. É preciso saber quais equipamentos e onde 

devem ser empregados, para que se tenha uma economia de recursos.  

 

Objetivos 

 

 Analisar as vantagens da mecanização em canteiro de obra de pequeno porte 

 Verificar qual tipo de mecanização que pode ser utilizada em canteiros de 

pequeno porte. 

Metodologia 

 
Os instrumentos que foram utilizados neste trabalho foram a pesquisa documental em 

manuais de maquinários, croqui, contratos de empreiteira da obra, observação e 

acompanhamento na obra e entrevista semi-estruturada com engenheiro civil responsável pela 

obra. 

Bervian e Cervo (1996, p.24) dizem que “observar é aplicar atentamente os sentidos a 

um objeto, para ele adquirir um conhecimento claro e preciso”. 

Sobre a entrevista Figueiredo e Souza (2011, p. 120) dizem que “... é uma conversa 

efetuada face a face entre o informante e o entrevistador, cujo objetivo é colher dados 

fidedignos através de uma conversação dirigida ou livre”. 

No entanto na entrevista havia sete perguntas foi investigar a opinião do engenheiro 

civil sobre o canteiro de obras não mecanizados para as obras de pequeno porte, quais são os 

tipos de maquinários mais utilizados em obras, qual é a diferença entre o canteiro mecanizado 

e não mecanizado e quais os benefícios de cada, com a mecanização da construção civil 

aumentando e a capacitação dos operários para manuseio desses equipamentos devem ser 

oferecidos, de onde deve partir e qual a importância dessa capacitação, qual a melhor opção 

para obras de pequeno porte, o canteiro mecanizado ou não mecanizado, se existe a 

possibilidade de associar os dois tipos de canteiros em um e qual a importância da 

mecanização dos canteiros de obras? 

O objetivo da pesquisa foi investigar as vantagens da mecanização em canteiro de obra 

de pequeno porte, os métodos que podem ser utilizados, verificar qual tipo de mecanização 



 

 

que pode ser utilizada em canteiros de pequeno porte e caracterizar o canteiro mecanizado 

com o não mecanizado 

 

Resultados e Reflexões 

 

A coleta desse estudo ocorreu em três momentos. No primeiro foi caracterizado pela 

observação não participante na obra citada acima, durante o período de 10 dias, sendo 4 horas 

por dia totalizando 40 horas. 

No segundo momento foi feita a análise de manuais de betoneira e vários outros 

maquinários e croqui. 

No terceiro momento foi realizada a entrevista semi-estruturada contendo 7 perguntas 

apresentadas no quadro  juntamente com a resposta. 

 

Quadro 1 – Resultado da entrevista 

Perguntas Respostas 

 

 

1. Qual a sua opinião sobre o canteiro de 

obras não mecanizado para as obras 

de pequeno porte? 

 

 

O canteiro não mecanizado só é viável em 

obras de muito pequeno porte, onde há 

espaço para montar os equipamentos. 

 

2. Quais os tipos de maquinários mais 

utilizados em obras? 

 

 

Betoneira, compactador de solos, martelete 

“para reforma”, guincho de coluna, vibrador 

de concreto e serra circular e vários outros. 

 

 

3. No seu ponto de vista, qual a 

diferença entre o canteiro 

mecanizado e quais os benefícios de 

cada 

 

Sempre que puder deverão ser utilizados 

equipamentos mecânicos na obra. 

O canteiro mecanizado deve ser utilizado 

quando se tem um espaço adequado para 



 

 

 alocar maquinários, seus benefícios 

principais são: o melhor custo benefício e 

qualidade final do produto que for utilizado 

na obra. 

A otimização de espaços e materiais dentro 

do canteiro de obras é muito importante para 

um bom andamento da obra. Depósitos de 

materiais e ferramentas devem ser separados 

e não devem ser expostos as intempéries do 

tempo, ex: depósitos de materiais e 

ferramentas. 

O canteiro não mecanizado é caracterizado 

pela utilização pela utilização em locais 

menores e pelo fato de não ter quaisquer 

auxílios de maquinários para elaboração de 

tarefas, seu benefício só é favorável em 

locais pequenos. Ex: Reformas em 

apartamentos, quitinetes etc. 

 

 

4. Com a mecanização da construção 

civil aumentando a capacitação dos 

operários para manuseio desses 

equipamentos devem ser oferecidos. 

De onde deve partir e qual a 

importância dessa capacitação 

 

O treinamento dos operários deve partir do 

construtor. É de suma importância para a 

qualidade das tarefas executadas, para que se 

tenha uma vida útil maior dos equipamentos 

e garantindo também mais segurança dos 

operários. O treinamento dos operários deve 

ser feito com um profissional habilitado, 

sendo necessária sua habilitação em 

segurança do trabalho. 

  

  



 

 

5. Qual a melhor opção para obras de 

pequeno porte: O canteiro 

mecanizado ou o não mecanizado? 

Por quê? 

O canteiro mecanizado, pelo fato de 

proporcionar à obra uma melhor qualidade, 

custo benefício, e principalmente redução de 

tempo. 

 

6. Existe a possibilidade de associar os 

dois tipos de canteiros em um? 

 

 

Sim, a maioria das obras são associadas, no 

Brasil são utilizadas muitas ferramentas que 

já poderiam ser substituídas por 

equipamentos mecânicos como, por 

exemplo: martelos, máquinas de jateamento 

de argamassas em tetos e paredes, serrotes, 

arcos de serra, réguas etc. 

 

 

7. Qual a importância da mecanização 

dos canteiros de obras? 

 

 

Todas as obras que possuem seu canteiro 

mecanizado e com operários treinados tem 

em seu resultado, final uma obra com custos 

menores sem acidentes de trabalho e com um 

acabamento de melhor qualidade e 

visibilidade que esta parte é muito importante 

principalmente nas obras de grande 

visibilidade de pessoas. Ex: casa de melhor 

porte, obras públicas, obras de restauração e 

obras de arte. 

Quando são utilizados equipamentos 

adequados em cada etapa de trabalho a 

conclusão final terá melhor respaldo final, os 

materiais também devem ser de boa 

qualidade e utilizados de maneira correta. 

Exemplo de obra que não há equipamentos e 

profissionais habilitados são vigas, pilares 



 

 

rebocos e acabamento final. As vigas e 

pilares que não foram confeccionados com 

formas adequadas e bem travadas irão ser 

muito bem vibradas, tirando assim todo ar do 

concreto, para que no final não haja brocas e 

microfissuras. Isto é um exemplo dentre 

tantos que são utilizados nas obras. 

Fonte: o autor 

 

Dessas questões se originou uma categoria de análise,  e essa categoria buscou-se 

verificar a importância do canteiro de obras não mecanizado para obras de pequeno porte, o 

tipo de maquinários mais utilizados em obras, a diferença entre canteiro mecanizado e não 

mecanizado, os benefícios de cada, a importância da capacitação de operários e qual a melhor 

opção para obras de pequeno porte na visão do engenheiro e nas observações não participativa 

realizadas pelo pesquisador. 

De acordo com os dados obtidos na entrevista é possível afirmar que para que se inicie 

uma obra, é necessária uma série de procedimentos que devem ser feitos para que seja feita 

uma obra. 

Faz-se necessário salientar o quanto é importante a capacitação dos operários para que 

a obra seja finalizada com sucesso. 

Considerações Finais 

 

Conclui-se que os canteiros de obras não mecanizados só são viáveis em locais onde 

não tem espaço suficiente para a implantação de maquinário, mas se possível a implantação 

desse maquinário é indispensável pelo fato de proporcionar um resultado final, tempo e custo 

beneficio, incomparável em relação a utilização do canteiro não mecanizado. 
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RESUMO: Nas obras civis, em quase todos os casos, é necessário envolver a utilização de 

pessoas, máquinas e veículos. As interações no processo supracitado geram riscos, que se não 

forem devidamente controlados, podem causar impactos negativos no resultado final da obra. 

Uma das medidas mínimas de controle que devem ser seguidas de forma a minimizar a 

ocorrência de acidentes de trabalho é seguir procedimentos, normas e legislações quando 

aplicáveis, com a implantação de medidas de engenharia, alterações no processo e ações de 

melhoria. O presente artigo analisou o alto potencial de risco nas atividades relacionadas à 

terraplanagem e escavações necessárias para projetos de grandes movimentações de terra, de 

forma que as normas de segurança sejam seguidas pela empresa resultando na redução de 

acidentes, tempo de execução e sobre tudo os custos.  

 

Palavras-chave: 1. Escavação 2. Segurança 3. Terraplenagem 

 

ABSTRACT: In civil works, in almost all cases, it is necessary to involve the use of 

people, machines and vehicles. The interactions in the aforementioned process 

generate risks, which, if not properly controlled, can have negative impacts on the final 

result of the work. One of the minimum control measures that must be followed in 

order to minimize the occurrence of occupational accidents is to follow procedures, 

standards and legislation when applicable, with the implementation of engineering 

measures, changes in the process and improvement actions. The present article 

analyzed the high potential of risk in the activities related to earthworks and 

excavations necessary for large earthworks projects, so that the safety standards are 

followed by the company resulting in the reduction of accidents, time of execution and 

above all, the costs. 
 

Key-words: 1. Excavation 2. Safety 3. Earthwork 
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INTRODUÇÃO 

 

Obras de construção civil na sua maioria para serem implantadas, necessitam realizar 

alterações no solo como escavar, aterrar ou perfurar os terrenos naturais onde serão 

implantados os projetos de regularização, nivelamento e adequação do greide, quando essa 

etapa não é realizada de forma segura, dentro dos procedimentos e das normas de segurança, 

acidentes e até mesmo desastres podem ocorrer, causando na obra aumento do custo e perda 

de lucros. Os custos gerados pelos acidentes do trabalho podem afetar a empresa, o governo e 

principalmente o próprio acidentado. 

 

Os acidentes de trabalho causam prejuízos a toda sociedade, que paga seus impostos 

e perde investimentos em saúde preventiva, educação, segurança e lazer. Isto 

também quer dizer que o contribuinte acaba arcando com o prejuízo. A empresa que 

muitas vezes perde mão de obra altamente especializada e vê sua imagem como 

corporação comprometida, constata a queda brusca na produtividade durante o 

período de acomodação e assimilação da ocorrência, além de assumir por força de 

lei os gastos diretos com hospital, medicamento, apoio psicossocial e, muitas das 

vezes, com reparação judicial. O governo também perde com pagamento de pensões 

e, como consequência, vê a efetivação de suas políticas frustradas pela alocação de 

verbas para pagamento de pensões e aposentadorias precoces. Contudo, nada se 

compara aos danos sofridos pelos trabalhadores e por suas famílias na forma de 

redução de renda, interrupção do emprego de familiares, gastos com acomodação no 

domicílio em outras localidades para tratamento, além da dor física e psicológica e 

do estigma do acidentado ou doente. (SOARES, 2008, p.16) 

 

O acidente do trabalho é uma das ocorrências em que não é possível calcular seus 

gastos, pois podem ocorrer em qualquer lugar e a qualquer hora, seus custos vão estar 

diretamente relacionados à gravidade da ocorrência, podendo ser desde pequenos danos a 

materiais, até os grandes desastres com mortes de pessoas.  

A Lei 8.213 de 24 de julho de 1991 conceitua o acidente como:  

 

Art. 19.  Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de 

empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados 

referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho. (Redação dada pela Lei Complementar nº 

150, de 2015) 

 

O presente trabalho descreve a importância da gestão de segurança nas atividades de 

escavação e grandes movimentações de terra, onde a interação entre homem e máquina é 

grande, gerando vários acidentes do trabalho dentro dos canteiros de obra. 



 

 

 

A construção civil continua sendo uma das categorias econômicas que possui os 

mais elevados índices de acidentes de trabalho. Estatísticas oficiais contabilizaram 

31.529 ocorrências em 2006 e esse setor ocupou o quinto lugar no ranking do 

Ministério da Previdência dos setores econômicos com mais acidentes, ficando atrás 

de alimentação e bebidas (48.424), comércio varejista (41.419), saúde e serviços 

sociais (40.859) e agricultura (34.388). (SOARES, 2008, p.17) 

 

Os acidentes do trabalho geralmente ocorrem por comportamentos inseguros e por 

condições inseguras, o comportamento inseguro é o próprio ato da pessoa que gera a situação 

de risco, já as condições inseguras são aquelas existentes nos ambientes de trabalho que 

possam causar danos às pessoas e a propriedade, as condições podem ser criadas até mesmo 

pelas mudanças das etapas da obra. Uma obra em processo de fundação tem como condições 

de risco o soterramento, após a construção do primeiro pavimento o cenário já muda 

completamente, gerando riscos como, por exemplo, as quedas em altura. As correções das 

condições inseguras às vezes não envolvem custos e sim um processo de organização que 

acompanha as atividades desde o início até final da construção. 

 

Os acidentes ocorrem quando os trabalhadores desconhecem o risco a que estão 

expostos ou quando esse risco é conhecido mas pela autoconfiança é menosprezado, 

sendo esse o motivo pelo qual trabalhadores com ampla experiência sofrem 

acidentes em tarefas as quais estão acostumados a realizar. (SOARES, 2008, p.20) 

 

A NBR 14280 (2001, p.3) classifica o ato e condição insegura como, 

 

2.8.2 ato inseguro é a ação ou omissão que, contrariando preceito de segurança, 

pode causar ou favorecer a ocorrência de acidente. 

2.8.3 condição ambiente de insegurança (condição ambiente): Condição do meio que 

causou o acidente ou contribuiu para a sua ocorrência. 

 

Em obras com grandes movimentações de máquinas e veículos o risco de colisões e 

atropelamentos é certo, cabe uma boa gestão de segurança analisar os riscos e adotar medidas 

que os controlem, a gestão depende não somente da equipe de segurança do trabalho e sim de 

todos os profissionais que exercem suas tarefas na obra. O acompanhamento do engenheiro 

civil nas diversas etapas da construção é suma importância. 

As formas de prevenção dos acidentes do trabalho são inúmeras dentro do contesto da 

construção civil, envolvendo desde treinamentos de integração, treinamentos específicos das 

atividades, treinamentos de percepção de riscos, uso adequado de EPI’s dentre outros, nesse 



 

 

trabalho veremos medidas de prevenção através da organização, sinalização das vias de 

acesso e formas de estabilização de valas, as medidas sempre são implantadas considerando a 

OHSAS 18001. 

 

Quando determinar as medidas de controle, ou considerar alterações a controles 

existentes, deverá considerar a redução de riscos de acordo com a seguinte 

hierarquia: 

a) eliminação; 

b) substituição; 

c) controlos de engenharia; 

d) sinalização/advertência e/ou controlos administrativos; 

e) equipamento de proteção individual. (OHSAS 18001, 2007, p.7) 

Objetivos 
 

Objetivo Geral: 

 

Analisar a efetividade da gestão de segurança nas atividades de construção civil 

pesada: Escavações e grandes movimentações de terra através da análise dos acidentes e 

incidentes ocorridos nas obras. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Analisar a bibliografia nos métodos e normas aplicáveis às atividades de escavações 

e movimentações de terra; 

• Avaliar a eficácia dos métodos e dispositivos de segurança utilizados nas obras de 

escavações e movimentações de terra; 

• Analisar o histórico de acidentes e incidentes na obra, verificando de houve aumento 

ou redução após a implantação de medidas preventivas; 

• Verificar o que mais afeta a segurança da obra além das condições inseguras. 

Metodologia 
 

As análises e estudos sobre o tema foram realizados em obras de terraplenagem com 

grandes movimentações de terra na cidade de Paracatu, situada no noroeste de Minas Gerais, 

foram avaliadas as atividades de duas empresas distintas do ramo da engenharia civil pesada, 

com atividades de construção barramentos de terra e tanques impermeabilizados (tanques para 



 

 

depósitos de rejeitos). Ambas as empresas atuam em diversos estados do país como 

empreiteiras (contratadas para execução de atividades). 

Em Paracatu as obras são executadas no período diurno e noturno, as principais 

atividades são de preparo de fundação, execução de filtros horizontal e vertical, bem como 

escavação, carga, transporte, espalhamento, homogeneização e compactação de material de 1ª 

categoria para aterros compactados, execução de ensecadeiras e execução de vertedouro em 

rocha, devido ao baixo índice de chuvas na região, a maior concentração de atividades é 

realizada entres os meses de Abril a Outubro. 

Analisadas as normas regulamentadoras em segurança no trabalho, NBR 12266 - 

Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem 

urbana e RTP-03 - Escavações, Fundações e Desmonte de Rochas, verificando a 

aplicabilidade das normas nas atividades desenvolvidas pela empresa, analisado ainda as 

melhorias realizadas nas áreas através dos procedimentos da NR-22. 

Realizada reunião com o RH da empresa para levantamento dos dados referente à 

quantidade de funcionários que trabalharam nas obras, calculando a quantidade de horas 

homens trabalhadas no período, posteriormente os dados foram confrontados com os 

acidentes ocorridos. 

Realizada reunião com o SESMT da empresa buscando realizar o levantamento da 

quantidade de acidentes ocorridos nas obras referentes aos anos de 2011 à Agosto 2016, os 

dados foram coletados através das investigações de acidente no arquivo da empresa, através 

das informações, os dados foram trabalhados em formas de gráficos para um melhor 

entendimento, os acidentes foram relacionados com a quantidade de funcionários em cada 

ano, chegando ao valor referente à taxa de frequência, podendo através do resultado avaliar se 

houve aumento ou diminuição dos acidentes. 

Foram realizados acompanhamentos na execução das atividades da empresa, 

analisando se os métodos e dispositivos de segurança descritos nas normas são seguidos e 

seguros. Nos acompanhamentos às atividades de campo observando as mudanças propostas 

para redução dos acidentes e melhorias na logística na obra. 

 

Resultados e Reflexões 
 



 

 

Foi observado que em ambas as obras analisadas, as empresas cumprem e faz cumprir 

as normas vigentes relacionadas à segurança no trabalho, não variando a cobrança e 

fiscalização quanto à aplicação das normas, as empresas seguem e mantem quadro atualizado 

do SESMT na empresa, que tem a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade dos 

trabalhadores nos locais de trabalho. 

Na Tabela 01 está listado o número funcionários empregados na obra. 

 

Tabela 01: Funcionários da obra 

 
Jan Fev Mar Abri Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2011 121 121 121 127 205 307 424 581 636 596 413 350 

2012 286 231 222 296 338 382 383 383 375 375 150 137 

2013 135 110 115 256 307 303 305 315 335 333 301 76 

2014 71 71 65 68 278 401 439 429 417 407 165 84 

2015 84 82 80 245 389 518 650 640 681 624 594 394 

2016 350 350 471 617 777 733 747 747 - - - - 

Fonte: o autor 

 

Na Tabela 02, está listada a quantidade de acidentes ocorridos no período analisado, 

observado que o maior índice de ocorrências está nos meses de Abril a Outubro, período de 

pico nas atividades, época ideal para atividades de terraplenagem a região devido à estiagem. 

 

Tabela 02: Acidentes por mês 

 Jan Fev Mar Abri Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2011 0 0 1 1 1 2 0 7 8 2 0 0 

2012 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 

2013 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

2015 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

2016 0 0 0 1 3 1 1 1 - - - - 

Total 1 0 2 4 5 6 3 13 11 5 0 1 

Fonte: o autor 

 



 

 

Através das análises dos acidentes ocorridos foi possível verificar que 72,55% dos 

acidentes ocorridos foram com danos a bens e equipamentos, porém ambos com potencial 

para causar lesões aos trabalhadores, o restante dos acidentes 27,45% causou algum tipo de 

lesão sem afastamento, sendo considerado como um simples atendimento médico.  

Os acidentes ocorrem em sua maioria no pico da obra, ou seja, quando há um grande 

número de funcionários, foi possível verificar que os acidentes não aumentaram na mesma 

proporção do aumento do número de contratações de funcionários. 

Uma das maneiras mais reais para se analisar os acidentes é a taxa de frequência, pois, 

a quantidade de ocorrências é relacionada à quantidade de HHT. A empresa trabalha 

buscando a menor taxa de frequência possível, o valor ideal é que seja zero, ou seja, acidente 

zero. 

Conforme estabelecido na NBR 14280 (2001, p.10) a taxa de frequência, 

 

Deve ser expressa com aproximação de centésimos e calculada pela seguinte 

expressão: 

FA= N x 1 000 000 

               H 

Onde: 

FA é o resultado da divisão; 

N é o número de acidentes; 

H representa as horas-homem de exposição ao risco. 

 

Observado no gráfico abaixo, que a taxa de frequência dos acidentes pessoais sem 

afastamento, reduziram significativamente de Janeiro de 2011 a Agosto de 2016 caindo de 

139,4 para 8,6. 
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Fonte: o autor 



 

 

 

Os acidentes com danos materiais apesar de ter diminuído a taxa de frequência de 

201,3 para 51,7 conforme pode ser observado no gráfico abaixo, ainda devem ser reavaliados, 

pois, ainda continua alta. Como os acidentes materiais além do prejuízo podem levar a 

acidentes com lesões, aumentando ainda os custos e atrasos na obra. 
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Fonte: o autor 

 

Foi possível verificar as sinalizações utilizadas nas obras para organizar e permitir um 

fluxo contínuo do tráfego nas vias (Figura 01), a empresa utilizada padrões internos descritos 

na forma de procedimentos operacionais, onde estabelece a forma de sinalização e larguras 

especificas das vias, os procedimentos são elaborados considerando a legislação aplicável, 

históricos de acidentes ocorridos nas áreas e sugestões de melhorias descritas pelos próprios 

funcionários. 

 

 

Figura 01: Representação da seção transversal pista com divisão central 

Fonte: o autor 



 

 

As sinalizações são construídas com a instalação de pontaletes em PVC e faixas 

refletivas, ficam fixadas nas leiras laterais, são utilizadas basicamente quatro cores diferentes, 

sendo cada uma delas de diferentes funções. 

As faixas refletivas na cor verde estabelecem as vias com mão de direção, ou seja, 

define o sentido e o lado da via por onde os veículos deverão transitar. 

As faixas na cor vermelha estabelecem as vias como contra mão de direção, ou seja, o 

lado da via com pontaletes na cor vermelha tem sentido de trânsito proibido. 

As faixas na cor amarela tem a função de sinalizar as leiras de divisão de pista. 

São utilizadas ainda as faixas na cor azul que definem os locais onde deve ser 

controlado o teor de umectação das vias evitando que as mesmas fiquem muito molhadas e 

escorregadias. 

As dimensões das vias e a sinalização são modificadas conforme a necessidade de 

cada obra e/ou local, sempre atendendo o mínimo exigido nos procedimentos operacionais. 

Nas bordas das vias com existência de diferenças de nível ou risco de quedas de 

veículos, são construídas leiras de proteção com altura mínima da metade do diâmetro da roda 

do maior veículo que trafega no local. 

Nos locais onde não é permitida a construção de vias com divisão central devido à 

falta de espaço suficiente, são utilizadas pistas de mão simples. 

Os pontaletes são fixados nas vias a cada 20 metros em ambos os lados, cada pontalete 

recebe seis faixas refletivas, informando aos usuários da via o sentido certo de circulação, 

qual lado da via e mão e qual lado da via é contramão. 

Segundo a norma regulamentadora NR-22, o transporte em minas a céu aberto deve 

obedecer aos seguintes requisitos mínimos: 

 

a) os limites externos das bancadas utilizadas como estradas devem estar 

demarcados e sinalizados de forma visível durante o dia e à noite; 

b) a largura mínima das vias de trânsito, deve ser duas vezes maior que a largura do 

maior veículo utilizado, no caso de pista simples, e três vezes, para pistas duplas; 

c) nas laterais das bancadas ou estradas onde houver riscos de quedas de veículos 

devem ser construídas leiras com altura mínima correspondente à metade do 

diâmetro do maior pneu de veículo que por elas trafegue. (BRASIL, 1978) 

 

Para reduzir os riscos e as ocorrências de colisões foram adotadas as medidas 

estabelecidas na norma regulamentadora NR-22, a norma se referente a minas a céu aberto, 

porém foi verificada a eficiência da aplicação dos seus procedimentos nas vias de acesso 



 

 

dentro das atividades de grandes movimentações de terra, devido ao intenso tráfego de 

caminhões e máquinas. 

As dimensões das faixas foram padronizadas pela própria empresa, utilizado película 

refletiva com grau diamante cúbico, nas seguintes dimensões altura aproximadamente 15 

centímetros e largura de 7,5 centímetros. 

Pôde ser observado que as faixas refletivas chegam a causar ofuscamentos nos 

motoristas devido ao tamanho das faixas e a proximidade dos pontaletes, para melhorar sua 

eficiência sem causar uma poluição visual e excesso de luminosidade no período noturno, foi 

verificado que os pontaletes podem ser fixados a cada 40 metros e as faixas reduzidas pela 

metade, reduzindo os custos e mantendo a eficiência da organização do tráfego. 

São utilizadas placas de sinalização vertical de advertências e regulamentadoras 

conforme os modelos padronizados pelo DETRAN, placas tem sua aplicabilidade em função 

de controlar as preferências, definir os limites de velocidade no trajeto, definir as passagens 

obrigatórias. 

O Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias do DNIT descreve 

que: 

 

Junto a trechos em obras, acidentes podem ocorrer, devido à implantação de 

sinalização que venha a transmitir informações confusas ou contraditórias. Essa 

situação pode ser agravada pela implantação de sinais a distâncias incorretas ou pela 

escolha e implantação de dispositivos de canalização e controle inadequados ou em 

número insuficiente. (DNIT IPR. Publ. 738, 2010, p.31) 

 

Como pôde ser observada nas obras e no manual a sinalização de trânsito se faz muito 

importante na prevenção de acidentes. 

Nos locais de tráfego intenso foram adotadas medidas de engenharia com a construção 

de rotatórias, com o próprio solo da área, melhorando a organização trânsito e agilizando o 

fluxo dos caminhões, as rotatórias foram sinalizadas conforme Manual De Sinalização 

Rodoviária do DNIT. 

A utilização das rotatórias nos cruzamentos se mostrou muito eficiente, já que evita o 

contato direto dos veículos, aumentando o tempo de reação dos motoristas e evitando 

colisões. 

Para a sinalização das vias são utilizadas as placas de advertência e regulamentadoras 

conforme os padrões do DETRAN. 



 

 

Observado que a logística de abertura e fechamento de vias de acesso é 

frequentemente, sendo necessário realizar mudanças nas sinalizações, como o 

dimensionamento das placas seguem as especificações do DNIT de 800 mm e 1000 mm, as 

mesmas são pesadas, difíceis de manusear e transportar, uma sugestão seria confeccionar 

placas menores, mais leves e de fácil manuseio. 

Os caminhões carregados têm sempre a preferência sobre os vazios, do mesmo modo 

as máquinas quando em operação tem preferência sobre todos, nesse caso os caminhões 

devem parar e sinalizar ao operador a necessidade de passar próximo, ao perceber o operador 

deve parar a operação e permitir a passagem. 

Para evitar o cruzamento entre os caminhões em algumas situações é utilizada a “mão 

inglesa”, ou seja, a mão e contramão de direção é invertida e a sinalização modificada, os 

caminhões devem sempre manter uma distância mínima de 40 metros do veículo da frente, 

essa distância pode ser melhor definida utilizando por base os pontaletes instalados nas bordas 

das vias. 

Estacionamentos de Máquinas e Veículos 

Ambas as empresas adotam os mesmos métodos de estacionamentos de máquinas e 

veículos, os locais destinados a estacionamento são construídos e delimitados com leiras, 

sendo utilizado o próprio solo do local, são colocados pontaletes com faixas refletivas com o 

intuito de sinalizar e evitar os abalroamentos e colisões entre os veículos. 

Os veículos são estacionados nas vagas em ré, facilitando a saída dos mesmos em caso 

de emergências, as baias dos estacionamentos são construídas distantes uma da outra evitando 

o risco de abalroamentos. 

Verificado que não existem normas que estabelecem a forma adequada para 

estacionamentos dos veículos. 

A empresa foi ao longo do tempo adequando a forma mais ágil e segura para 

estacionar os equipamentos. Durante um dia de trabalho em 24 horas, os veículos são 

estacionados aproximadamente 3 vezes de forma geral, sendo no horário do almoço, horário 

de janta e lanche, gerando grande movimentação e risco de colisões. 

Através das investigações de acidentes que foram realizadas com a presença do 

SESMT juntamente com o engenheiro e encarregados da obra, ao longo do tempo foi definida 

a forma utilizada na atualidade. 



 

 

Para reduzir as ocorrências de acidentes em manobras de ré no período noturno, foram 

adaptados dois faróis na parte traseira dos veículos que funcionam conjugados com a luz de 

ré. 

Controle de Umectação das Vias de Acesso 

 

Verificado nas áreas operacionais que as áreas de empréstimo de argila e silte são 

afastadas, sendo necessário realizar a abertura de longas vias de acesso, na ocasião o 

empréstimo mais longe era o de argila com aproximadamente 8 quilômetros de extensão, um 

grande problema evidenciado foi o controle da umectação dos acessos, pois, o excesso de 

poeira pode causar perda de visibilidade e consequentemente ocorrer colisões traseiras.  

Para o controle da poeira nas vias de acesso a empresa adota o uso de caminhões 

tanque com aspersores que fazem a umectação das vias, porém, foi verificado que se não 

controlado a quantidade de água, as vias tendem a ficar muito escorregadias, vindo a causar 

perda de estabilidade dos veículos, o veículo de transporte de pessoas escorregou na pista 

molhada causando perda de estabilidade e vindo a se chocar na leira de proteção na lateral da 

via. 

Para evitar a ocorrência de escorregamentos nas vias, a empresa adota algumas 

medidas como, troca do forro do piso colocando material menos escorregadio e, fixação de 

pontaletes em PVC com faixas refletivas nas laterais das vias nos pontos com maior 

incidência ao risco, principalmente nos aclives e declives, os pontos identificados com as 

faixas azuis, os motoristas que fazem a umectação, reduzem a quantidade de água no local, 

evitando assim a saturação do solo. 

O risco de tombamento de caminhões é uma das situações mais prováveis de 

ocorrência devido o intenso tráfego, as mudanças que ocorrem nas vias e tipo de solo, esse 

risco é acrescido em decorrência de pistas escorregadias, existência de solos moles, popular 

borrachudos. 

Nos acessos principais onde o solo é escorregadio as leiras de proteção são reforçadas 

e o piso do acesso é revestido por cascalho ou material grosso minimizando a possibilidade de 

escorregamentos e consequentemente colisões e tombamentos. 

Observado que a demarcação das vias de acesso com as leiras além da função de 

proteger nas laterais das vias, evita que os caminhões trafeguem em locais com piso irregular 

ou que possa ocasionar abatimentos. 



 

 

 

Iluminação do Ambiente de Trabalho 

 

A iluminação do trajeto e nas áreas de carregamento é dos próprios equipamentos, 

nessas áreas não são colocadas iluminação no intuito de não ofuscar os motoristas e 

operadores, nas áreas onde se concentra os bota-fora e áreas de lançamento de materiais nos 

aterros são colocadas em pontos estratégicos, torres iluminação sobre rodas, facilitando seu 

deslocamento conforme o avanço da obra. 

 

Equipamentos de Proteção Individual 

 

Nas obras analisadas são utilizados os equipamentos de proteção individuais já 

definidos nos programas de segurança PCMAT, PPR, PCA dentre outros, conforme 

necessidade de cada tarefa. 

Os equipamentos mais comuns são botinas em couro com proteção no bico, capacetes 

com carneira e jugular, abafadores de ruídos, coletes refletivos nas cores laranja e verde, 

óculos de segurança, respiradores descartáveis ou com filtros conforme o risco, luvas de 

vaqueta. 

Nas atividades mais especificas dentro da execução de terraplenagem, no caso de 

abastecimento e lubrificação dos equipamentos, trabalhos acima de 2 metros de altura, 

atividades em oficina mecânica, dentre outras dependendo da obra a ser executada, os EPI’s 

podem variar, os equipamentos específicos para cada tarefa são analisados e descritos no 

PCMAT da obra. Nenhuma tarefa pode ser executada sem antes ser analisada e definidas as 

medidas preventivas ou corretivas, caso seja necessário realizar alguma nova tarefa, 

primeiramente deve-se realizar o levantamentos e reconhecimentos dos riscos e adotados as 

medidas necessárias para manter a segurança, antes, durante e após a execução da tarefa. 

Como as atividades são realizadas no período diurno e noturno, o ver e ser visto é 

muito importante para o controle dos riscos, diante do risco de atropelamentos foi adotada a 

medida de utilizar coletes nas cores verde e laranja, pois ambas as cores são muito bem 

enxergadas durante a luz do sol, já para o período noturno foi definido o uso de faixas 

refletivas, as faixas são fixadas nos próprios coletes, nos uniformes e nos capacete, algumas 



 

 

empresas costumam fornecer as faixas refletivas das três formas, melhorando ainda mais a 

identificação dos pedestres dentro da obra. 

A NR-18 estabelece que:  

 
18.27.2 É obrigatório o uso de colete ou tiras refletivas na região do tórax e costas 

quando o trabalhador estiver a serviço em vias públicas, sinalizando acessos ao 

canteiro de obras e frentes de serviços ou em movimentação e transporte vertical de 

materiais (BRASIL, 1978). 

 

Observado a eficiência das faixas refletivas colocadas nos capacetes e nos coletes 

refletivos dos funcionários que trabalham no solo (pedestres na obra). 

 

Inspeções Diárias 

 

Todas as máquinas e veículos antes de sua utilização em cada turno passam por 

inspeções realizadas pelos próprios usuários, caso evidenciado alguma irregularidade o 

equipamento é encaminhado de imediato à oficina mecânica para devida adequação, caso o 

problema seja mais simples a adequação pode ser programada ou a equipe mecânica se 

desloca até o local para realizar o reparo. 

Diariamente os técnicos em segurança do trabalho percorrem as áreas inspecionando 

os canteiros, máquinas, veículos e as atividades em geral, uma rotina frequente de inspeções 

de segurança acompanhada pelo engenheiro civil responsável pela obra é de grande 

importância, pois é possível identificar possíveis desvios ou problemas e já definir as soluções 

que podem ser desde pequenas aquisições até mudanças em grande parte do processo. 

 

Escavações com Entrada de Pessoas 

 

Observado que nas atividades de construção de barramento de terra compactada, 

conforme o projeto é necessário construir filtros verticais, a construção do filtro resume-se em 

escavar uma vala no aterro de argila já compactado até encontrar areia da camada inferior, 

posteriormente à vala é preenchida com areia, esse processo de compactação e escavação da 

vala se repete conforme a evolução do alteamento do barramento. 



 

 

Durante o processo de escavação, a areia existente na camada inferior é contaminada, 

sendo necessária a entrada de funcionários para realizar a limpeza da vala e compactação da 

areia. 

As principais formas de escoramento segundo a NBR 12266 são: o pontaleteamento, 

escoramento descontínuo, escoramento contínuo, escoramento especial, escoramento 

metálico-madeira. 

Foi verificada que para executar a atividade, seria necessária a estabilização da vala 

devida sua profundidade, porém os dispositivos de escoramento entrariam em conflito com a 

atividade, atrapalhando sua execução, a realização do corte da parede da vala em 45º 

(retaludamento) não pôde ser realizada devido ao processo executivo do filtro. Devido à 

dificuldade de adotar um dispositivo adequado para realizar a estabilização da parede da 

escavação, foi necessário reunir a equipe operacional, engenharia, segurança e juntos foram 

tomadas algumas medidas de controle. 

Foi fixada escada na parede da escavação para facilitar a entrada e saída do interior da 

escavação. 

A profundidade da escavação foi reduzida para profundidades inferiores a 1,75m, a 

fim de evitar colocar os funcionários em risco e facilitar a execução da atividade e atender as 

legislações aplicáveis. 

Outra mudança realizada foi à utilização de tratores de esteiras para espalhar e rolo 

compactador para compactar a areia, diminuindo a necessidade de entrada de pessoas, os 

funcionários entram no interior da vala somente para limpar pontos de contaminação da areia 

com argila. 

O material retirado da escavação é colocado em caminhões e depositado no bota-fora 

próximo a obra, de modo que não atrapalhe a execução da atividade, evitando os riscos e 

excesso de peso nas bordas. 

A RTP 03 - Escavações, Fundações e Desmonte de Rochas (Fundacentro, 2002, p.13) 

diz que: “O material retirado das escavações deve ser depositado a uma distância mínima que 

assegure a segurança dos taludes”. 

A etapa de armazenamento do material escavado foi devidamente atendida, já que 

todo o solo escavado é retirado do local e depositado no bota-fora. 

Acompanhado a execução da construção de uma caixa de drenagem subterrânea 

(Figura 2), realizado a análise do solo, sendo este uma argila bastante coesiva e um local 



 

 

amplo, utilizou o método estabilização da parede da escavação através do corte em 45° 

(Retaludamento), onde o material foi devidamente retirado e depositado da lateral da 

escavação afastado de modo a não gerar sobrecarga na parede da escavação. 

Como o solo retirado da escavação seria utilizado novamente para realização do 

reaterro após a construção da caixa, o material foi deixado o mais próximo possível da 

escavação sem aumentar o custo de transporte e sem gerar riscos adicionais. Parte do material 

retirado foi utilizado temporariamente na construção de leiras de proteção nas bordas da vala, 

evitando a aproximação de máquinas e veículos. 

A obra foi executada sem nenhuma ocorrência de deslizamento/desmoronamento de 

solo, gerando rapidez na execução da obra e segurança aos profissionais de execução. 

 

Figura 02: Construção caixa de drenagem 

Fonte: o autor 

 

O método em 45° (retaludamento) foi escolhido devido a alguns fatores sendo eles: 

- Para a execução da obra havia um grande espaço para realização do corte inclinado, 

espaço suficiente para deposição temporária do material escavado. 

- Para realização de escoramento em madeiras geraria maior tempo de execução e 

custo com materiais como tábuas, madeiras roliças, pregos dentre outros. 

Para realização de escoramento em madeiras ou metálico causaria limitações e 

confrontaria as atividades na execução das fôrmas.  

O método de corte de escavação com a laterais inclinadas se mostra eficaz em solo 

coesivos e já conhecidos, porém é imprescindível a avaliação, aprovação e acompanhamento 

por engenheiro civil. 

Uma das preocupações com a execução de escavações pôde ser observada durante a 

pesquisa realizada, onde durante a atividade gerou-se trincas na parte superior lateral a 



 

 

escavação, as trincas foram geradas devido à trepidação geradas pelas máquinas e sobrecargas 

dos caminhões durante o carregamento. 

Na execução de atividades de escavação é necessário inspecionar o solo, buscando 

identificar possíveis mudanças negativas que possam causar riscos e retrabalhos, como trincas 

e abatimentos. 

Para o acesso dos funcionários ao fundo da escavação para execução da caixa, foi 

construída escada com degraus construídos com tabuas e o próprio solo, posteriormente foi 

construído corrimão nas laterais para melhorar a segurança na escada. Para segurança dos 

trabalhadores que trabalham no local além das leiras de proteção em volta, foi construída 

cerca como tapumes em torno da escavação. 

A RTP 03 - Escavações, Fundações e Desmonte de Rochas (Fundacentro, 2002, p.10) 

diz que: “Recomenda-se o monitoramento de todo o processo de escavação, objetivando 

observar zonas de instabilização global ou localizada, a formação de trincas, o surgimento de 

deformações em edificações e instalações vizinhas e vias públicas”. 

Pôde ser observado que a perda de estabilidade e consequentemente o rompimento da 

parede da escavação ocorre geralmente em solos pouco coesivos, com presença de umidade, 

com vibrações de equipamentos ou com excesso de peso nas laterais da escavação. 

Durante a execução de uma vala foi encontrado uma tubulação e fiação que se 

encontrava subterrânea, confirmando os riscos adicionais existentes em escavações. 

A RTP 03 - Escavações, Fundações e Desmonte de Rochas (Fundacentro, 2002, p.9) 

diz que: 

Antes de iniciar os serviços de escavação, fundação ou desmonte de rochas, 

certificar-se da existência ou não de redes de água, esgoto, tubulação de gás, cabos 

elétricos e de telefone, devendo ser providenciada a sua proteção, desvio e 

interrupção, segundo cada caso. Em casos específicos e em situações de risco, deve 

ser solicitada a orientação técnica das concessionárias quanto à interrupção ou à 

proteção das vias públicas. 

 

A interferência com tubulações e fiações subterrâneas pode gerar um grande risco 

durante a execução de escavações, no planejamento da escavação devem-se observar projetos 

já existentes buscando identificar possíveis riscos, caso não exista projetos da área, deve se 

redobrar a atenção, desligar redes elétricas, tubulações pressurizadas devem ser fechadas e 

devidamente despressurizadas. 



 

 

A análise dos acidentes ocorridos, buscando adotar medidas corretivas e 

principalmente medidas preventivas, é uma excelente ferramenta de trabalho e se mostrou 

eficaz na redução dos acidentes ocorridos nas obras estudadas. 

A empresa fornece aos funcionários as condições necessárias para exercerem suas 

tarefas dentro dos padrões de segurança, sempre que evidenciado situações graves onde são 

colocados em risco os funcionários, a atividade é paralisada até que medidas mitigadoras 

sejam tomadas. 

É de suma importância que nenhuma atividade seja iniciada sem antes realizar o 

levantamento e controle adequado dos riscos, é essencial que as medidas sejam tomadas em 

equipe, buscando identificar a melhor e mais segura maneira de executar a obra, utilizando 

sempre uma forma sustentável, que seja economicamente viável, socialmente justo e 

ambientalmente correto. 

A implantação das medidas de segurança, as mudanças necessárias no 

empreendimento têm maior efetividade quando são avaliadas pelo engenheiro da obra com 

apoio da equipe do SESMT e equipe operacional, pois, pôde ser observado que há situações 

em que as normas de segurança se conflitam com a realidade da execução. 

O bom andamento da obra está inteiramente ligado à segurança, observado que com a 

implantação de medidas simples de prevenção e organização, os acidentes pessoais e com 

danos materiais reduziram ao longo dos anos analisados. 

 

Considerações Finais 

 

Conclui-se que a gestão de segurança nas atividades de construção civil pesada é 

efetiva, pois, como a implantação de medidas de segurança e gerenciamento dos riscos houve 

redução dos acidentes na obra, sendo possível executar obras de terraplenagens com grandes 

movimentações de terra sem a ocorrência de acidentes graves, desde que sejam tomadas as 

medidas necessárias cabíveis conforme o escopo da obra. 

Conclui-se ainda que as normas analisadas constam os procedimentos a serem 

adotados para execução das atividades e são eficazes, porém, a norma regulamentadora 18 

apesar de ter recebido duas revisões em 2015 sendo a última publicada no diário oficial da 

união no dia 09/12/15, através da Portaria MTPS n.º 208, de 08 de dezembro de 2015, ainda 

cita a NBR 9061/85 - Segurança de Escavação a Céu Aberto da ABNT, Cancelada em 



 

 

06/11/2013, a NR-18 descreve que: “18.6.6 Para elaboração do projeto e execução das 

escavações a céu aberto, serão observadas as condições exigidas na NBR 9061/85 - Segurança 

de Escavação a Céu Aberto da ABNT”. 

O bom andamento da obra está inteiramente ligado à segurança, conclui-se que, com a 

implantação de medidas simples de prevenção e organização, os acidentes pessoais e com 

danos materiais reduziram ao longo dos anos analisados, porém, apesar das condições 

inseguras serem primordiais para ocorrência de acidentes, o comportamento inseguro é fator 

de grande relevância e que deve ser gerenciado dentro das empresas. 
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HABITAÇÃO POPULAR: USO DO TIJOLO DE SOLO-CIMENTO 
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RESUMO:O presente artigo tem como tema a aplicabilidade do tijolo solo-cimento na 

construção civil, analisando sua viabilidade técnica, ambiental e econômica. Pode-se verificar 

através da análise feita no presente artigo que, na busca por soluções viáveis perseguidas pela 

engenharia, no que concerne ao desenvolvimento de materiais e técnicas construtivas que 

diminuem os impactos e avarias ao meio ambiente, o tijolo solo-cimento poderia gerar 

considerável redução do impacto ambiental, tendo em vista que reduziria diretamente o 

consumo de recursos naturais tradicionalmente utilizados nas técnicas da construção civil, 

além de possibilitar sua utilização como forma de resolução na adequação de políticas 

públicas em que pese à efetivação na construção de casas populares, com baixo custo de 

rápida e eficaz execução. Busca também salientar os cuidados necessários durante a etapa de 

fabricação e utilização desses elementos de alvenaria. Destarte, o tijolo de solo cimento pode 

tornar-se uma solução mais que viável em sistemas de vedação residencial, e, portanto merece 

ser aplicado em todo o território brasileiro, em detrimento de sua praticidade.  

 

Palavras-chave: Tijolo; Habitação; Solo-cimento 

 

ABSTRACT: This article focuses on the applicability of soil-cement brick in construction, 

analyzing its technical, environmental and economic. You can check through the analysis in 

this article, in the search for viable solutions pursued by engineering, regarding the 

development of materials and construction techniques that reduce the impacts and damage to 

the environment, the soil-cement brick could generate considerable reduced environmental 

impact, in order to directly reduce the consumption of natural resources traditionally used in 

construction techniques, and allow its use as a means of resolving the adequacy of public 

policies in spite of the realization in the construction of affordable housing, low cost effective 

and speedy implementation. It also seeks to emphasize the care needed during the stage of 

manufacture and use of these masonry elements. Thus, the soil cement brick can become a 

solution more feasible in residential sealing systems, and therefore deserves to be applied 

throughout the Brazilian territory, to the detriment of its practicality.  

 

Keywords: Brick; Housing; Soil cement. 
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INTRODUÇÃO 

 

A construção civil cresce potencialmente em pequena e grande escala, o que causa por 

consequência desse insigne crescimento uma constante preocupação com a escassez dos 

recursos naturais e ao impacto temerário no meio ambiente, pois a mesma está entre as 

maiores consumidoras de matéria-prima. 

Destarte, na busca por alternativas técnicas e materiais com objetivo de minimizar 

diretamente no impacto ambiental gerado pelo alto grau de consumo, a engenharia busca 

meios eficazes, de baixo custo e sustentáveis para a resolução do problema. 

Assim, ao perseguir alternativas mais simples e rentáveis, recorre-se a antigas 

tecnologias que foram esquecidas com o passar do tempo, como é o caso do solo como 

material de construção, que, quando aliado ao cimento Portland, resulta num fantástico 

material chamado de solo cimento como citado por Taveira et al. (1987). 

Fato é que o solo é um material construtivo abundante, de fácil obtenção, manuseio e 

de baixo custo, favorecendo impreterivelmente seu emprego em obras civis e na criação de 

materiais, como é o caso do tijolo de solo-cimento, que se apresenta como uma alternativa 

para a construção de habitações, por apresentar vantagens em seu emprego na alvenaria. 

Entre suas vantagens, o solo cimento se comparado aos materiais tradicionalmente 

utilizados, tais como a argila e o próprio cimento, oferece vantagens a curto e longo prazo, 

refletindo em um material barato e abundante, que é facilmente encontrado e que não provoca 

danos ao meio ambiente. Além do mais, a sua produção dispensa a queima, podendo ser 

fabricado apenas por prensagem, em máquinas manuais ou mecânicas (BUSON et al. 2007). 

Solo cimento é definido como a mistura de solo pulverizado, cimento Portland e água, 

que, sob compactação a um teor de umidade, forma um material resistente estruturalmente, 

estável, durável e de baixo custo como explica Freire (1976). 

O tijolo ecológico ou tijolo de solo-cimento é feito a partir da mistura de solo, cimento 

e água. Os solos mais adequados para a fabricação destes tijolos possuem teor de areia entre 

45% e 50%. Quando não se dispõe de um solo com as características indicadas, deve-se 

considerar a possibilidade de realizar a mistura de dois ou mais solos, ou mesmo a adição de 

areia grossa, de modo que o resultado seja favorável em termos técnicos e econômicos 

(SOUZA et al. 2008). 



 

 

Outro de seus benefícios na adoção desse método é a redução do consumo de água e 

de energia. O tijolo de solo cimento propicia outras vantagens, como a melhoria da imagem 

corporativa; aumento na produção, melhoria das relações com órgãos governamentais, 

comunidades e grupos ambientalistas, e melhor adequação aos padrões ambientais. 

Outra vantagem apresentada por esta tecnologia, está no baixo custo com transporte e 

manutenção e na utilização de mão de obra intensiva, sem exigência de alta qualificação, o 

que impacta direta e indiretamente em geração de empregos.  

Por outro lado, a durabilidade é fator de grande importância neste tipo de construção e 

cuidados especiais devem ser tomados. Sob o aspecto econômico permite, em geral, na 

redução do custo final das edificações em torno de 40% (CORDEIRO et al, 2006). 

No Brasil, o início da utilização deste material iniciou-se no ano de 1936, e, 

atualmente, uma vasta literatura sobre o assunto pode ser encontrada (BARBOSA et al. 1997). 

O presente artigo visa demonstrar os benefícios da utilização do tijolo de solo cimento, 

qual seja, demonstrar a viabilidade desta técnica construtiva tão difundida no exterior, mais 

que no Brasil infelizmente ainda é pouco utilizada. 

Objetivos 

 

Para o presente artigo foram traçados objetivos como parâmetros acerca do assunto, 

sendo estabelecendo como objetivo geral: analisar os custos de habitações populares feitas 

com o tijolo solo cimento, e pormenorizar em objetivo específico: os métodos de fabricação e 

os custos para a fabricação de habitação popular usando esse rentável material. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada como técnica de coleta e análise dos dados pesquisados, foi 

impreterivelmente através de consulta bibliográfica, artigos e resumos. Entretanto para 

enriquecimento do presente artigo foi feita uma pesquisa de campo onde foram estabelecidos 

alguns métodos que se passa a externar: 

Foi elaborado no Município de Paracatu-MG, localizado no noroeste mineiro a 40 km 

da divisa com o Estado de Goiás e as margens da BR040 no canteiro de obra de uma empresa, 



 

 

localizada no centro. Mais precisamente na obra de implantação do Corpo de Bombeiros e 

SAMU. 

O solo utilizado para o estudo foi retirado durante escavações realizadas em um 

canteiro de obras no Município de Paracatu de uma certa empresa localizada no centro da 

cidade. 

O solo em questão passou por processos de destorramento, peneiramento e posterior 

umedecimento, para realizações dos ensaios para determinar a qualidade do solo. Os materiais 

utilizados para o supradito foram: Solo suficiente para realização dos ensaios; Pá; Carretão; 

Peneira 4.8 mm; Mangueira; Enxada; Equipamentos de Epi's e Colher de Pedreiro.  

Foram realizados ensaios práticos para demonstrar a qualidade do solo a ser utilizado 

na mistura solo cimento, com objetivo de aplicar as técnicas abordas ao logo deste artigo e 

para determinar os resultados da analise do solo. Os materiais utilizados foram: Caixa de 

madeira com medidas de 60 x 8,5 x 3,5 centímetros; Equipamentos de Epi's; Desmoldante; 

Brocha e Trena. Os cálculos realizados foram feitos com base nos dados coletados e com 

auxílio do livro TCPO (PINI, 2015), como também no aprendizado ao longo do curso de 

Engenharia Civil. 

 

Resultados e Reflexões 

 

Tendo em vista o aumento considerável do deficit no Brasil, há de se observar por 

consequência o crescimento populacional, não apenas em quantidade, todavia em qualidade. 

Fato é que, a habitação (moradia) é de suma importância para a constituição familiar e 

existencial, destarte é constantemente protegida pelos direitos humanos (o mínimo, o básico 

para a subsistência destes) e por programas habitacionais. 

Assim como afirma Moysés (2001), de alguma maneira é preciso morar. No campo, 

nas pequenas cidades ou metrópoles, morar é como vestir, alimentar, é uma necessidade 

básica do individuo. Ao longo do tempo, os tipos de habitações mudam, no entanto é sempre 

preciso morar, pois não é possível viver sem ocupar espaço. 

Sendo assim, a habitação é de indiscutível importância diante dos demais elementos 

que constituem o habitat humano, apresentando características que identificam o indivíduo e 

as sociedades. O quadro habitacional brasileiro atual retrata uma realidade assustadora, fruto 

de décadas de conflitos e políticas públicas infrutíferas. Algumas capitais chegam a possuir 



 

 

uma quantidade considerável da população em imóveis ilegais, que são construídos sem tomar 

qualquer precaução em favelas, invasões, loteamentos ilegais, ocupações de áreas de risco e 

de proteção ambiental. 

Diante disso, tornou-se em caráter de urgência buscar métodos e meios para efetivar 

um sistema habitacional econômico eficiente. Ademais, a execução de habitações em caráter 

existencial de interesse social pode valer-se de métodos e sistemas com a utilização de tijolos 

feitos a partir da mistura solo e cimento. 

A construção civil atual é dinâmica, desta forma a cada dia surgem novas tecnologias 

e técnicas construtivas, que aliadas à busca pela redução dos custos monetários e dos impactos 

ambientais tornam o mercado cada vez mais competitivo e exigente. O estudo de materiais 

que atendam essas características de baixo custo e de desenvolvimento sustentável é palavra 

de ordem na criação de novos projetos, já que algumas das matérias primas usadas são 

escassas e seus processos geram degradação do ambiente, além de possuírem custos elevados.  

Desta forma a avaliação desse modelo de empreendimento tem grande importância no 

esforço de melhoria da habitação de interesse social, podendo auxiliar na avaliação de 

resultados, na identificação de erros e acertos frente aos objetivos e ações do projeto. Este tipo 

de avaliação pode criar oportunidades de aprendizagem sobre os usuários e produtos, 

contribuindo para redução dos valores monetários, na criação de futuros empreendimentos. 

No entanto, a diversidade e dinâmica de programas habitacionais e a falta de 

transparência nos objetivos dos empreendimentos podem prejudicar o processo de avaliação. 

Apenas com a clara identificação dos resultados esperados é possível avaliar o sucesso destes 

empreendimentos, de forma a desenvolver soluções que atendam melhor as necessidades e 

expectativas dos usuários. 

Em habitações, o solo-cimento pode ser utilizado, valendo-se de dois processos de 

construção: o de paredes monolíticas e o da produção de tijolos ou blocos compactados por 

prensa. A escolha do sistema a ser utilizado depende das características de cada obra em 

especial. A principal aplicação do solo-cimento é na construção de paredes, mas podem ser 

ainda utilizado na construção de fundações, passeios e contra pisos. 

O Programa de Tecnologia de Habitação – Habitare (autor da cartilha, 2013), expõe 

que a utilização de solo-cimento na edificação de moradias no Brasil teve início no ano de 

1948, com a construção de casas do Vale Florido, em Petrópolis - RJ. Contudo, somente foi 

amplamente sobreposto em moradias no de 1978, quando o abolido Banco Nacional da 



 

 

Habitação (BNH), apoiado por estudos feitos pelo Instituto de Pesquisas Técnicas (IPT), e 

pelo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (CEPED), comprovando o bom desempenho do 

material e a possibilidade de redução de custos, aprovou a técnica para a construção de 

habitações populares (FERRAZ; SEGANTINI, 2003, p. 5 ). Figuerola (2004) diz ainda que, 

naquela época, as construções com paredes monolíticas eram comumente mais utilizadas. 

Em vista a isso, porque essas técnicas não são consuetudinariamente utilizadas no 

cotidiano da construção civil? 

Nogueira e Taveira (1987), explica: 

 

“A primeira regra para fabricar solo-cimento é eliminar todo tipo de preconceito e 

ranço cultural de que “terra é coisa suja, frágil e facilmente desmanchável pela ação 

do vento e da chuva”. É preciso ter consciência que o seu manuseio correto lhe dá 

condições de atender eficientemente as exigências da arquitetura contemporânea”. 

 

Assim, esse entendimento ultrapassado de fragilidade do material tijolo solo-cimento é 

meramente perfunctório, devendo ser afastado, pois o solo-cimento envolve um processo 

físico-mecânico de consolidação, no qual as consequências ocorrem de uma organização 

resultante da reorientação das partículas sólidas do solo com o desprendimento de substancias 

cimentantes, alterando a qualidade referente de cada uma das três fases-sólidas, ar e água que 

constituem o solo (MERCADO,1990). 

Segundo a NBR 10833 (ABNT, 2012), solo-cimento é o produto endurecido da 

mistura uniforme, curada e compactada de solo, água e cimento em quantidades estabelecidas 

por meio de dosagem racional, executada de acordo com as normas aplicáveis ao solo em 

questão. O resultado deste processo é um produto com boa resistência à compressão, com 

bom coeficiente de impermeabilidade, baixo coeficiente de contração volumétrica e boa 

durabilidade. Porém, alguns fatores podem influenciar nas características do solo-cimento, os 

quais podem ser citados: a dosagem do cimento, a natureza do solo, o teor de umidade e o 

grau de compactação. 

Desta forma para determinar as características da mistura devem ser examinados os 

seus compostos. Como o cimento e a água possuem propriedades conhecidas, o solo é o mais 

variável dos três componentes, assim deve ser analisado com mais atenção no laboratório 

(PINTO, 1986). 

Destarte, é o que se passa a demonstrar no presente artigo para a elucidação da 

fabricação do tijolo solo cimento, passando a analisar seus componentes. 



 

 

1) Do solo: 

 

O solo é o material de maior parte da mistura solo-cimento devendo ter suas 

propriedades devidamente especificadas para o menor uso do cimento na mistura. Para isso o 

solo deve possuir algumas características que o define como um bom solo. Os melhores solos 

devem possuir as seguintes características: 

 

 Passado na peneira 4,8 mm (nº 4 )   100% 

 Passado na peneira 0,075 mm (nº 200 )  10% a 50%  

 Limite de Liquidez      ≤ 45% 

 Índice de Plasticidade     ≤ 18% 

 

Para a utilização do solo como material de construção é preciso elaborar uma série de 

ensaios, o que permite determina se o solo em questão atende as características adequadas à 

confecção de tijolos a partir daí utiliza-se o cimento como material estabilizante para se obter 

a resistência necessária para construção de habitações. 

O limite de liquidez e o índice de plasticidade são limites onde pelos quais o solo se 

encontra na sua forma plástica. O limite de liquidez determina se um solo possui ou não uma 

umidade muito elevada, a ponto de ficar em um estado fluido muito denso. 

Solos que possuem muita argila e silte em sua composição física, são solos não 

aconselhados. Já os solos arenosos são os solos ideais para fazer a mistura solo-cimento, pois 

necessitam de menor quantidade de cimento na mistura. É necessário abordar que a presença 

de certa quantidade de argila é necessária, pois torna a mistura mais coesão o que ajuda na 

desmoldagem do tijolo prensado.  

Solos que contenham matéria orgânica devem ser evitados, pois perturbam a 

hidratação do cimento e por consequência a estabilidade do solo. 

Apesar de existir solos que por si só não tenham a possibilidade de serem utilizados 

para a fabricação de tijolos, existe ainda a possibilidade de acrescentar um segundo solo que 

possa suprir as necessidades do solo ineficaz. É preciso saber que o solo deve ser facilmente 

desagregável e conter minerais diversos sob a forma de areia. 



 

 

Faz-se necessário que o solo esteja seco antes de acrescentar o cimento, para que se 

tenha homogeneização da mistura, também é preciso que o solo esteja peneirado em peneiras 

4,8 mm e totalmente livre de matéria orgânica. 

2) A água: 

 

Esta deve estar isenta de teores nocivos de sais, ácidos, álcalis ou matéria orgânica. A 

água pode utilizar, ainda, a adição de sais que corrijam ou melhorem as qualidades do solo-

cimento Pinto (1980). 

3) Do cimento: 

 

Os cimentos que podem ser utilizados deverão seguir as seguintes especificações 

normativas: 

  NBR 5732 - Cimento Portland comum; 

  NBR 5733 - Cimento Portland de alta resistência inicial; 

  NBR 5735 - Cimento Portland de alto forno; 

  NBR 5736 - Cimento Portland pozolânico. 

4) Quanto à escolha do traço: 

 

Conforme cita Nogueira; Taveira (1987) que o traço a ser utilizado irá depender da 

qualidade do solo com também da resistência que se pretende alcançar. Os traços devem 

seguir as seguintes especificações mínimas de 1:10, 1:12, 1:14 (cimento, solo). 

5) Prensa: 

 

Faria (1990), ressalta que o equipamento utilizado para a modelagem do tijolo de solo-

cimento desempenha papel fundamental, pois condiciona à taxa de compactação do material, 

assim como suas propriedades, desta forma, a qualidade do tijolo de solo-cimento prensado é 

função da união dos grãos do solo depois de compactado. O avanço tecnológico tem 

contribuído para a racionalização das técnicas de construção, o que viabiliza a elaboração de 

projetos de maior qualidade, tanto em resistência mecânica quanto em beleza arquitetônica, e 

o uso deste material traz beneficio para obras de baixo e médio padrão. 

Prensa manual é um dos modelos encontrados no Brasil, esse modelo possui uma 

autonomia de cerca de 3600 tijolos dia, fácil manejo e tecnologia necessária para atingir todos 

os critérios exigidos pela NBR 10832 (ABNT, 1989). 



 

 

6) Preparações da mistura: 

 

Nogueira e Taveira (1987, p. 11) relatam que: 

 

“A farofa exige sempre muito cuidado e atenção. É preciso deixá-la por igual, bem 

misturada, com coloração e umidade uniformes. Para tanto, o cimento tem que ser 

adicionado ao solo seco, sem torrões, que são desfeitos com enxada, pá ou peneira”.  

 

A mistura de solo e o cimento a ser utilizada pode ser medida em volume, para maior 

facilidade de manuseio e deve possuir volume suficiente para a fabricação de tijolos durante 

uma hora de funcionamento da prensa (aproximadamente 0,10 m3). Atentasse para que os 

recipientes estejam calibrados, como exemplo as padiolas, para o solo e para o cimento.  

O solo destorroado e peneirado, e o cimento são misturados como se fosse uma 

argamassa, até a completa homogeneização, que é alcançada quando a mistura adquire 

coloração uniforme. A água, se necessária, deve ser adicionada em forma de chuveiro, até 

atingir a umidade ideal, obtendo uma argamassa farofada. Quando não se possui misturador 

mecânico, o solo é espalhado sobre uma superfície lisa numa camada de até 20 cm, e em 

seguida, o cimento é distribuído sobre a camada de solo e, com o auxílio de pás e enxadas é 

processada a mistura de solo com o cimento.  

Segundo Nogueira; Taveira (1987, p. 12): 

 

"cada solo possui características diferentes e para se obtiver a umidade ótima e 

garantir um bom rendimento da masseira é necessário efetuar teste simples no 

próprio canteiro de obra para definir essa umidade. Trata - se do ensaio denominado 

"hand test" que consiste em comprimir uma amostra de solo-cimento em uma das 

mãos, e observar como os dedos marcaram na massa". 

 

Resultado: Caso a marca dos dedos ficar bem definida, a umidade é ótima; caso 

houver esfarelamento é sintoma de que o solo ainda está seco. Se a marca aparecer úmida e 

compacta é sinal que há excesso de umidade. 

Existe ainda outro teste para testar a umidade do solo cimento, que consiste em jogar 

uma bola da mistura prensada na mão sobre um chão rígido (solo batido), há um metro de 

altura. 

Resultado: Se a umidade estiver boa à massa vai cair ao e ficar parecida com uma 

farofa. Caso o bolo não se esfarelar, é sinal de que há excessiva umidade. 



 

 

7) Utilização do solo – cimento: 

 

Assim como relata Carneiro (2001) "as paredes erguidas com tijolos de solo-cimento 

prensados têm durabilidade e o conforto térmico semelhante a paredes construídas com tijolos 

ou blocos de cerâmica". Os blocos de solo-cimento também possuem as mesmas 

características de projeto dos blocos cerâmicos, e devem seguir os mesmo parâmetros de 

aplicação dos materiais de alvenaria convencional, assim como devem obedecer às indicações 

de cuidados e conservação do material. 

Conforme referenciado por Penteado; Marinho (2011): 

 
“a vantagem da obra com tijolo de solo-cimento, em paralelo a outras pesquisadas, 

ocorre no que se reporta ao prazo de conclusão da obra, a diminuição do custo, 

menor desperdício de material, e à redução da poluição ambiental, entre outros, 

principalmente quando aplicada à construção de um conjunto maior de unidades, 

como nos programas habitacionais de interesse social do Governo Federal”. 

 

Com o aumento do preço dos materiais de construção, a redução da disponibilidade de 

materiais naturais, as novas exigências e as limitações impostas na construção, são 

indispensáveis para que os engenheiros e investigadores dessem processo, procurem materiais 

que possam desenvolver bom comportamento com custo relativamente baixo Specht (2000). 

8) Resistência mecânica: 

 

A resistência dos tijolos é a grande responsável pela resistência da alvenaria; esta 

aumenta modestamente com o aumento da resistência da argamassa, mas cresce 

consideravelmente com a resistência dos tijolos como ressalta Franco (1988). Este mesmo 

autor relembrou que a resistência da alvenaria aumenta com a resistência do tijolo, porém não 

linearmente, e que a resistência da alvenaria é proporcional à raiz quadrada da resistência dos 

tijolos. 

Pires (2004) ressalta que: 

 

“O traço para a fabricação dos tijolos será o que lhes conferir valor médio de resistência à 

compressão igual a 2,0 Mpa (20 Kgf/cm2), de modo que nenhum dos valores individuais esteja 

abaixo de 1,7 Mpa (17 Kgf/ cm2), na idade mínima de 7 dias. Os valores médios de absorção de 

água não devem ser superior a 20%, nem apresentar valores individuais superiores a 22%. A 

mistura é transferida do misturador para a prensa; o molde da prensa é que dá forma à peça (tijolo). 

Logo após a prensagem, a peça produzida é expelida pela prensa sobre os páletes (bandeja) e está 

pronta para ser curada na sombra, sobre uma superfície plana, em pilhas de altura máxima de 1,5 

m. Se o solo for muito arenoso e não for possível empilhar as peças logo após a fabricação, 



 

 

costuma-se deixá-las no primeiro dia depositadas sobre os páletes, fazendo-se o empilhamento no 

segundo dia”.  

 

9) Cura: 

 

As peças devem ser umedecidas depois de seis horas de sua fabricação e durante os 

sete dias posteriores a sua fabricação, este processo deverá ser feito frequentemente com o 

auxilio de um regador munido de chuveiro, para garantir a cura do tijolo.  

Em lugares onde não houver cobertura, se faz necessário a utilização de uma lona para 

cobrir a pilha de tijolos.  

A ABNT 10832, determina que após 14 dias é que os tijolos ou blocos poderão ser 

aplicados na construção. 

Fator importante explicado por Franco (1988) é o que se refere à resistência à tração 

dos tijolos, pois quando a alvenaria é submetida à compressão uniforme, a ruptura se dá pelo 

desenvolvimento de fissuras, devido aos esforços de tração nos tijolos, transversais ao esforço 

de compressão aplicado. A argamassa, por sua vez, geralmente menos rígida que os tijolos, 

tende a deformar-se transversalmente, quando submetida a esforços de compressão. O 

movimento da argamassa é restringido pelos tijolos, que ficam submetidos à tensão de tração 

lateral levando, inicialmente, à fissuração e, finalmente, à ruptura. 

10) Normas técnicas para utilização de solo – cimento: 

 

A norma brasileira NBR 15873 - Coordenação modular para edificações (ABNT, 

2010), que estabelece os requisitos para o instrumento de compatibilização de elementos e 

componentes na construção civil por meio da coordenação de dimensões a partir de uma 

medida padrão, o módulo básico de 100 mm, define coordenação modular: “coordenação 

dimensional mediante o emprego do módulo básico ou de um multimódulo”. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2010) determina a utilização 

das seguintes normas: 

- preparação das amostras de solo para os ensaios de caracterização e compactação, 

NBR 06457 (ABNT, 1984); 

- teor de umidade do solo e do solo-cimento; 

- análise granulométrica, a norma NBR 07181 (ABNT, 1984); 



 

 

- limites de consistência, NBR 0659 (ABNT, 1984) para o limite de liquidez, e NBR 

07180 (1984) para o limite de plasticidade; ensaio de compactação, normas NBR 07182 

(ABNT, 1984) para o solo, e NBR 12023 (ABNT, 1990) para o solo-cimento; 

- moldagem de corpos-de-prova esféricos de solo-cimento, feita norma NBR 12024 

(ABNT, 1990); 

- ensaios de compressão simples de corpos-de-prova cilíndricos de solo-cimento, NBR 

12025 (ABNT, 1990). 

Quanto ao produto final o tijolo 12,5 x 25 x 6,25 centímetros é produto elaborado a 

partir da mistura solo cimento e prensado para obter a resistência necessária para construção 

de habitações, muros e demais fins de acordo com a normas técnicas exigidas para este 

material e após o tempo de cura o tijolo está apto para ser empregado na construção. 

Assim, a produção de bens de consumo na atualidade acontece em ciclos longos, onde a 

matéria-prima é retirada da natureza sem reposição adequada, gerando detritos – que são 

lançados ao meio ambiente; e a produção por sua vez, após a sua utilização, gera mais detritos 

que são novamente dispensados. Este ciclo de materiais e energia tem como consequência um 

esgotamento interrupto dos recursos naturais do mundo, tornando, a longo e médio prazo, a 

vida na terra intolerável (LYLE, 1993). 

Este ciclo pode ser revertido por com a utilização de técnicas que agridam menos o 

ambiente. Neste aspecto o tijolo solo cimento surge como alternativa viável para construção 

de habitações, pois o seu método construtivo reduz consideravelmente os impactos causados 

pela construção civil. Alguns dos benefícios alcançados com a implantação desse sistema são: 

 Redução do desperdício de materiais; 

 Limpeza no canteiro de obras; 

 Utilização de solo (facilmente encontra e em grandes proporções); 

 Redução no consumo de cimento; 

 Redução no consumo de água. 

Vale salientar que a utilização do tijolo solo cimento torna-se assim, conforme todo o 

já exposto, um item viável tanto na esfera econômica, ecológica e técnica. Sendo necessária 

dar uma atenção especial em sua produção e utilização nas praxes iterativas da construção 

civil. 

 

Considerações Finais 

 



 

 

O tijolo solo-cimento, em detrimento da sua praticidade econômica, ecológica e 

técnica é uma alternativa altamente viável para construção de habitações populares. De 

maneira geral este tipo de construção reduz os custos na fabricação de habitações em cerca de 

37%. 

Tendo em vista que o tijolo solo–cimento pode ser produzido no canteiro de obras de 

maneira comunitária (mutirão) realça a possibilidade de reduzir os custos ainda mais, já que 

os custos com mão de obra seriam extirpados. 

É possível notar que por suas características, o tijolo de solo cimento pode desprezar o 

chapisco e emboço, aplicando-se a pintura diretamente sobre sua superfície. 

A utilização de mutirões com a mão de obra dos futuros moradores é um grande 

incentivo para a construção de casas feitas com o tijolo modular, visto que o treinamento para 

a execução das unidades requer baixo custo e simplicidade, assim como os testes para 

determinar a qualidade do solo, que podem ser facilmente empregados.  

Este tipo de empreendimento empregado em locais com baixa renda e com grande 

déficit habitacional pode facilmente reduzir ou até mitigar a falta de habitações.  

Ocorre que, a implantação massiva do mesmo no mercado torna-se por momento 

inviável, tendo em vista que atualmente existe uma grande demanda do tijolo convencional. 

Sendo assim, uma alternativa para modificar o supradito é através da formalização de novas 

pesquisas técnicas do produto tijolo solo-cimento que possam ser difundidas em meios de 

comunicação demonstrando sua potencialidade em nível nacional. 

Assim, caberia não apenas a parte governamental a utilização e a divulgação, mas 

também ao setor privado, dando ênfase a execução de projetos e planejamentos utilizando o 

referido produto, capacitando à mão de obra e corroborando no financiamento subsidiado para 

aquisição dos demais insumos necessários à construção. Pois há uma grande potencialidade 

no tijolo solo-cimento. 
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RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo verificar a influência do tipo de solo 

local na escolha das fundações das construções locais, respondendo ao seguinte problema: 

“qual a influência do tipo de solo na escolha das fundações nas construções locais?”. Por meio 

de metodologias denominadas revisão bibliográfica e estudo de caso, buscou-se compreender 

a influência do solo e de seu devido conhecimento para projeção e execução de fundações 

adequadas a cada construção. O estudo de caso foi realizado em duas obras de construção 

civil destacando-se a importância da sondagem no reconhecimento do solo e na escolha da 

fundação adequada. Concluiu-se que as fundações representam um fator definitivo na 

edificação de uma obra, mas são essenciais, pois garantem a qualidade e durabilidade da 

mesma. 

 

Palavras-chave: Construção civil. Fundações. Sondagem 

 

ABSTRACT: This study aimed to verify the influence of soil type site in the costs relating to 

the foundations of the constructions sites, responding to the following problem: "what is the 

influence of the soil in the cost of foundations in constructions sites?” By means of 

methodologies called literature review and case study, we sought to understand the influence 

of soil and it’s due to projection and execution of appropriate foundations to each 

construction. The case study was conducted in two civil engineering works highlighting the 

importance of the recognition of the soil and in the choice of suitable foundation. It was 

concluded that the foundations represent a significant percentage of the costs of a building, 

but are essential, because ensure the quality and durability of a work.  

 

Keywords: Civil construction. Foundations. Costs.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

É de conhecimento geral que o peso de uma construção é distribuído e suportado pelas 

fundações que, por sua vez, estão apoiadas no solo e, de acordo com o tipo deste, tem maior 
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ou menor resistência. Do mesmo modo, de acordo com o peso da construção, exige-se uma 

camada de solo cuja resistência seja compatível. 

De modo geral, os solos são classificados pela variação e tipo de partículas presentes, 

ou seja, pedregulhos, areia, silte ou argila. Pela variedade existente, o conhecimento do solo 

onde será construída uma edificação, feito pelas sondagens, é fundamental para que sejam 

determinados os materiais e as fundações. 

Estes dados, relativos ao perfil e às características da edificação e ao tipo de solo, 

permitirão a elaboração dos cálculos da fundação, que dependerá do terreno e da camada 

superficial que suportará a carga. Como a camada superficial dos terrenos constitui-se de solo 

orgânico, não deverá ser utilizada como a base para das fundações. 

Para Koshima (2010) o conhecimento adequado do solo também é importante para 

que seja feita a avaliação da viabilidade de muros de arrimo, escoramentos e as escavações 

necessárias. 

Pinto (2000) comenta que predomina no Estado de Minas Gerais (bem como no 

município de Paracatu), o latossolo vermelho-amarelo, com ótimas condições de drenagem, 

sem afetação pelo lençol freático. Também são solos bem profundos, freáticos, porosos, muito 

permeáveis, aparentemente sem estrutura, de excelentes qualidades físicas e de notável 

resistência à erosão, possuem uma boa capacidade de armazenamento de água. Esse tipo de 

solo é uma mistura do arenoso e do argiloso, apresentando boas características para o setor de 

construção civil, principalmente na questão das fundações. 

Koshima (2010) defende que o projeto e o dimensionamento de uma fundação são 

calculados na seguinte proporção: a metade é o cálculo estrutural e a outra metade é 

a análise do solo. Dessa forma, não é suficiente que o projetista conheça tudo de 

análise estrutural e não possua nenhum conhecimento do solo, como também não 

adianta o contrário. É necessário o conhecimento de ambos, pois o solo influencia 

diretamente no tipo e nas dimensões das fundações de uma obra. 

 

Objetivos 

   

 Verificar a influência do tipo de solo local na escolha das fundações  adequadas às 

construções locais. 

 Comentar os tipos de solos existentes no município; 

 Analisar a influência dos solos no planejamento e execução das fundações em edificações 

locais; 

 Analisar o trabalho de sondagem do solo em duas obras locais 



 

 

Metodologia 

  

A área de estudo foi representada por escolha de duas execuções de fundações em 

construções localizadas no município de Paracatu/MG em pontos que se diferenciam pelo tipo 

de solo presente. Predomina no município, o latossolo vermelho-amarelo, com boas condições 

freáticas.  

Estes são solos bem profundos, freáticos, porosos, muito permeáveis, aparentemente 

sem estrutura. Também apresentam ótimas qualidades físicas e excelente resistência à erosão. 

Outro fator é que possuem uma boa capacidade de armazenamento de água.  

O solo vermelho-amarelo é uma mistura do solo arenoso e do argiloso e, pela sua 

composição, apresenta boas características para o setor de construção civil, principalmente na 

questão das fundações. 

Figura 01: Área de estudo 

 

Mapa: Solos de Paracatu/MG 

Fonte: CPRM 2014 

 

Mapa: Município de Paracatu/MG 

Fonte: IBGE 2015 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Com o objetivo de ter informações técnicas e conhecimento sobre o processo de 

escolha do tipo de fundação, foi realizado um estudo de caso em duas obras na cidade de 

Paracatu/MG, verificando o processo de ensaios de resistência dos solos, levantamento de 

cargas da edificação bem como a definição do tipo de fundação a ser executada na edificação.  



 

 

A primeira etapa compreendeu um cuidadoso levantamento bibliográfico sobre 

estudos relacionados ao solo, resistência, propriedades e importância da sondagem no seu 

diagnóstico. 

Após a revisão de literatura foram visitadas duas obras em fase de execução da 

fundação com alguma variação no tipo de solo predominante. Em seguida houve um 

acompanhamento e anotações das etapas de tais fundações para registro de dados necessários 

ao estudo. 

Nos canteiros visitados pretendeu-se observar e registrar, por escrito e 

fotograficamente, as fases construtivas das fundações, principalmente quanto à sondagem 

necessária à determinação das fundações a ser executadas.  

Os materiais necessários ao estudo do sol, desenvolvido nessas obras, foram um tripé 

equipado com sarilho, roldana e cabo, tubos metálicos de revestimento, hastes de aço, martelo 

de ferro, conjunto motor-bomba, trépano de lavagem, trado concha e amostrado padrão com 

corpo bipartido. Após pesquisa bibliográfica e de campo, foi possível a elaboração dos 

resultados, das discussões e a produção das considerações finais. 

Resultados e Reflexões 

  

ENSAIOS DE RESISTÊNCIA DO SOLO 

 

O equipamento para a sondagem (Figura 02) a percussão é simples e pode ser 

relativamente barato. Existem soluções mais sofisticadas em termos de facilidade e precisão, 

mas o material básico consiste em:  

• Tripé equipado com sarilho, roldana e cabo;  

• Tubos metálicos de revestimento, com diâmetro interno de 63,5 mm (2,5”);  

• Hastes de aço para avanço da perfuração, com diâmetro interno de 25 mm;  

• Martelo de ferro para cravação das hastes de perfuração, do amostrado e do 

revestimento. Seu formato é cilíndrico e o peso é de 65 kg;  

• Conjunto motor-bomba para circulação de água no avanço da perfuração;  

• Trépano de lavagem constituído por peça de aço terminada em bisel e dotada de duas 

saídas laterais para a água a ser utilizada;  

• Trado concha com 100 mm de diâmetro e helicoidal com diâmetro de 56 a 62 mm;  



 

 

• Amostrado padrão de diâmetro externo de 50,8 mm e interno de 34,9 mm, com corpo 

bipartido (vide figura abaixo).  

Com equipamento tão simples, é de suma importância que o pessoal que vai manuseá-

lo seja bem treinado, sério e atento. Daí se percebe a importância de escolher 

uma boa empresa de sondagem, pois um teste mal feito pode levar a conclusões errôneas e 

interferir negativamente na escolha e dimensionamento da fundação, ou seja, haverá um 

aumento no custo e possível perda na qualidade da edificação.  

As sondagens realizadas nas obras apresentam um custo relativamente significativo. 

Entretanto, garantem a escolha certa do tipo de fundação, maior segurança, estabilidade e 

qualidade nas edificações.  

Figura 02: Modelo de aparelho para sondagem a percussão  

 

 

Fonte: ABEF (1999) 

 

O ensaio e basicamente fazer uma perfuração vertical com diâmetro normal de acordo 

com norma. A profundidade ira varia conforme características da obra e o tipo de terreno, 

ficando em geral entre 10 a 20 m. Enquanto não se encontra água, o avanço da perfuração é 

feita, em geral, com um trado espiral (helicoidal).  

O avanço com trado deverá ser feito até encontra o nível de água ou algum material 

resistente. Após isso, a perfuração continua com o uso de trépano e circulação de água, 

processo denominado de “lavagem”. O trépano é uma ferramenta da largura do furo e com 

terminação em bisel cortante, usado para desagregar o material do fundo do furo.  

O trépano vai sendo cravado no fundo do furo por repetidas quedas da coluna de 

perfuração (trépano e hastes). O martelo cai de uma altura de 30 cm, e a queda é seguida por 

um pequeno movimento de rotação, acionado manualmente da superfície, com uma cruzeta 

acoplada ao topo da coluna de perfuração. Injeta-se água sob pressão pelos canais existentes 



 

 

nas hastes, esta água circula pelo furo arrastando os detritos de perfuração até a superfície. 

Para evitar o desmoronamento das paredes nas zonas em que o solo apresenta-se pouco coeso 

é instalado um revestimento metálico de proteção (tubos de revestimento).  

A sondagem prossegue assim até a profundidade especificada pelo projetista (que se 

baseia na norma), ou então até que a percussão atinja material duro como, por exemplo, rocha, 

matacões, seixos ou cascalhos de diâmetro grande.  

Durante a perfuração, a cada metro de avanço, é feito um ensaio de cravação do 

amostrado no fundo do furo, para medir a resistência do solo e coletar amostras. Esse ensaio, 

denominado ensaio de penetração ou ensaio SPT, é feito com equipamento e procedimento 

padronizados no mundo todo, para permitir a correlação de seu resultado com a experiência 

consolidada de muitos estudos feitos no Brasil e no exterior.  

 

CRITÉRIOS DE PARALISAÇÃO DA SONDAGEM  

 

As etapas de perfuração, por trado ou lavagem, junto aos ensaios penetrométricos, 

serão realizadas até onde se obtiver nesses ensaios uma das seguintes condições:  

1. Quando em 3m sucessivos se obtiver índices de penetração maiores do que 45/15;  

2. Quando em 4m sucessivos forem obtidos índices de penetração entre 45/15 e 45/30; 

3. Quando, em 5m sucessivos, forem obtidos índices de penetração entre 45/30 e 45/45 (número 

de golpes/espaço penetrado pelo amostrado).  

Caso a penetração seja nula dentro da precisão da medida na sequencia de 5 impactos 

do martelo o ensaio será interrompido, não havendo necessidade de obedecer o critério 

estabelecido acima.  

Entretanto, ocorrendo essa situação antes de 8,00m a sondagem será deslocada até o 

máximo de quatro vezes em posições diametralmente opostas, distantes 2,00 m da sondagem 

inicial. 

E necessário que o engenheiro conheça todo esse processo, pois é através dos 

resultados deste teste que se conhece característica importante do solo que serão usados para a 

determinação do tipo de fundação a ser usada para a edificação a ser construída. 

Abaixo seguem fotos das fundações executadas na edificação 01: 

 

Figura 03: Fundação finalizada na edificação 01 de pesquisa 



 

 

  

  

  

Fonte: A autora (2016). 

 

Abaixo seguem fotos das fundações executadas na edificação 02: 

 



 

 

Figura 04: Fundação finalizada na edificação 02 de pesquisa 

  

  

  

Fonte: A autora (2016). 

FUNDAÇÃO 

 



 

 

A fundação é parte da edificação destinada a receber seu peso, transferindo-o para o 

solo e resistindo às reações do mesmo, sem que o esforço produzido pelo peso da edificação 

cause roturas no terreno. 

É a primeira parte da edificação a ser construída; a que fica em contato direto com o 

solo. 

É como que o pé da edificação e deve estar compatível com o tipo de solo sobre o qual 

se apoiará. 

Seu tipo, dimensões e forma dependem da carga (peso atuante) e do tipo de solo 

(resistência). 

As fundações classificam-se em diretas (superficiais ou rasas) e indiretas (profundas). 

Conforme análise realizada pelo SPT (figura 03) e as cargas que a edificação 

produzirá o engenheiro deverá escolher a melhor fundação considerando eficiência e custos. 

 

Figura 03: Modelo de teste SPT 

 

Fonte: ABEF (1999) 

 

Outro ponto analisado na pesquisa para a definição da fundação são os projetos de 

cargas (Figura 04) definidas em projetos, sem tal projeto e analise do solo e impossível definir 

qual tipo de fundação poderá ser usada. 

 

Figura 04 – Relatório de cargas parcial de fundação 



 

 

 

Fonte: Sigma (2016). 

 

Com o relatório de cargas e possível para o engenheiro definir o volume total de 

concreto e o peso final da edificação, sendo possível juntar esse resultado à análise de 

resistência do solo para definir o melhor tipo de fundação consideração aspecto como 

eficiência, durabilidade, custo e dificuldades de execução.  

 

Considerações Finais 

 

As fundações são elementos essenciais para a adequação de todo o processo de 

construção de uma edificação, iniciado pela sondagem do terreno onde ela será erguida a fim 

de buscar o reconhecimento do terreno, necessário ao projeto de edificação.  

A sondagem do terreno é essencial porque identificam as camadas do solo e sua 

resistência, duas informações fundamentais para que as fundações sejam realizadas 

adequadamente. 

Neste estudo constatou-se que, inicialmente, realiza-se a sondagem que dará origem aos 

resultados do teste de penetração, denominado SPT que, por sua vez, é necessário ao cálculo 

das cargas parciais de cada fundação.   
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RESUMO: A capacitação de mão de obra do trabalhador vem se mostrando cada vez mais 

primordial para as empresas que lutam por um espaço no mercado da construção civil. Sendo 

que neste setor pode desencadear vários fatores, o volume de obras cresceu no país, porém o 

número de profissionais capacitados e qualificados, para realizarem as inúmeras atividades no 

canteiro de obra não aumentaram na mesma velocidade e consequentemente o acidente de 

trabalho anda lado a lado com a imperícia para o desenvolvimento da atividade. Diante desse 

estudo desenvolvido, será apresentado uma melhor forma de reduzir os acidentes e melhorar a 

qualificação e a capacitação do colaborador da construção, com o objetivo de evitar acidentes, 

visando qualidade de vida e melhores índices de lucro, eficiência e eficácia, podendo ser 

implantada facilmente pelo gestor do empreendimento. 

 

Palavras-chave: Qualificação e Capacitação de Mão de obra, Construção Civil e 

Prevenção de Acidentes 

ABSTRACT: The training of the worker's labor is proving increasingly vital for companies 

looking for a space in the construction market. Since this sector can trigger a number of 

factors, the volume of construction works increased in the country, but the number of trained 

and qualified professionals to carry out the numerous activities in the construction site did not 

increase at the same rate and consequently the work accident goes hand-by-hand inexperience 

with the development of the activity. Given this study developed a better way to reduce 

accidents and improve the qualifications and training of the employees of the construction 

will be presented, in order to avoid accidents, aimed at quality of life and better rates of profit, 

efficiency and effectiveness, and can be deployed easily by the project manager. 

 

Keywords: Qualifications, training of skilled labor, Civil Construction and accident 

prevention. 
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Há registro encontrados em um documento egípcio com indícios de preocupação com 

a segurança no trabalho. O papiro Anastacius V descreveu o ambiente de trabalho de um 

pedreiro e fala sobre a preservação da vida e da saúde do mesmo. No ano 2360 a.C., uma 

revolta geral dos trabalhadores nas minas de cobre, evidenciou ao faraó a importância de 

melhorar as condições de vida dos escravos, assim elaborou-se leis para a garantia da saúde 

daqueles trabalhadores. Os pioneiros na de prevenção de acidentes do trabalho foram Plínio e 

Rotário, que deram o primeiro passo e recomendaram o uso de máscaras feitas de pano ou 

bexigas de carneiro para evitar que os trabalhadores respirassem a poeira do cobre. Na 

revolução industrial verificou-se a necessidade de proteger o potencial do trabalhador para 

garantir a linha de produção. Os procedimentos preventivos iniciou nos Estados Unidos, no 

início do século XX.  

Mas há uma falha para o tratamento dos acidentes, essa falha pode ser pela negligência 

na fiscalização, mas, o que adianta organizar a empresa, eliminar todas as condições 

inseguras, equipar o trabalhador da cabeça aos pés e pedi-lo para assinar vários documentos 

sobre treinamentos só para receber a visita de um fiscal do Ministério do Trabalho e quando o 

mesmo for embora tudo aquilo se desfaz. 

Uma das principais características do homem é o senso de se auto preservar. O homem 

sempre conseguiu elaborar métodos e selecionar as melhores alternativas que possibilitam e 

facilite a prevenção da vida diante dos agentes de riscos ambientais agressivos que podem por 

sua existência em risco. Essas formas de prevenção são aplicadas em diversos campos que o 

homem atua, maquinários, equipamentos com partes móveis, processamentos e instalações em 

geral. A cada novo desafio superado a tecnológica desenvolvida pelo homem para facilitar os 

diversos processos produtivos e minimizar seu esforço para se alcançar os melhores e mais 

altos índices de produtividade com menores custos, há, ao mesmo tempo lado a lado com a 

produtividade um risco de acidente. 

Com este processo a tecnologia é crescente, modernizando as máquinas, deixando os 

equipamentos mais eficientes, instalações modernas e nem sempre o homem estará capacitado 

e com conhecimentos necessários que possa evitar os acidentes do trabalho. Esta batalha vem 

sendo travada entre homem e o processo produtivo, esta falta de capacitação, tem como 

resultados negativos muitos mortos, feridos, mutilados e doentes, sendo vítimas do trabalho, 

atividades que deveriam somar para uma melhor qualidade de vida, saúde e formação do 

homem com uma percepção dos procedimentos, processos e atividades laborais. 



 

 

O acidente ocorre na maioria das vezes por falta de capacitação? 

Se o acidente ocorre por falta de capacitação, então os trabalhadores não estão 

recebendo treinamento ou estão recebendo treinamento de forma incorreta. 

Com o acidente de trabalho tem-se impactos indiretos, o reembolso total pelo 

empregador em relação a medicamentos e custas com consultas médicas, afastamento por 

acidente e no caso de afastamento superior a quinze dias adquirirá estabilidade de emprego. O 

trabalhador somente voltará ao trabalho após receber o parecer médico. Em casos de acidentes 

graves que é necessário o afastamento, o empregador pagará todos os custos médicos e 

trabalhistas dos primeiros quinze dias de ausência. Após esses quinze dias, o trabalhador terá 

assistência do INSS, por meio do auxílio doença. 

O principal fator de risco do acidente de trabalho é a imperícia para execução de 

atividades até mesmo simples, a capacitação faz uma grande mudança na percepção do 

trabalhador, assim o tornando abio a avaliar situações de riscos na execução da atividade, o 

acidente gera custos tantos diretos como indiretos para as empresas e familiares das vítimas, a 

vida humana é imensurável.  

O acidente afeta diretamente a vida do trabalhador e familiares, contando também que 

afeta o cronograma da obra, podendo não alcançar as metas e pondo em risco a lucratividade 

da empresa, como o trabalho foi realizado no setor da construção civil, o Engenheiro Civil 

tem como obrigação saber como o trabalho do SESMET (Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) desenvolve seu papel dentro da empresa. 

Falta de mão de obra leva empresas a criar escolas, projetos e salas de aulas até nos 

canteiros. Sendo necessário a contratação de uma quantidade maior a cada dia de pessoas na 

construção civil este tema em questão aborda principalmente a falta de capacitação tanto no 

trabalho seguro quanto no desenvolvimento correto da função na qual será contratado. Assim 

as lacunas de trabalhos realizados sem quaisquer experiência serão preenchidos, podendo 

evitar acidentes e mortes pelo simples fato de cumprir procedimentos básicos de trabalho. 

Tendo em mente que esses procedimentos já são realizados, mas, não com tanta importância 

que deveria ter, os custos com essa capacitação serão mínimos e se tornará bastante viável. 

A comprovação de relevância desse tema poderá ser confirmado por uma simples 

entrevista a funcionários de canteiro de obras em relação a capacitação e acidentes de 

trabalhos com ou sem afastamento e um tratamento de dados que mostra a causa dos acidentes 

em relação a capacitação através de gráficos. 



 

 

Segundo a Norma Regulamentadora NR 01, BRASIL (1978) com alteração BRASIL 

(2009), que trata das disposições gerais, no sentido de supervisionar trabalhos relacionadas 

com a segurança do trabalho e fiscalizar o cumprimento  das normas, caso não atenda as 

condições mínimas de conforto e segurança para o trabalhador a NR 03, BRASIL (1978) com 

alteração BRASIL (2011) que fala sobre embargo ou interdição pode paralisar a obra se 

houver risco para o trabalhador em quaisquer dos sentidos, pode ser lesão, doenças 

relacionadas ao trabalho ou qualquer outra situação que comprometa a integridade física do 

trabalhador. 

Para ajudar no quesito de segurança, a empresa deve montar seu SESMET conforme a 

NR 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, 

BRASIL (1978) com alteração BRASIL (2016), que tem o dever de promover a segurança 

para o trabalhador através da aplicação da normas regulamentadoras. Mas o SESMET não 

Trabalha sozinho, na empresa também é criada a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) que é regulamentada pela NR 05, BRASIL (1978) com alteração BRASIL 

(2011), que auxilia na prevenção de doenças e acidentes do trabalho. 

E a Norma Regulamentado NR 6, p 01 da Lei nº 3.214, (BRASIL, 1978) com 

alteração BRASIL (2015), propõe que o trabalhador use os equipamentos de proteção 

individual conforme abaixo: 

 

6.3. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado 

ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes 

circunstâncias: 

a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os 

riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho; 

b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e, 

c) para atender a situações de emergência. 

(BRASIL, 1978) 

 

Para saber quais os riscos a que estarão expostos os trabalhadores a NR 09, BRASIL 

(1978) com alteração BRASIL (2014), que trata do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA) estabelece as atividades, riscos, procedimentos, treinamentos e 

equipamentos de proteção individual a ser seguido e usado, mas para quem irá exercer sua 

função como eletricista, o mesmo deve estar capacitado com os treinamento como é lembrado 

na NR 10, BRASIL (1978) com alteração BRASIL (2016), que fala sobre a segurança em 

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR1.pdf
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR1.pdf
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR3.pdf
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR3.pdf
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR4.pdf


 

 

instalações e serviços em eletricidade, esta norma implementa medidas de controles 

preventivos para a segurança do trabalhador. 

Dentro do canteiro de obra tem-se uma atividade que a NR 11, BRASIL (1978) com 

alteração BRASIL (2016), rege o transporte, armazenagem, movimentação e manuseio de 

materiais, essa norma mostra como os transportes devem ser realizados com segurança, como 

mover corretamente uma carga, como armazenar e manusear corretamente os materiais de 

forma segura. 

Para realizar os procedimentos citados anteriormente, a NR 12, BRASIL (1978) com 

alteração BRASIL (2016), que aborda a segurança no trabalho em máquinas e equipamentos 

nos lembra a importância da manutenção realizada por profissional capacitados e dentro dos 

procedimentos de segurança. Para toda atividade é exigido uma postura correta do 

trabalhador, a NR 17, BRASIL (1978) com alteração BRASIL (2007), que fala sobre 

ergonomia, vem estabelecer melhores condições de trabalho no sentido que a máquina deve-

se adaptar ao homem. 

Este trabalho é embasado principalmente na Normas Regulamentadoras, a NR 18 

(BRASIL, 1978) com alteração BRASIL (2015) propõe o seguinte: 

 

18.1 Objetivo e Campo de Aplicação 

18.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece diretrizes de ordem 

administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implementação 

de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas 

condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção. 

18.1.2 Consideram-se atividades da Indústria da Construção as constantes do 

Quadro I, Código da Atividade Específica, da NR 4 - Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho e as atividades e serviços de 

demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, de qualquer 

número de pavimentos ou tipo de construção, inclusive manutenção de obras de 

urbanização e paisagismo. (Alterado pela Portaria SSST n.º 63, de 28 de dezembro 

de 1998) 

18.1.3 É vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras, 

sem que estejam assegurados pelas medidas previstas nesta NR e compatíveis com a 

fase da obra. 

(BRASIL, 1978) 

 

Na NR 21, BRASIL (1978) com alteração BRASIL (1999), que rege trabalhos a céu 

aberto lembra que todo trabalhador que exerce a sua função nestas condições tem o direito a 

uma proteção contra intempéries, insolação, calor e frio. Já na NR 33, BRASIL (1978) com 

alteração BRASIL (2012), que trata da segurança e saúde no trabalho em espaços confinados, 



 

 

esse ambientes devem ser monitorados continuamente para saber se existe gases e o nível de 

oxigênio ideal, o espação confinado é aquele ambiente que não foi projetado para ocupação 

humana. 

No trabalho em altura como é lembrado na NR 35, BRASIL (1978) com alteração 

BRASIL (2014), considera que acima de 2,00 metros de altura já se deve usar cinto de 

segurança, possuir treinamento, esse procedimento deve ser adotado sempre que existir o 

risco de queda. 

 Conforme a Coordenação de Estudos Legislativos (1978), todas essas normas 

envolvem diretamente o trabalhador em relação a prevenção de acidentes do trabalho e 

melhorias das condições do trabalho. 

 Na prevenção de acidentes do trabalho, além da capacitação quanto as normas de 

segurança, deve-se eliminar os riscos das atividades ou identifica-los, conforme a literatura 

Guia de Prevenção de Riscos, Dias (2010) relata que: 

 

O sucesso de um plano básico de segurança depende do apoio e cooperação de todos 

os envolvidos com as atividades do trabalho no canteiro de obras e nas frentes de 

trabalho. A gerencia contudo é considerada a figura principal da implantação e 

acompanhamento das normas, regras e padrões de segurança estabelecidos, 

proporcionando condições seguras de trabalho aos que estão direta e indiretamente 

envolvidos com a atividades da empresa.(DIAS, 2010, p. 47) 

 

Sendo assim, Dias (2010) relata que a informação para o trabalhador é o principal 

caminho para a conscientização e eliminação dos riscos de acidentes, por exemplo “é preciso 

estimular os trabalhadores no tocante à prática prevencionista, visando a eliminação dos atos e 

condições inseguras” (DIAS, 2010, p. 47) 

Scaldelai et al, (2010), ressalta que o acidente pode ocorre no trajeto da casa para o 

trabalho e vice-versa, no exercício do trabalho e doenças desenvolvidas nas atividades 

laborais, doenças ocupacionais. No trajeto o acidente pode ocorre por diversas causas, a 

principal delas é o acidente de trânsito, no exercício do trabalho os acidentes tem um leque 

maior e a principal causa é o ato inseguro. As doenças ocupacionais são desenvolvidas 

principalmente por movimentos repetitivos e exposição a produtos químicos e riscos 

biológicos. 



 

 

No livro Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho, Scaldelai et al (2010) é 

mencionado sobre os acidentes corridos por ações psicológicas, causando perturbações 

funcionais, perturbações psicológicas por problemas familiares e ou doenças. 

Outro método para evitar acidente de acordo com Nunes (2009), é a sinalização do 

ambiente de trabalho, a identificação dos riscos, obstáculos, partes móveis, sendo assim: 

avisos como risco de queda de materiais, área sem guarda corpo, área perigosa, sinalizar 

locais perigosos como trânsito de máquinas, instalar sinalização sonora quando necessário, 

proteger as pontar dos vergalhões adequadamente, pois “sinalizar deve ser tomado como uma 

vasta gama de ações que visam informar da proximidade de uma situação de perigo [...], a fim 

de evitar eventos indesejáveis”.(NUNES, 2009, p. 115). 

Objetivos 

 

Verificar se o acidente ocorreu por não conhecer os riscos das atividades a que estão expostos 

no canteiro de obras. 

 Ministrar treinamento introdutório de acordo com as NR’s pertinentes ao setor; 

 Desenvolver a percepção para identificar os riscos existentes no ambiente; 

 Desenvolver a percepção para identificar os próprios atos inseguros; 

 Conscientizar quanto ao benefício do uso do EPI (Equipamentos de Proteção Individual) 

e seguimento das Normas de Segurança.  

  

Metodologia 

Área de Estudo 

O trabalho foi desenvolvido na cidade de Uberlândia–MG, situada no Triangulo 

Mineiro. 

Possui uma área de 4 115,206 km², a uma elevação de 863 m em relação ao nível de 

mar e com uma população de 669 672 habitantes em 2008. 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=628&q=jo%C3%A3o+pinheiro+eleva%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDEvMIov15LPTrbSz8lPTizJzM-DM6xSc1LLwCwA0dsMyi8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj0kob_9tzMAhXCFZAKHczqDUQQ6BMIhgEoADAS
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=628&q=jo%C3%A3o+pinheiro+popula%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDEvMIov19LKTrbSz8lPTizJzM_TLy4B0sUlmcmJOfFFqelAIauC_ILSHLAsAB2iHdc6AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj0kob_9tzMAhXCFZAKHczqDUQQ6BMIiQEoADAT


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    Figura 01- Localização de Uberlândia             Figura 02- Localização de 

    em Minas Gerais       Uberlândia Brasil 

    Fonte: Wikipédia       Fonte: Wikipédia 

 

Materiais e Métodos 

A coleta de dados foi realizada em uma filial de uma construtora situada em 

Uberlândia – MG e sua sede situada em Belo Horizonte - MG, seus canteiros de obras eram 

locados em diversas partes da cidade, sendo no total seis frentes de trabalho. 

Esta empresa possuía uma média anual de 1458 funcionários no total divididos em 

seis canteiros de obras. Foi utilizada uma coleta de dados do ano de 2012 dividida em dois 

semestre, sendo que no primeiro semestre de 2012 (janeiro-junho) foram coletados os dados 

dos acidentes e essas informações foram tratadas para que se pudesse concluir as causas dos 

acidentes, assim desenvolveram um plano de ação para regularização das inconformidades e 

Treinamentos Introdutórios e Capacitação em Segurança do Trabalho e na Execução da 

Atividade. Após a implantação das novas medidas foram coletados os dados do segundo 

semestre de 2012 (julho-dezembro) para comparar os resultados e verificar se os objetivos do 

plano de ação para reduzir os acidentes foram alcançados. 

Foi usado um roteiro de entrevista antes do treinamento de capacitação e depois do 

treinamento de capacitação para comparar o nível de aprendizado e conscientização do 

trabalhador. 

 

 



 

 

Resultados e Reflexões 

 

Antes da Lei nº 3.214 (BRASIL, 1978) Norma regulamentadora de Segurança do 

trabalhador ser criada, os acidentes de trabalho não eram realmente analisados, simplesmente 

o trabalhador perdia sua vida trabalhando e nada acontecia. Com a criação das Normas 

Regulamentadoras de 1978, as empresas começaram a ser fiscalizadas e a ter que relatar os 

acidentes e óbitos ocorridos em suas atividades. 

Em análise ao Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho BRASIL (2014) 

disponível no site da Previdência Social, sobre os acidentes ocorridos em Minas Gerais, foram 

extraídas amostragem de acidentes ocorridos em Minas Gerais entre os anos de 2012 e 2014. 

Podendo-se calcular a quantidade de acidentes registrados com Comunicado de 

Acidente do Trabalho (CAT) e sem Comunicado de Acidente do Trabalho (CAT) no período 

de 2012 a 2014, na tabela 01 foram agrupadas as informações relacionadas a construção civil, 

essa informações foram separadas pela Relação do CNAE (Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas) conforme a Norma regulamentadora 05, BRASIL (1978) com 

alteração BRASIL (2011), Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

 Segundo a Sinduscon (2014), Sindicato da Construção Civil em 2012 o crescimento 

foi de 3,02%, em 2013 o crescimento foi de 1,54% e em 2014 o crescimento foi de 2%. 

Com base nas tabelas anteriores foi possível montar alguns gráficos para melhor 

visualizar o problema em questão, na figura 03 podemos verificar uma queda nos índices de 

registro de acidentes de trabalho apesar do crescimento do setor nesse período. 

 

 

Figura 03- Total de Acidentes na Construção Civil em Minas Gerais 

Fonte: Brasil (2014) 

 



 

 

Com base nos dados anteriores foi usado um roteiro de entrevista (apêndice A) antes 

do treinamento de capacitação e depois do treinamento de capacitação para comparar o nível 

de aprendizado e conscientização do trabalhador.  

Na figura 04, o gráfico mostra o nível de acertos com a primeira entrevista realizada 

antes do treinamento de integração com 65% (sessenta e cinco) de aproveitamento. Após o 

treinamento de Integração o mesmo grupo de trabalhadores formam postos a responder 

novamente outro formulário com as mesmas perguntas sem saberem os resultados da primeira 

entrevista, o resultado foi positivo e foi obtido 89% (oitenta e nove) de aproveitamento, isso 

significa um aumento de 24% (vinte e quatro) de aumento no nível de conhecimento do 

trabalhador. 

Com base nas informações a seguir pode-se afirmar que o treinamento de segurança e 

de execução das atividades são realmente validos e de acordo com a figura 4, foram utilizados 

informações relacionadas a acidente do trabalho de uma empresa “X”, essas informações 

foram registradas durante o ano de 2012 e dividida em dois semestres. No fim do primeiro 

semestre de 2012 foram relacionados os acidentes as suas causas e montado um plano de ação 

para minimizar o número de acidentes registrados que foram de 99 (noventa e nove) acidentes 

com afastamento, o SESMET (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho) da empresa montou uma campanha de capacitação dos funcionários 

em relação as normas de segurança do trabalho e procedimentos na execução das atividades, 

fizeram planos de ações para melhoram o ambiente de trabalho.  

 

Figura 04 - Entrevista Antes e Depois do Treinamento 

Fonte: O Autor 

 

Coma as informações da figura 5 foi possível montar o gráfico da figura 8 e comparar 

os resultados, no segundo semestre de 2012 houve somente 20 (vinte) acidentes registrados, 

com isso houve uma redução de 79,8% no índice de acidentes relacionados ao primeiro 

semestre de 2012. 



 

 

 

Figura 05 - Acidentes Ocorridos em 2012 na Coleta de Dados 

Fonte: O Autor 

 

No fim do segundo semestre de 2012 forma comparados os dados dos acidentes do 

primeiro semestre com os dados do segundo semestre conforme a figura 6. Os dados foram 

separados de acordo com cada tipo de acidente e sua respectiva 

quantidade.

 

Figura 06 - Comparativo Entre o 1º e o 2º Semestre de 2012 

Fonte: O Autor 

 

Abaixo seguem as evidencias do cumprimento do plano de ação para a redução de 

acidentes informados na tabela 06, conforme a figuras 07, foram adotas medidas para 



 

 

proteção contra quedas de alturas através da abertura por corda do guarda-corpo para entrada 

de material. 

Para içamento de materiais por cabo de aço foram adotadas ancoragem do cinto de 

segurança conforme a figura 08. 

 

 

 
Para trabalho em andaimes foram adotadas ancoragem do cinto de segurança em cabo 

de aço conforme a figura 09. 

No trabalho em andaimes foram adotadas guarda-corpo laterais conforme a figura 10. 

 

 

No setor de betoneira foram instalados rampas e guarda-corpo conforme a figura 11. 

Nos andaimes para evitar que as quedas de materiais acidentassem alguém, foram 

adotadas telas conforme a figura 12. 

Figura 07 – Sistema de abertura do guarda corpo para 

entrada de materiais por máquina 

Fonte: O Autor 

Figura 08 – Sistema de ancoragem do cinto de segurança 

para entrada de materiais por cabo de aço 

Fonte: O Autor 
 

 

Figura 09 – Sistema de ancoragem do cinto de segurança 

para uso em andaimes por cabo de aço 

Fonte: O Autor 

Figura 10 – Sistema de proteção com guarda corpo 

para abertura de vãos 

Fonte: O Autor 



 

 

 

 

 

Nas construções acima de quatro andares foram instalados bandejões para queda de 

materiais conforme a figura 13.  

Na entrada dos blocos em constrição foi confeccionado um telhado de Madeirit para 

proteger as pessoas da quedas de materiais conforme a figura 14. 

 

 

Dentro dos blocos foram retirados todo o entulho conforme a figura 15. 

Os materiais foram empilhados e instalados dutos para retirada do lixo de dentro dos 

apartamentos conforme a figura 16. 

Figura 11 – Sistema de proteção com guarda corpo e rampa 

para o setor de betoneiras 

Fonte: O Auto 
 

Figura 12 – Sistema de isolamento de andaimes 

com possível queda de materiais. 

Fonte: O Autor 

 

Figura 13 – Sistema de isolamento por bandejão 

com possível queda de materiais. 

Fonte: O Autor 
 

Figura 14 – Sistema de proteção por telhado de madeira 

com possível queda de materiais. 

Fonte: O Autor 
 



 

 

 

 

Para o risco de queda de escoramento de laje, foram adotadas normas e padronização 

do serviço conforme figura 17. 

Para os diversos riscos existentes no canteiro de obra, foram adotadas sinalizações por 

placas de segurança conforme a figura 18. 

 

Na carpintaria, a serra de bancada foi 

sinalizada e determinou a zona de risco com a cor vermelha conforme a figura 19. 

Para o risco de quedas em valetas e sobre pontas de vergalhões, as valetas forram 

sinalizadas e os vergalhões receberam protetores de acordo com a figura 20. 

Figura 15 – Retirada de Entulho. 

Fonte: O Autor. 
Figura 16 – Instalação de dutos para lixo 

e organização dos materiais. 

Fonte: O Autor 
 

Figura 17 – Escoramento de laje. 

Fonte: O Autor 
Figura 18 – Sinalização de segurança por placas de aviso. 

Fonte: O Autor 



 

 

 

 

Em acidentes de choque elétrico no canteiro de obra, foram adotadas sinalizações das 

chaves e quadros de energias conforme a figura 21. 

Os acidentes de choque elétrico, os disjuntores foram protegidos conforme a figura 22 

 

 

Considerações Finais 
 

Conclui-se que o estudo de caso levado em consideração mostra a importância de se 

qualificar o trabalhador para a atividade, reforçando que a máquina deve se adequar ao 

homem, então isso não quer dizer apenas que todos os processos de trabalho deve ser 

elaborado com nenhum ou com o mínimo de risco para o homem, mas, o homem deve estar 

Figura 19 – Sinalização da área de risco da serra de 

bancada. 

Fonte: O Autor. 

 

Figura 20 – Sinalização e proteção dos vergalhões. 

Fonte: O Autor. 

Figura 21 – Proteção e identificação da chave de força. 

Fonte: O Autor 
Figura 22 – Proteção do disjuntor. 

Fonte: O Autor 



 

 

capacitados e está ciente dos risco envolvidos naquela atividade. O gráficos mostram como é 

alto o índice de acidentes e as fotos revelam como é fácil prevenir acidentes. Para um gestor 

de obras iniciar um trabalho preventivo não é complicado, é só ter iniciativa, pedir apoio ao 

SESMET e adotar procedimentos seguros, assim terá um menor índice de acidentes de 

trabalho. 
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LAUDO DE VISTORIA DE VIZINHANÇA 
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RESUMO: Esse trabalho tem como finalidade apresentar os cuidados ao se construir uma 

nova obra, sendo assim antes de iniciar qualquer tipo de trabalho, seja demolição ou 

construção, tem que se elaborar um laudo de vistoria para cada edificação vizinha, 

evidenciando deficiências existentes, com registro de fotografias e relatórios detalhados com 

as características da edificação, o laudo de vistoria é necessário para a, pois os mesmos terão 

uma segurança caso venha acontecer algum tipo de danos às suas edificações, a construtora 

irá ressarcir o prejuízo causado, caso os danos forem de responsabilidade da mesma. A ideia é 

demonstrar o quanto este laudo de vistoria preventivo é viável financeiramente e necessário 

para a construtora e vizinhança. A construtora estará amparada judicialmente quanto à 

documentação preventivas de forma a evitar conflitos. 

 

Palavras-chave: Laudo, vistoria, construção civil 

 

ABSTRACT: This work has as purpose to present the care to build a new work, so before 

starting any type of work, be it demolition or construction, an inspection report must be 

prepared for each neighboring building, evidencing existing deficiencies, Photographs and 

detailed reports with the characteristics of the building, the survey report is necessary for the 

contractor as well as for the neighbors, since they will have a security in the event of damage 

to their buildings, the contractor will reimburse the damage caused, if The damage is the 

responsibility of the same. The idea is to demonstrate how much this preventive inspection 

report is feasible financially and necessary for the construction company and neighborhood. 

The contractor shall be legally protected as to the preventive documentation in order to avoid 

conflicts. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A concepção de uma obra civil está relacionada com a junção de várias etapas, que ao 

fim, se somarão tendo como produto final casas, edifícios, galpões, pontes, estradas etc. De 

diversos tipos de construções, neste caso, o laudo de vistoria de vizinhança é o que visa 

validar o bom entendimento entre as partes interessadas, sobretudo os stakeholders, que serão 
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alvos principais do envolvimento com os procedimentos operacionais que decorrem do bom 

andamento para execução de uma obra civil (BURIN et al, 2009). 

Todavia, cumpre nos assinalar que a existência de documentos pertinentes ao processo 

da construção, vem nos mostrar as condições atuais das edificações vizinhas, antes da 

terraplenagem, escavação e construção da nova obra. Estes processos abrangem possíveis 

falhas que porventura já existam nas edificações vizinhas, tais como: trincas, fissuras, 

rachaduras, recalque em fundações, infiltrações entre outros (ADMIN, 2016). 

É preciso verificar minuciosamente a situação existente in loco, para que o documento 

tenha o retrato fiel das condições encontradas, objetivando tornar claros os danos já 

existentes. Neste sentido as evidências encontradas, sejam elas por danos físicos ou agentes 

naturais, irão complementar o plano de prevenção a ser adotado pela nova obra, para que, na 

existência de defeitos expressivos, as partes fiquem resguardadas, assegurando que o 

proprietário da nova obra esteja amparado legalmente quanto ao surgimento de eventos que 

possam ser relacionados como decorrentes do processo da construção atual, para os vizinhos, 

em alguns casos a visita para realização dos laudos de vistoria se torna uma consultoria sem 

custos, pois o engenheiro fiscal orientará da melhor forma, em caso de existência de 

anomalias graves que comprometam a segurança dos moradores em suas residências, podendo 

ocorrer até mesmo risco de morte por existência de deficiências das construções e falta de 

manutenções preventivas no decorrer dos anos. No todo, além do laudo de vistoria prevenir 

contra custos indevidos, o laudo proporciona a construtora a ter uma boa convivência no 

decorrer da obra com os seus vizinhos, demonstrando preocupação além de transmitir 

segurança entre as partes envolvidas (SILVEIRA, 2015).   

Conforme o IBAPE-MG 003 (2014), a realização de um laudo de vistoria de 

vizinhança, exige que o profissional envolvido tenha título de engenheiro civil e com 

avaliação em perícia, ou seja, tem que ser perito, ter registro ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) e que esteja de acordo com as exigências a 

NBR 13.752/1996 - Perícias de Engenharia na Construção Civil. 

O responsável pela elaboração do laudo de vistoria tem que se atentar aos 

procedimentos corretos a serem feitos durante o processo de emissão, deve-se emitir uma 

cópia dos documentos para cada vizinho, recolher assinatura ou rubrica dos mesmos, tanto do 

laudo quanto da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), após acordado entre as parte 

envolvidas, o ideal é enviar as cópias desses documentos por correspondência para cada 



 

 

vizinho com o objetivo de registrar a entrega e aceitação dos relatos registrados (IBAPE-MG, 

2014). 

Torna se importante após a conclusão dos laudos de vistoria o registro dos mesmos em 

cartório, por mais que não seja uma prática tão utilizada e nem obrigatória, mas cria-se mais 

propriedade nos documentos elaborados e segurança entre as partes envolvidas (CORSINI, 

2011). 

 

Objetivo geral 
 

 Analisar a viabilidade de realização dos laudos de vistoria em edificações vizinhas antes da 

construção de uma nova obra civil. 

Objetivos específicos 
 

 Evidenciar as situações existentes de não conformidades nas edificações vizinhas. 

 Apresentar o custo para elaboração dos laudos de vistoria cautelar. 

 Comparar o custo dos laudos em relação ao custo total da obra a ser construída. 

Metodologia 

Área de estudo 
 

A pesquisa foi realizada na cidade de Paracatu, no estado de Minas Gerais figura 1, 

nas circunvizinhanças da obra a ser construída figura 2, localizadas no Bairro Prado, 

endereço: Rua Antenor do Silva Neiva, sem número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa de Minas Gerais 

Fonte: GUIA GEOGRÁFICO MINAS GERAIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Localização do estudo realizado 

Fonte: Google Maps (2016) 

 

Materiais e métodos 

 

Os estudos de campo foram iniciados na data de 02 de Agosto de 2016, através de 

visitas realizadas em três edificações vizinhas ao futuro canteiro de obra, foram levantadas as 

situações de não conformidades já existentes nas edificações de influências primárias, 

utilizando instrumentos de medições sendo eles paquímetro, trena. Conforme foi sendo 

realizados os levantamentos e as medições, foram registradas as situações encontradas com a 

utilização de máquina fotográfica e apresentadas às mesmas, com dados nas vistorias 

realizadas, foi apresentado um resumo de todos os danos encontrados em tabela e analisado a 

real necessidade de se elaborar os laudos de vistorias. 

Foi realizada pesquisa dos custos para elaborações dos laudos de vistoria das 

vizinhanças, através do  Regulamento de Honorários IBAPE-MG, foram somados os custos 

gastos por vizinhos dos laudos e determinado um custo total, foi solicitado à “construtora X” 

e demonstrado a previsão do custo total a ser gasto na obra, em seguida comparados à 

proporção de custo dos laudos em relação ao custo total da obra, logo após, demonstrado a 

viabilidade para realização dos laudos de vistoria das vizinhanças que foi demonstrado em 

gráfico. 

Foi criado um modelo de entrevista, apêndice A e utilizado na pesquisa com alguns 

engenheiros civis de PARACATU-MG com a finalidade de abordar sobre o tema laudo de 

vistoria em edificações vizinhas, e apresentado resultados em um gráfico.   

http://www.imecmg.org.br/


 

 

Resultados e Reflexões 

Laudo de vistoria cautelar judicial e extrajudicial 

Segundo ADMIN (2016), a vistoria cautelar é usada como prevenção para 

construtores, existe duas formas de vistoria cautelar: a judicial e a extrajudicial.  

A vistoria cautelar judicial é quando passa de um acordo entre as partes envolvidas, 

não solucionando o problema é direcionado para a justiça onde o juiz nomeará um perito para 

realizar a vistoria in loco, sendo o custo de quem entrou com a ação na justiça, com opção de 

escolher um engenheiro perito para o acompanhamento, também arcará com os seus custos, 

enquanto a vistoria cautelar extrajudicial é feita quando uma das partes envolvidas solicita um 

perito engenheiro para elaboração do laudo de vistoria, seja solicitado pela construtora ou 

vizinho. O importante e que tenha assinatura entre as partes envolvidas para validação dos 

documentos, em caso da solicitação pela construtora, a mesma deverá realizar um laudo para 

cada vizinho, sendo um processo realizado de forma passiva entre as partes. 

Análise de influência em relação ao futuro canteiro de obra 

Segundo BURIN, et al (2009), a análise de influência está relacionada diretamente 

com a escolha dos locais onde deverão ser realizadas as vistorias, sendo classificadas como 

área de influência primária e secundária  conforme demonstrado na figura 3. 

 Influência primária: é aquela onde as edificações vizinhas do futuro canteiro de obras 

estarão na divisa, ou seja, são todos os vizinhos que estejam de confronto direto. 

 Influência secundária: são as edificações vizinhas que não sejam confinantes, mas estão 

sujeitas a sofrerem danos durante o processo construtivo da nova obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Exemplo hipotético das definições das zonas de influências 

Fonte: BURIN, et al (2009 p. 50. 

 

 



 

 

Definições de anomalias 

 

Segundo o IBAPE-MG (2014), o surgimento de fissuras, trincas, rachaduras, fendas e 

brechas podem se manifestarem em muros, pisos, pilares e vigas dentre outros, a sua causa 

vem do excesso de carga aplicada em um determinado elemento que o mesmo suporta, 

podendo assim defini-los na figura 4. 

Anomalia Abertura (mm) 

Fissura Até 0,50 

Trinca Acima de 0,50 até 1,00 

Rachadura Acima de 1,00 até 5,00 

Fenda Acima de 5,00 até 10,00 

Brecha Acima de 10,00 

Figura 4 – Definição de anomalias 

Fonte: IBAPE-MG 003 (2014, p. 11) 

 

Seleção dos pontos de vistoria no entorno do futuro canteiro de obra. 

 

Na figura 5, foram demonstrados os locais onde foram realizadas as visitas para 

verificar as situações reais das edificações vizinhas, para avaliar a necessidade de elaborar os 

laudos de vistorias para cada vizinho. 

 

Figura 5 – Localização do futuro canteiro de obra e circunvizinhanças. Fonte: Google Maps (2016 

A D B 
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Os locais são respectivamente: 

A- Futuro canteiro de obra - Rua Antenor da Silva Neiva. 

B- Edificação vizinha lateral esquerda - Rua Antenor da Silva Neiva. 

C- Edificação vizinha do fundo - Rua Teotônio Vilela. 

D- Edificação vizinha lateral direita - Rua Antenor da Silva Neiva. 

 

Os locais escolhidos para realização das vistorias foram às edificações de confronto 

direto, sendo considerado como de influência primária, onde as edificações vizinhas podem 

sofrer maiores danos durante o processo construtivo ou futuramente. 

Vistorias em edificações vizinhas 

 

Foi realizado vistorias nas edificações vizinhas e fotografados os principais danos com 

a finalidade de obter resultados das situações reais, para assim considerar os danos 

encontrados como provas existentes que possam gerar possíveis conflitos e custos 

indesejáveis. 

 Iniciou o levantamento de campo na edificação B - edificação lateral esquerda - Rua 

Antenor da Silva Neiva. 

 

  

Figura 6 – (A) Imagem na íntegra, (B) imagem ampliada, rachaduras em muro da divisa. Fonte: O autor 
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Conforme figura 6 foram constatadas rachaduras verticais com o comprimento 

aproximado de 1,60 m, com abertura média de 1,5 mm. 

 

  

Figura 7 – (A) Imagem na íntegra, (B) imagem ampliada, fendas em piso com o muro da divisa  

do fundo. Fonte: O autor 

 

Conforme figura 7 foi constatada fenda horizontal no piso com o muro do fundo da 

edificação, com o comprimento aproximado de 2,00 m, com abertura média de 5,0 mm. 

 

  

Figura 8 – (A) Imagem na íntegra, (B) imagem ampliada, trinca em muro da divisa 

Fonte: O autor 

 

Conforme figura 8 foi constatado trinca vertical no muro do fundo da edificação, com 

o comprimento aproximado de 1,50 m, e com abertura média de 0,9 mm. 

A segunda vistora realizada foi na edificação C - Edificação vizinha do fundo - Rua Teotônio 

Vilela. 

A B 

A B 



 

 

 A segunda vistora realizada foi na edificação C - Edificação vizinha do fundo - Rua 

Teotônio Vilela. 

  

Figura 9 – (A) Imagem na íntegra, (B) imagem ampliada, rachadura em piso com a parede da edificação e 

umidades. Fonte: O autor 

 

Conforme figura 9 foram constatadas rachaduras horizontais nos pisos da edificação, 

com o comprimento aproximado de 22,00 m e com abertura média de 3,0 mm, em seguida 

Foi verificado e diagnosticado existências de umidade em parede externa da edificação, sendo 

na parte inferior da mesma, a área afetada é de aproximadamente 6,50 m². 

 

  

Figura 10 – (A) Imagem na íntegra, (B) imagem ampliada, rachaduras em pisos. Fonte: O autor 

 

Conforme figura 10 foram constatadas rachaduras horizontais nos pisos dos corredores 

externos, com o comprimento aproximado de 15,00 m, com abertura média de 4,0 mm. 
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Figura 11 – (A) Imagem na íntegra, (B) imagem ampliada, trincas em parede da edificação 

Fonte: O autor 

 

Conforme figura 11 foram constatadas trincas verticais em parede externa abaixo da 

janela da cozinha, com o comprimento aproximado de 1,00 m e com abertura média de 0,6 

mm. 

 

  

Figura 12 – (A) Imagem na íntegra, (B) imagem ampliada, umidade em parede da edificação. Fonte: O autor 

 

Conforme figura 12 foi verificada existência de umidade em parede externa da 

edificação, sendo na parte inferior da mesma, a área afetada é de aproximadamente 6,00 m².  

 A terceira vistoria realizada foi na edificação D - edificação vizinha lateral direita - 

Rua Antenor da Silva Neiva. 
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Figura 13 – (A) Imagem na íntegra, (B) imagem ampliada, afundamento em pisos da garagem. Fonte: O autor.  

 

Conforme figura 13 foi constatado o afundamento em pisos da garagem da edificação, 

com a área afetada aproximada de 19,00 m². 

 

  

Figura 14 – (A) Imagem na íntegra, (B) imagem ampliada, umidade em parede da garagem. Fonte: O autor 

 

Conforme figura 14 foi verificada existência de umidade em paredes externas da 

edificação, sendo na parte inferior da mesma, a área afetada é de aproximadamente 10,00 m². 

  

Figura 15 – (A) Imagem na íntegra, (B) imagem ampliada, trincas em parede da edificação 

Fonte: O autor 
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Conforme figura 15 foram constatadas trincas verticais em parede externa abaixo da 

janela do quarto, com o comprimento aproximado de 1,00 m, com abertura média de 0,6 mm. 

Foram registrados através de fotografias os principais danos existentes nas edificações 

de influência primária. 

Conforme resultados coletados há um grande número de danos existentes nas 

edificações vizinhas, observa-se na tabela 1, que as edificações B, C, D encontram com vários 

danos/patologias por serem edificações não tão novas e também construídas sem projeto, 

provavelmente não foram seguidas algumas normas, sendo assim fica de extrema necessidade 

a elaboração dos laudos de vistorias preventivos para que a “construtora X” possa se 

resguardar contra eventuais conflitos e custos indesejáveis. 

Resumo de danos obtidos 

 

Com o registro de fotografias das edificações B, C, D, foram diagnosticados e 

relacionado  todos os tipos de danos in loco e representados na tabela 1.  

Tabela 1 - Resumo de danos em edificações vizinhas 

Identificação 

da edificação 

Idades das 

edificações 

(anos) 

Danos detectados Unidade Quant. 

B 8 

Rachaduras em muros m 1,5 

Trinca em muros da 

divisas  
m 1,5 

Fendas em pisos m 2 

C 13 

Rachaduras em pisos m 37 

Trinca em paredes m 1 

Umidades em paredes m² 15,5 

D 15 

Rachaduras em muros m 2 

Afundamento de pisos m² 19 

Trinca em paredes m 1 

Fendas em pisos m 8 

Umidades em paredes m² 17 

Fonte: O autor 



 

 

 

Conforme o levantamento da tabela 1 torna-se importante a elaboração do laudo sendo 

um documento que registrará a situações presente para que sirva de provas para o futuro. 

 

Custo dos laudos de vistoria cautelar 

 

Demonstrado na tabela 2, as áreas das edificações vizinhas com objetivo de determinar 

o custo de cada laudo. 

 

Tabela 2 – Dados das edificações vizinhas 

Identifica

ção da edificação 

Dimensõe

s das Edificações 

(m) 

Área 

construída (m²) 

B 8 x 10 80 

C 8 x 10 80 

D 7 x 10 70 

Fonte: O autor 

 

Os custos com a elaboração dos laudos foram referenciados de acordo com o 

regulamento de honorários de Minas Gerais IBAPE-MG conforme tabela 03. 

 

Tabela 3 – Custo de honorários 

Tipo Área de Construção 

Vistoria Cautelar e 

Recebimento de 

Imóveis 

Inspeção Predial 

Honorários Mínimos 

(R$) 

Honorários Mínimos 

(R$) 

Imóveis térreos ou 

até 3 pavtos 
área < 100 m² R$ 2.240,00 R$ 4.480,00 

Imóveis térreos ou 

até 3 pavtos 

101 m² < área < 200 

m² 
R$ 3.920,00 R$ 7.840,00 



 

 

Imóveis térreos ou 

até 3 pavtos 

201 m² < área < 500 

m² 
R$ 5.600,00 R$ 11.200,00 

Imóveis térreos ou 

até 3 pavtos 
área > 501 m² R$ 7.280,00 R$ 14.560,00 

Fonte: IBAPE-MG (2015, p. 3) adaptada 

 

“Art. 12º: Nos casos que envolvam vistorias cautelares de imóveis urbanos típicos, o 

valor dos honorários mínimos corresponderá a R$2.240,00 (dois mil, duzentos e 

quarenta reais) por unidade, podendo ser reduzido o valor em caso de similaridade e 

quantidade de imóveis” (IBAPE-MG, 2015, p. 3). 

 

Conforme tabela 3, foi determinado o custo unitário para elaboração de cada laudo, em 

seguida apresentado o custo total na tabela 4 a ser gasto com honorários do engenheiro ou 

profissional responsável pela a elaboração.  

 

Tabela 4 - Custo total dos laudos 

Descrição Quant. Valor Unt. Valor Total 

Edificações 3 R$ 2.240,00 R$ 6.720,00 

Fonte: O autor 

 

Comparação dos custos. 

 

Solicitou-se à “construtora X” informações relativas à previsão de custo a ser gasto na 

nova obra, pois a previsão do custo foi de:  (R$ 1.000.000,00). 

Foi representado na tabela 5 o comparativo do custo com os laudos em % em relação 

ao custo total da obra. 

 

Tabela 5 – Análise da viabilidade 

Descrição Custo 
Custo do Laudo em % X 

Valor Total da Obra 

Custo total da obra R$ 1.000.000,00 
0,67% 

Custo total dos laudos R$ 6.720,00 

Fonte: O autor  



 

 

 

Figura 16 – Gráfico comparativo. 

Fonte: O autor 

 

Conforme demonstrado na figura 16, conclui-se que o valor gasto com a elaboração 

dos laudos é insignificativo em relação ao custo total da obra, ou seja, torna se viável elaborar 

os laudos vistoria cautelar. 

Considerações Finais 
 

De acordo com o trabalho feito, foi possível observar que a existência de documentos 

pertinente à prevenção de possíveis conflitos durante todo processo construtivo é de suma 

importância. Conforme levantado os custo, pode-se observar que o custo com a elaboração 

dos laudos se tornam insignificantes em relação ao custo total da obra a ser construída, o que 

torna viável a elaboração dos mesmos. 
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RESUMO: O trabalho realizado por motoristas de caminhão baú é um trabalho que exige 

disciplina e um desgaste psicológico e físico, devido a horas dentro de um caminhão 

realizando entregas em diversos lugares e principalmente por realizarem cargas e descargas de 

mercadorias com variadas quantidades e pesos. Com base neste cenário, o objetivo deste 

artigo foi avaliar o meio e as condições da realização da atividade dos motoristas dentro da 

empresa, de forma ergonômica, visando uma maior produtividade em forma do trabalho 

realizado, diminuição de doenças ocupacionais; e sobretudo aumentar a satisfação e qualidade 

de vida destes profissionais. Segundo dados levantados e a NR17, pode-se concluir que o 

trabalho de carga e descarga dos motoristas são prejudiciais, sendo os dias segunda-feira e 

terça-feira os de maior carga, porém os dias que mais sentem dores são as sextas-feiras devido 

ao transporte de mercadorias com destinos distantes, esses são expostos há trabalhar mais que 

seu corpo suporta de forma não saudável e ainda não possuem apoio da empresa em relação a 

como executar as atividades através do treinamento. 

 

Palavras-chave: ergonomia, motoristas, produtividade, NR17 

ABSTRACT: The work done by box truck drivers is a job that requires discipline and a 

psychological and physical stress due to hours in a truck making deliveries in several places 

and especially for carrying out loading and unloading of goods with varying amounts and 

weights. Based on this scenario, the goal of this article was to evaluate the means and 

conditions of carrying out the activity of drivers within the company, ergonomically, seeking 

greater productivity in the form of the work, reduction of occupational diseases; and above all 

increase customer satisfaction and quality of life of these professionals. According to data 

collected and NR17, it can be concluded that the workload and unloading of drivers are 

harmful, and the days Monday and Tuesday larger load them, but the days that most feel pain 

is Friday due to transport of goods to distant destinations, these are exposed there work more 

than her body supports not healthy and does not have support of the company in relation to 

how to perform the activities through training. 

 

Keywords: ergonomics, drivers, productivity, NR17 
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INTRODUÇÃO 

 

O ser humano sempre foi submetido a algum tipo de trabalho em busca da sua 

sobrevivência, e com o surgimento de novas técnicas e tecnologias houve a necessidade de 

melhorias no ambiente e condições de trabalho, dentre elas, equipamentos afim de diminuir as 

atividades braçais. No entanto, nem sempre estes equipamentos fazem “o serviço pesado”, 

exemplo visível é o caso de motoristas que realizam cargas de produtos com variados pesos e 

tamanhos.  

Uma das necessidades básicas dos postos de trabalho foi o estudo e a prática 

ergonômica, o qual está sempre em busca à adaptação do ambiente de trabalho ao homem, 

visando melhores condições de trabalho, saúde ao trabalhador e eficiência na organização.   

Este artigo apresentará uma análise ergonômica feita com base a NR17, item 17.2. O 

qual analisará o ambiente em questão, onde as atividades de carga e descarga das mercadorias 

são realizadas pelos próprios motoristas, os mesmos sendo submetidos às entregas em outros 

municípios. 

 Ao se tratar de uma análise ergonômica de funcionários que realizam um trabalho 

braçal é necessário observar o meio e suas condições, afim de executar a atividade. 

Estas atividades devem ser analisadas, já que as mesmas podem gerar estresse, fadiga e 

insatisfação. Tais condições, influenciam significativamente no desenvolvimento do produto 

final, neste caso, uma entrega rápida, ágil e a encomenda em perfeitas condições. 

Neste, veremos que nem sempre produtividade é sinônimo de quantidade produzida de 

bens, pois deve-se levar em conta também as despesas com funcionários de atestado devido as 

condições o qual é submetido perante o meio de trabalho.    

Objetivos 

 

A Análise Ergonômica deste, tem como objetivo, avaliar e analisar possíveis danos 

existentes que possam causar acidentes e falta de produtividade com as condições de trabalho 

que estão submetidos ao meio da organização. 

 

 

 



 

 

Metodologia  

 

Para a execução deste trabalho, foi utilizado material didático (livros e sites), 

pesquisas quantitativas e qualitativas de uma empresa por uma semana, o qual trabalha no 

ramo de transportes em Paracatu e região. Para a realização desta, a “empresa x” autorizou o 

acesso dos dados da empresa como também nos permitiu o contato direto com os funcionários 

que trabalham diretamente com caminhões de transporte, realizando o carregamento dos 

produtos que chegam na sede até o destino final.  

Foram entrevistados cinco motoristas, que trabalham na transportadora da cidade de 

Paracatu/ Minas Gerais. Dentro destes entrevistados todos apresentam com dores em partes do 

corpo, sendo a faixa etária destes de 22 a 33 anos. Pode-se dizer que a entrevista é:  

 

[...] uma nova situação de enunciação que reúne entrevistador e entrevistado, situada 

num certo tempo, num espaço determinado, revestida de um certo ethos, com 

objetivos e expectativas particulares, etc. (ROCHA; DAHER; SANT’ANNA, 2004, 

p. 174).  

 

Utilizou-se como técnica de coleta de dados, atestados, e fichas diárias do trabalho 

executado por motoristas.  

Afim de uma melhor visualização do meio o qual estes funcionários são submetidos, 

foi utilizado a ferramenta de Diagrama de Ishikawa, também conhecida como diagrama de 

causa e efeito. De acordo com o site Citisystems, o diagrama de Ishikawa é uma das 

ferramentas utilizadas na gerência do controle de qualidade, o qual é levando em consideração 

as possíveis causas dos problemas, sendo-as classificadas em seis tipos de causas que 

ocasiona o gargalo nos processos da empresa. Essas causas podem estar: no método, na 

máquina, na medida, no meio ambiente, na mão-de-obra e no material.  

Outro método afim da visualização dos processos realizados pelos motoristas foi o 

mapa de risco, o qual foi detectado riscos ergonômicos presente ao meio de carga e descarga 

de mercadorias. Além dessa, podemos citar que estes funcionários ainda são submetidos as 

inúmeras horas de sua jornada dirigindo em posições e veículos inadequados. Com base ao 

Blog Segurança no Trabalho, os riscos ergonômicos surgem da condição inadequada do 

ambiente como também ausência de condições, no qual acaba ocasionando graves problemas 

psicológicos e fisiológicos ao trabalhador. 



 

 

Com base nesses dados encontrados, iremos mostrar o resultado final, de acordo com a 

norma ergonômica NR17 e visando uma maior produtividade. 

Resultados e Reflexões 

 

A produtividade no espaço estudado varia de acordo com a quantidade de mão de obra 

disponível no dia, se não há falta de nenhum funcionário a descarga da carreta mãe para a 

carga nas carretas pequenas são feitas com mais facilidade e rapidez. Se há falta de no mínimo 

dois funcionários há a sobrecarga de trabalho para os demais, gerando mais estresse para os 

afetados e atraso nas entregas afetando também o cliente. Outro exemplo é a falta de 

manutenção dos veículos, por sua vez sendo eles o transporte das cargas que se for exposto a 

tal problema irá gerar transtornos internos (empresa) e externos (cliente). 

Segundo o site Linkedin, a equação de produtividade expande suas variáveis de certa 

forma que foge do controle da gestão, sendo que a base desta equação são os recursos, 

podendo ser os Recursos de equipamentos, humanos, energéticos e viários, os quais estes 

últimos correspondem a competência externa da empresa. F.Guérin et. al.(2010), refere-se a 

ergonomia e sua pratica: 

 

A ação ergonômica assim se posiciona em relação ao que provavelmente está 

em jogo (saúde, segurança, conforto dos trabalhadores, por um lado; 

flexibilidade, eficácia, produtividade, por outro lado) nos problemas que são 

os objetivos da demanda (diversidade dos pontos de vista). (GUÉRIN et. al., 

2010, p.42). 

 

Pode-se dizer que a ergonomia, é a ciência que estuda à adaptação do ambiente de 

trabalho ao homem, não vice-versa. E com base nos estudos, busca-se técnicas afim de 

proporcionar um ambiente flexível e com conforto para execução das atividades.  

Ao entrar em contato como o meio e as técnicas de execução do trabalho, no qual 

motoristas de caminhão baú da empresa são submetidos, foram identificados as causas e 

efeitos dos principais problemas frequentes da organização. Podemos citar como as principais 

causas:  materiais, método, mão-de-obra, matéria-prima, meio ambiente, medida; que 

consequentemente há como efeitos: material pesado, difícil manuseio materiais obsoletos, má 

postura, escala fixa, jornada de trabalho excessiva, pouca mão-de-obra, pouco ou nenhum 

treinamento, processo seletivo falho, falta de combustível, falta de manutenção, alto nível de 



 

 

defeitos nos veículos, calor, baixa ou nenhuma inspeção, sem avaliação psicofisiológica.  

Com base no que foi descrito pode-se observar a Figura1, abaixo.  

 

Figura 1: Diagrama de causa e efeito  

Fonte: Próprio autor (2016) 

 

Os motoristas chegam às 5hrs para trabalhar e possuem uma jornada intensa de 

trabalho, realizando descarregamento, carregamento e entrega das mercadorias. Estes 

executam levantamento de cargas sem uso de equipamentos, cobranças dos gestores 

indevidas, e consequentemente geram efeitos de mau comportamento, estresse, fadiga, baixa 

produtividade. 

De acordo com Marshall Junior et.al. (2016), o diagrama de causa e efeito é uma das 

formas de estudar detalhadamente o processo dos simples ao complexo, afim de tornar a 

análise mais minucioso. Ou seja, é uma ferramenta no qual é utilizada para expor as relações 

visíveis entre o resultado do processo com as principais causas técnicas, que ocasionam 

alteração no processo (Werkema, 1995).   



 

 

Um outro método de analisar visualmente o ambiente em questão, é o mapa de risco, 

sendo que analisa os riscos ergonômicos e outros presentes ao meio, como também mede o 

grau de cada risco periodicamente. 

Com base ao site PUC MINAS, o mapa de risco é uma representação em forma 

gráfica, de um conjunto de fatores localizadas no ambiente de trabalho, sendo que são capazes 

de identificar os principais riscos, e consequentemente os prejuízos das condições do 

trabalhador (acidentes e doenças ocupacionais); identificar os principais fatores que causam o 

risco (materiais, equipamentos, espaço, etc), e também a forma da organização (arranjo físico, 

treinamento, postura do trabalhador, entre outros).  

No ambiente de execução do trabalho dos motoristas, foram descritos no mapa de 

risco da empresa o risco ergonômico, e também o risco de acidentes e físicos, os quais pode-

se dizer que estão interligados, ou seja, no decorrer do peso das mercadorias que esses 

profissionais carregam, podem ocasionar dores em partes do corpo, podem carregar de forma 

incorreta e acontecer um acidente com diferentes níveis (do não grave, ao fata), entre outros.  

O risco ergonômico é maior na plataforma onde há a concentração de mercadorias, 

estas são separadas por “praças”, ou seja, cidades que são atendidas para fácil localização. 

Mas, acredita-se também que o risco está no momento da entrega onde não há a plataforma no 

nível do caminhão, e nem auxilio de carrinhos para que possa ser feito o descarregamento, 

como o nível é diferente, quando for feito o descarregamento o esforço é maior, gerando um 

maior desgaste. 

Outro fato a se destacar é sobre a quantidade de atestados que está transportadora foi 

submetida no mês de setembro de 2016.De acordo com o site Guia Trabalhista, o atestado por 

motivo de doenças não deve ocasionar perda da remuneração equivalente ao dia, e a empresa 

só pode recusar caso se for comprovado que é atestado falso.  Com base ao CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA – CFM: 

 

"O atestado médico, portanto, não deve "a priori" ter sua validade recusada 

porquanto estarão sempre presentes no procedimento do médico que o 

forneceu a presunção de lisura e perícia técnica, exceto se for reconhecido 

favorecimento ou falsidade na sua elaboração quando então, além da recusa, 

é acertado requisitar a instauração do competente inquérito policial e, 

também, a representação ao Conselho Regional de Medicina para instauração 

do indispensável procedimento administrativo disciplinar". 

 



 

 

Esta empresa possui o total de 13 funcionários diretos em seu quadro, sendo os 

motoristas correspondem a cinco funcionários. No mês de novembro de 2016 a porcentagem 

de atestados referentes aos motoristas correspondeu a 57,14%, sendo que as principais causas 

são as dores frequentes no decorrer do corpo e mal-estar. 

Se levarmos em conta, todo e qualquer sistema possui um “Ponto de estrangulamento” 

ou melhor chamado de “gargalo”, que são esses pontos dentro de um sistema que podem 

limitar a capacidade final da produção ou de qualquer outro sistema, que neste estudo em 

questão pode ser por estresse, má alimentação, horas seguidas sem descanso, entre outras. 

Nesse estudo de caso, um exemplo de gargalo é falta de “rodízio” entre os motoristas 

que viajam e os que ficam na cidade. Dentro dos fatos analisados os motoristas que sempre 

viajam (em um raio de 120 km) tem um estresse maior que os demais, pois além de 

realizarem as entregas em outros municípios eles pegam estrada. E por se estressarem mais, o 

nível de produtividade cai no decorrer da semana, e como não sendo o nível de produtividade 

igual ou superior a do início da semana encontra-se aí o ponto de estrangulamento da 

produção. 

De acordo com Campos (2004), em uma empresa cada funcionário possui 

responsabilidade sobre os meios e fins, visando um melhor controle dos processos, afim de se 

ter um melhor gerenciamento e produtividade.     

Foram realizadas pesquisas com cinco motoristas da empresa analisada, sendo que três 

dos mesmos viajam mais de 100 km para realizar as entregas e coletas de mercadorias. Com 

base na Gráfico da Figura 2, podemos analisar a quantidade de entregas diárias de cada 

motorista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Gráfico Quantidade de mercadorias por motorista 

Fonte: Próprio autor (2016) 



 

 

Ao observar a Figura 2, pode-se notar que a quantidade de mercadoria varia de acordo 

com o dia da semana, ou seja, há dias que os motoristas tende a trabalhar mais, tanto em 

relação a quantidade de carga carregada, quanto em relação as horas trabalhadas.  

É notável também, que um dos motoristas semanalmente possui uma carga muito 

baixa em relação aos demais, sendo este o entregador de mercadoria de difícil acesso, ou seja, 

mercadoria cujas entregas necessitam de um tempo especial, como as grandes empresas que 

desde a chegada no local (local afastado) até conferência leva no mínimo cerca de 3 horas e 

também supermercados locais onde a carga é grande e as conferências são feitas um a um, 

gerando também um grande desconforto.  

Ferreira (2012), diserta que o mal-estar no trabalho tem origem nas atividades 

realizadas pelo trabalhador, podendo ser manifestada tanto individualmente quanto em grupo, 

o qual este sentimento desagradável pode ser manifestado principalmente através: do 

desconforto, incômodo, tédio, desânimo, indisposição, decepção, entre outros. 

No gráfico da Figura 3, mostra o nível de satisfação diária dos motoristas, onde cada 

funcionário pode escolher mais de uma alternativa afim de expor a sua condição física após as 

entregas: 

 

Figura 3: Gráfico de análise da qualidade do dia de trabalho 

Fonte: Próprio autor (2016) 

 



 

 

Apensar de que dias tranquilos não são comuns nesta empresa, há dois dias em que 

motoristas responderam ser um dia tranquilo, sendo estes os que não viajam. De acordo com o 

site Administradores, o estresse pode ser ocasionado devido ao acumulo de sobrecargas e um 

método para alivia-lo é através dos exercícios físicos. 

Outro método afim de diminuir o estresse e dores no corpo são as ginásticas laborais, 

que são aquelas cujas tem como objetivo fazer um aquecimento antes de iniciar uma 

atividade.  Segundo o Blog Inbep, estas ginásticas ocorrem como uma série de exercícios no 

local do trabalho, o qual busca proporcionar boas condições físicas e mentais aos 

funcionários, sendo com base em técnicas de alongamento, respiração, controle e percepção 

corporal, reeducação postural e compensação dos músculos.  

Na empresa nota-se que os níveis de humor dos mesmos variam de acordo com o dia 

da semana ou estresse causados por clientes ou cobranças internas, fazendo assim com que se 

irritem mais ao longo do dia. Podendo isso causar risco para os mesmos e para os clientes. 

Considerações Finais 

 

Neste artigo, foi analisado a atividade dos motoristas de caminhão baú de uma 

transportadora da cidade de Paracatu, o qual ficou evidente que estes trabalhadores merecem 

uma atenção especial, principalmente aqueles que viajam aos municípios vizinhos afim de 

entregar a mercadoria.  

Vários fatores geram insatisfação dos motoristas e diminuição da produtividade, 

podemos citar como exemplo o excesso de peso das cargas, o pouco descanso, as horas 

seguidas sem pausa, o tempo de espera para entrega e as horas de estrada durante a viagem. 

Com base a NR17; item 17,2 os motoristas necessitam de material de apoio podendo 

ser “os carrinhos”, para realizarem as atividades de carga e descarga de qualquer mercadoria 

que possa ser prejudicial à saúde e segurança dos mesmos. Para as encomendas com um peso 

maior que 15% do peso do motorista, necessário que haja mais de um funcionário para 

carrega-las.  

Um dos pontos que se deve levar em consideração é sobre um novo funcionário 

ajudante na empresa para trabalhar em horários de pique de carga e descarga, ou seja, em 

horários de descarregar o caminhão mãe e carregar os outros caminhões menores, pois caso 

ocorra este acréscimo de funcionário diminuirá o desgaste físico dos demais, como 



 

 

consequência ocorrerá a diminuição de atestados e diminuirá o estresse, dores no corpo e 

cansaço dos motoristas. 

Outra medida a se considerar é sobre o rodizio dos motoristas para realizarem os 

transportes das mercadorias para os municípios vizinhos, sendo assim, todos serão submetidos 

aos mesmos níveis de transporte e carga, e não ficará sobrecarregado para nenhum.  

Afim de ser ter um melhor reaproveitamento dos recursos disponíveis da empresa e 

consequentemente uma maior produtividade deve-se investir em treinamentos e palestras 

motivacionais visando o bem-estar, saúde e segurança dos motoristas. 
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RESUMO: As questões relacionadas à disposição final dos resíduos sólidos gerados por uma 

cidade afetam toda a sociedade, e apesar de contribuírem com impostos que a princípio 

deveriam manter investimentos em aterros sanitários adequados, não é o que acontece na 

maioria das cidades brasileiras, principalmente em municípios de pequeno porte. Com tudo 

isso, é que existe a importância de procurar desenvolver projetos de engenharia que busque 

dimensionar aterros sanitários conforme o porte e a capacidade produtiva de lixo das cidades 

a custos adequados para sua efetiva construção. Dessa forma os processos de 

dimensionamento devem ser entregues a profissionais de engenharia civil capacitados para tal 

desenvolvimento. O presente trabalho buscou desenvolver as principais etapas a serem 

dimensionadas para a construção de um aterro sanitário pelo método de trincheira, atendendo 

as características e a demanda de aterros de pequeno porte. 

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos,Dimensionamento, Aterro Sanitário 

 

ABSTRACT: The issues related to the final disposition of solid waste generated by a city 

affect the whole society, and although they contribute taxes that were supposed to maintain 

investments in adequate landfills, this is not the case in most Brazilian cities, especially in 

municipalities of Small size. With all this, it is the importance of seeking to develop 

engineering projects that seek to dimension landfills according to the size and productive 

capacity of garbage of the cities at appropriate costs for their effective construction. In this 

way the sizing processes must be delivered to civil engineering professionals qualified for 

such development. The present work sought to develop the main steps to be designed for the 

construction of a landfill by the trench method, taking into account the characteristics and the 

demand of small landfills. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Conforme dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), em diversos municípios do Brasil, principalmente os considerados de pequeno 

porte não possui lugar adequado para o descarte final do lixo urbano. Deve-se notar que o 

problema do lixo é fator que afeta o país de forma geral. Por isso os governos em todas as 
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esferas devem se preocupar com toda a cadeia de eliminação de lixo urbano nas cidades deste 

o descarte e sua destinação final. Compreender a importância da destinação do lixo é vital 

para a sobrevivência dos municípios e por isso o aterro sanitário a princípio deveria ser a 

solução a ser aplicada. E conforme disse AGUIAR em sua obra o destino do lixo de 2005: 

 
Aterro sanitário é uma espécie de depósito onde são descartados resíduos sólidos 

(lixo) provenientes de residências, indústrias, hospitais e construções. Grande parte 

deste lixo é formada por não recicláveis. Porém, como a coleta seletiva ainda não 

ocorre plenamente, é comum encontrarmos nos aterros sanitários plásticos, vidros, 

metais e papéis. Os aterros sanitários são construídos, na maioria das vezes, em 

locais distantes das cidades. Isto ocorre em função do mal cheiro e da possibilidade 

de contaminação do solo e de águas subterrâneas. Porém, existem, atualmente, 

normas rígidas que regulam a implantação de aterros sanitários. Estes devem possuir 

um controle da quantidade e tipo de lixo, sistemas de proteção ao meio ambiente e 

monitoramento ambiental (AGUIAR, 2005, p. 22). 

 

Neste contexto é importante ressaltar que o devido dimensionamento do aterro 

sanitário conforme planejamento municipal que leve em consideração a vida útil do mesmo. 

Os aterros sanitários devem ser encarados como uma solução para problemas de disposição 

final do lixo, seja em cidades de grande porte ou não, pois os benefícios deste tipo de projeto 

são maiores que o simples tratamento dos insumos gerados pelas cidades (AGUIAR, 2005). 

Mas apenas os aterros não são a solução junto ao dimensionamento adequado e 

implantação do aterro sanitário, Dias (2003) afirma que a população repensando sobre o 

problema que o lixo acarreta para a sociedade já é um passo importante para atingir 

diminuições na quantidade de resíduos gerados. “Ao economizar os recursos naturais através 

de diminuição do uso, reciclagens e um processo de conscientização da sociedade” (DIAS – 

2003, p. 4) são meios de atingir um manuseio eficiente dos resíduos.  

Além do que afirma Dias (2003), os engenheiros devem desenvolver projetos 

adequados e com custos mais reduzidos para que os municípios brasileiros consigam enfim 

cumprir a Lei da Política nacional de Resíduos Sólidos e assim manter a meta estipulada para 

a construção e implantação dos aterros sanitários nas cidades brasileiras. 

Mesmo com leis que obriguem a construção de aterros com o exposto no artigo 54 do 

PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) onde se estabelece que “a disposição destinada 

aos resíduos sólidos ambientalmente adequados dos rejeitos, observado o disposto no § 1º do 

art. 9º, deverá ser implantada em até 04 (quatro) anos após a data de publicação desta 

Lei”. Significa a determinação do fim dos lixões no Brasil que tem até o final do ano de 2017 

para efetuar a substituição por aterros sanitários nos municípios brasileiros. Foi prorrogada 



 

 

para que isso ocorra até o final de 2018, uma meta ainda distante de ser alcançada. Lei Federal 

de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12305/10 | Lei nº 12.305, de 2 de agosto 

de 2010). 

Cabe ao poder público e aos profissionais de engenharia civil e ambiental desenvolver 

de forma urgente projetos para que a implantação dos aterros sanitários torne assim uma 

realidade não apenas por se tratar de obrigação legal, mas sim pela importância e benefícios 

na implantação do mesmo. 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar o processo técnico de implantação de um aterro sanitário no município 

de Guarda-Mor/MG. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar as etapas necessárias para a implantação de um aterro sanitário no 

município de Guarda-Mor/MG. 

 Determinar etapas construtivas a serem seguidas na construção de um aterro 

sanitário. 

  

Metodologia 

 

Área de Estudo 

 

O dimensionamento e os dados de estudos para o projeto de aterro sanitário foram 

criados através de dados coletados no município de Guarda-Mor/MG, o município se 

enquadra no dimensionamento de aterro de pequeno porte. 

O Município de Guarda-Mor (figura 13) está situado no noroeste do estado de Minas 

Gerais, estando a uma altitude de 616,28 metros. Possui área territorial de 2.069,790 km² com 

estimativa para 2015 de 6.738 habitantes (IBGE, 2015). Possui como municípios vizinhos as 

cidades de Paracatu, Vazante, Coromandel e Catalão (GO). Possui clima Subtropical Úmido. 

 



 

 

 

Figura 13: Mapa do estado de Minas Gerais, identificando Guarda-Mor. 

Fonte: IBGE 2015 
As coordenadas geográficas do município são de Latitude 17° 46’ 15” Sul e Longitude 

47° 5’ 52” Oeste. 

Estando distante aproximadamente 551 km da capital do estado Belo Horizonte, sendo 

que o principal acesso é através da MG-188. 

Sua economia é baseada na agricultura, sendo uma das maiores produtoras de grãos do 

Estado, e na pecuária, o município tem grande rebanho de gado leiteiro e corte. 

 

Materiais e Métodos 

 

A primeira etapa do trabalho teve início em 06 de junho de 2016 e o principal trabalho 

realizado foi à execução de um levantamento de dados relacionados ao volume de RSU do 

município de Guarda-Mor, MG, sendo responsável pela coleta e destino final dos lixos 

sólidos produzidos pela população. 

Com essas informações, no dia 10 de julho de 2016 a etapa executada compreendeu a 

análise de estudo para determinação de local para a instalação do aterro sanitário (figura 14), 

essa informação foi conseguida através do plano diretor que determina os locais para 

instalações de aterros sanitários a serem executados. 

 

Figura 14: Área para implantação do Aterro Sanitário de Guarda-Mor, MG. 

Fonte: O autor 

 



 

 

Á área que a Prefeitura Municipal de Guarda-Mor possui para receber a implantação 

de um futuro aterro sanitário (figura 14) está localizada a 3 km do perímetro urbano, sua área 

é totalmente plana e com o solo caracterizado latossolo roxo. O corpo de água mais próximo 

desse local, está a aproximadamente 1 km de distância. 

Com a área disponibilizada pelo município para a elaboração dos estudos necessários 

para a elaboração do projeto de aterro sanitário, posteriormente foi necessário fazer uma 

análise do tamanho do município e sua projeção de crescimento populacional, de forma que o 

aterro deverá ter vida útil conforme projeto e este não menos que 20 anos para o aterro deste 

porte, sendo considerado que o município se enquadra na construção de um aterro de pequeno 

porte que para efeito da RESOLUÇÃO CONAMA n° 404, de 11 de novembro de 2008, 

considera aterros sanitários de pequeno porte todos que precisam de disposição diária de até 

20 t (toneladas) de resíduos sólidos urbanos.  

Com os levantamentos feitos nas etapas anteriores, foram desenvolvidos estudos para 

o dimensionamento, buscando definir qual seria o tipo de aterramento mais adequado para a 

construção de um aterro sanitário ao terreno disponibilizado pela prefeitura. Entre os tipos de 

forma disponíveis para construção do aterro, a opção adequada foi à construção de aterro 

sanitário como forma de aterramento do tipo trincheira, conforme desenho que foi 

desenvolvido através do programa sketchup (figura 15 e 16), visto que estes são utilizados em 

locais planos conforme a área de estudo disponibilizada. 

 

Figura 15: Vista planta aterro tipo trincheira. 

Fonte: O autor 



 

 

 

Figura 16: Vista corte AA, planta aterro tipo trincheira. 

Fonte: O autor 

 

Com a definição do modelo a ser implantado, no dia 15 de agosto, iniciou-se a 

elaboração dos requisitos adotados para o dimensionamento, que se dividiram em 11 etapas: 

 Topografia; 

 Dimensões; 

 Solo; 

 Analise de situação de enchentes; 

 Localização de corpos de água; 

 Proximidade de residências; 

 Ventos predominantes; 

 Licença prévia (LP); 

 Levantamento planialtimétrico; 

 Sondagens; 

 Procedimentos para escolha de área 

 

Assim foi possível compreender todas as etapas necessárias para o desenvolvimento 

do projeto do aterro, sendo analisado a importância de cada etapa para tal, conforme descrito 

abaixo nos estudos realizados no dia 20 de agosto de 2016, para aterros aterrados pelo método 

de trincheira. 

Topografia – Em aterros sanitários tipo trincheira as áreas devem ser 

predominantemente planas, com inclinação máxima de 10%, característica presente na área 

escolhida para implantação. Sendo evitados terrenos em topos de morros.  

Dimensões – Etapa fundamental no projeto, pois foi analisada a vida útil do aterro 

devendo ser conforme a vida útil pretendida em projeto. E teve como base de cálculo 

primário, uma estimativa diária de 1.600 kg de lixo produzidos na cidade de Guarda-Mor.  

Solo - Aspecto importante e fator determinante na diminuição dos custos de execução 

do projeto, a composição deve ser em geral predominantemente homogênea e argilosa 



 

 

evitando terrenos com matacões e rochas aflorantes, sendo que a pesquisa do tipo do solo da 

região de forma geral se caracteriza por ser um solo latossolo roxo. 

Proteção contra enchentes – Outra circunstância muito importante no 

dimensionamento para a escolha da área foi à proteção contra enchentes, para isso é 

necessário evitar locais que estejam sujeitas a inundações ou levantamento do lençol freático 

como as várzeas de rios, pântanos e mangues.  

Distância de corpos de água – Conforme normas construtivas devem ser mantidas 

distância mínima de 200 m de corpos de água, por isso foi feito um estudo de localização dos 

corpos de água presente no município. 

Profundidade do lençol freático – Em estudo realizado definiu que a cota que poderá 

ser aceita do lençol freático deve estar o mais distante da cota de fundo da trincheira. Para 

solos argilosos recomenda-se 3 m e para solos do tipo arenosos, com cotas superiores, sendo 

que a avaliação final será realizada por técnicos especializados contratados pela Prefeitura 

através do teste de SPT que tem como objetivo detalhar o perfil e profundidade do lençol 

freático. 

Distância de residências - Apesar de não existir legislação específica, recomendam-se 

distâncias mínimas de 500 m de residências isoladas e 2.000 m de áreas urbanizadas. 

Obstáculos naturais como elevações de terrenos e matas podem ser consideradas atenuantes 

nas interferências negativas.  

Ventos predominantes – Os estudos dos ventos devem considerar a localização do 

aterro de forma a não permitir que transporte poeira e odores para local de concentração 

populacional nos munícipios seja regiões centrais ou mesmo bairros. 

Outros aspectos que devem ser considerados para o dimensionamento do aterro, que 

não foram detalhados na elaboração deste trabalho: 

 As leis relacionadas ao uso do solo bem como proteção de recursos naturais;  

 Necessário permitir acesso durante todo o ano;  

 Considerar o menor percurso entre o aterro e o local gerador de RSU. 

 

Licença Prévia (LP) 

 

Como o trabalho teve caráter de desenvolver um dimensionamento a ser projetado 

para aterro proposto, não foi aprofundado aspectos relacionados a sua efetiva construção, mas 

que não devem ser omitidos, sendo feito uma análise da documentação prévia, como licenças 



 

 

ambientais de execução, operação e autorização para o uso da área destinada para o aterro 

sanitário, que deve ser conseguido através dos técnicos responsáveis pela Prefeitura 

Municipal de Guarda-Mor. 

Na escolha da área, foram considerados alguns aspectos, sendo os principais para 

licenciamento, como: 

 Estudos legais 

 Analise topográficas; 

 Sistema de coleta e disposição; 

 Analise geotécnicas; 

 Estudo da rede viária e de serviços públicos; 

 Estudos hidrológicos. 

 

Levantamento Planialtimétrico 

 

Devido ao custo ser elevado, não foi executado o levantamento planialtimétrico da 

área, mas essa análise deverá ser executada caso a prefeitura busque a efetiva implantação do 

aterro para que se possa ter o levantamento planialtimétrico conforme lei federal especifica nº 

10.267 de 2001. 

 

Sondagens 

 

Nos aspectos relacionados a sondagens do local é necessário a contratação de empresa 

especializada para fornecimento de dados relacionados ao reconhecimento do subsolo, deverá 

seguir a normatização própria com estudo do número de sondagens conforme o porte do 

empreendimento. 

 

Critérios ambientais para a escolha da área 

 

Uma das principais fases de estudos está relacionada aos aspectos ambientais para a 

escolha da área que de acordo com norma deverá ser considerada a localização, devendo estar 

a aproximadamente um raio de 1.500 m, a partir do perímetro da área: 

 Considerar área de influência dos mananciais de abastecimento; 

 Manter distância mínima de 200 m de rios e nascentes; 



 

 

 A partir do perímetro da área, será necessária uma distância mínima de 

1.500 m do núcleo habitacional; 

 Verificar a profundidade do lençol freático; 

 Manter no mínimo 300 m de distância de áreas residenciais. 

 

Após a fase de estudos relacionados à etapa de pré-dimensionamento foi realizado a 

partir do dia 30 de agosto de 2016 o dimensionamento das trincheiras a serem utilizadas no 

projeto, com etapas descritas a baixo: 

 

Dimensionamento das trincheiras 

 

Um ponto importante para a elaboração do dimensionamento do aterro sanitário no 

município de Guarda-Mor/MG está relacionado aos aspectos que deverão ser analisados no 

projeto, como o tamanho das trincheiras, sendo que os principais a serem adotados são: 

 Volume diário de produção de resíduos sólidos; 

 Crescimento populacional; 

 Vida útil esperada do aterro; 

 Tamanho de área disponibilizada. 

 

Avaliação de permeabilidade 

 

Em aterros tipo trincheira, deve-se sempre procurar a utilização de solos argilosos 

compactados como material impermeabilizante sendo que devido à forma construtiva e às 

dimensões reduzidas das valas, torna-se necessário, escolherem-se áreas que naturalmente 

junte aspectos relacionados a permeabilidade necessária para a construção do aterro, sem o 

uso de impermeabilizações. Mas caso o município não disponha de tal área, o processo de 

impermeabilização deverá ser contemplado nas áreas de localização do aterro proposto para o 

município de Guarda-mor/MG, e considerar também o processo de aterramento do lixo 

conforme desenvolvimento feito neste projeto (figura 17). 



 

 

 

Figura 17: Sistema de cobertura de Lixo. 

Fonte: O autor 

 

Sistema de drenagem de aguas superficiais 

 

Este dimensionamento deverá ser elaborado rigorosamente pelo engenheiro civil, para 

que ocorra o funcionamento adequado do aterro, caso seja negligenciado pelo engenheiro 

poderá comprometer o uso do aterro sanitário e até promover a sua interdição. Nas figuras 18 

e 19 demonstram os critérios desenvolvidos para atenderem ao sistema de drenagem. 

 

Figura 18: Dreno lateral definitivo de aterro tipo trincheira. 

Fonte: O autor 

 

 

Figura 19: Esquematização de drenos provisórios para aterro tipo trincheira. 

Fonte: O autor 



 

 

No sistema de drenagem das águas superficiais, existe a drenagem secundária que são 

encontradas canaletas escavadas no solo em posições estratégicas, que direciona o fluxo para 

o sistema de drenagem principal, auxiliando no escoamento superficial interno do aterro. 

Outra drenagem considerada para o dimensionamento é a drenagem principal 

constituída de canaletas em concreto simples moldado in loco com caixas de passagens, que 

direcionam o fluxo até as bacias de detenção ou galeria de águas pluviais públicas, que são 

responsáveis pela coleta das contribuições da área externa ao aterro e do escoamento 

superficial da área do projeto. Na área de circulação de veículos, adotar pranchão de madeira 

para proteção de canaleta de concreto. 

Ao fim do sistema de drenagem é necessário que seja feito o dimensionamento da 

bacia de detenção que é uma estrutura que tem por finalidade regular a vazão e a velocidade 

das águas coletadas pelo sistema de drenagem, para que quando não houver possibilidade de 

disposição para as galerias públicas, esse processo evite a erosão. 

É necessário considerar a vazões provenientes da bacia de detenção, que deverão ser 

conduzidas através de dispositivos que minimizem os processos erosivos à jusante. A solução 

a ser implantada, fica a cargo do projetista, mediante observação do local e especial atenção a 

regiões de ocorrência de solos arenosos. 

 

Poço de monitoramento 

 

Para a análise de desempenho dos dispositivos de impermeabilização, é necessário a 

construção de um sistema de fiscalização, constando basicamente de: execução de 3 (três) 

poços de monitoramento, revestidos com diâmetro mínimo DN 50, sendo que um localizado à 

montante e dois a jusante na cota mais baixa da área, com profundidade máxima de 12 (doze) 

metros em função da profundidade do nível do lençol freático conforme figura 20. 



 

 

 

Figura 20: Perfil esquemático do poço de monitoramento. 

Fonte:http://www.unipacvaledoaco.com.br/ArquivosDiversos/MANUAL_DO_ATERRO.pdf 

 

Nos casos em que o nível do lençol freático for maior que 12 m, será necessário 

apresentar proposta de auto monitoramento em pontos do raio do entorno, entre a área e o 

corpo d’água mais próximo de influência direta, tais como: poços tubulares, poços cacimba, 

minas, fontes. 

 

Dimensionamento final 

 

Por fim, com todos os dados coletados, foi realizado um esboço pelo sketchup (figura 

21) de dimensionamento final que possa servir de base para um futuro projeto de 

dimensionamento do aterro sanitário na cidade de Guarda-Mor, junto a este dimensionamento 

foi feito um setor de administração do aterro além de algumas informações importantes a 

serem consideradas para a efetivação do projeto. 



 

 

 

Figura 21: Modelo do aterro tipo trincheira. 

Fonte: O autor 

 

Neste modelo final proposto neste trabalho alguns pontos foram considerados 

importantes para o cumprimento técnico necessário na construção do aterro sanitário, que são: 

 Desenvolvimento de tanques de tratamento do chorume (figura 22), que deverá 

ser dimensionado para a capacidade total da produção mensal de lixo considerando o tempo 

de tratamento e devolução do material ao meio ambiente. 

 

Figura 22: Modelo de tanques de tratamento de Chorume. 

Fonte: O autor 

 

Desenvolvimento das canaletas internas do aterro que conduzirá o chorume aos 

tanques de tratamento conforme modelo proposto (figura 23 e 24) e sistema de captação de 

chorume nas trincheiras e condução ao tratamento. 

 



 

 

 

Figura 23: Canaleta quadrada para fundo das trincheiras. 

Fonte: O autor 

 

 

Figura 24: Canaletas meia-cana para laterais das trincheiras. 

Fonte: O autor 

 

 

Figura 25: Sistema de captação de chorume nas trincheiras. 

Fonte: O autor 

 

 Dimensionamento de placa de verificação do nível de recalque de todo o 

aterro, devendo ser padronizada (figura 26) e monitorada para segurança do aterro. 



 

 

 

Figura 26: Sistema de avaliação de recalque. 

Fonte: O autor 

 

Após a elaboração destes dispositivos necessários à segurança do aterro sanitário, foi 

considerado para a administração do mesmo o dimensionamento de área administrativa para 

do aterro (figura 27). 

 

Figura 27: Escritório administrativo do aterro sanitário. 

Fonte: O autor 

Resultados e Reflexões 

 

Após os estudos realizados referentes à legislação, área de implantação, volume 

necessário do aterro e por fim as principais etapas construtivas, foi possível elaborar 

resultados e detalhar o processo de construção e capacidade final do aterro a ser instalado no 



 

 

município de Guarda-mor/MG, produzindo assim informações para execução de 

comparativos finais sobre a viabilidade técnica da construção. 

Desta forma a seguir foram colocados os principais resultados deste estudo de 

viabilidade. 

Para a execução do desenvolvimento de um aterro sanitário tipo trincheira no 

município de Guarda-mor/MG é de fundamental importância o devido dimensionamento 

populacional da cidade (figura 28), que no caso do município mantêm um crescimento 

contínuo, mas de ritmo pequeno, ajudando assim a uma projeção do volume de lixo produzido 

pelo município ao longo dos próximos anos.  

 

Figura 28: Evolução Populacional de Guarda-Mor. 

Fonte: IBGE, 2012. 

 

Essa projeção deve ser estudada junto com a demanda atual de lixo produzido (figura 

29), com este levantamento o dimensionamento do aterro deverá buscar atender o perfil do 

lixo produzido pelo município, principalmente em relação ao sistema de permeabilização. 

 

Figura 29: Estimativa da composição dos resíduos em Guarda-Mor. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guarda-Mor/MG. 

 



 

 

Considerações Finais 

 

Após a análise dos resultados obtidos através de estudos feitos na legislação e normas 

exigidas, verificação da população da cidade de Guarda-Mor/MG e sua projeção de 

crescimento, o volume de RSU produzidos, a definição de métodos mais adequados de aterro 

sanitário a ser implementado, foi possível fazer uma análise das principais etapas necessárias 

para a efetiva implantação do aterro sanitário no município. 

É importante ressaltar que a construção do aterro sanitário é essencial para a devida 

destinação dos resíduos sólidos, sendo uma solução ambientalmente adequada e prevista em 

lei, não deixando de observar que a eficiência do projeto está diretamente ligada ao 

desenvolvimento do projeto técnico adequado, dessa forma, existem pontos importantes a 

serem observados, como, a vida útil, localização, dimensionamento, localização do nível do 

lençol freático e análise do tipo do solo, entre outros pontos. Neste contexto é possível 

concluir que a responsabilidade de dimensionamento de um aterro sanitário, bem como a 

definição do processo executivo, deverá ser realizada por um engenheiro civil devidamente 

habilitado. 

Por fim é importante analisar que a construção de um aterro sanitário deve ser 

executada em todos os municípios brasileiros, inclusive nos de pequeno porte como o 

município do noroeste de minas, Guarda-Mor, não apenas por ser uma obrigação legal, mas 

por ser a melhor solução técnica para a disposição dos RSU. 
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RESUMO: O emprego do aço na construção civil nos últimos anos tem acontecido de 

maneira significativa. A engenharia busca profissionais que consigam diminuir os custos de 

uma edificação, e as estruturas em aço possibilitando redução de tempo em vários 

procedimentos construtivos, o que implica em reduzir gastos com mão de obra. Embora 

existam materiais que são bastante aplicados como a madeira, é preciso sempre buscar 

alternativas para melhorar os metodos construtivos. Este trabalho tem como propósito abordar 

sobre a importância do aço galvanizado para engradamento de telhado, comparando com a 

madeira, verificando o procedimento construtivo, o seu custo benefício, sua execução, e sua 

viabilidade, com o intuito de demonstrar qual tipo de material é melhor para esse tipo de 

atividade na engenharia. 

 

Palavras-chave: Aço galvanizado, Telhado, Madeira, Engenharia 

 

ABSTRACT: The use of steel in civil construction in recent years has happened 

significantly. The professional search engineering they can reduce the costs of building and 

steel structures enable reduction in time in various construction procedures, which implies 

reducing spending on labor. Although there are materials that are applied to long time as 

wood, which are reliable, we must always seek alternatives to improve construction methods. 

This work is intended to address about the importance of galvanized steel roof crating, 

comparing this material with wood, checking the constructive procedure, its cost benefit, the 

execution time, the resistance and its environmental viability, in order to demonstrate what 

type of product is best for this kind of engineering activity. 

 

Keywords: Galvanized steel, Roof, Wood, Engineering. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É notável que as transformações nas relações de mercado, elevam o índice de 

competitividade, e a busca pela excelência visando à economia e o impacto ambiental, entre 
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outros aspectos, tem definido novos parâmetros infundindo referenciais inovadores de 

competência nas empresas participantes do processo de produção na indústria da construção 

civil.  

Nota-se um aumento da competição entre os fornecedores de materiais de construção 

entre o aço e a madeira, tem ocorrido uma grande concorrência de mercado. Tem empresas 

que adotam a solução tradicional da madeira, que provoca danos ambientais, muitas vezes de 

difícil recuperação, pela procura sem limites de matéria-prima de qualidade, tendo como 

consequência a utilização de espécies pouco conhecidas no mercado, de baixa resistência e 

durabilidade, que possivelmente leva uma maior manutenção.  

Do ponto de vista econômico, devido a distância das florestas existentes e a redução 

da madeira, o custo desta matéria-prima tornou-se muito elevado. Porem sabendo que a 

madeira possui vários aspectos positivos há uma busca incessante por novas espécies para 

execução das estruturas. 

O aço vem tomando espaço na área de construções, por utilizar materiais 

industrializados, possibilitando uma redução de custos e um uso mais racional de materiais.  

É notável o grande crescimento do uso do engradamento em aço galvanizado, o que 

representa uma inovação principalmente considerando os casos de coberturas residenciais. 

Segundo a CBCA, os perfis de aço galvanizados formados a frio são cada vez mais 

viáveis para uso na construção civil, por causa da rapidez e economia exigidas pelo mercado.  

Essa estrutura pode ser eficientemente utilizada em galpões de pequeno e médio porte, 

coberturas, em casas populares e edifícios de pequeno porte. 

Segundo o portal da galvanização (2009), o que mais está se beneficiando e o meio 

ambiente por causa da durabilidade que o aço recebe quando aplicada a galvanização, por 

diminuir a necessidade de extração de recursos naturais e, também, por reduzir a necessidade 

de reparos e de troca desses materiais, restringindo ainda a geração de resíduos, com menores 

consumos de matérias primas naturais que estão cada vez mais escassos. 

A estrutura para telhados seja de aço ou de madeira, e um sistema de armação 

constituído de vigas e treliças, que do ponto de vista construtivos geralmente são 

denominadas tesouras, terças e ripas. Na estrutura de aço, também chamada de engradamento 

metálico, contém elementos denominados de perfis de aço galvanizado, parafusados entre si, 

usando parafusos galvanizados, para dar sustentação as telhas de cobertura de uma residência. 



 

 

Nas estruturas de madeira, também existem elementos de aço galvanizado, parafusos, 

pregos, e chapas também são usados para fazer a união das peças. 

A estrutura de engradamento em aço galvanizado, e viável para residências de 

pequeno e médio porte. Por ser um material resistente, que não empena, não cria rachaduras 

com o passar do tempo, e garante um perfeito alinhamento e resistência da estrutura mesmo 

sendo mais leve. O engradamento de aço galvanizado pode reduzir custo das fundações e 

alvenaria de uma residência, por ser mais leve que a estrutura de madeira. Imune a cupins, 

insetos e intempéries, agrega mais valor ao imóvel. Tem um ótimo aproveitamento em 

questão de sobras sendo totalmente reciclável. 

Além de ser mais fácil, rápido e pratico na hora de sua instalação e conferencia dos 

materiais, facilitada pela uniformidade dos mesmos. E adaptável a qualquer tipo de projeto e 

telhas e necessita de um menor número de operários na sua instalação. 

Este trabalho tem como proposta demonstrar a importância do engradamento do 

telhado com a utilização do aço galvanizado. Se faz necessário que os profissionais saibam 

como trabalhar com outros tipos de materiais. A inovação gera muitos benefícios na 

construção civil, como também pode proporcionar lucros e tempo construtivo, como será 

abordado no decorrer deste trabalho, comparando a aplicação da madeira, e do aço 

galvanizado em engradamento do telhado. 

Objetivos 
 

Avaliar a viabilidade técnica e ambiental de um engradamento de aço galvanizado 

como comparativo com a estrutura tradicional de madeira em um telhado residencial. 

 

Metodologia 
 

Paracatu esta localizada no noroeste de Minas Gerais. Segundo pesquisas efetuadas 

pelo o IBGE em 2014 a população estimada é de 90.294 habitantes. 

A marca da cidade é por estar bem próximo da capital federal Brasília-DF, além da 

BR-040 que atravessa a cidade.  

A estrutura do engradamento em aço galvanizado, pode ser instalado em residências 

em construção na cidade de Paracatu minas gerais, ou demais cidades. A cidade de Paracatu 

contempla as seguintes informações. Área da unidade territorial (km²) e de 8.229,592. 



 

 

População estimada em 2015 e de 91.027mil habitantes, com uma renda média igual a 

R$1.197 reais, atividades trabalhistas da cidade e mineração e à agricultura. (IBGE 2015) 

A estrutura de engradamento para telhado em aço galvanizado, pode ser instalada afim 

de avaliar sua agilidade construtiva, e facilidade de adaptação a qualquer projeto com menor 

número de pessoas para mão de obra. No momento de sua instalação. Poderá ser avaliado 

também a sua resistência as intempéries e durabilidade. 

 

Figura 4- Localização da cidade de Paracatu-mg. 

Fonte: Pereira, 2014. 

 

Resultados e Reflexões 

A utilidade da cobertura na construção civil 

 

Conforme citado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 

(1988), tem como definição de cobertura, a parte superior da construção que tem como 

objetivo proteger das ações do intemperismo. 

De acordo com Guerra et al. (2010), em relação a cobertura podemos destacar as principais 

funções, como estética e economia, pode dar mais conforto e estabilidade para o usuário, e 

serve principalmente de isolante acústico e térmico da edificação civil. 

A cobertura por obrigatoriedade (figura 1), deverá contém propriedades isolantes 

acústica e principalmente isolante térmico, assim consegue-se alta comodidade e 

conforto no interior das construções civis. A cobertura também tem a propriedade 

estética em prédios de menor tamanho, sendo muitas vezes a cobertura incorporada á 

arquitetura do local, ocupando um lugar de grande destaque (CARDÃO, 1981). 

 



 

 

 

Figura 1: Cobertura com uso de madeira. 

Fonte: Materiais e reformas, 2012. 

As coberturas necessariamente ditas, são elementos que servem para proteger o ser 

humano de quaisquer danos como chuvas, sereno, ventos muito fortes, calor, frio, entre 

outros. Basicamente foram criadas desde os primórdios, que usavam as cavernas como 

coberturas, para proteger de chuvas, e não ficarem expostos a animais. 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas e Técnicas (2008), a NBR 15575-5 

aumenta a funcionalidade de um sistema de cobertura, citando assim a importância da 

preservação da saúde dos usuários da construção civil, por intermédio da proteção contra a 

umidade e infiltração, e também da prevenção e proteção dos demais sistemas da edificação 

ou construção civil. Essa mesma norma também salienta sobre a influência da cobertura no 

conforto térmico e acústico no interior da construção. 

 

Explicações da cobertura 

Conforme mencionado por Reis; Souza (2007), variadas vezes os termos telhado e 

cobertura são utilizados como se fossem a mesma coisa, tanto na forma técnica como na 

linguagem leiga. 

De acordo com Moliterno (2010), o termo cobertura é utilizado quando se refere ao 

plano de vedação constituídos por telhas, chamando assim todo esse sistema de fechamento 

superior da construção civil de telhado. No entanto, salienta-se que, “[...] nem todo sistema de 

proteção superior de um edifício, obrigatoriamente, constitui-se num telhado como, por 

exemplo, lajes com espelho d’água, terraços e jardins suspensos”. Identifica-se coberturas que 



 

 

podem diferir de lajes planas e telhados, como coberturas tencionadas com membranas e 

cúpulas. 

De acordo com Cardoso et al. (2000), os significados utilizados no âmbito deste 

trabalho. 

a) Cobertura: Sistema com fechamento superior na edificação civil. 

b) Telhado: Constituído por diversas telhas que formam um único conjunto, estas 

podem ser de diversos materiais (concreto, aço, cobre, cerâmica, metálica, 

fibrocimento, barro, etc), sendo uma estrutura de suporte sobreposta com as telhas 

especificamente. 

c) Terraço: Cobertura parcial ou modo geral de ambientes habitáveis ou locais de 

acesso para o desenvolvimento de atividades. 

d) Cobertura com membrana: Membranas plásticas que são coberturas leves 

tensionadas, podendo ter ou não estrutura de suporte. 

e) Laje de cobertura: Responsável pelo fechamento superior da edificação civil, 

sendo impermeabilizada com declive pouco acentuado menor ou igual a 5% para 

que haja escorrimento superficial de água. 

f) Cascas: Elementos curvos e contínuos, pode ser composta de cúpulas e domos. 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas e Técnicas – ABNT- (2008), deve-se 

utilizar as seguintes descrições e definições para as partes que constituem uma estrutura do 

telhado, sendo descritas em partes ou como um todo. 

a) Estrutura de apoio ou principal: Tem a funcionalidade de distribuir e receber de 

forma adequada as cargas do telhado ao restante do edifício ou construção civil, 

sendo constituída quase sempre por tesouras, lajes, oitões, vigas e pontaletes. 

b) Trama ou estrutura secundária: Tendo a serventia de sustentação das telhas, sendo 

compostas por caibros, terças e ripas. 

c) Estrutura do Telhado: Formado pelas estruturas de apoio e a trama.  A 

nomenclatura adotada quanto aos elementos que compõe a cobertura do telhado 

estão na figura 2, deve-se destacar que também é aderida a denominação de oitão 

para empena. (BORGES, 2009). 

A figura 2 mostra de maneira bem clara a divisão do telhado: 

 



 

 

 

Figura 2: Designações dos elementos da cobertura de telhado. 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008. 

A figura acima demonstra cada item da cobertura de um telhado, facilitando assim, o 

entendimento de quem for trabalhar, ou estudar sobre esse tipo de produto da construção civil. 

 

Especificação da cobertura 

 

De acordo com o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (1998), além da 

divisão por material, há uma distinção entre a estrutura do telhado em contínua e 

descontínua. 

a) Contínua: Único elemento com alta resistência, contendo uma inclinação da 

cobertura, em grande parte constituído por uma laje. 

b) Descontínua: Sistema de sucessivas grelhas, e o espaçamento e a resistência está 

ligado diretamente, pois diminuem a medida que o nível aumenta. 

 

Madeira como elemento usual em coberturas 

 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada 

Mecanicamente (2004), a madeira é um dos materiais usados na obra civil que são mais 

antigos, devido a sua grande disponibilidade na natureza de quase todos os países. 

O setor agroflorestal tem o seu principal mercado no ramo das construções civis para 

os produtos derivados da madeira, portanto, os produtos que se destacam são os de 



 

 

acabamento, estruturas de telhados, pisos, esquadrias e molduras. No caso de construções de 

madeira e habitações a participação no país é insignificante comparado com países europeus 

ou norte-americanos. Esta limitação nas habitações em madeira, é devido a cultura brasileira e 

do conceito nacional que casas de madeira (figura 3) são de péssima qualidade. Por isso, usa-

se a madeira na construção civil como produto de acabamento. 

 

Figura 3: Casa de madeira. 

Fonte: Pré casas, 2013. 

 

A madeira é um produto muito comercializado em todo o mundo. Em países da 

Europa, ela é muito usual como elemento estrutural, já em nosso país, ela é usada de diversas 

formas, mas somente na região Sul, que tem um habito de visualizar muitas casas com esse 

material, pois é uma região mais fria, e tem uma boa aceitação. Nas outras regiões, esse 

elemento e usado de outras maneiras, conforme mostra seu emprego de acordo com a tabela 1. 

Tabela 1 – Consumo de madeira serrada amazônica pela construção civil no 
Estado de São Paulo em 2001 

Fonte: SOBRAL
 
et al., 2002 apud INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, (2003, p. 12) 

 



 

 

Conforme mencionado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 

Paulo (2003), destaca o uso concentrado nos serviços de acabamento, além de formas 

estruturais de concreto e atividades de telhado. Entretanto, o autor salienta que a tabela 1, que 

metade da madeira aproveitada na Amazônia é destinada a construção civil no estado de São 

Paulo em 2001 e principalmente utilizadas em estruturas de telhados. 

“A madeira utilizada na construção civil brasileira é oriunda de florestas tropicais, 

sendo de espécies nativas de pinho-do-paraná e peroba-rosa, são essas as espécies 

mais utilizadas e exploradas no país. Com o desmatamento e corte descontrolado das 

florestas, o uso de espécies nativas vem acontecendo uma gradual diminuição, pois, 

o seu uso está sendo substituído por espécie de reflorestamento, que são plantas 

exóticas oriundas de outros país, com rápido crescimento e troncos eretos, o que tem 

um melhor aproveitamento para o uso civil, como o eucalipto e o pinus” 

(INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2003). 

 

 Instalação dos materiais para telhado residencial 

 

Aço galvanizado 

 

Engradamento em aço galvanizado (figura 5) pode ser totalmente projetado nas 

fábricas. Assim, apenas a montagem ocorre no canteiro de obras.  

 

Figura 5: Aço galvanizado. 

Fonte: Ecoframer, 2012. 

 

Para a instalação deste tipo de material, é essencial que os perfis sejam padronizados, 

para melhor facilitar o processo construtivo. As estruturas provindas de caibros e vigas das 

coberturas devem conter o perfil bem rígido, para suportar o peso que estará sobre eles. Às 



 

 

terças e ripas são constituídas em perfil cartola, os parafusos são autobrocantes, e as chapas de 

ligação, e as demais peças são feitas com o aço galvanizado, assim, oferecendo uma boa 

resistência ao telhado. 

 

Madeira 

 

Já as coberturas de madeira (figura 6) geralmente são realizadas integralmente in loco, 

o que afeta a velocidade do trabalho. 

 

Figura 6: Madeira como suporte para telhado. 

Fonte: O autor. 

 

Para a instalação do telhado, o processo é um pouco mais lento, pois, as peças podem 

não vir no tamanho desejado, então é necessário adapta-las para caberem e atenderem os 

requisitos de um projeto. As peças aplicadas para instalação desse material são vigas de 6 x 

12cm ou 6 x 16cm, comprimento 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0m, Caibros: 5 x 6cm ou 5 x 7 (6 x 

8) cm, comprimento 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0m, ripas: 1,0 x 5,0cm; geralmente com 4,50m 

de comprimento e são vendidas por dúzia, chapas de ligação, cantoneira e peças 

complementares constituídas também de aço galvanizado e parafusos de aço. Para ser 

instalado de maneira satisfatória, as peças necessitam estar bem apoiadas, para isso, é 

necessário pregar peça por peça, o que ajuda na instalação, mas requer uma quantidade maior 

de tempo. 

 

Tempo de execução 

 

“Comparações mostram os benefícios do aço galvanizado (figura 7a e 7b) quanto ao 



 

 

tempo. Para se ter uma ideia, uma residência de cerca de 200 m² leva em torno de 10 

dias para ser coberta em madeira. Já o mesmo imóvel, quando recebe estrutura de 

aço, tem os serviços concluídos em três dias, gerando pouca sujeira, entulho e 

desperdício” (MACHADO, 2013). 

 

Figuras 7a e 7b: Aço galvanizado em telhado. 

Fonte: Ecoframe, 2012. fonte: Eternit, 2013. 

 

O aço se mostra um material com um tempo menor de execução, devido ao fato de 

suas peças já chegarem ao local com um tamanho padronizado, isso com certeza já contribui 

bastante, uma vez que, são encaixadas umas nas outras, depois são parafusadas, o que facilita 

muito no processo construtivo de um telhado, ganhando assim tempo. 

 

Leveza da estrutura 

 

 Outra questão importante é que uma estrutura de aço galvanizado pesa cerca de 2/3 a 

menos do que a de madeira. Essa leveza permite atenuar os problemas relacionados à 

construção em regiões de difícil acesso ou em terrenos de baixa resistência, reduzindo assim 

os custos decorrentes dessas restrições (ECOFRAME, 2016). 

 Para completar as vantagens, adquirir o aço é muito menos burocrático. Com total 

garantia de matéria prima direto das usinas, ele é liberado de forma mais simples para dar 

início à sua obra. 

Esse material é bem leve, e mesmo assim consegue suportar muitos esforços quando 

solicitado. Por isso, ele é indicado para os serviços de engenharia, pois, sua leveza ajuda a 

reduzir o peso total de uma edificação. 

 

Reparo da estrutura 

 



 

 

 O aço, diferente da madeira (figura 8), não sofre com as ações do tempo e o desgaste 

natural. Torções, empenamento e rachaduras? Pode esquecer. Zincado ou galvanizado, o 

material torna-se imune a tudo isso. 

 

Figura 8: Madeira precisando de reparo. 

Fonte: O autor. 

 

 A madeira quando é bem tratada consegue ficar muitos anos sem precisar de 

manutenção, mas quando não possui nenhum cuidado em seu processo construtivo, ela 

começa a empenar, possuir trincas, e necessita de ser trocada. 

 

Custo de cada material 

 

 A madeira (figura 9 a) pode ser a opção mais barata se considerarmos o gasto com 

material. Porém, a longo prazo, o engradamento de aço galvanizado (figura 9b) mostra mais 

benefícios para os clientes. A instalação, mais cara, resulta numa estrutura que não precisa de 

manutenção, poupando dinheiro no futuro. O material, mais resistente à umidade, ataque de 

insetos e afins, é também certificado, proporcionando tanto segurança ao cliente como 

garantia de melhor custo benefício graças à sua vida longa. 

 

Figuras 9a e 9b: Aço galvanizado e madeira. Fonte: O autor. 



 

 

 A estrutura em aço galvanizado a longo prazo se torna mais viável, porque ela 

praticamente não necessita de reparos. Porém, visando apenas o lado construtivo, sem analisar 

manutenção, a madeira é economicamente mais viável. 

 Na construção civil existem custos iniciais e custos finais. Os custos finais são 

verificados com um duração de tempo maior, ou seja, é um investimento a longo prazo. 

Entretanto, os custos mais rápidos, podem ser considerados iniciais, onde o proprietário não 

irá residir por muito tempo. 

 

Vantagens e desvantagens do aço galvanizado e da madeira 

 

 O aço galvanizado é um material que possui como vantagens o tempo de execução que 

é menor que o da madeira, o seu peso pode ser benéfico a uma edificação, reduz manutenção 

onde é aplicado, não fica sujeito a insetos, tais como os cupins. Entretanto, se não for cuidado 

de maneira preventiva, ele pode ficar sujeito a corrosão. 

 Por outro lado, a madeira possui uma resistência muito elevada, o que explica o seu 

uso em outros países do mundo. Ela também é um material bem durável, e fácil de ser 

encontrado em qualquer região, o que facilita sua aplicação na construção civil; o seu preço é 

basicamente viável. Porém, ela pode ficar exposta a insetos, é inflamável, podendo propagar 

fogo, e suas dimensões nem sempre atendem as exigências de projeto, levando assim, a 

alongar peças, para chegar ao tamanho desejado. 

  

Considerações Finais 

 

Conclui-se que o aço galvanizado possui um melhor custo a longo prazo, o seu tempo de 

execução é menor que o da madeira, algo que é muito desejado pelos profissionais da área da 

engenharia. E a sua resistência é satisfatória em engradamento para telhados residenciais. Por 

isso, o aço galvanizado é considerado melhor para engradamento de telhados.  
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RESUMO: O respectivo trabalho visou análise comparativa entre alvenaria com tijolos 

cerâmicos e solo-cimento com objetivo de testar a viabilidade do uso dos tijolos solo-cimento. 

A maior justificava para o estudo se caracteriza pelo conceito sustentável que gira em torno 

do método construtivo. Para se alcançar tal conclusão foram elaboradas estimativas de custos 

e prazos para obras com as alvenarias em questão, através de planilhas orçamentárias e 

cronogramas físico-financeiro. No intuito de conhecer o grau de informação dos profissionais 

envolvidos foram levantados questionamentos, para caracterizar a visão deles sobre as 

alvenarias em tese. Após análises conclui-se, que a alvenaria com tijolos solo-cimento é mais 

econômica e possui execução mais rápida, porém a barreira cultural motiva pelo 

desconhecimento do produto é fator que impede a comercialização em larga escala.  

 

Palavras-chave: Alvenaria, Tijolos Solo-Cimento, Tijolos Cerâmicos 

 

ABSTRACT: The respective work aimed at comparative analysis between masonry with 

ceramic bricks and soil-cement in order to test the feasibility of the use of the soil-cement 

bricks. The biggest justified for the study is characterized by sustainable concept that revolves 

around the constructive method. To reach this conclusion have been prepared cost estimates 

and timelines for works with the products in question, using budget spreadsheets and 

physical-financial schedules. In order to meet the level of information of the professionals 

involved have been raised questions, to characterize their vision about the masonry in theory. 

After analysis it is concluded that the soil-cement-brick masonry is more economical and has 

run faster, but the cultural barrier motivates by ignorance of the product is factor that prevents 

large-scale commercialization. 

 

Key words: Masonry, Soil-Cement Bricks, Ceramic Bricks. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A construção civil é um dos setores responsáveis por mais de 40% do consumo total 

de energia e aproximadamente 40% do lixo produzido mundialmente. Dentre estes 40% da 



 

 

energia consumida pela indústria da construção civil no mundo, aproximadamente 80% 

concentra-se no beneficiamento, produção e transporte de materiais, sendo eles geradores de 

emissões que provocam o aquecimento global, chuvas ácidas e poluição do ar, afirma 

Karpinski et al. (2009).  

Irrevogavelmente a construção civil possui grau significativo em impactos ambientais, 

desde a extração da matéria prima até deposição final das sobras e/ou perdas dos materiais da 

construção, devido a isso o setor sempre está em busca de inovações, métodos e materiais 

alternativos, desde o primórdio da construção até seu acabamento, com intuito de mitigar as 

ações que interveem negativamente no meio ambiente. Uma forma de mitigar essas ações sem 

colocar em risco o resultado final da construção é uso dos tijolos de solo-cimento em 

alvenarias, substituindo por tijolos convencionais geralmente cerâmicos. Essa substituição 

garante à obra a redução de resíduos, argamassas e concretos, além de dar celeridade à 

construção e diminuir a emissão de gás carbônico conforme afirma Mesquita (2013, apud 

Filho, 2013, p. 36).    

De acordo com Mesquita (2013, apud Filho, 2013, p. 38) o tijolo de solo-cimento 

também conhecido popularmente como “tijolo ecológico” se compõe geralmente por 90% de 

solo silte-arenoso e 10% de cimento com adições de água e aditivos, variando de acordo com 

a necessidade de atendimento das exigências de qualidade, onde são fabricados em prensas 

hidráulicas, não necessitando de queima no seu processo de cura, segundo o autor essa é uma 

das grandes vantagens pois é curado a frio, ou seja, não necessita de queima, como é o caso da 

alvenaria com tijolos cerâmicos, sendo assim há uma redução brutal na emissão de gás 

carbônico, proveniente da queima da madeira  para a cura dos tijolos cerâmicos 

convencionais. 

O desenvolvimento da indústria da construção civil tende se aprimorar ainda mais com 

o decorrer dos tempos, porém existe a necessidade de repensar conceitos e métodos onde os 

quais não percam suas características para atendimento técnico assimilando-se com conceito 

de desenvolvimento de sustentável. 

 

Objetivos 

 



 

 

Objetivo Geral 

 

Testar a viabilidade do uso da alvenaria com tijolos solo-cimento no mercado da 

construção civil paracatuense, comparando-a com alvenaria de vedação com tijolos 

cerâmicos. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Analisar o grau de informação dos profissionais envolvidos na construção civil sobre a 

alvenaria com tijolos solo-cimento; 

 Levantar estimativas de custos da alvenaria de tijolos solo-cimento e cerâmico; 

 Analisar o prazo de execução em cada método construtivo; 

 

Metodologia 

 

Para alcançar os objetivos definidos foram traçados alguns passos. Para o passo inicial 

realizou-se entrevistas, sendo 30 delas com profissionais técnicos (engenheiros e técnicos), 40 

profissionais envolvidos na mão-de-obra direta (encarregados, mestres e pedreiros) e 15 

comerciantes do setor da construção civil com objetivo de analisar o grau de informação dos 

profissionais e comerciantes envolvidos na área, sobre o tijolo solo-cimento. Foram abordadas 

informações referentes as alvenarias como: tipo de alvenaria adota nas construções, foco do 

projeto, custos, prazo de execução, grau técnico de execução, impacto ambiental, 

popularização dos tijolos solo-cimento, oferta e procura do tijolo solo-cimento e viabilidade 

do tijolo solo-cimento. O questionário para os profissionais técnicos teve 12 perguntas, para 

os envolvidos na mão-de-obra direta foram 14 e por fim os comerciantes com 5 perguntas, 

todas elas em múltipla escolha e campo para observações. Após a coleta das informações, 

foram realizadas análises e montado gráficos para explicitar os dados. 

Para se definir o custo final da construção com utilização das alvenarias em estudo, 

fez-se necessário o planejamento por completo de duas obras, um para cada tipo de alvenaria. 



 

 

Afim de realizar o comparativo, definiu um modelo padrão de casa com aproximadamente 23 

metros quadrados para ambas as obras, dividida em três cômodos: sala, cozinha e banheiro. 

Por se tratar de comparativo manteve-se as mesmas características para os dois modelos de 

obra. 

No planejamento das obras foram confeccionados os projetos arquitetônicos e 

complementares (estrutural, elétrico, hidrossanitários), e no caso da alvenaria em solo-

cimento foram necessários layouts complementares denominados de plantas moduladas 

(baldrame, primeira fiada, grautes e aberturas, independência das paredes). Complementando 

as informações dos projetos foram elaborados os respectivos memoriais descritivos para 

maior compreensão do objetivo final de cada obra. 

Após o término dos projetos e memoriais descritivos, foram elaboradas planilhas de 

custos e cronogramas físico-financeiro para determinar os custos finais e prazos de execução 

para as obras em questão. 

 

Resultados e Reflexões 

 

Análise e Interpretação dos Dados Coletados   

 

De acordo com a figura 1 aproximadamente 83% da alvenaria utilizada na construção 

civil no mercado paracatuense é com uso dos tijolos cerâmicos. Isso é percebido claramente 

ao se percorrer na cidade, onde a grande maioria das obras em andamento, tem como material 

constituinte da alvenaria, os tijolos cerâmicos.  
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Figura 1 – Alvenaria mais utilizada no mercado da construção civil em Paracatu/MG. 

Fonte: O autor. 
 



 

 

Quando perguntados sobre o conhecimento da alvenaria com tijolos solo-cimento dos 

70 entrevistados, 37 deles, representando aproximadamente 53%, não conheciam o método 

construtivo, conforme apresenta a figura 2. Observou-se que o conhecimento sobre a técnica 

com uso dos tijolos solo-cimento é apenas superficial, desconhecendo por grande parte dos 

entrevistados, os verdadeiros benefícios oferecidos pelo uso da técnica construtiva com tijolos 

solo-cimento. Conforme afirma Firmino (2015), além de propiciar uma economia em até 50% 

nos custos se comparado ao sistema construtivo convencional, a construção com uso do tijolo 

solo-cimento possui características benéficas ao meio ambiente.  
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Figura 2 – Conhecimento sobre alvenaria com uso do tijolo solo-cimento. 

Fonte: O autor. 

 

Conforme informa a figura 3, ao realizarem seus projetos, cerca de 47% dos 

profissionais optam pelo o uso dos tijolos cerâmicos. Notou-se que os profissionais técnicos 

no mercado de Paracatu/MG, na maioria das elaborações dos projetos não sugerem aos 

clientes alternativas construtivas, mantém frequentemente a adoção dos métodos 

convencionais, aliado a cultura dos próprios clientes. O maior receio dos profissionais e 

também dos clientes que não conhecem a fundo o tijolo solo-cimento é o atendimento sobre a 

capacidade técnica do produto. 
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Figura 3 - Alvenarias mais indicadas nos seus projetos. Fonte: O autor. 



 

 

A figura 4 mostra que 60% dos profissionais buscam o equilíbrio entre os objetivos 

apresentados. Reparou-se que a preocupação dos profissionais em aliar economia, 

sustentabilidade e menor prazo de execução é relevante, porém falta a eles buscar e aplicar de 

forma mais veemente os métodos alternativos e eficazes existentes. 

 

Figura 4 – Objetivo principal ao elaborar os projetos. 

Fonte: O autor. 

 

 

 Segundo as informações da figura 5, aproximadamente 64% dos profissionais 

conceituam de forma teórica, a alvenaria com solo-cimento mais econômica que a alvenaria 

com uso de tijolos cerâmicos. Observou-se que mesmo sem conhecimento prático dos 

profissionais abordados, após uma pequena conceituação sobre o método construtivo, fica 

perceptível os benefícios econômicos, técnicos e sustentáveis dos tijolos solo-cimento.  
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Figura 5 - Alvenaria com tijolos solo-cimento é mais econômica que a alvenaria com tijolos cerâmicos. 

Fonte: O autor. 



 

 

Como visto na figura 6, aproximadamente 67% dos profissionais afirmam que 

teoricamente a alvenaria com tijolos de solo-cimento possui prazo de execução menor, se 

comparado com alvenaria com uso de tijolos cerâmicos, o que confirma a colocação de 

Rezende (2013) onde considera que a obra executada em alvenaria com tijolos solo-cimento 

reduziria-se significamente o tempo final da execução.  

 

Figura 6 - Alvenaria com tijolos solo-cimento possui menor prazo de execução se comparada com 

alvenaria de tijolos cerâmicos. 

Fonte: O autor. 

 

 Embasados na prática vivenciada e/ou no conhecimento teórico do sistema construtivo 

da alvenaria com tijolos solo-cimento, conforme apresenta a figura 7, o nível de dificuldade 

construtiva de acordo com 80% dos entrevistados é intermediário. Por serem auto ajustáveis e 

autotravantes propiciam um encaixe perfeito entre as peças, facilitando a estruturação da obra 

e as instalações elétricas e hidráulicas, dispensando a mão de obra especializada, conforme 

afirma Firmino (2015).  

 

 

Figura 7 – Nível de dificuldade construtiva para alvenaria com tijolos solo-cimento. 

Fonte: O autor. 



 

 

 Conforme apresenta a figura 8, o nível de dificuldade construtiva para alvenaria com 

uso dos tijolos cerâmicos, de acordo com aproximadamente 87% dos entrevistados é 

intermediário. 

 

Figura 8 - Nível de dificuldade construtiva para alvenaria com tijolos cerâmicos. 

Fonte: O autor. 

 

 A maior dificuldade, de acordo com a figura 9, para popularização dos tijolos solo-

cimento segundo 50% dos entrevistados é a falta de conhecimento do método e seus 

benefícios. De acordo com Firmino (2015) a maior barreira que este produto encontra para 

sua utilização em maior escala no mercado é a resistência cultural motiva pelo 

desconhecimento. 

 

Figura 9 – Fatores que dificultam a popularização do tijolo solo-cimento. 

Fonte: O autor. 

 

 No quesito sustentável segundo cerca de 94% dos profissionais como visto na figura 

10, levando em consideração uma visão geral dos tijolos em estudo, desde a extração e a 

disposição final dos resíduos, considera-se o tijolo solo-cimento com menor grau de impacto. 

Conforme justificado por Firmino (2015) a utilização do tijolo solo-cimento evita: 



 

 

 À exploração de jazidas de argila que causa degradações diretas ao meio ambiente, 

permitem o uso de resíduos e passivos ambientais resultantes de atividades variadas 

em sua composição, a técnica construtiva moderna e eficiente reduz drasticamente o 

desperdício de recursos e a geração de resíduos, não necessitam de fornos ou outros 

meios de queima reduzindo a emissão de gases poluentes na atmosfera. 

 

 

Figura 10 – Impacto ambiental do tijolo solo-cimento em relação ao cerâmico. 

Fonte: O autor. 

 

A falta de procura dos tijolos solo-cimento conforme informa a figura 11, é 

responsável por cerca de 87% da inviabilização da venda dos tijolos solo-cimento no mercado 

paracatuense. O papel de apresentar a sociedade soluções ecoeficientes nos diversos setores 

da engenharia cabe aos técnicos da área, se profissionais não conhecerem de forma 

aprofundada a viabilidade dos novos métodos e apresentarem à sociedade, dificilmente a 

construção civil interiorizada acompanhara a evolução do setor, ficando assim presa a cultura 

conservacionista dos profissionais, pois são eles os formadores técnicos de opinião devido a 

habilitação técnica atribuída, tornando mais difícil a comercialização do tijolo solo-cimento. 

 

Figura 11 – Fatores que tornam inviável a comercialização do tijolo solo-cimento. 

Fonte: O autor. 



 

 

 A figura 12 mostra que aproximadamente 94% dos comércios da construção de 

Paracatu/MG desconhecem sobre isenção ou incentivo do governo sobre a comercialização 

dos tijolos solo-cimento, ou nunca procuraram se inteirar. Por ser tratar de produto e 

processos inovadores e sustentáveis, a administração pública deveria aderir à incentivos 

fiscais e acesso à linhas de crédito específicas para estimular a produção e utilização dos 

sistemas ecoeficientes, assim como empregar projetos com as tecnologias inovadoras e 

sustentáveis em obras de interesse público. 

 

Figura 12 – Existência de incentivo do governo para comercialização do tijolo solo-cimento. 

Fonte: O autor. 

 

Custos e Prazos das Alvenarias em Estudo 

  

Após análises dos projetos e memoriais descritivos obteve-se a planilha orçamentária 

para construção com a utilização de alvenaria com tijolos cerâmicos. O valor total da 

construção com a respectiva alvenaria totalizou em R$ 43.852,63. O cronograma físico-

financeiro, estipulou um prazo para execução de 90 dias para obra com tijolos cerâmicos 

como material na alvenaria. 

 Após composição de custos através de planilha orçamentária, alcançou o valor de R$ 

33.871,51 para a construção de edificação com uso de alvenaria com tijolos solo-cimento. O 

prazo para execução da obra com tijolos solo-cimento depois de analises sistêmicas foi 

calculada para ser finalizada em 60 dias. 

 Baseado nos dados da figura 13 observou-se a variação entre custos e prazos das 

construções estudadas, a qual foi identicado que as obras com uso dos tijolos solo-cimento 



 

 

são mais econômicas e com execução mais rápida quando comparada à execução de obras 

com alvenaria convencional. Conforme afirma Rezende (2013): 

A redução está ligada diretamente a exclusão de vigas e pilares, pois o método 

apresenta furos que permite a utilização de vergalhões e concreto no interior dos 

tijolos, outro fator a ser considerada é que o sistema conta com produto que é 

montado através de encaixe de peça autotravantes que são assentadas com cola, 

excluindo o uso de argamassa de assentamento. 

Solo Cimento x Cerâmico Custo (R$) Prazo de Execução

Alvenaria com Tijolos Solo-Cimento R$ 33.871,51 60 dias

Alvenaria com Tijolos Cerâmicos R$ 43.852,63 90 dias  

Figura 13 – Comparativo tijolos cerâmicos x solo-cimento. 
Fonte: O autor. 

 

Outro ponto relevante a ser considerado é em relação ao revestimento, sendo que na 

alvenaria com uso de tijolos solo-cimento não se faz necessário, pois conta com superfície 

regular e esteticamente satisfatória, garantindo acabamento final das paredes internas e 

externas, as quais devem ser devidamente impermeabilizadas. Umas das principais 

características da alvenaria com tijolos solo-cimento é a não necessidade do revestimento, 

mas caso seja critério do cliente o revestimento, a construção poderá ser revestida 

normalmente. A regularidade resultante das paredes facilita ainda mais o revestimento, onde 

uma pequena camada de reboco com aproximadamente 1 cm e capaz de atender o cobrimento 

necessário do revestimento, onde não se faz o uso do chapisco e emboço, pois o tijolo tem em 

sua composição o cimento e sua superfície favorece a aderência. Nas partes internas das 

edificações não molhadas pode-se revestir com gesso minimizando ainda mais os custos. 

 

Considerações Finais 

 

Em virtude dos fatos levantados e analisados nota-se que os profissionais e empresas 

envolvidos na construção civil do município de Paracatu/MG reconhecem a necessidade do 

avanço na execução das alvenarias, porém a falta do real conhecimento dos fatores positivos 

da alvenaria com tijolos solo-cimento aliados com a cultura conservacionista dos métodos 

construtivos dos clientes e principalmente dos próprios profissionais são os maiores 

empecilhos para a viabilização da respectiva alvenaria. 



 

 

Conforme valores estimados conclui-se que a alvenaria com uso de tijolos solo-

cimento é aproximadamente 23% mais econômica quando comparada com a alvenaria de 

tijolos cerâmicos. 

De acordo com os cronogramas físico-financeiro elaborados, a execução da obra com 

tijolos solo-cimento é aproximadamente 34% mais rápida se confrontada com obra utilizando 

alvenaria com tijolos cerâmicos. 
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RESUMO: Água é considerada como um dos recursos mais importantes para a manutenção 

da vida, contudo é sabido que este é um recurso limitado, principalmente no que tange à 

forma propícia ao consumo humano. Sendo, portanto necessária à implementação de ações e 

estratégias de conservação e preservação dos recursos hídricos, que priorizem o 

desenvolvimento de tecnologias que visam o reaproveitamento da água tratada e 

disponibilizada ao consumo humano. Dessa forma, os projetos de engenharia voltados para o 

dimensionamento ou redimensionamento de reuso de águas residuárias e pluviais com baixo 

custo de instalação passam a ter papel fundamental no processo de conservação dos corpos 

d´águas. Neste sentido, o presente trabalho busca desenvolver um estudo sobre as etapas 

necessárias para o dimensionamento de um sistema conjunto para reaproveitamento de águas 

residuárias e pluviais, para implantação em residências. 

  

Palavras-chave: Água servida, água Pluvial, dimensionamento, reaproveitamento 

 

ABSTRACT: Water is considered as one of the most important resources for the 

maintenance of life, however it is known that this is a limited resource, especially regarding a 

favorable manner for human consumption. It is necessary to the implementation of actions 

and conservation and preservation strategies of water resources, which prioritizes the 

development of technologies aimed at the reuse of treated water available for human 

consumption. Thus, the engineering projects for scaling or resizing reuse of wastewater and 

rainwater with low installation cost is replaced key role in the conservation process of our 

water resources. In this sense, this paper seeks to develop a study on the steps required for the 

design of a collection system for reuse of wastewater and rainwater, for deployment in already 

established homes. 

 

Keywords: served water, rain water, design, reuse or reutilization. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas a água, um recurso natural de extrema importância para a 

sobrevivência humana, vem se apresentando cada vez mais escasso principalmente em função 

da seca dos mananciais, da poluição e do aquecimento global. A falta deste recurso poderá 
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trazer consequências com dimensões globais que poderão alterar ou mesmo fazer com que 

não seja possível sustentar a vida humana em nosso planeta.  

Essa situação tende a se agravar se considerarmos que a taxa de crescimento 

populacional, de aproximadamente 80 milhões de pessoas por ano, gerará uma demanda de 

água potável de 64 bilhões de metros cúbicos, conforme apontam os estudos da ONU - 

Organização das Nações Unidas. Essa previsão no aumento do consumo dos recursos 

hídricos, o constante desperdício e o uso de forma inadequada são aspectos que poderão fazer 

aumentar a escassez de água potável no planeta terra (TOMAZ, 2003, p.25).  

A importância da água para a existência humana é retratada por Líbano, segundo o 

autor:  

 

A água ocupa aproximadamente 75% da superfície da terra e é o constituinte 

inorgânico mais abundante na matéria viva, integrando aproximadamente dois terços 

do corpo humano e atingindo até 98% em certos animais aquáticos, legumes, frutas 

e verduras (LÍBANO, 2005, P. 26).  

 

No Brasil, apesar de ser o país com o maior volume de água doce disponível, 

concentrando cerca de 12% do que é encontrado no planeta, conforme dados em FAO 

(Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), o país sofre com a 

desigualdade na distribuição de água em seu território, o que evidencia a necessidade de se 

desenvolver ações e estratégias de preservação e adequação no consumo deste recurso. 

Segundo estudos realizados pelo Instituto Internacional de Pesquisa de Política Alimentar – 

IFRPRI (2016), até o ano de 2050 aproximadamente metade das pessoas estarão em situação 

de falta de água para as suas necessidades diárias de consumo. 

Cabe destacar também que, a escassez de água além de afetar o consumo humano, 

provoca transtornos para a safra agrícola e para o setor de produção industrial, o que gera 

problemas de ordem econômica, uma vez que, água e crescimento econômico caminham 

juntos. De acordo com TOMAZ (2003), é importante que a sociedade se conscientize sobre a 

necessidade de intervenções que promovam a economia deste recurso vital que é a água, em 

especial de suas fontes primárias (nascentes e aquíferos). Desse modo, é fundamental a 

realização de ações governamentais que fomentem a racionalização de tal recurso de maneira 

sustentável.  

No entanto, como no Brasil não existem normas específicas sobre a construção de 

equipamentos de reuso de água é preciso estudar projetos que contemplem tais aspectos, de 



 

 

maneira que atendam normas correlatas à construção civil e ambiental para o uso de águas 

não potáveis (BRANCO, 2003, p.32).  

Diante do que foi exposto, torna-se claro que os projetos de arquitetura e engenharia 

precisam apresentar adequações visando o reaproveitamento do maior volume de água 

residuária de maneira eficiente e com baixo custo de instalação, tanto para as construções 

futuras como para as edificações já existentes. Neste contexto, é importante que os 

responsáveis e representantes pela construção civil no país considerem no processo de 

concepção de seus projetos, aspectos relacionados à economia de água e controle da água 

potável, e que, priorizem equipamentos que permitam o reuso de águas residuárias e pluvial, 

de maneira que a água potável seja preservada e utilizada apenas onde realmente precise de 

potabilidade.  

Nesse sentido, o artigo propõe desenvolver uma alternativa para edificações familiares 

já consolidadas e que precisam se adaptar a realidade em que vivemos de estresse hídrico, 

sendo o engenheiro civil profissional crucial na elaboração de proposta de dimensionamento e 

adequação de tal sistema de reuso integrado, permitindo assim uma discursão sobre os 

benefícios deste sistema de aproveitamento. 

 

Objetivos Gerais 

 

 Analisar se um sistema conjunto de aproveitamento das águas pluviais e 

residuárias em uma edificação familiar promove a redução no consumo de água potável 

disponibilizado pela concessionária de abastecimento de água; 

 Avaliar o custo/benefício de um sistema conjunto de aproveitamento de água 

residuária e pluvial em uma unidade familiar; 

 Verificar a viabilidade econômica e técnica na utilização de materiais alternativos 

na construção  do sistema de aproveitamento de água. 

Metodologia  

 

Utilizado um método de pesquisa fundamentalmente descritiva e a partir de um estudo 

e diagnóstico feito in loco foi elaborado um projeto básico de sistema de reuso de água 

residuária e pluvial em uma residência familiar localizada no município de Paracatu- MG, 

cidade do noroeste de Minas Gerais, cujo clima característico é semiárido, com pluviosidade 



 

 

maior na estação do verão, a média anual de 1305 mm de chuva e a temperatura média de é 

23.1 ºC, conforme dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2015). 

Para exemplificar melhor, o local em estudo é um terreno de 352 m² com duas 

edificações, construções com aproximadamente 30 anos, a primeira edificação tem 184 m² de 

área construída e está localizada na parte frontal do terreno. A outra edificação, onde se 

propõe que seja implementado o sistema de reuso de água proposto no presente estudo está 

localizada aos fundos do terreno e tem 44 m² de área construída, trata-se de uma unidade 

familiar composta por 05 pessoas: 04 (quatro) adultos e 01 (um) adolescente, a renda familiar 

é de aproximadamente de R$ 1008,30 (mil e oito reais e trinta centavos).  

É importante esclarecer que a edificação em estudo não possui planta baixa ou 

qualquer projeto hidro sanitário, portanto, foi necessária uma análise individual do sistema de 

descarte de água residuária, de forma que o levantamento esquemático possibilitou verificar o 

caminho percorrido pela água residuária e de águas de esgotamento sanitário até o sistema de 

coleta pública, conforme figura 01. 

 

Figura 01 – Ponto de coleta de água residuária. Fonte: O autor 

 

Para elaboração do projeto de dimensionamento é necessário realizar o levantamento 

das seguintes informações:  

 Identificação da distribuição de água potável de acordo com o consumo 

residencial; 

 Análise do índice pluviométrico da região e local adequado para captação da água 

pluvial; 

 Pesquisa sobre a legislação referente à captação de água pluvial e tratamento de 

água residuária;  

Local a ser instalada a calha 

de captação de água pluvial. 

Dimensionamentos: 

Comprimento: 12 metros 

Largura: 03 metros 

Telhado de uma água. 

 

Ponto destinado á 

implantação do 

sistema 



 

 

 Cálculo referente à quantidade e valores do material a ser utilizado na instalação 

do sistema para o processo de dimensionamento do sistema de reuso; 

 Elaboração de projeto em programa computacional (sketchup) de detalhamento do 

processo construtivo em AutoCAD; 

 Realizar um levantamento de custo básico para implantação do sistema, prazo de 

retorno do capital e produção de dados tabelas de resultados. 

 

A partir do levantamento destas informações o processo de dimensionamento seguirá 

05(cinco) etapas distintas conforme detalhado a seguir:  

 

A. Dimensionamento do sistema de filtragem; 

B. Dimensionamento de reservatório de passagem; 

C. Dimensionamento de caixa de armazenamento inferior e superior;  

D. Definição de bomba elevatória; 

E. Elaboração de modelo do dimensionamento. 

 

A. Dimensionamento do sistema de filtragem 

 

O dimensionamento do sistema de filtragem precisa considerar a capacidade total de 

captação de águas pluviais e residuárias com o objetivo de manter a qualidade necessária ao 

reaproveitamento da água, sendo que o material utilizado para construção foi uma bombona 

plástica com capacidade de 100 litros. Em geral, este sistema de filtragem é composto por 

camadas de matérias (areia lavada, brita e pedregulho) para retenção de partículas que surgem 

após a utilização da água potável em uma residência em seu processo normal de consumo 

conforme figura 03 a. 

Para analisar e verificar os cálculos de dimensionamento do filtro foi produzido um 

modelo de filtro conforme a figura 03b, obedecendo aos critérios de dimensionamentos 

encontrados em literatura pertinentes a este tema para teste operacional do sistema, sendo que 

o filtro deve conter uma proporção adequada de areia lavada, brita 0 (zero) e brita grossa além 

de carvão ativado. Ressaltado que as etapas de captação são retratadas no trabalho de Tomaz 

(2013), figura 04 que o mesmo pontua: 

 



 

 

É considerada água de reuso aquela água residuária encontrada dentro dos padrões 

exigidos para sua utilização nas modalidades pretendidas, ou seja, o reuso de água 

consiste no reaproveitamento de determinada água que foi insumo ao 

desenvolvimento de uma atividade humana. Este reaproveitamento ocorre a partir da 

transformação da água residuária gerada em determinada atividade em água de 

reuso. Esta transformação ocorre mediante tratamento. Segundo bases científicas, a 

reutilização pode ser direta ou indireta, decorrente de ações planejadas ou não. 

(TOMAZ, 2013 p. 42) 

 

 

Figura 03 – (a) Modelo de sistema de Filtragem da EMATER-MG, (b) modelo teste desenvolvido pelo autor. 

Fonte: EMATER-MG, 2014; autor. 

 

 

Figura 04 – Etapas captação de água. 

Fonte: TOMAZ, 2013. 

 

B. Dimensionamento de reservatório de passagem 

 

O processo de dimensionamento e detalhamento do sistema de passagem, também 

denominado de By Pass é utilizado para que o filtro não trabalhe o tempo todo com carga 

máxima sem uma reserva de material, o que torna o sistema mais eficiente, e assim, conseguir 

utilizar tanto as águas provenientes do consumo residencial como ás águas pluviais. De 

maneira que, este sistema permita que o excesso de água residuária e pluvial, produzidos 

sejam direcionados para o descarte adequado, visto que o sistema prevê destinação adequada 

para o volume excedente propõe-se que seja utilizado bombona plástica com capacidade de 

B A 



 

 

200 litros por ser um material disponível no mercado e de fácil trabalhabilidade conforme 

modelo figura 05. 

 

 

Figura 05 – Bombona plástica 200 litros. 

Fonte: HTTP://www.clasf.com.br/q/bombona-200-litros/ 

 

C. Dimensionamento de caixa de armazenamento inferior e superior 

 

Na etapa de dimensionamento dos reservatórios de armazenamento inferior e superior, 

o processo de cálculo deve considerar a capacidade total produzida pelo sistema, mantendo o 

maior reservatório no solo, para que haja uma economia na estrutura de apoio da caixa 

elevada. Para alcançar tal objetivo deve ser utilizada caixa de fibrocimento ou caixa de 

polietileno por serem materiais disponíveis no mercado a preços relativamente baixos. 

 

D. Definição de bomba elevatória 

 

Para operação deste sistema é indicado que se utilize bombas submersas em função do 

baixo custo e por trabalhar totalmente submersa no fluído que se pretende bombear, ou seja, a 

força de elevação vai ser bastante significativa já que não dependerá da pressão que o ar 

externo exerce tornando seu uso mais pratico, ao contrário de outros equipamentos 

convencionais. 

Elaboração de modelo do dimensionamento 

 

Na etapa final relacionada ao dimensionamento do sistema conjunto de águas 

residuárias e pluviais foi elaborado um conjunto de desenhos em Sketchup (apêndice) com o 

objetivo de apresentar didaticamente os principais pontos a serem considerados na 

implantação do sistema e assim permitindo adequações para que sejam instaladas em outras 

residências.  



 

 

Deve-se resaltar que as etapas anteriores estão relacionadas aos principais pontos de 

dimensionamento em um sistema de reuso de águas pluviais e residuárias, sobretudo outros 

pontos devem ser considerados como custos, calhas, condutores, sistema elétrico e 

detalhamento do projeto em programa computacional para a sua efetiva instalação. 

 

Levantamento de custo básico para implantação do sistema e prazo de retorno do 

capital (subtítulo) 

 

Visando avaliar o melhor custo / benefício do sistema proposto é necessário verificar o 

valor da mão de obra e o material necessários para instalação do sistema para que se possa 

calcular o retorno do capital investido e o quanto o sistema contribuirá na diminuição do 

consumo de água potável da residência. Para atender esta etapa é preciso criar um formulário 

próprio para coleta dos dados cujas informações servirão para elaborar uma planilha de custo 

detalhada o que viabilizará uma melhor análise sobre o retorno de investimento do 

equipamento. 

Ressaltando que neste trabalho não foram feitos estudos relacionados a diminuição no 

impacto ambiental referente ao reaproveitamento da água inicialmente descartadas no sistema 

de tratamento de esgoto ou mesmo águas provenientes das chuvas que são coletadas pelo 

sistema de drenagem da cidade. No entanto, deve-se observar que a água potável que entra no 

sistema da residência levará mais tempo de descarte, ou seja, em função do reuso haverá uma 

diminuição no volume de esgoto gerado o que promoverá um tempo maior para devolução de 

águas cinza no sistema de esgotamento sanitário, consequentemente haverá uma diminuição 

nos custos do município com este tipo de tratamento, contudo tais cálculos não fazem parte 

integrante do estudo em questão. 

A partir da concretização das etapas apresentadas anteriormente observou-se a 

necessidade de uma releitura de todos os processos, como por exemplo: análise de fotos, 

adequação de custo, avaliação da construção de tabelas, gráficos e quadros, com o intuito de 

verificar os resultados para que fosse possível realizar uma analise e reflexão de todas as 

etapas de dimensionamento. 

 

 

 



 

 

Cálculos gerais: 

 

Além dos cálculos necessários para os principais itens do sistema de reuso de água 

conjugado citados anteriormente, também foram desenvolvidos cálculos para a montagem 

total do conjunto, sendo que para o desenvolvimento destes cálculos observa-se: 

 Dimensionamento de calha e condutores: 

As calhas e condutores verticais seguiram especificações da NBR 10844/89, 

observando o cálculo da vazão que a calha deverá suportar, sendo que a declividade mínima 

da calha será de 0,5% e seu material de chapas galvanizadas já disponíveis no comércio da 

região. 

Após medições do telhado que receberá a calha foi utilizado para o dimensionamento 

à equação de Manning: 

 

 

 

 

 

 

 Tubulação 

As tubulações utilizadas no sistema seguiram a figura 06, que específico diâmetro e 

material. 

 

Sistema 

 

Descrição Material 
Diâmetro 

(mm) 

Condutores verticais (águas 

pluviais) 

Tubo PVC, rígido 100 

“T” PVC, rígido 100 

Curva 90º PVC, rígido 100 

Reservatório By Pass 

Tubo PVC, rígido 100 

“T” PVC, rígido 100 

Curva 90º PVC, rígido 100 

Reservatório de filtragem Registro PVC, rígido ¾ de 

Equação Manning       

 

 

 

 

Onde: 

Q = vazão (l/min.)  

A = seção molhada (m2)  

RH = raio hidráulico (m)  

I = declividade (m/m) 



 

 

polegada 

Tubo PVC, rígido 40 

“T” PVC, rígido 40 

Curva 90º PVC, rígido 40 

Coleta maquina de lavar Mangueira PVC, flexível ½ polegada 

Reservatório primário (inferior) 

Registro PVC, rígido 
¾ de 

polegada 

Canos PVC, rígido 
¾ de 

polegada 

Reservatório primário 

(superior) 

Registro PVC, rígido 
¾ de 

polegada 

Canos PVC, rígido 
¾ de 

polegada 

Figura 06 – Dimensionamento de tubulações 

Fonte: o Autor 

 

 Sistema elétrico  

 

Para que o sistema opere de forma autônoma é necessário calcular o dimensionamento 

do sistema elétrico incluindo os devidos dispositivos de seguranças, a fim de que a abertura e 

fechamento da bomba de abastecimento entre a caixa inferior e superior ocorra de maneira 

automatizada, conforme exemplificado na tabela de materiais apresentados na figura 07. 

Sistema Especificação 

Sensor de nível Modelo LA16M-40 

Adaptador M16 x 25 Modelo PVC M16 x 25 

Mini contator auxiliar Weg CE07 110 v 

Bomba submersa 
Modelos adequados para a altura manométrica do 

projeto a ser instalado. 

Disjuntor Termomagnético  

Outros 
Materiais diversos para finalização de instalação 

(fios, fitas isolantes etc.). 

Figura 07 – Dimensionamento sistema elétrico. Fonte: o Autor 



 

 

É importante garantir o abastecimento de água através da automatização de níveis dos 

reservatórios, o que garantirá uma maior eficiência do sistema. No entanto, a automatização 

irá elevar o custo do projeto. (Figura 08)  

 

 

Figura 08 – Esquematização de sistema automatizado 

Fonte: http78s://www.icos.com.br/FolhetosTecnicos/ControleNivelReusoAgua/ 

 

 Projeto AutoCAD  

 

Ao concluir todas as etapas apresentadas anteriormente é importante também 

desenvolver um desenho detalhado em AutoCAD ou programa similar para facilitar a 

construção e instalação do sistema proposto na residência. Incluindo neste processo a 

verificação em campo dos resultados pretendidos, como o dimensionamento do sistema e os 

custos necessários a sua instalação que deverão ser apresentados aos proprietários, por meio 

de planilha de materiais e custos necessários para a instalação do sistema de reuso. 

 

Resultados e Reflexões 

 

Com o resultado da análise de todo o processo e avaliação da coleta de dados, 

incluindo o estudo em campo e a execução do projeto executivo do sistema conjunto de reuso 

de águas residuárias e pluviais foi possível avaliar a viabilidade e eficiência do projeto.  

O primeiro ponto a ser verificado é o consumo mensal de água (m³) da residência 

utilizada para estudos (figura 09) considerando os principais pontos de consumo da edificação 

(figura 10). 



 

 

  

Figura 09 – Consumo mensal último 12 meses. Figura 10 – Consumo por equipamento. 

Fonte: O autor. Fonte: O autor 

 

Com base nos dados apresentados anteriormente verificou-se que o maior consumo de 

água na residência em análise concentra-se na utilização do banheiro (37%) somado a água 

proveniente da utilização da máquina de lavar roupa (12%) o que equivale à média de 9.685 

m³ de água potável anual na residência. 

Destaca-se neste levantamento que a média diária de consumo é de 104 

litros/dia/pessoa, abaixo da média nacional, de acordo com dados apontados pela Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES (2015). Assim, observa-se que o 

consumo de água da residência em estudo é avaliado como abaixo da média no estado de 

Minas Gerais, conforme dados da Concessionária de abastecimento e saneamento de Minas 

Gerais (figura 11).  

Deve se observar que o sistema trabalhará em conjunto, utilizando para o 

reaproveitamento as águas residuárias e águas pluviais. Ressaltando que o volume disponível 

de águas no reservatório poderá se elevar no período chuvoso (outubro a março) 

característicos da região. Com a implantação do sistema a previsão de economia de água seria 

de aproximadamente 82,46m³ ao ano, uma média de 6,87 m³ de economia mensal, como se 

observa no gráfico da figura 12. 

 



 

 

 

Figura 11 – Qualificação de consumo. Figura 12 – Economia prevista em m³ de água/mês. Fonte: COPASA/MG. 

Fonte: O autor 

 

E possível perceber que houve uma economia equivalente ao consumo de 05 (cinco) 

meses de água potável residencial, o que corresponde à uma redução no valor gasto em 

consumo de água de aproximadamente R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) por ano. 

Considerando ainda o valor cobrado pelo consumo mínimo estabelecido pela companhia de 

abastecimento para o fornecimento de água potável e tratamento do esgoto é de 06 m³/mês, 

essa economia tende a ser maior se for avaliado o valor cobrado no tratamento de esgoto, o 

que aumenta o volume de consumo de água potável, podendo chegar a R$ 912,00 (novecentos 

de dose reais) em um ano de uso do sistema de reutilização de águas residuárias. 

Correspondendo um retorno do capital investido na construção do sistema após 14 meses de 

implementação, em função da diminuição mensal no valor da conta referente ao consumo de 

água potável (figura 13). 

 

Figura 13 – Custo conta de consumo de água (R$). 

Fonte: O autor 

 

O prazo estipulado para retorno do investimento da implementação do sistema foram 

analisados de acordo com os dados informados na tabela 01, observando para tanto a media 

de três orçamentos realizados entre os períodos de julho a agosto de 2016 na cidade de 

Paracatu/MG. 

 



 

 

Tabela 01 – Orçamento construção de sistema de reuso (R$) 

 

Fonte: O autor 

 

Os valores encontrados no orçamento foram feitos através de uma pesquisa de 

mercado no município de Paracatu/MG entre os meses de junho a agosto de 2016. 

Considerando ainda, a utilização de materiais alternativos visando uma diminuição de custo, 

também proporciona uma economia de até 32,5% no custo total realizado neste projeto 

através de substituições de alguns itens conforme Tabela 02. 

Tabela 02 – Economia com materiais alternativos 

MATERIAL 

 USADO 

MATERIAL 

 ALTERNATIVO 

Economia 

prevista 

Calha galvanizada Tubo de PVC 150 mm 20% 

Bombonas plástica 100 litros, para 

filtro. 
Balde plástico de 80 litros 45% 

Bombona plástica 200 litros Balde plástico de 80 litros 50% 

Caixa superior 250 litros Bombona plástica 200 litros 15% 

 

Economia total prevista* 
32,5% 

*A substituição destes materiais não altera a eficiência do sistema ou perca na produção final 

de água residuária. 

Fonte: O autor 

 



 

 

 Análise de beneficio/custo do sistema de reuso 

Foi elaborada uma análise dos custo/benefício anual deste sistema conforme Tabela 

03.  

Tabela 03 – Relação de beneficio/custo do sistema anual (R$) 

Fonte: O autor. 

 

Com base na análise dos dados apresentados anteriormente verifica-se que a relação 

benefício/custo é igual a 0,471 demonstrando uma relação desfavorável em função do custo 

da instalação ser maior que o benefício alcançado no primeiro ano de uso. Entretanto, ao 

verificar esta relação após o segundo ano de utilização do sistema obterá uma relação 

beneficio/custo de 4,16, o que corresponde a um retorno do capital logo nos primeiros meses 

do segundo ano de funcionamento do sistema.  

Considerando que o índice de retorno no segundo ano é maior que 1 (um) e sempre 

quando o IR ou Índice de Retorno em uma relação ao beneficio/custo for maior que 1 (um) o 

sistema apresenta-se como viável e rentável, principalmente por trabalhar com materiais de 

vida útil superior a 20 anos. 

Após todas as analises e estudos é possível realizar um fluxograma com todas as 

etapas a serem desenvolvidas em um dimensionamento conjunto de aproveitamento de águas 

pluviais e residuárias conforme figura 14.  



 

 

 

Figura 14 – Etapas construtivas de sistema de reuso de águas 

 

 Operação do sistema e manutenção  

 

Com relação à operação e manutenção do sistema Plínio (2003) avalia-se que, após a 

operacionalização do sistema é necessário uma análise dos níveis de qualidade das águas 

residuárias e pluviais utilizadas pelo sistema, a fim de seja avaliado a eficiência do sistema de 

filtragem. Lembrando que, este processo permite-se a reutilização de água, não para fins 

potáveis, mas para uso nas áreas de limpeza, jardinagem e vaso sanitário, sendo que os 

números de referência apresentados na tabela 04 são os parâmetros adotados pela empresa de 

saneamento básico do Estado de Minas Gerais - Copasa, onde são estabelecidas as referências 

para água potável e apropriada para o consumo humano.  

 

Tabela 04 – Padrão aceitável para consumo humano para substancia químico-inorgânicas 

 

Fonte: COPASA/MG. 

  



 

 

Outro aspecto importante relacionado à execução e manutenção do sistema tem como 

referência a proposta desenvolvida por ROSA, (2007) Universidade Luterana do Brasil, 

Canoas/RS que propôs quais os componentes e a frequência de manutenção do mesmo, 

conforme demonstrado na figura 15. 

Componente Frequência de manutenção 

 

Reservatório primário 

Inspeção mensal 

Limpeza trimestral 

Calhas, condutores  Semestral 

Sistema de Filtragem Mensal 

Bomba, sistema elétrico.  Mensal 

Reservatório final Limpeza e desinfecção anual 

Figura 15: Manutenção do sistema de reuso. 

Fonte: ABNT 2009 

 

Este processo de avaliação da operacionalização e manutenção do sistema é 

fundamental para manter a qualidade da água e permitir que o sistema trabalhe de forma 

continua, mantendo a qualidade mínima necessária para o reuso sem promover problemas de 

ordem ambiental ou a saúde dos usuários. A partir das etapas  apresentadas para o 

desenvolvimento do sistema foi possível verificar que o dimensionamento de um sistema de 

reuso conjunto de águas residuárias e pluviais pode se tornar uma alternativa viável seja na 

questão de custo, de materiais ou mesmo na execução do projeto que visa o aproveitamento 

de águas para fins não potáveis. 

 

Considerações Finais 

 

Esta modelagem de sistema de dimensionamento conjunto de reuso de água proposto 

no presente artigo é um sistema de fácil montagem, operação e demanda pouco espaço das 

edificações. O sistema desenvolvido de forma conjunta faz com que o retorno do investimento 

seja rápido por promover uma economia familiar mensal no consumo de água potável durante 

o ano todo. Dessa forma, observa-se também um ganho ambiental por diminuir o consumo de 

água potável e consequentemente diminuição do volume de água lançada no sistema de 

esgotamento sanitário.  



 

 

O sistema conjuntos de reuso de águas residuárias e pluviais torna-se relevante por 

promover a diminuição do consumo de água potável fornecida pela concessionária de 

abastecimento e tratamento de água do estado de Minas Gerais, demonstrando assim que tal 

pratica pode se tornar viável em edificações já consolidadas e até mesmo em futuros projetos 

residenciais, mas cabe ressaltar que este artigo apenas buscou demonstrar as principais etapas 

do processo de dimensionamento, por isso não deverá ser utilizado como trabalho único para 

implementação de tal sistema. 

 

Apêndice 

 

Projetos básicos para sistema conjunto de reuso de águas residuárias e pluviais 

desenvolvidos. 
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RESUMO: A educação de jovens e adultos é um programa que visa à erradicação do 

analfabetismo. É uma modalidade de ensino que reúne em grande parte alunos que, pela 

situação socioeconômica não entraram na escola ou não concluíram no período normal. Este 

artigo fundamenta-se na pesquisa bibliográfica e tem como questão norteadora os motivos que 

influenciam na evasão dos ingressantes na Educação de Jovens e Adultos. Pressupõe-se que a 

falta de investimento na formação continuada do professor constitui um dos principais 

motivos da evasão destes educandos. O objetivo do estudo é identificar os principais motivos 

que influenciam na evasão dos ingressantes na Educação de Jovens e Adultos. A discussão 

sobre o tema contribuirá para esclarecer que a educação é um direito de todos e os que não 

tiveram a oportunidade de estudarem, também têm um ideal e devem se sentir motivados a 

não desistirem de seus sonhos. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Evasão; política educacional 

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação, inserida em uma sociedade globalizada e centrada no conhecimento, é um 

dos fatores importantes para o desenvolvimento social, bem como, condição primordial para 

melhoria da qualidade de vida das pessoas. A escola e seus professores, através das novas 

demandas que surgem, podem perceber cada vez mais a necessidade de repensar sua prática, 

de forma a garantir formação competente aos alunos, para que sejam realmente capazes de 

enfrentar, com criticidade e coerência, os problemas complexos da sociedade (VEIGA, 1992). 

A aprendizagem, por sua vez, é um assunto de todos que estão chamados a intervir 

com seus conhecimentos, sejam brancos, negros, homens, mulheres, ricos e pobres, pois o 

pensamento não pertence a uns e a ação a outros, mas a todos. 

Segundo Leite (2001), as condições objetivas da nova cultura reclamam a 

aprendizagem de novas habilidades para viver a transversalidade e a globalização nos 

distintos âmbitos da vida.  Na vida política e social se aspira uma radicalização das 

democracias onde os excluídos do poder possam sentar numa mesa em igualdade de 
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condições; na vida acadêmica se aspira uma construção do conhecimento transversal e 

compartilhada entre os que sabem e os que fazem, entre os que conhecem e os que sentem, 

entre os que instruem e os que aprendem. Na vida cotidiana se fazem necessárias, cada vez 

mais, habilidades que permitam protagonizar a construção social a todos os públicos e a partir 

de qualquer situação em que se encontrem. 

Esta tem que ser uma preocupação que afete a todos e, neste sentido, já se observa que 

o interesse pela formação penetra pouco a pouco todos os setores da sociedade e essa é 

também outra razão que afeta o crescimento da demanda por mais educação. 

Os cidadãos buscam formar-se não só para aprender a trabalhar em um novo mercado 

de trabalho, mas, também, para aprender a conviver nos setores da vida pública como política 

e também no plano pessoal, visando o aprender a ser ao longo da vida. 

Toda a população, e não somente o setor produtivo, necessita reagir, ser mais proativa 

culturalmente e ao mesmo tempo consciente de que a formação é um recurso fundamental 

para todas as faixas etárias e classes sociais, numa sociedade moderna. 

Isto significa que saber rabiscar o nome ou ter um domínio precário da escrita, da 

história, da geografia, enfim, alguns conhecimentos da realidade, do mundo físico, das 

relações sociais não garantem condições para o exercício da cidadania.  A escolaridade, ao 

possibilitar informação e formação, concorrer para a construção de identidades mais 

preparadas para incidir socialmente.  

Não prevalece mais o conceito de que as pessoas de mais idade não absorvem mais 

novos conhecimentos e que a educação é coisa para gente jovem. Todos os adultos têm a 

necessidade de aprender e não mais apenas aqueles que necessitam de suprir certas lacunas 

deixadas pelo passado. 

A evasão na Educação de Jovens e Adultos é um problema que tem afetado todas as 

escolas e de modo especial as escolas que constam em seu currículo tal modalidade. Sendo 

assim, quais os principais motivos da evasão na EJA? 

Pressupõe-se que a falta de investimento na formação continuada do professor 

constitui um dos principais motivos da evasão destes educandos. 

Em seu mais amplo sentido, a educação é a influência que as gerações adultas exercem 

sobre as novas gerações, para que a estas transmitam suas técnicas, ideias, sentimentos e 

aspirações. Normalmente, recebem educação os jovens, ministradas pelos maiores. A 

expressão “educação de adultos” parece oferecer, portanto, contradição entre os seus próprios 



 

 

termos, ou, pelo menos, problema que reclama estudo particularizado. 

O objetivo deste artigo é identificar os principais motivos que influenciam na evasão 

dos ingressantes na Educação de Jovens e Adultos.  

Ressalte-se que esta modalidade de educação, está prevista pelo projeto escolar, 

estabelecida a partir de 1988, como um programa de erradicação do analfabetismo. É uma 

educação efetiva para reduzir a pobreza e aumentar a criatividade. A educação de jovens e 

adultos reúne em grande parte alunos que, pela situação socioeconômica, não entraram na 

escola ou nela fracassaram. Muitos desses alunos iniciaram seus estudos e não continuaram 

por diversos fatores. As instituições educativas precisam preparar-se para atender aos adultos 

que desejam aprender, educar-se e reeducar-se, mesmo na mais avançada idade.  

A inexistência de uma metodologia de ensino especial contribui para a evasão na 

Educação de Jovens e Adultos. Além disso, a falta de material didático específico é outro fator 

que acentua o abandono dos estudos na Educação de Jovens e Adultos - EJA. A falta de 

investimento na formação continuada constitui um dos maiores problemas da EJA.  

Este trabalho fundamenta-se nos parâmetros da pesquisa bibliográfica. 

Falar sobre educação de jovens e adultos é falar sobre algo pouco conhecido no 

contexto educacional. A produção literária nesta área mostra-se um tanto reduzida, limitada à 

apresentação de relatos de experiências, pesquisas, ensaios e documentos, com caráter 

diagnóstico da situação vigente. Por esse motivo, surge o interesse em desenvolver uma 

pesquisa sobre o tema. Espera-se que a mesma sirva de referência para aqueles que tenham 

interesse em conhecer um pouco mais sobre Educação de jovens e adultos. 

 

Desenvolvimento 

 

O movimento de ensino de adultos começou, em fins do século XVII, pelas escolas 

dominicais noturnas, ligadas, na sua maioria, a corporações religiosas e com programa restrito 

à alfabetização. Destinavam-se principalmente às classes operárias, e, em diversos países, 

evoluíram para o tipo de cursos de instrução profissional e de prática em ofícios e indústrias.  

A educação de adultos, segundo Lourenço Filho , desempenha as seguintes funções:  

 

a) supletiva, visando suprir ou remediar deficiências da organização escolar no 

combate ao analfabetismo; b) profissional, para reajustar o homem às novas 

condições de trabalho; c) cívico e social, quando se dirige ao imigrante, adolescente 

ou adulto, para lhe facilitar a adaptação ao novo país, e também ao migrante, uma 

vez que alta porcentagem da população apresenta-se em grupos quase “marginais”, 



 

 

desconhecedores de direitos e deveres cívicos; d) de difusão cultural, pois as 

exigências de completo programa de educação popular reclamam instrumentos 

comumente utilizados sob a denominação de educação extraescolar (LOURENÇO 

FILHO, 2000, p. 117). 

 

Como se depreende que a educação de jovens e adultos deve cumprir seu papel que é o 

de difundir o conhecimento dando oportunidades àqueles que não puderam estudar dentro do 

prazo, ou seja, não puderam frequentar a sala de aula quando criança.  

Desde o começo do século passado, a educação vem sendo mais claramente deferida 

ao Estado, que passou a planejá-la e a exercê-la de modo preponderante. Por toda a parte, 

estabeleceram-se sistemas públicos de educação; montaram-se redes escolares para difusão de 

um mínimo de cultura; pretendeu-se e pretende-se a educação universal.  

 
Se a organização desses sistemas pudesse ser completa, todas as crianças e jovens 

acorreriam às escolas, nas idades certas. E se o funcionamento das instituições 

escolares pudesse ter plena eficiência, apresentar-se-iam os homens feitos dotados 

das capacidades a desejar-se, para perfeito ajustamento social não se ofereceria, 

então, o problema da educação de adultos, ou não teria ele os característicos que 

ainda hoje apresenta (LOURENÇO FILHO, 2000, p. 118). 

 

Conforme as palavras do autor seria conveniente que a organização escolar 

funcionasse de forma eficaz para atender a clientela, crianças e jovens na idade escolar. Como 

isso não funciona, a escola ideal ainda não existe, os adultos têm que enfrentar os desafios da 

educação em idade avançada. 

Esta situação não ocorre somente no Brasil, mesmo em países com sólida organização 

e de mais abundantes recursos, a existência da escola ideal não tem sido possível. De uma 

parte, há dispersão da população e a sua relativa mobilidade, de outra, resistência às 

obrigações escolares. Existem ainda flagrantes diferenças individuais quanto à capacidade de 

aprendizagem. E não é tudo. Por mais adiantadas que sejam as instituições escolares, não 

chegam elas a dar sempre, e a todas as crianças e jovens, aquelas capacidades, técnicas, ideais 

e valores, que a vida adulta vem a reclamar, no devido tempo. Assim, a necessidade de 

educação ou de reeducação está presente em todas as idades (MARTINS, 2010). 

Existem inúmeras pessoas que chegam à idade adulta sem mesmo haverem concluído 

os estudos. Alguns nem mesmo tiveram a oportunidade de frequentar a escola, por diversos 

motivos, como: trabalho excessivo, condições financeiras precárias. Existem também aqueles 

que pensando em mudar de vida correm em busca do conhecimento.  

Vale frisar que a questão educacional na sociedade moderna vem sofrendo pressões de 



 

 

toda ordem, influências das políticas e estratégias neoliberais em que imperam a 

competitividade, o individualismo e a resolução de problemas estritamente econômicos e de 

mercado. 

Frente à sociedade globalizada do século XXI, uma massa considerável de adultos 

excluídos do sistema formal de ensino se defronta com a necessidade cada vez mais acentuada 

de concluir sua escolaridade básica e principalmente de saber aprender continuamente, já que 

o domínio do conhecimento vem ganhando cada vez mais importância. 

Apesar das novas diretrizes e bases da educação nacional expressas na Lei nº 9.394/96, 

trazerem no plano formal o reconhecimento do direito à escolarização de jovens e adultos, 

esta reflete intenções contraditórias com a Constituição de 1988, ao suprir a obrigatoriedade 

do poder público ofertá-la. Em contrapartida, há uma crescente movimentação social em prol 

da ampliação de possibilidades necessárias desse ensino. Várias são as associações, 

instituições religiosas, empresariais e filantrópicas que pressionam, reivindicam e realizam 

projetos e/ou propostas de escolarização, como resposta à ineficiência do setor público em 

atender os interesses e necessidades sociais, substituindo por vezes ações que deveriam ser 

lideradas pelo Estado (GUARATO, 2001). 

Não obstante os esforços realizados, a EJA pouco tem avançado na discussão e 

reflexão da prática pedagógica entre os atores que dela participam. A escola oferecida ao povo 

tem sido uma escola burguesa, que reflete na sua prática cotidiana a relação de produção do 

capitalismo, cuja preocupação fundamental não é a produção do conhecimento, e sim o 

controle social do comportamento; expresso pelas ações do professor na interação com os 

alunos, que enfatiza a prática da submissão em que a repetição, o controle do tempo, a 

competição, o individualismo e a execução mecânica são considerados valores pedagógicos, 

sem um questionamento a respeito da proposta educativa que os sustenta. 

A desobrigação do Estado tem pressionado municípios a ocupar este espaço com 

recursos próprios, tornando as modalidades de organização e níveis de atendimento bastante 

diferenciados. 

De acordo com Libâneo (2001), os estudos recentes sobre o sistema escolar e as 

políticas educacionais centram na escola como unidade básica e espaço de realização dos 

objetivos e metas do sistema educativo. Assim, a ênfase da escola como objeto de estudo não 

se explica apenas pela sua importância cultural, mas, também, pelas estratégias de 

modernização e de busca de eficácia do sistema educativo. 



 

 

À medida que os educadores se preocupam com o seu desempenho, procurando 

aprimorá-lo, contribuirão para o próprio aprimoramento da escola. A maneira de o educador 

encarar o processo ensino-aprendizagem é que vai determinar se a escola é conservadora ou 

não. Sendo assim, será necessário analisar a equipe de profissionais que compõem a escola, 

para então analisar o desempenho da mesma. 

Os educadores encaram a democratização como o desenvolvimento de processos 

pedagógicos que permitam a permanência do educando no sistema escolar, através da 

ampliação de oportunidades educacionais (HORA, 1994). 

Todos que estão envolvidos no processo da educação tornam-se agentes 

transformadores da realidade, desta forma, considera-se que a gestão escolar deve ser 

participativa, centrada no trabalho coletivo e na dinâmica das relações entre a comunidade 

escolar interna e externa. A escola como instituição básica da sociedade insere-se na 

comunidade urbano-rural e dela necessita para o desenvolvimento das condições favoráveis 

ao seu trabalho. 

A autonomia é o fundamento da concepção democrático-participativa de gestão 

escolar, razão de ser do projeto pedagógico. O grande desafio da escola, ao construir sua 

autonomia, deixando de lado seu papel de mera “repetidora” de programas de “treinamento”, 

é ousar assumir o papel predominante na formação dos profissionais. 

A disseminação, na escola, de uma nova concepção de mundo exigirá, 

necessariamente, uma mudança na própria postura do educador, frente à educação e ao seu 

próprio papel como transmissor de tal concepção de mundo (PARO, 2001). 

Nas palavras de Alves: 

 
O professor é, e sempre será, uma peça-chave em qualquer assunto que diga respeito 

à educação, e, em última instância, é em sua relação cotidiana com os alunos que se 

concretiza o currículo real, e que o currículo proposto se transforma no currículo 

real, e que o currículo proposto se transforma no currículo em ação. Se se pretende 

uma educação transformada, o professor deve abrir as portas da sua mente e do seu 

coração para o novo, para o desafio de reinventar o ato educativo. Isso implica 

mudanças profundas e radicais: de concepções, de paradigmas, de valores (ALVES, 

1984, p. 107). 

 

Neste sentido, é imprescindível que o professor disponha de uma metodologia capaz 

de possibilitar o interesse pela disciplina que ministra e ao mesmo tempo, viabilize a 

aprendizagem e o gosto pelo conteúdo, é como ensinar o caminho das pedras, depois que o 

aluno descobrir será mais fácil percorrer a trajetória que se segue. Portanto, apresentar 



 

 

conceitos que exigem memorização é a maneira menos eficaz de ensinar a disciplina. 

Para o educador José Cerchi Fusari (1998), a metodologia pode ser considerada como 

o método em ação, onde os princípios do método (atitude inicial, básica, de percepção da 

realidade e suas contradições) estarão sendo mencionados na realidade da prática educacional. 

Para que a metodologia cumpra este objetivo de ampliação da consciência, é fundamental que 

ela tenha uma origem nos conteúdos de ensino; considere as condições objetivas de vida e 

trabalho dos alunos e professores; utilize competentemente diferentes técnicas para ensinar e 

aprender os conteúdos e os diferentes meios de comunicação. 

De acordo com Veiga (1992), o método de ensino passa a ser, assim, um dos 

elementos possíveis para a estruturação dos caminhos a serem percorridos pela ação didática. 

Esses caminhos utilizarão em suas trajetórias diferentes procedimentos de ensino, objetivando 

motivar e orientar o educando para a assimilação do saber veiculado no processo escolar e na 

sua relação com os meios: natural, cultural, socioeconômico, dentre outros. 

Lourenço Filho (2000) afirma que aquele que pretende ensinar a adultos, como a 

crianças, precisará conhecer o mínimo possível, os processos de aprendizagem e os princípios 

gerais da didática. Mas estes ainda não bastam. Há, na verdade, uma pedagogia especial para 

adultos, uma já fixada, outra ainda flutuante. E há, também, cuidados especiais a tomar, em 

virtude das próprias condições do desajustamento do adulto, e da consequente situação de 

inferioridade cultural. 

Muitos dos jovens e adultos que evadem da EJA o fazem por diversos motivos, dentre 

os quais vale destacar: o horário de aula que é, na maioria das escolas, inflexível. 

 
Na alfabetização de jovens e adultos, há diferentes perfis de alunos. Existem os 

aposentados com tempo livre, os adolescentes que trabalham durante todo o dia, 

profissionais que fazem bicos etc. para que todos tenham a oportunidade de se 

alfabetizar, é fundamental levar em conta essas diferentes realidades. Oferecer 

diversos turnos é uma das maneiras de facilitar o acesso, pois é fundamental que os 

alunos consigam aliar as aulas ao seu dia a dia (MARTINS, 2010, p. 88). 

 

Desta forma, alguns alunos da EJA não têm condições de frequentar a escola por causa 

do horário, às vezes chegam mais tarde do trabalho e não dispõe de tempo para chegar antes 

de ter começado as aulas, o que o inibe muito o conduzindo a abandonar seus estudos. 

Outro fator que contribui para a evasão na EJA e que deve ser considerado é a falta de 

investimento na formação inicial e continuada dos professores. 

 
É consenso entre os especialistas que a formação dos professores é o fator de maior 



 

 

impacto na qualidade do trabalho e no resultado positivo dos alunos. Entretanto, 

muitos programas de EJA apostaram no voluntariado despreparado para dar aulas, 

como se qualquer pessoa que soubesse ler e escrever fosse capaz de alfabetizar, o 

que está muito distante da verdade. Mesmo quando se trata de formação de 

docentes, há sérios problemas. O principal é que a formação inicial pouco aborda a 

EJA. (...) O investimento em formação continuada é imprescindível (MARTINS, 

2010, p. 90). 
 

Sob esse fulcro, o professor bem preparado apresenta uma metodologia eficaz para 

transmitir os conteúdos aos alunos. Mas isso tem sido muito confundido e até mesmo 

ignorado, muitos pensam que ensinar e principalmente ensinar jovens e adultos, é tarefa 

simples, não precisa de preparação. Essa situação também concorre para a evasão dos jovens 

e adultos, vez que os mesmos não encontram motivação nas aulas ministradas por professores 

inexperientes e despreparadas. 

Interessante observar que um fator também muito importante que serve de incentivo 

aos alunos da EJA é permitir que eles conciliem as aulas com o trabalho e os afazeres do lar, 

não os afastando, assim, das aulas. Deste modo, os resultados serão muito mais positivos, pois 

aluno motivado não desiste fácil dos seus objetivos. 

A falta de materiais didáticos específicos para a EJA também contribui para a evasão 

dos jovens e adultos. O material confeccionado para eles faz com que os mesmos sintam-se 

valorizados.  

Ignorar o percurso do adulto na hora de alfabetizá-lo é um dos equívocos mais 

recorrentes cometidos na EJA. Os materiais didáticos e a metodologia de ensino 

precisam tratar daquilo que interessa ao aluno e faz parte do seu universo. Nesse 

aspecto, a novidade positiva é que a partir do ano que vem o Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), do MEC, disponibilizará obras voltadas à EJA (MARTINS, 

2010, p. 92). 

 

O material didático adequado é muito importante, isso motiva o aluno da EJA, visto 

que os conteúdos estão apropriados para os mesmos e de acordo com as suas necessidades. 

Para que a Educação de Jovens e Adultos tenha sucesso, é indispensável que haja 

investimento, é preciso aumentar os recursos e promover uma educação de qualidade, não 

apenas para alfabetizar. As salas dos alunos da EJA de muitas escolas não são próprias para os 

mesmos, são salas com temática infantil e isso desestimula os educandos que se sentem 

inferiorizados. 

Ademais, torna-se imprescindível que se trabalhe a inclusão para jovens e adultos. Há 

muitos alunos que encontram uma maior deficiência e não conseguem avançar nos conteúdos. 

Para ajudar esse aluno, é necessário que o professor saiba flexibilizar o currículo e às vezes 



 

 

até mesmo o material, de modo a “devolvê-los efetivamente na aprendizagem” (MARTINS, 

2010, p. 94). A criatividade do professor conta muito nesse momento, a sua capacidade de 

integrar esse educando com deficiência a trabalhos em grupo, para que ele se sinta incluído e 

assim prossiga com os estudos. 

 
O redimensionamento dos conteúdos curriculares na EJA precisa ser feito levando-

se em conta as relações do indivíduo consigo mesmo, com o outro, com a família, 

com a comunidade, com a escola e com a sociedade, o que é realmente prioritário na 

perspectiva de educação libertadora como defende Paulo Freire. Desenvolver ações 

curriculares é trabalhar coletivamente na discussão e elaboração de projetos e planos 

de ensino, na definição de como e o que se vai ensinar e de quais recursos necessita-

se; é trabalhar coletivamente e ter uma fundamentação teórica sólida (GUARATO, 

2001, p. 124). 

 

Assim sendo, a educação deve ser pensada como forma de atingir uma cidadania 

plena, que permita à população reconhecer seus direitos e deveres: o direito de ir e vir; o de 

liberdade; o de opinião; o de igualdade seja ele racial, de gênero, de religião, de 

oportunidades; e o direito de respeitar e ser respeitado. Uma educação que sirva para 

reconhecer estes direitos é uma educação que propicia reflexão para pensar nas causas da 

pobreza e das desigualdades gritantes no país.  

A educação deve combater a pobreza, ao mesmo tempo ser capaz de transmitir 

esperança para ver o Brasil soberano, decidindo sobre seu destino e capaz de dar aos seus 

cidadãos soluções economicamente viável, ecologicamente sustentável, socialmente justo, 

democrático e regionalmente equilibrado. Enfim, é uma educação que permite aos cidadãos 

refletir sobre mudanças políticas necessárias para se pensar e construir, conjuntamente, um 

projeto de nação diferente do que se vivencia hoje. 

 

 

Considerações Finais 

 

 

Este trabalho mostrou que a evasão na EJA é um fato real e diversos aspectos 

contribuem para que isso ocorra, dentre eles, a despreparação do professor, pois estando 

despreparado não define uma metodologia eficiente no processo de ensino-aprendizagem inter 

e transdisciplinar. Aliado a esse contexto, destaca-se também a escassez de recursos para o 

investimento em salas de aula adequadas e materiais didáticos específicos.  

A finalidade deste estudo foi esclarecer alguns dos fatores que contribuem para a 

evasão na EJA.  



 

 

Assim, os objetivos propostos foram plenamente atingidos, pois no desenrolar do 

trabalho estabeleceu-se um diálogo entre as fontes, e essa conexão possibilitou uma melhor 

compreensão acerca do assunto. 

Por maior que sejam os recursos técnicos do professor, ele deverá lembrar-se de que 

necessitam de grande dose de compreensão humana, compromisso, espírito de serviço social e 

necessário se torna a qualidade de segura intuição psicológica; Esses predicativos são 

imprescindíveis no trabalho com adultos.  

Este artigo evidenciou que a educação, de um modo geral, e em especial, a EJA, deve 

ser levada a sério, pois as pessoas que a procuram têm um objetivo, um ideal e se sentem 

motivadas a desistir de seus sonhos.  

Uma política educacional deve pensar, obrigatoriamente, a forma de atingir a 

igualdade de resultados, ao final de um processo educativo. Isto não quer dizer, 

necessariamente, que todas as pessoas terão exatamente os mesmos conhecimentos, mas que 

pelo menos, ao final do processo, a educação terá sido capaz de eliminar ou, ao menos, 

diminuir as condições desiguais iniciais que os jovens e adultos excluídos enfrentam. 

As limitações deste estudo residem no fato de que o trabalho é uma pesquisa 

bibliográfica e tratou do assunto de modo geral. Seria pertinente uma pesquisa de campo 

ouvindo depoimentos de pessoas que frequentaram a Educação de Jovens e Adultos e 

sobressaíram tanto no mercado de trabalho como na vida pessoal. Isto agregaria grande valor 

à esta modalidade de ensino, além de despertar o interesse daqueles que, por algum motivo, 

não puderam concluir os seus estudos de modo regular.  

 

REFERÊNCIAS  

 

ALVES, Rubem Azevedo. Conversas com quem gosta de ensinar. São Paulo: Cortez, 1984. 

 

HORA, Dinair Leal da. Gestão democrática na escola: artes e ofícios da participação 

coletiva. São Paulo: Papirus, 1994.  

 

FUSARI, José Cerchi. O papel do planejamento na formação do educador. São Paulo: 

SE⁄CENP, 1988. 

 

GUARATO, Mônica. Educação de jovens e adultos: em busca de novos parâmetros 

curriculares. EDUCAÇÃO REVISTA PEDAGÓGICA. Nº 1, Junho, 2001. Paracatu: 



 

 

Faculdade do Noroeste de Minas. 

 

LEITE, Selma Dias. As instituições públicas de ensino superior em rede – UniRede – um 

novo espaço para educação de adultos e para cooperação interinstitucional. In: BRASIL. 

Desafios para o século XXI: coletânea de textos da 1.  Conferência Nacional de Educação, 

Cultura e Desporto. Brasília: Câmara dos Deputados, 2001. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: 

Alternativa, 2001. 

 

LOURENÇO FILHO. O problema da educação de adultos. REVISTA BRASILEIRA DE 

ESTUDOS PEDAGÓGICOS. Vl 81, nº 197, Jan/abr.2000. Brasília: O Instituto. 

 

MARTINS, Ana Rita. Pelo direito de saber ler e escrever. NOVA ESCOLA. Nº 235. 

Setembro 2010. São Paulo: Abril, 2010. 

 

PARO, Vitor Henrique. Administração escolar: introdução crítica. 10. ed. São Paulo: Cortez, 

2001. 

 

RIOS, Terezinha. Significado e pressupostos do projeto pedagógico. São Paulo: FDE, 1982. 

 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Repensando a didática. 7ª ed. Campinas: Papirus, 1992. 



 

 

A EVOLUÇÃO HISTÓRICO-JURÍDICO DO CONCEITO DE NACIONALIDADE 

ORIGINÁRIA 

 

Higor Filipe Silva
1
 

 

RESUMO: O presente trabalho discute o desenvolvimento do mecanismo de Nacionalidade 

Originária e suas consequências jurídicas em nosso ordenamento normativo. Não se limitou, 

contudo, a uma perspectiva meramente forense, perpassando, similarmente, por um parâmetro 

histórico. Tal viés deve-se a notória necessidade de se esmiuçar as influências do partejar 

desse dispositivo constitucional, transcorrendo pela própria construção de nação brasileira e 

seu desenvolvimento. Ou seja, esta pesquisa baseou-se na análise do avanço em relação aos 

direitos humanos e a busca pelo seu aprimoramento social, além de retratar características 

contemporâneas de tal noção. Dessa forma, por meio da pesquisa documental, buscou-se 

elucidar seu desenvolvimento pelos textos constitucionais, tendo como ponto de partida a 

Constituição Política do Império do Brasil (1824) até seu atual tratamento jurídico na 

Constituição da República Federativa do Brasil (1988) e seus impactos normativos. 

 

Palavras-chave: Nacionalidade; Originária; Constituição; Jus; Solis; Sanguinis 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nacionalidade, em uma seara de análise sociológica, pode ser definida como o laço de 

identidade de determinado indivíduo com seu ambiente cultural, abarcando língua, tradições 

orais, culinária, entre outros aspectos. Segundo o escrito Tomas Tadeu da Silva, essa última 

possui uma raiz de ligação simples, mas que possui “caráter autocontida e autossuficiente”
2
. 

Silva (1999) complementa que essa relação é de paridade quanto as tradições, costumes e 

língua. 

Assim, nacionalidade constitui-se como uma comunhão entre povo
3
 e território, 

interligados por um “querer viver em comum”
4
, isto é, uma convergência de “aspirações de 

futuro e os mesmos ideais coletivos”
5
. 
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Todavia, em um campo jurídico, se estabelece conceito de nacionalidade não somente 

pelas características culturais, mas sim por uma relação de pertencimento a dimensão do 

Estado. O internacionalista Accioly define que está como “qualidade inerente a essas pessoas 

e que lhes oferece dá uma situação capaz de as localizar e identificar, na coletividade”
1
. 

Valadão (1970) complementa que essa relação interliga a pessoa ao Estado, 

estabelecendo uma relação de pertencimento do sujeito dentro das dimensões do Estado. Esse 

caráter então supera a noção sociológica, uma vez que possui caráter transnacional e 

extensivo, uma vez que há a possibilidade de nacionalização mesmo para estranhos a ideia de 

nação. Nesse sentido Hildebrando (1991) explana que essa relação de pertencimento se deve 

pela mutua identificação de direitos e deveres por parte das pessoas e do Estado. 

Cabe ainda realizar importante ressalva, está refere-se há divergência entre os 

institutos cidadania e nacionalidade, o qual apresentam confusão terminológica em algumas 

Cartas Constitucionais. Assim, conceitua-se como cidadã o nacional que tem acesso aos seus 

Direitos Políticos, e participa da vida do Estado, ou seja, ao nacional capaz de titular e exercer 

direitos políticos. Por último, população define-se como o conjunto de habitantes de um 

determinado território, sendo esse conceito mais extenso que o de povo, pois inclui nacionais 

e estrangeiros, desde que estes habitem o mesmo território. 

Nesse sentido, o constitucionalista José Afonso explana precisamente quanto a 

diferença entre os dois termos: 

 

No Direito Constitucional brasileiro vigente, os termos nacionalidade e cidadania, 

ou nacional e cidadão, têm sentido distinto. Nacional é o brasileiro nato ou 

naturalizado, ou seja, aquele que se vincula, por nascimento ou naturalização, ao 

território brasileiro. Cidadão qualifica o nacional no gozo dos direitos políticos e os 

participantes da vida do Estado (arts. 1º, II, e 14). Surgem, assim, três situações 

distintas: a do nacional (ou da nacionalidade), que pode ser nato ou naturalizado; a 

do cidadão (ou da cidadania) e a do estrangeiro, as quais envolvem, também, 

condições jurídicas distintas [...] (SILVA, 2007, p. 319).  

 

 Assim, em um segundo momento cabe definir o objeto de análise do presente estudo 

sendo este a nacionalidade originária. O instituto nacionalidade pode ser adquirido por dois 

mecanismos, sendo estes por meio do instrumento supracitado ou da nacionalidade adquirida 

ou secundária. Nacionalidade Primária constitui-se quando se imputa a nacionalidade pelo 
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nascimento, podendo este ser pelo Jus Solis
1
 ou Jus Sanguinis

2
. Por sua vez a Nacionalidade 

Adquirida constitui-se por manifestação de vontade posterior ao nascimento.  

 Definidos tais conceitos, pode-se partir para uma análise das transformações que estas 

instituições acarretam em nosso ordenamento normativo, e quais respostas jurídicas esse 

passa a oferecer. Esse desenvolvimento relaciona-se a busca por condizer a sensibilidade das 

transformações sociais, atendendo assim, de maneira mais concreta, as demandas jurídico-

sociais e como estas modificaram as Leis Maiores
3
 de nosso país.  

 Dessarte estruturou-se a obra em três partes, a primeira visa elucidar a formação 

conturbada de um conceito de nação, refletindo sobre suas origens hierárquicas excludentes e 

exploratórias, refletindo acerca de uma cultura sedimentada. Em um segundo momento busca-

se ponderar em como esses reflexos repercutiram em nossa formação histórico-jurídica, ou 

seja, analisar como os efeitos dessa nação fragmentada influenciaram no prelúdio constituinte 

e seus reflexos nas próximas constituições. 

 Por fim, explicita-se a constituição de tal conceito em um parâmetro atual, e como esse 

se comporta diante as demandas sociais de uma sociedade globalizada. Além de abordar, em 

uma perspectiva internacional, como nossa Norma Fundamental se comporta ante um 

panorama de solidificação dos direitos humanos. 

 

2.1 A FORMAÇÃO TARDIA DE UMA NAÇÃO 

 

Perpassando pela história de construção e consolidação nacional, nota-se a dificuldade 

em refletir-se acerca de um conceito de nacionalidade primária. Esta deve-se por um contexto 
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de formação do próprio país, o qual apresenta uma memória turva e tortuosa. Tal afirmação 

ilustra-se por, em suas raízes constitutivas, o Brasil apresentar um sistema ocupacional, em 

um primeiro momento, apenas exploratório marginal, isto é, baseava seu apoderamento em 

torno de uma extração litorânea. 

Essa exploração inicial nas terras de Vera Cruz
1
, tinha como principal expoente a 

extração vegetal (extração e comercialização do pau brasil). Tal fato resultava de um 

desconhecimento inicial de produtos fetichizados e diligenciados pelos portugueses (ouro, 

prata e especiarias), não gerando êxtase ocupacional das novas terras, como afirma o 

historiador Fausto: 

O descobrimento do Brasil não provocou, nem de longe, o entusiasmo despertado 

pela chegado de Vasco da Gama à Índia. O Brasil aparece como uma terra cujas 

possibilidades de exploração e contornos geográficos eram desconhecidos. por 

vários anos, pensou-se que não passava de uma grande ilha. As atrações exóticas - 

índios, papagaios, araras - prevaleceram, a ponto de alguns informantes, 

particularmente italianos, darem-lhe o nome de terra dos papagaios. (FAUSTO, 

2001, p. 41) 
 

Como pode ser compreendido na citação acima, o Brasil viu-se, por quase meio 

século, refém de um tímido movimento de migração. Essas, restringiam-se as instalações de 

alguns portos, feitorias
2
 e posteriormente por um sistema de arrendamento de grandes 

quantidades de terras para a produção de cana-de-açúcar, o sistema de Sesmaria
3
. Essas 

formas de ocupação portuguesas se caracterizavam por sua fixação sempre em faixas 

litorâneas, e com proximidades destas, o qual ganhou em escritos de Frei Vicente de Salvador 

a celebre forma de uma ocupação caranguejo, ou seja, esse discorria que em  um primeiro 

momento os portugueses se arrastavam pela praia como caranguejos. 

Assim, ao que se refere a nacionalidade, podemos apenas apontar um deslocamento 

intermitente de portugueses, com algumas ressalvas, e de um perdurar de numerosas nações 

indígenas, que possuía uma população estimada em pouco mais de 2431000 indivíduos
4
 . O 

que se pode ressaltar ao longo da primeira metade do século XVI é o estabelecimento de uma 

modesta corrente de povoamento por parte dos europeus, no qual esses constituíram como um 
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de seus primeiros marcos as expedições de Martim Afonso de Sousa. Essas jornadas 

ocorreram de 1530 a 1533, e se caracterizaram por uma resposta da Coroa Portuguesa as 

ameaça de invasões francesas
1
, resultando na criação de alguns focos ocupacionais.  

Somente com o estabelecimento dos primeiros grandes focos de engenhos, que 

demandavam grande quantidade de mão-de-obra, obteve-se a aceleração do processo de 

povoamento. Em um primeiro momento, esses engenhos apresentavam como mão de obra 

para tarefas braçais poucos especializados índios escravizados, contudo essa experiência 

mostrou-se falha. Posteriormente essa fora substituída por uma de feitio escrava africana, 

dando origem a grande diáspora negra, que perdurou até meados do século XIX, como afirma 

Buarque de Holanda: 

A abundância de terras férteis e ainda mal desbravadas fez com que a grande 

propriedade rural se tornasse, aqui, a verdadeira unidade de produção. Cumpria 

apenas resolver o problema do trabalho. E verificou-se, frustadas a primeiras 

tentativas de emprego do braço indígena, que o recurso mais fácil estaria na 

introdução de escravos africanos. 
 

 Endossado pela constituição de uma forma administrativa mais dinâmica e mais 

consolidada, o chamado Governo Geral (1548), a colonização galgou certa propulsão, sendo 

essa significativa se comparada à períodos anteriores. Dessa forma, começa-se a constituir um 

modelo primitivo de população atualmente enunciado (um verdadeiro caldeirão étnico), que 

contou com a formação de uma colônia responsável, quase que basicamente, em suprir os 

mercados europeus
2
 e gerar tributos à Coroa Portuguesa.  

Impulsionado pelo sucesso de tal gerência, no sentido de povoamento, acrescido do 

sucesso lucrativo do tráfico de africanos e de uma proliferação dos engenhos, que 

fomentavam o crescimento desse mercado, tem-se um início de uma ocupação de áreas 

estratégicas para Portugal. Todavia, por uma cultura de marginalização colonial
3
 tem-se 

sempre a ligação de uma ideia de população ligada ao baixo português, ou seja, que os 

                                                 
1
 A França se opunha fortemente a divisão bipolar proposta pelo Tratado de Tordesilhas, pregando uma política 

de vínculo colonial baseado no povoamento. Esta política possuía como finalidade a legitimação de possíveis 

invasões, como afirma Fausto na passagem: 
Mas a maior ameaça à posse do Brasil por Portugal não veio dos espanhóis e sim dos franceses. A França não 

reconhecia os tratados de partilha do mundo, sustentando o principio de que era possuidor de uma área quem 

efetivamente a ocupasse. Os franceses entraram no comércio de pau-brasil que praticaram a pirataria, ao longo 

de uma costa demasiado extensa pra que pudesse ser guarnecida pelas patrulhas portuguesas. Em momento 

diversos, iriam mais tarde estabelecer-se no Rio de Janeiro (1555-1560) e no Maranhão (1612-1615).  

(FAUSTO, 2001, p. 43). 
2
 Norteado pelos latifúndios, destacando-se os de cana-de-açúcar. 

3
 O povoamento brasileiro era associado à pessoas de baixa renda, por membros da baixa aristocracia (sendo 

esses enviados para preencher cargos decorrentes do governo geral) e degredados.  



 

 

indivíduos malquistos em Portugal eram repelidos para o Brasil. Essa associação deve-se 

principalmente ao grande número de degredados que aqui desembarcaram, como afirma o 

escritor Pieroni na passagem: 

 

Em Portugal os degredados embarcavam em caravelas que partiam rumo ao Brasil; 

às vezes em número que excedia ao da tripulação e podia, como temia o governador 

de Pernambuco em 1546, dominar e tomar posse do barco. Duarte Coelho escreve 

então ao rei, para informá-lo “achamos menos dois navios, que por trazerem muitos 

degredados estão desaparecidos”. A esse propósito, Robert Southey notou que, no 

Brasil, os degredados eram em maior proporção que “os bons colonos”, e, assim, 

mais provável seria que se desenvolvesse antes a inqüidade que o bom exemplo.
1
 

(PIERONI, 2000, p. 32) 
 

Esses passaram a constituir família em solo colonial, a ocupar algumas funções em 

cargos públicos
2
 nessa, promovendo um fluxo notório de fixação em terras brasileiras na 

segunda metade do século XVI. Assim a primeira população sincrética nacional, de forma 

geral, decorre de uma miscigenação de povos marginalizados, isto é, de portugueses 

indesejados, nativos
3
 e negros escravos, no qual exaltava-se apenas os portugueses oriundos 

de Portugal para função de gerência em cargos públicos e grandes latifundiários.  Assim, não 

há uma ideia de identidade ou mesmo de unidade, pelo contrário, o que se observa era um 

distanciamento de uma formação nacional, dificultando a ideia de Brasil como nação, uma 

vez que essa, segundo o constitucionalista Carvalho, a seguinte delimitação: 

 

(...) a complexidade do fenômeno nação, sem dúvida, resulta da multiplicidade de 

fatores que entram na sua composição, uns de natureza objetiva, outros de natureza 

subjetiva. A raça, a religião, a língua, os hábitos e costumes, são os fatores objetivos 

que permitem distinguir as nações entre si. A consciência coletiva, o sentimento da 

comunidade de origem, é o fator subjetivo da distinção" (CARVALHO, 1956, p. 7) 
 

Outro ponto a se destacar como fator de repulsão, retardando o desenvolvimento de 

uma naturalidade nacional, decorre de uma posição de destaque aos portugueses natos em 

                                                 
1
 Esse fato decorre de uma política de envio de degredados ao Brasil, como aponta Pieroni: 

E 1535, com a intenção de povoar as terras brasileiras, João III, “O Rei Colonizador”, ordenou que daquele 

momento e diante os condenados a degredo para  ilha de São Tomé seriam enviados para o degredo no Brasil. 

Um decreto de 6 de maio de 1536 acrescentou que “os jovens de Lisboa que percorrerem incorressem nas 

mesmas faltas e fossem novamente presos, seriam degredados para o Brasil e para nenhuma outra parte”. 

(PIERONI, 2000,p. 31) 
2
 Geraldo Pieroni destaca em sua obra “Os Excluídos do Reino” as múltiplas funções públicas desempenhadas 

pelos degredados, como destaca-se na passagem: 
Desde o início houve toral liberdade de emigração para o Brasil, mesmo para os degredados, os quais podiam até 

ser admitidos no serviço público em navios de guerra, na armada ou nos ofícios da justiça da fazenda, com 

exceção dos acusados de “”roubos ou falsificações”. (PIERONI, 2000, p. 32) 
3
 Tidos como povos inferiores pelos europeus. 



 

 

cargos públicos. Por força política, cargos como o de Governador-geral de uma província 

abarcavam somente membros da metrópole, ficando a cargo de estrangeiros as grandes 

decisões político-normativas, como afirma Cosentino: 

 
Por causa da importância e das dificuldades da empreitada, a escolha e a nomeação 

dos governadores gerais eram matérias de alta política, feita de forma cuidadosa, 

após consultas e negociações na Corte e no Conselho do Rei. Tratava-se de um dos 

postos mais elevados da administração portuguesa. A investidura era feita por 

“preito & homenagem”, como se chamavam as cerimônias que selavam um 

compromisso, instituíam a delegação dos poderes e davam legitimidade ao exercício 

do cargo. (COSENTINO, 2008). 
 

 Essa prática somente teria extinção normativa com a intatuição da Constituição 

Imperial (1824)
1
, o qual vinculava cargos políticos e legislativos a condição de naturalidade. 

Esse panorama polítco-social não apresenta grandes alterações, somente se consolidando em 

meados do século XIX, impulsionado pela corrente migratória decorrente da descoberta do 

ouro na província de Minas Gerais, a abertura dos portos as nações amigas (1808) e a vinda 

da Coroa Portuguesa para o Brasil. Ou seja, a formação de uma nação brasileira somente 

remete-se a meados do século XVIII e XIX. 

 

2.2 A FUNDAÇÃO DE UM CONCEITO DE NACIONALIDADE JURÍDICA 

 

A primeira produção normativa nacional que aborda sobre nacionalidade remete a 

primeira Carta Magna brasileira, a Constituição Política do Império do Brazil de 1824. 

Contudo, essa não aborda o conceito de nacional, mas vincula os direitos pétreos à cidadania, 

destacado logo em seu primeiro artigo: 

Art. 1. O IMPERIO do Brazil é a associação Politica de todos os Cidadãos 

Brazileiros. Elles formam uma Nação livre, e independente, que não admitte com 

qualquer outra laço algum de união, ou federação, que se opponha á sua 

Independencia.  
 

 Logo, percebe-se uma dissonância entre a construção conceitual atual e a enleada a era 

imperial, uma vez que a Norma Fundamental imperial vincula a naturalidade a um conceito 

                                                 
1
 As nomeações dos Deputados, e Senadores para a Assembléa Geral, e dos Membros dos Conselhos Geraes das 

Provincias, serão feitas por Eleições indirectas, elegendo a massa dos Cidadãos activos em Assembléas 

Parochiaes os Eleitores de Provincia, e estes os Representantes da Nação, e Provincia. 
Art. 91. Têm voto nestas Eleições primarias 
I. Os Cidadãos Brazileiros, que estão no gozo de seus direitos politicos. 
II. Os Estrangeiros naturalisados. 
 



 

 

prático de cidadania, o qual gera uma confusão terminológica. Dessarte, liga-se o ideal de 

nacional ao direito de titular e exercer direitos políticos, criando, assim, um distanciamento 

entre o ideal de identidade e similaridade universal, vinculando a nacionalidade a parâmetros 

políticos. 

Essa discrepância deve-se, principalmente, ao período histórico, uma vez que 

atualmente o Brasil já se encontra como um Estado consolidado. Outro ponto a se abordar 

decorre de uma política de alinhamento a correntes progressistas internacionais de introjeção 

dos preceitos basilares dos direitos humanos em suas instituições normativas. Esse fato 

elucida-se pela presença do artigo 216 da Constituição Federal, que prevê a instituição de um 

patrimônio cultural, valorizando as construções histórico-culturais nacionais, como se 

observa: 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 

se incluem: 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
 

Destarte, observa-se a formação de um conceito de nacionalidade baseada no princípio 

Jus Solis, nacionalidade relacionada a fixação territorial, isto é, somente é concedido o título 

de nacional máximo aquele que reside no país, conforme anteriormente explanado. Este 

relacionava-se a um ideal de fixação, que se enquadrava perfeitamente para as aspirações 

conjunturais da Coroa, uma vez que esta visava cimentar o recém-formado Estado brasileiro. 

Esse projeto ilustra-se pelas concepções do artigo 6 do Codex Maximum da época, que 

enuncia: 
Art. 6. São Cidadãos Brazileiros 
I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingenuos, ou libertos, ainda que o 

pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua Nação. 
II. Os filhos de pai Brazileiro, e Os illegitimos de mãi Brazileira, nascidos em paiz 

estrangeiro, que vierem estabelecer domicilio no Imperio. 
 III. Os filhos de pai Brazileiro, que estivesse em paiz estrangeiro em sorviço do 

Imperio, embora elles não venham estabelecer domicilio no Brazil. 
 IV. Todos os nascidos em Portugal, e suas Possessões, que sendo já residentes no 

Brazil na época, em que se proclamou a Independencia nas Provincias, onde 

habitavam, adheriram á esta expressa, ou tacitamente pela continuação da sua 

residencia. 
 

 Essa busca tem como um de seus principais destaques a concessão constitucional a 

nacionalidade nata a portugueses que comprovassem residência em nosso país em um 

momento anterior à proclamação de independência. A outorga desse dispositivo jurídico a 



 

 

filhos de pais estrangeiros, nascidos no brasil, também estampa a demanda nacional por 

povoamento de locais distantes das capitais provinciais e para cobrir a demanda de mão-de-

obra, além da construção de uma nação brasileira, como já abordado anteriormente nesta 

produção. 

 Com o advento da Magna Carta de 1891 o quadro de nacionalidade constitucional não 

se alterou, manteve-se o parâmetro baseado no conceito Jus Solis. Impulsionado pelo grande 

fluxo de imigração italiana
1
 e um considerável fluxo migracional de eslavos, que encontrava 

na substituição da mão-de-obra escrava, oriunda da vedação ao tráfico intercontinental de 

escravos pela Lei nº 581
2
 (Lei Eusébio de Queiroz), optou-se pela permanência desse critério. 

Tal medida se mostraria eficaz em certa perspectiva, uma vez que mesmo que essa ainda 

guarde um fundo excludente, com a imigração japonesa acentuando-se nos próximos anos 

decorrente da publicação dessa constituição abarcou-se grande número de estrangeiros 

nacionalizados. 

Essa ainda exigia que filhos de pais brasileiros, nascidos em país estrangeiro, para 

obterem nacionalidade brasileira, teriam que passar a residir no Brasil para tal obtenção. 

Outro ponto a se destacar é a continuidade da presença do termo cidadão como definição dos 

indivíduos nacionais, conferindo aspectos políticos a raiz do conceito de nacionalidade. 

Outrossim, essa utilizou-se de um reciclagem constituinte, isto é, novamente lançou mão do 

mecanismo de adjudicação referente a nacionalidade a estrangeiros, mediante a satisfação de 

algumas cláusulas, conforme empreendido pelo poder constituinte imperial, como discorre-se 

a seguir em parte do texto constitucional: 

Art 69 - São cidadãos brasileiros: 
1º) os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, não, residindo este a serviço 

de sua nação; 

                                                 
1
 A corrente migracional italiana para o Brasil caracterizou-se como a maior corrente de entrada de estrangeiros 

em nosso país, galgando no ínterim de 1870 a 1920 proporções de milhões, como explana Gomes: 
(...) entre 1870 e 1920, momento áureo do lagro período denominado como da “grande imigração, os italianos 

corresponderam a 42% do total dos imigrantes entrados no Brasil, ou seja, em 3,3 milhões de pessoas, os 

italianos eram cerca de 1,4 milhões. 
2
 Essa discorria sobre o estabelecimento de medidas para a repressão ao trafico de africanos no período imperial, 

enunciando: 
Art. 1º As embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte, e as estrangeiras encontradas nos portos, 

enseadas, ancoradouros, ou mares territoriaes do Brasil, tendo a seu bordo escravos, cuja importação he 

prohibida pela Lei de sete de Novembro de mil oitocentos trinta e hum, ou havendo-os desembarcado, serão 

apprehendidas pelas Autoridades, ou pelos Navios de guerra brasileiros, e consideradas importadoras de 

escravos. 
Aquellas que não tiverem escravos a bordo, nem os houverem proximamente desembarcado, porêm que se 

encontrarem com os signaes de se empregarem no trafico de escravos, serão igualmente apprehendidas, e 

consideradas em tentativa de importação de escravos. 



 

 

2º) os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país 

estrangeiro, se estabelecerem domicílio na República; 
3º) os filhos de pai brasileiro, que estiver em outro país ao serviço da República, 

embora nela não venham domiciliar-se; 
4º) os estrangeiros, que achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não 

declararem, dentro em seis meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo 

de conservar a nacionalidade de origem; 
5º) os estrangeiros que possuírem bens imóveis no Brasil e forem casados com 

brasileiros ou tiverem filhos brasileiros contanto que residam no Brasil, salvo se 

manifestarem a intenção de não mudar de nacionalidade; 
6º) os estrangeiros por outro modo naturalizados. 
 

Entretanto, mesmo com uma conjuntura de estagnação normativa no que tange a 

nacionalidade, a Lei Maior da República ainda apresenta alguns avanços, sendo esse o uso 

precursor do termo brasileiro nato. Esse encontra-se elucidado em um dos critérios basilares 

para a legitimação de elegibilidade presidencial, excluindo assim a possibilidade recorrente no 

império de haver um estrangeiro
1
 como líder executivo. 

Em perspectivas constitucionais a Norma Fundamental brasileira de 1934 apresenta 

algumas mudança em relação a suas anteriores. A primeira delas decorre da instauração de 

uma proteção normativa ao nacional nato, conferindo preceitos de igualdade jurídica a todos 

que se enquadrem em tal instituição, conforme discorre o artigo 17 em seu I inciso. Esse passa 

a delimitar algumas restrições ao Estado, conforme evidencia-se a seguir: 

 

Art. 17 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - criar distinção entre brasileiros natos ou preferências em favor de uns contra 

outros Estados; 
 

Igualmente relevante, destaca-se nessa Magna Carta a extensão de tal instituição como 

um dos pré-requisito a nomeação eleitoral para a Câmara dos Deputados, estendendo a 

imputação política à nacionalidade. Houve, também, a taxação de alguns mecanismo que 

resultavam em perca da nacionalidade
2
, estabelecendo assim um parâmetro precursor quanto 

ao direito de nacionalidade. 

                                                 
1
 O termo estrangeiro aqui empregado deve-se relativizar, uma vez que esse refere-se ao governo de Dom Pedro 

I. Este possuía como sua nacionalidade nata a portuguesa, sendo, em termos jurídicos, apenas a pessoa natural 

responsável pela gerência executiva. 
2
 Art 107 - Perde a nacionalidade o brasileiro:  

a) que, por naturalização, voluntária, adquirir outra nacionalidade;  

b) que aceitar pensão, emprego ou comissão remunerados de governo estrangeiro, sem licença do Presidente da 

República;  

c) que tiver cancelada a sua naturalização, por exercer atividade social ou política nociva ao interesse nacional, 

provado o fato por via judiciária, com todas as garantias de defesa.  



 

 

No tocante a aquisição de caráter nacional à pessoa natural tem-se a ininterrupção dos 

parâmetros referentes à esse, conferindo sequência ao preceito Jus Solis, aos que, por força do 

Artigo 69, nºs 4 e 5, da Constituição, de 24 de fevereiro de 189. Porém, essa Norma 

Fundamental passa a permitir a possibilidade de filhos de pais brasileiros requeressem, após a 

maioridade, sua nacionalidade brasileira, por força do Artigo 106, alínea “b”
1
. Dessa forma 

tem-se a instauração de um caráter precursor a nacionalidade, baseada no conceito de Jus 

Sanguinis. Tal fato decorre de um mudança no tratamento jurídico dessa instituição 

normativa, uma vez que essa passa a ser retratada como um Direito Personalíssimo, como 

explana Glasenapp: 

Esta Constituição já reconhecia o direito de nacionalidade como um direito 

personalíssimo; qual seja, um direito que somente o seu titular pode pleiteá-lo. Por 

isto da exigência da maioridade quando da opção pela nacionalidade brasileira. 

(GLASENAPP, 2008, p. 161) 
 

Com o advento da Lei Maior de 1937 poucas mudanças ocorrem em uma esfera de 

Direito de Nacionalidade, visto que essa se caracterizou por maior mudanças conjunturais 

políticas e por ser uma constituição forjada em um governo que ainda se encontrava sobre 

égide de Getúlio Vargas. Essa limitou-se a reproduzir as delimitações legislativas anteriores a 

ela, o qual resumiu-se a incorporar o termo Nacionalidade como título do capítulo que 

discorria sobre tal, sendo esse nominado de “DA NACIONALIDADE E DA CIDADANIA”. 

Mesmo com a mudança estrutural tímida, essa ainda representou certo avanço, dado que 

desatrelava , em certo ponto, as noções nacionalidade e cidadania, que viam-se muito 

embaralhadas, conceitualmente, em suas antecessoras. 

Somente com a promulgação da Constituição de 1946, com o início do processo de 

redemocratização pós era Vargas, ocorreram mudanças nessa esfera. Institui-se a volta do 

conceito Jus Solis como parâmetro basilar para a concessão a filhos de brasileiros, os quais 

deveriam apresentar residência fixa em nosso país quando incapazes jurídicos
2
e, ao atingir a 

maioridade civil, estes deveriam optar pela conservação da nacionalidade brasileira em um 

                                                 
1
 Art 106 - São brasileiros: 

b) os filhos de brasileiro, ou brasileira, nascidos em país estrangeiro, estando os seus pais a serviço público e, 

fora deste caso, se, ao atingirem a maioridade, optarem pela nacionalidade brasileira;  
2
 A grosso modo a capacidade jurídica pode ser definida como uma instituição jurídica que determina o grau de 

competência de uma determinada pessoa natural em exercer de maneira integral seus direitos. Contudo, esses 

direitos são inatos, no qual, eles apenas são resguardados por um tutor durante certo tempo (até que se atinja a 

maioridade civil). 



 

 

prazo de até 4 anos, como dispunha o II inciso
1
 do artigo 129. Deve-se destacar, de mesmo 

modo, a subvenção do título de nacional para os estrangeiros que o conseguiram por meio da 

constituição de 1891, bem como a outorga a portugueses mediantes a efetivação de algumas 

restrições, como destaca-se no IV inciso do mesmo artigo: 

Art. 129 - São brasileiros: 
IV - os naturalizados pela forma que a lei estabelecer, exigidas aos portugueses 

apenas residência no País por um ano ininterrupto, idoneidade moral e sanidade 

física. 
 

Entretanto, em 1964, com a instauração de um novo comando do país, em todas as 

esferas, decorrente do sucesso do golpe e implantação da ditadura civil-militar, tem-se a 

formação de novas perspectivas estruturais. Esse novo poder, que resulta na formação da 

Constituição de 1967, confere não apenas uma norma forma esquemática de abordagem ao 

Direito de Nacionalidade, mas também, altera-o. Tal fato se explicita pela definição exclusiva 

do termo “Da Nacionalidade” como nomenclatura do I Capítulo do II Título constitucional. 

Em um campo estrutural, outro avanço esquemático empreendido pelo pode constituinte 

militar decorre da divisão por temas em incisos do Artigo 140, subdividindo-o, 

posteriormente, suas prerrogativas em alíneas
2
.  

Em uma perspectiva referente ao conteúdo, outras mudanças se constatam em relação 

ao Codex Maximum de 1946, o qual buscava, por suas perspectivas desenvolvimentistas, a 

pulverização desse direito, reduzindo suas prerrogativas, buscando assim a atração de 

familiares de brasileiros emigrados. Pode-se elucidar essa busca pela presença da alínea “c” 

do I, presente no Artigo 140 dessa. Esse permitia a concessão de nacionalidade aos filhos de 

brasileiros em territórios exterior via requerimento em repartições ou pelo critério Jus Solis, 

auferindo caráter nato , como descrito no artigo abaixo: 

 

Art. 140 - São, brasileiros:  
I - natos: 
c) os nascidos o estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, embora não estejam 

êstes a serviço do Brasil, desde que registrados em repartição brasileira competente 

no exterior ou, não registrados, venham a residir no território nacional (antes) de 

atingir a maioridade; neste caso, alcançada esta, deverão, dentro de quatro anos, 

optar pela  nacionalidade brasileira. 
 

                                                 
1
 Art. 129 - São brasileiros: 

 II - os filhos de brasileiro ou brasileira, nascidos no estrangeiro, se os pais estiverem a serviço do Brasil, ou, não 

o estando, se vierem residir no País. Neste caso, atingida a maioridade, deverão, para conservar a nacionalidade 

brasileira, optar por ela, dentro em quatro anos; 
2
 O primeiro inciso retrata sobre os brasileiros natos, enquanto que o segundo discorre acerca dos naturalizados. 



 

 

 As demais entidades normativas apresentavam a conservação de critérios anteriores
1
. 

Todavia, dois anos após sua promulgação essa passou por um processo de reforma, no qual 

essa passou por profundas mudanças decorrente da aprovação da 1ª Emenda Constitucional de 

1969. Uma das instituições jurídicas a sofrer alteração foi a nacionalidade, que teve no Artigo 

140, alínea c de seu primeiro inciso, uma pequena alteração, que imputava aos filhos de 

brasileiros  que passassem a residir em nosso país o prazo de 4 anos, como enuncia-se a 

seguir: 

Art. 140 - São, brasileiros:  
I - natos: 
c) os nascidos o estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, embora não estejam 

êstes a serviço do Brasil, desde que registrados em repartição brasileira competente 

no exterior ou, não registrados, venham a residir no território nacional antes de 

atingir a maioridade; neste caso, alcançada esta, deverão, dentro de quatro anos, 

optar pela nacionalidade brasileira. 
 

3. A NACIONALIDADE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

3.1 Em sua promulgação 

 

 Em um momento prévio a análise da construção normativa referente a Nacionalidade 

na Constituição Cidadã é necessário refletir-se, primeiramente, acerca de sua própria 

formação e seu ínterim histórico. Esse se deve por essa, representar o rompimento de um véu, 

a queda do regime civil-militar, que perdurará durante 21, mas que ainda deixava marcas, isto 

é, o Brasil ainda via-se sobre a égide de uma constituição promulgada durante essa gestão, 

apresentando uma transição lenta, consumada apenas pela Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. 

                                                 
1
 Art. 145. São brasileiros: 

I - natos: 
a) os nascidos em território, embora de pais estrangeiros, desde que êstes não estejam a serviço de seu país; 
b) os nascidos fora do território nacional, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer dêles esteja a 

serviço do Brasil; e 
c) os nascidos o estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, embora não estejam êstes a serviço do Brasil, 

desde que registrados em repartição brasileira competente no exterior ou, não registrados, venham a residir no 

território nacional antes de atingir a maioridade; neste caso, alcançada esta, deverão, dentro de quatro anos, optar 

pela nacionalidade brasileira. 
II - naturalizados: 
a) os que adquiriram a nacionalidade brasileira, nos têrmos do artigo 69, itens IV e V, da Constituição de 24 de 

fevereiro de 1891; 
b) pela forma que a lei estabelecer: 
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 Dessarte buscava-se, pela supressão tão rigorosa e durante tanto tempo de direitos, a 

introjeção em nosso ordenamento normativo de preceitos basilares de direitos, como os 

princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), entre outros tratados
1
. 

Assim, estabelece-se a construção de instituições jurídicas que tecessem princípios 

humanísticos, que possuem no Artigo 1º, III inciso seu principal expoente. Este enuncia a 

proteção a dignidade da pessoa humana, ramificando-se por todo nosso ordenamento 

normativo em forma de normas particulares.  

 Uma de suas ramificações refere-se ao Direito de Nacionalidade, que expressava pelo 

§ 2º parágrafo do Artigo 12 da Carta Constitucional de redação original. Esse discorria acerca 

de um equidade entre brasileiros naturalizados e natos, ou seja, passava a estabelecer um 

único linear jurídico de abordagem, salvo em disposição contrária. Outro ponto a se destacar é 

referente a flexibilização do processo de obtenção de naturalidade nata para filhos de pais 

brasileiros pela alínea “c”, I inciso, do Artigo 12, o qual passou a estabelecer que apenas pelo 

registro em repartição brasileira competente esses poderiam gozar de tal garantia.  

Tal alínea também explicitava que esses filhos, caso viessem a residir em solo 

brasileiro antes da maioridade e, alcançada esta, optem em qualquer tempo pela nacionalidade 

brasileira. Outras formas de obtenção de nacionalidade nata estavam descritas pelas alíneas 

“a” e “b” do I inciso, Artigo 12, que enumerava a possibilidade da obtenção de tal status via 

Jus Solis e os nascidos no estrangeiro, de pais, desde que algum deles esteja a serviço da 

República Federativa do Brasil.  

 

3.2 Da sua alteração 

 

  Todavia, em um momento pós Constituição de 88, surgem alguns obstáculos para 

obtenção de naturalidade brasileira, uma vez que em 1994 ocorreu a promulgação da Emenda 

Constitucional de Revisão nº 3 (ECR nº 3)
2
. Esta instituía um bloqueio a obtenção de 

                                                 
1
Em uma perspectiva internacional regional pode-se destacar a resistência do governo brasileiro em tornar-se 

signatário da Confederação Interamericana de Direitos Humanos, tratado que ratificava preceitos da DUDH, 

além de estabelecer alguns cláusulas regionais do tema. Esse tratado obteve seus primeiros subscritor em 1969, 

contudo o Brasil tornou-se signatário apenas em 1992. 
2
 A Mesa do Congresso Nacional, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, combinado com o art. 3.º do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, promulga a seguinte emenda constitucional: 

Art. 1.º A alínea "c" do inciso I, a alínea "b" do inciso II, o § 1.º e o inciso II do § 4.º do art. 12 da Constituição 

Federal passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 12 .................. 

I - ......................... 

a) .......................... 
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nacionalidade nata somente via Jus Sanguinis, passando a exigir a fixação desses em território 

nacional e optem por esta, revogando uma garantia constitucionalmente garantida desde a Lei 

Maior de 1697. 

Mesmo com a outorga de um abrandamento para a simplificação do processo de 

naturalização, correspondente a alínea “b” do II inciso, do Artigo 12, reduzindo pela metade o 

prazo estipulado para concessão de tal beneficio e tenha abrandado as condições de perca de 

nacionalidade do II inciso refente ao § 4º de tal artigo, o ECR nº 3 ainda representou um 

retrocesso. Uma vez que, além da remoção da subvenção via Jus Sanguinis, ainda rebaixou a 

condição jurídica de nacionalidade secundária concedida aos portugueses pela § 1º do Artigo 

12.  

Decorrente dessa supressão da alínea c do I do Artigo 12 houve uma proliferação de 

filhos de brasileiros apátridas
1
, uma vez que decorrente do grande fluxo de emigração 

brasileira no inicio dos anos 80 até final dos anos 90 para países europeus e para os Estados 

Unidos, esses não logravam nacionalidade desses países
2
 e viam-se excluídos pelo 

ordenamento brasileiro. Dessa forma, grande parte desses emigrantes viam-se na condição de 

                                                                                                                                                         
b) .......................... 

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham a residir na República 

Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira; 

II - .................... 

a) ...................... 

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 

ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. 

§ 1.º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão 

atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. 

§ 2.º .................... 

§ 3.º .................... 

§ 4.º .................... 

I - ....................... 

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: 

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; 

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, como 

condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. 
1
 Ocorre quando nenhum dos países a qual o indivíduo possui vínculo reconhece sua nacionalidade deixando-o, 

portanto, sem pátria. Podemos definir esses indivíduos como apátridas. Exemplificado por Tavares: 

É o que ocorreria, por hipótese, com o descendente de pais nacionais de um país que adota o critério do jus soli, 

sendo que o filho nasce em território de outro país, que adota o critério exclusivo do jus sanguinis. (TAVARES, 

2012,  p.794) 
2
 Muitos países europeus, principal destino de brasileiros emigrados no final do século XX, possuem como 

parâmetro de naturalidade apenas o conceito de Jus Sanguinis, ou seja, somente é um nacional nato aquele que 

possui relação de parentesco com algum nato, como afirma Glasenapp: 

(...) em países que reconhecem apenas o jus sanguinis como forma de aquisição da nacionalidade ficariam 

apátridas ao atingirem a maioridade. Isto porque tais países, como Alemanha, Suíça, Israel e Japão, não 

reconhecem como seus nacionais os filhos de imigrantes nascidos em seu território; (GLASENAPP, 2008, 166). 
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sujeitos ausentes de direitos e proteção, uma vez que garantias constitucionais são imputadas 

a nacionalidade como afirma, mantendo-se a margem da sociedade, como afirma Glasenapp: 

 

Por causa de um lapso em uma revisão constitucional de 1994, os nascidos no 

estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, deixaram de ser automaticamente 

brasileiros. Tais crianças vivem com passaportes brasileiros provisórios, com 

validade somente até a data em que completam a maioridade. Entretanto, para se 

tornarem brasileiros natos realmente, terão que fixar residência no Brasil a qualquer 

tempo, além de entrar com um processo judicial junto à Justiça Federal – que pode 

levar 07 anos - para ver reconhecida a sua nacionalidade brasileira. (GLASENAPP, 

2008, p. 166) 
 

  Somente no ano de 2007 tal emenda fora revogada, suprimindo tal infortúnio, 

decorrente da promulgação da Emenda Constitucional nº 54/2007, delimitando a revogação 

dos dispositivos referentes a naturalidade  presente na alínea “c” do I inciso presente no Artigo 

12. Esse passou a permitir novamente o registo de nacionalidade nata via critério Jus 

Sanguinis, sendo necessário apenas o registro em uma repartição competente, além de 

estabelecer por meio de seu 2º artigo a nacionalização de filhos de brasileiros em situação de 

apátridas, sem a necessidade de ingressar na via judicial, como elucida-se a seguir: 

 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 54, DE 20 DE SETEMBRO DE 2007 
AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, 

nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 

Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1º A alínea c do inciso I do art. 12 da Constituição Federal passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

"Art. 12 ................................................................................... 

I - ............................................................................................. 

..................................................................................…........................ 

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 

registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República 

Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, 

pela nacionalidade brasileira; 

................................................................................................."(NR) 

Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido 

do seguinte art. 95: 

"Art. 95. Os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 1994 e a data da 

promulgação desta Emenda Constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, 

poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente 

ou em ofício de registro, se vierem a residir na República Federativa do Brasil." 

 

4. CONCLUSÃO 

  

 Ao se traçar uma linha de análise constitucional observa-se que, durante o 

desenvolvimento do conceito de Nacionalidade dentro do nosso ordenamento normativo, este 

buscava incessantemente, em um primeiro momento, tornar o Brasil um Estado Soberano, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2054-2007?OpenDocument
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tendo na via nação um de seus pilares. Dessa forma observa-se a instauração, durante algumas 

constituições, de um sistema que vincula a nacionalidade, quase que exclusivamente à terra, 

isto é, ao estabelecimento de domicilio. 

 Entretanto, com o desenvolvimento econômico e político, o Brasil demandou uma 

mudança jurídica no trato quanto a sua população, principalmente no que tange o aspecto da 

naturalidade nata. Tal fato decorre de fatores internos e externos, que promoveram uma 

compressão de nosso ordenamento normativo em busca de incluir, de maneira plena, o 

máximo de indivíduos possíveis.  

 Assim, entes que antes viam-se sujeitos a exclusão jurídica parcial passaram poder 

gozar de atribuições antes somente concedidas a naturais natos.  Mesmo que tal evolução 

tenha acontecido com certo retardo, como explicitado ao longo dessa produção, apresentando, 

em muitos casos, pouca evolução jurídica na sucessão de poderes constituintes, nota-se 

sempre uma tendência ao aprimoramento e progressividade, salvo o que se refere Emenda 

Constitucional de Revisão nº 3 de 1994. 

 Portanto, em parâmetros contemporâneos o Brasil pode ser considerado como um dos 

grandes polos de produção normativa humanizada, tendo abarcado de maneira universal até 

mesmo indivíduos estrangeiros (Art. 12 § 1º). Este fato se torna mais explicito ao se comparar 

nosso ordenamento com princípios de outros países, como Alemanha, Suíça, Israel e Japão, 

que possuem como critério a relação de parentalidade (Jus Sanguinis).  
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REPRESENTAÇÕES DE DOCENTES E ABORDAGEM DA CULTURA AFRO 

BRASILEIRA EM UMA ESCOLA ESTADUAL NO CENTRO DE JOÃO PINHEIRO –

MG, NO ANO DE 2016 

 

REIS, Joel Pereira
1
 

 

RESUMO: A obrigatoriedade do ensino da Cultura Afro brasileiro nas instituições de ensino 

fundamental e médio das redes públicas e particulares, tornou se público ao ser aprovado a lei 

10.639/2003, que por sua vez inclui o ensino dessa cultura nos currículos escolares em todo 

território nacional. Este capítulo tem por objetivo, através das entrevistas realizadas, entender 

como a Cultura Afro Descendente tem sido abordada nas salas de aulas. É conhecido que às 

instituições de ensino em todo o país não dão a devida importância para esse tema e 

continuamente presenciamos a necessidade de uma educação voltada para as diferenças, para 

que todos sejam respeitados independentemente de sua raça. A partir dos dados coletados em 

entrevista com os professores da escola de campo, Abordaremos a realidade das escolas e qual 

o conhecimento que os docentes possuem da lei 10639/2003 e como está sendo aplicado essa 

temática nas escolas, entretanto faremos uma breve reflexão acerca de como essa temática 

está sendo trabalhada no cotidiano escolar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Afro Brasileiro; Lei 10639/2003; Aplicabilidade 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escolha desse tema deve-se à importância do estudo sobre a história dos afro-

brasileiros e das culturas originadas pelos africanos, com ela podemos desenvolver nossos 

conhecimentos e alcançar elementos sobre a concepção da cultura brasileira, da nossa história 

e compreensão das identificações raciais, ou seja, a nossa história. O discernimento racial 

existente no Brasil pode ser notada tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas, 

mantendo-se como um barreira para a avanço do ensino/aprendizagem destes alunos, de 

maneira à constituir normas e fronteiras aos direitos da grande etnia afro-brasileira, que desde 

o período colonial já era cenário da discriminação pelos colonizadores. A cultura afro-

brasileira faz parte da nossa identidade. Este acontecimento em si, já é relevante para se 

instigar a importância pela matéria e levá-lo a aprendizado em espaços educativo e infantil; é 

a partir desta etapa da vida que se principia o desenvolvimento as influência mútua e é dever 
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mailto:Joelpereirareis44@gmail.com


 

 

do docente intervir no procedimento de formação e percepção crítica das crianças, procurando 

impedir que estas se tornem preconceituosas, contribuindo, assim, para uma inclusão de 

respeito e consentimento das diferenças, do senso crítico entre outras.  

O estudo foi desenvolvido em uma escola no centro de João Pinheiro localizada ao 

Noroeste de Minas gerais. O Território Noroeste De Minas - MG abrange uma área de 

60.906,30 Km² e é composto por 22 municípios. João Pinheiro faz parte desses municípios, 

criado com denominação de Santana dos Alegres, subordinado ao município de Paracatu. 

Elevado à condição de cidade com a denominação de João Pinheiro, pela Lei Estadual nº 893, 

de 10-09-1925. IBGE (2016). 

 

Figura 85 Mapa de João Pinheiro/ www.google.com.br 

 

O mapa acima tem por finalidade localizar o município de João Pinheiro e o seu 

território, bem como algumas das cidades que o cercam.  

A escola campo dessa pesquisa foi inaugurada em 27/02/1964, e está localizada no 

centro de João Pinheiro, e faz parte da história da cidade por ser uma das primeiras do 

município. O prédio atende cerca de 1050 alunos devidamente matriculados e frequentes em 

três turnos com uma média de 30 alunos por turmas: Matutino, do primeiro ao quinto ano, 

vespertino, do primeiro ao nono ano, noturno, ensino médio e também o EJA. 

Esse artigo tem o alvo de propor uma meditação que possa colaborar para uma 

sociedade melhor, porém, na consciência de que não transformaremos o mundo, no entanto 

podemos ajuda para que aconteça alterações significativa. A finalidade é valorizar e 



 

 

resguardar a história dos Afros Brasileiros. Então, porque não começar pela educação 

fundamental de pais?  

Ainda nos dias atuais deparamos com pessoas com pouca formação, com pensamentos 

preconceituosos acerca dessas etnias, que cooperou de maneira significativa para a formação 

da cultura Brasileira. Assim sendo, o intuito, é deixar esse trabalho na biblioteca da Escola 

campo em sinal de gratidão por aqueles que contribuíram para a realização dessa pesquisa. 

 O interesse pelo tema partiu da necessidade de maiores reflexões sobre a cultura 

indígena nas escolas, visto ser essa a cultura mãe do nosso país, e perceber através dos 

estágios realizados na referida escola que não era trabalhado de maneira correta. Portanto, 

através desses estudos, deixar uma contribuição, mostrando as dificuldades dos professores, e 

alguns caminhos a serem tomados pelos mesmo, afim de que maiores reflexões sejam feitas 

abordando o assunto.  

Meus questionamentos partiram da necessidade de conhecer qual as dificuldades que 

esses professores encontram ao trabalhar a cultura afro brasileira dentro da sala de aula? Qual 

o conhecimento que eles tem da lei 10.639/03? E como são aplicados os conteúdos que 

abordam a Cultura afro Brasileira em sala de aula? E quais os subsídios propostos pela LDB 

para trabalhar a questão racial na sala de aula? Quais incentivos o governo poderia 

disponibilizar para que a Cultura afro brasileira seja melhor trabalhada em sala de aula?  

Os objetivos que nortearam esse trabalho foram os de averiguar quais dificuldades que 

esses professores encontram ao trabalhar a cultura afro brasileira dentro da sala de aula; 

perceber qual conhecimento que elas tem da lei 10.639/03; perceber como são aplicados os 

conteúdos que abordam a cultura afro brasileira em sala de aula; averiguar quais subsídios são 

propostos pela LDB para trabalhar a questão racial na sala de aula; investigar quais incentivos 

o governo disponibiliza para que a cultura afro brasileira seja melhor trabalhada em sala de 

aula; 

A princípio as hipóteses dessa monografia partiram do pressuposto que os professores 

tem Muita dificuldade para trabalhar a cultura indígena nas escolas; elas não tem 

conhecimento da lei 10.639/03; as instituições de ensino pouco ou quase nada contribui para 

realização de trabalhos voltados para acultura afro-brasileira em sala de aula, o governo quase 

não tem dado incentivos para os professores no trabalho com essas culturas.  

A monografia foi feita na metodologia qualitativa. No intuito de garantir que só 

através da pesquisa qualitativa poderemos garantir uma educação de qualidade, com 



 

 

indivíduos críticos reflexivos, questionadores, que não se conforma só com o que está escrito, 

mas buscam sempre algo mais, e através do que lê e do que ouve ele consegue perceber um 

fato que estava escondido atrás das palavras ou das escritas do interlocutor.  

O método usado foi o de pesquisa de campo, onde foram aplicados um questionários 

com dez perguntas abertas para seis professores, de maneira estruturada, os deixando a 

vontade para responder de acordo com seus conhecimentos. 

O estudo vem ressaltar de várias formas como está sendo trabalhado a cultura afro 

descendente na escola de campo e através das entrevistas pode notar os conhecimentos e as 

dificuldades dos professores na aplicabilidade da lei 10.639/03 propondo, através dessas 

reflexões um novo rumo concernente os métodos de execução, que essa lei promulga.  

 

As reflexões dos docentes a partir da realidade escolar 

 

Apesar da obrigatoriedade da lei 10.639/03 que trata o ensino da Cultura afro 

brasileiro nas escolas, existe uma discussão que perdura há algum tempo, sendo que sua 

aplicabilidade tem sido negligenciada e acresce-se a isso que os docentes não têm preparo 

para abordar esse tema em sala de aula, com propostas inovadoras que chamem a atenção dos 

alunos, conscientizando-os da necessidade da igualdade social. 

Segundo Freire (2002, p. 41-43), “Ensinar exige reconhecimento e assunção da 

identidade cultural”. Notamos que é preciso interagir em um processo educativo que tenha um 

objetivo, a formação geral do estudante, pois é importante o respeito ao educando, sua cultura, 

religião ou etnia, ensinando-o a valorizar sua identidade, fazendo de forma que esse aluno se 

sinta envolvido com os outros e com a sociedade, não tratando com diferença de olhares ou 

modos de avaliações. Além da formação discente é preciso que o docente se atente a suas 

atitudes, que não demonstrem preferência por um ou outro aluno, mas que trate a todos de 

forma igualitária. 

 A execução da lei 10.639/03 poderia transcorrer normalmente nas instituições de 

ensino regular e privado, porém precisou se tornar obrigatório para que surgisse algum 

material disponível para consulta, tais como: livros, revistas, jornais, artigos, pesquisas, etc. 

Estes materiais são riquíssimos para serem abordados ao se trabalhar essa cultura. Assim, é 



 

 

preciso observar que o docente, após muitas lutas, tem um vasto material disponível sobre 

esse assunto e só não terá acesso ao mesmo se assim desejar. Pensando nisto, sobrevieram-me 

algumas inquietações muito pertinentes e, então, parti a campo para colher alguns dados e a 

partir deles embasar este estudo. A coleta de dados ocorreu em entrevistas com alguns 

professores do 3º ano ao 5º ano de uma escola no centro de João Pinheiro, Estado de Minas 

Gerais, com o fim de esclarecer quais eram as dificuldades por eles encontradas e como 

resolver essa situação, já que trata-se de uma Lei.   

Com essa lei em vigor, as universidades e escolas tiveram que adaptar-se a nova 

realidade, colocando em coerência a teoria e a prática. 

 

As questões relativas à aplicabilidade da lei, já foram e ainda são discutidas em 

diversos eventos científicos envolvendo vários especialistas, resultando em 

propostas, posicionamentos, materiais de apoio aos professores e outras propostas. 

Entretanto, infelizmente ainda encontramos profissionais da educação sem o preparo 

necessário para trabalhar as questões relativas à história e cultura afro brasileira e 

africana. (AGUIAR, 2010, p.94 APUD, GUEDES, NUNES, ANDRADE 2013, p. 

424).    

 

Os autores acima apontam que as questões relacionadas ao preparo dos profissionais 

da educação, ainda é muito falha, visto que muitos não sabem trabalhar com a temática. Os 

desafios são imensos, mas com um pouco de dedicação por parte das escolas e seus 

profissionais se obtém o sucesso pedagógico, tão esperado. 

 Vejamos o que diz abaixo as professoras, com relação às dificuldades que encontraram 

em relação ao trabalho com a Cultura Afro Brasileira em sala de aula. 

 

O racismo, embora o assunto é bastante abordado existe muito preconceito por toda 

parte. ( Prof. 3º ano A). 

Falta de material didático nas escolas para pesquisar ou falta de tempo para 

pesquisar. (Prof. 3º ano B).  

O racismo. (Prof. 4º ano A). 

Esses conteúdos são poucos trabalhados e não são abordados em sala de aula. (Prof. 

4º B). 

O pouco material didático disponível e a falta de conhecimento sobre o assunto e o  

pouco tempo para tanto conteúdo a ser desenvolvido com a turma. (Prof. 5º A). 

Não encontro nenhuma dificuldade. (Prof. 5º B). 

 

Observamos através das respostas que alguns professores não encontram dificuldades 

em relação à aplicabilidade dessa cultura, por outro lado, vemos algumas queixas por falta de 

material didático. Contudo, conhecemos que o governo oferece materiais e que a internet é 

uma fonte inesgotável para quem desejar pesquisar e trabalhar esse tema em sala de aula. 



 

 

Assim, consideramos em cada docente a necessidade de aprimoramento, para que haja uma 

dinâmica pedagógica satisfatória. 

 

A Lei 10.639/03 foi construída a partir de muitas reivindicações dos grupos negros e 

de militantes das questões étnico-raciais, constituindo-se como verdadeira conquista 

política. Nos anos de 1970, os grupos já lutavam pela questão negra no sistema de 

ensino. A importância dessa lei não privilegia somente alunos e educadores negros, 

mas, torna-se relevante, também, para toda a sociedade. A Lei 10.639/2003 altera a 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e estabelece as diretrizes curriculares para sua 

implementação (BRASIL/ MEC 2003), tornando obrigatório o ensino da História da 

África e da cultura africana no sistema oficial de ensino. Com o avanço do currículo, 

é possível notar aspectos positivos e, ao mesmo tempo, negativos no que se refere ao 

modo de instrumentalização do conteúdo. Tal constatação é identificável por meio 

da maneira como os educadores interpretam as imagens do negro, a partir do 

conteúdo dos livros didáticos. Isso não quer dizer que os educadores estejam 

despreparados, mas, identificam-se, isso sim, limites na formação deles quanto ao 

tema da racialidade. (SANTOS,2013, p.3).  

 

O autor aborda as dificuldades encontradas pelos próprios negros na busca incessante 

pela conquista de uma sociedade mais igualitária e justa, e, isso não deve ser confundido com 

uma busca de elevação da raça negra, pois não se trata disso. Notamos que o papel político 

que resulta em leis tem buscado implantar essa Cultura nas escolas, com sistemas avançados 

de tecnologia o que implicará que cada professor se identifique refletindo sua participação no 

quadro atual que a educação pede. As professoras do 3º ano A, e do quarto ano A, falam de 

suas dificuldades, abordando a existência do preconceito e do racismo por toda a parte, mas 

também afirmam que mesmo assim os conteúdos são aplicados em sala de aula, entende-se 

que esse preconceito vem propriamente de alunos que não tiveram ensinamento por parte da 

família e, na ausência dessa, não tiveram acesso a esse conteúdo em sua formação inicial.  

 

Em muitos momentos nos deparamos com situações escolares, nas quais o aluno 

negro sente-se diminuído, às vezes em uma aula de história, cujas epistemologias 

foram todas produzidas por um povo que, nem ao menos conviveu, ou mesmo, 

descende dos seus ascendentes. A história narrada não lhe soa confortável. Todos na 

sala, ao olharem, fazerem-lhe gracejos tornam a ocasião mais constrangedora. 

Quando não, a professora aproveita o ensejo para tratar das questões fenotípicas da 

etnia em questão com este aluno. Ora... A qual destino está fadado nosso 

personagem? (ALVES, 2007, p. 53) 

 

Mediante o que diz as professoras e a autora acima, podemos intuir que muitas vezes 

os alunos negros preferem que o assunto não seja abordado em sala de aula, para que não 

venham sofrer humilhações. Durante nosso estágio de supervisão, em uma escola de nossa 

cidade, e trabalhando um projeto sobre a Cultura afro brasileira, percebemos esse tipo de 



 

 

situação. Porém, de forma sutil, desenvolvemos várias atividades como filmes, músicas, 

textos, palestras e dinâmicas, e explanamos sobre a discriminação, e os gracejos sofridos 

pelos alunos negros. Ao final do Projeto percebemos que através de tudo que foi trabalhado, 

os alunos entenderam e assimilaram a mensagem final e assim mostraram-se interessados, 

interagiram e fizeram muitas perguntas, o que mostrou uma mudança de atitude. 

 Sabemos, porém, que essa mudança de atitude precisa ser trabalhada no dia a dia da 

escola, dando continuidade, fazendo abordagens durante todo o ano letivo, de uma forma que 

todos os professores participem e deem a sua contribuição, por entendermos que dentro da 

sala de aula, o professor, é o espelho da turma.  

Já a professora do 3º ano B em sua reflexão sente a falta de material didático e de 

tempo para trabalhar a temática. Notamos que pesam sobre elas uma sobrecarga, o que 

implica diretamente no tempo que têm para fazer os seus estudos e reflexões, algo que 

influencia muito na qualidade do currículo escolar. 

 

As obras destinadas a orientações para práticas escolares e de ensino são: Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, publicada pela parceria MEC – 

SEB; Manual de Linguística: subsídios para a formação de professores indígenas na 

área de linguagem, MEC – SECADI; Contribuições para Implementação da Lei 

10.639/03, MEC – UNESCO; MEC – SECADI; Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, MEC; Orientações e Ações para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais, MEC – SECAD. Portanto, são seis as obras destinadas a 

orientações para práticas escolares e de ensino. Elas 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Orientações para práticas escolares e de ensino Temas Específicos 88 representam 

12% do total das obras. Em seu conjunto, as obras citadas versam sobre a educação 

das relações étnico-raciais. ((SOARES, 2014, p.88)  

 

Acima, constatamos que são várias as obras destinadas a formação docente e que dão 

subsídios ao trabalho em sala de aula. Todas elas estão disponibilizadas nos sites oficiais do 

governo, com parceria do MEC, SEB, SECADI, entre outros. 

 

Entende-se que tanto as obras de temas específicos quanto as obras de orientação 

para práticas escolares e de ensino têm potencialidade para contribuir para a 

formação do/a docente, porém, a segunda categoria oferece um conhecimento 

sistematizado e formatado para um diálogo mais direto no sentido da 

instrumentalização para a prática pedagógica. Nesse sentido, as orientações podem 

se converter em manuais no processo de aquisição de um novo conhecimento. 

Enquanto manual, a obra pode ser utilizada de várias maneiras, desde única fonte, 

passando por fonte auxiliar, até como contraposição a outros materiais. Nessa 

perspectiva, os resultados de utilização do material vão depender da experiência que 

a pessoa tem com o tema e com a prática docente. (SOARES, 2014, p. 87- 88) 

 



 

 

Entendemos então que existem materiais didáticos, tanto no sentido de preparar o 

professor, como no sentido de trabalhar com os alunos, o que ocorre é que aparentemente 

esses materiais não estão sendo divulgados ao ponto de chegar ao conhecimento dos 

professores. 

A professora do 5ºano A, afirma o que diz a professora do 3º ano B, que a falta de 

tempo e os materiais influenciam na abordagem da cultura negra, porém é fato notar que é 

preciso trabalhar cotidianamente com esses alunos, transversalmente com os diferentes pontos 

importantes que essa temática apresenta. A professora do 5º ano B afirma categoricamente 

que está preparada e que não tem nenhuma dificuldade.  

Com os avanços tecnológicos do Currículo, é possível perceber que há pontos 

positivos e, ao mesmo tempo, negativos no que diz respeito ao modo de instrumentalização do 

conteúdo. Através da fala dos educadores é possível interpretar as imagens do negro, tendo 

como ponto de partida o conteúdo dos livros didáticos. Isso não significa que os educadores 

sejam despreparados, mas, denota-se que, existem sim, limites na formação deles quanto ao 

tema afro descendência. 

 

O material didático se apresenta como suporte na relação com as questões étnico 

raciais e como forma de aprendizagem de valorização da diversidade. É fazendo da 

Lei 10.639/03 uma prática de construção da identidade racial, como um instrumento 

na aprendizagem do aluno, apropriando-se dos benefícios e da importância da lei, e 

seus desdobramentos, que o educador, se preparado para tal, tem a oportunidade de 

realizar um trabalho de conscientização e identidade com seus alunos. 

(SANTOS,2013, p.4).  

 

Embasado no autor acima vemos que os materiais didáticos são propostos pelos órgãos 

competentes da educação, no entanto, vemos que os professores, muitas vezes, com acúmulo 

de responsabilidades, torna seu tempo escasso para trabalhar o tema. Questionamos as 

professoras se elas tinham conhecimento da lei vigente 10.639/03 e que fizessem um breve 

comentário sobre. 

 

Sim, esta lei inclui no currículo escolar a obrigatoriedade do tema: História e Cultura 

Afro-Brasileira. (Prof. 3º ano A). 

Não, sei que o altera a lei 9.394/96. (Prof. 3º ano B). 

Tenho conhecimento sim, tão logo a lei é aprovada é divulgada ela chega ao 

conhecimento dos professores. (Prof. 5ºano A). 

Prof. 5º- sim, em 2003 a lei passou a exigir que as escolas brasileiras de ensino 

fundamental e médio incluíssem no currículo o ensino da história e cultura afro 

brasileira. (Prof. 5º ano B). 



 

 

 

  Concernente ao que foi perguntado para a professora do 3° ano A, notamos que a 

mesma está em conformidade com a Lei vigente, e sua afirmação detecta um conhecimento 

mais contundente, presumindo sua interação com a Lei 10.639/03 e Currículo escolar. O 

relato da professora do 3ºano B indica que ela conhece parcialmente, sem aprofundamento, 

somente afirma a sua alteração. As depoentes dos 4° ano A e B não fizeram menção do 

conteúdo da Lei, deixando lacunas na resposta apresentada. Através desta questão pudemos 

ratificar que, alguns docentes não estão atualizados quanto à legislação em vigor e diante 

dessa situação é preciso que os governantes invistam na capacitação e formação continuada 

destes profissionais, conscientizando-os da importância da aplicabilidade desse conteúdo em 

salas de aulas. Também verificamos através dos depoimentos das professoras do 5° ano A e B 

a sua interação com o assunto, no tocante a abordagem da Lei 10.639/03. 

Diante desse posicionamento, argumentamos que o livro didático e a matriz curricular 

são ferramentas fundamentais para o trabalho dos professores. Considerando que o guia 

funciona como um condutor, então, não se pode fingir que estas ferramentas não exerçam um 

grande poder sobre o saber. Portanto, no cotidiano escolar, é um grave erro ignorar a matriz 

curricular em suas capacidades; pois ele certamente conduz o planejamento do conteúdo a ser 

ministrado. E Partindo desse pressuposto, fica fácil entender que para o indivíduo reconhecer 

a si mesmo como parte de um grupo com especificidades importantes para a construção de 

uma sociedade justa, democrática e plural, as situações em sala de aula terão que levá-lo a 

conhecer diferentes realidades sociais e étnico-culturais. 

Outra indagação feita às professoras foi: como são aplicados os conteúdos que 

abordam a Cultura afro Brasileira em sala de aula?  

 

São aplicados através de textos informativos no livro didático dos alunos, com 

atividades complementares, cartazes, pesquisas, gravuras, gráficos, entrevistas. 

(Prof. 3ºano A). 

Um texto com interpretação, ou em alguns livros didáticos dos alunos, depende do 

ano/série. (Prof. 3º ano B). 

Geralmente são conceitos do livro didático e datas comemorativas. (Prof. 4º ano A). 

Esses conteúdos são poucos aplicados. (Prof. 4º ano B). 

Nos anos iniciais o pouco que trabalhamos sobre a cultura afro brasileira é bem 

aceito entre a criançada. (Prof. 5º ano A). 

São aplicados nas aulas de Artes, Geografia, e História. (Prof. 5º B). 

 



 

 

Desta questão, depreende-se que são coerentes as respostas da maioria dos professores 

ao usar os livros didáticos e, também, podemos verificar que as educadoras do 3° B e 4° A, 

afirmam que esse conteúdo só é aplicado, infelizmente, em datas comemorativas. 

 

O trabalho pedagógico pautado na estratégia de projetos fundamenta-se na ideia de 

transversalidade (MORENO, 1998) ao considerar que um dos objetivos da educação 

é trabalhar com os conteúdos curriculares de maneira articulada à formação ética de 

crianças e jovens. Na presente discussão, temos a intenção de apontar como a 

estratégia de projetos – ao tomar como temática transversal a questão do respeito às 

diferenças culturais – pode contribuir com o ensino de História, em uma perspectiva 

que considere a formação da consciência histórica e a importância do 

desenvolvimento da autonomia para a leitura crítica da sociedade. (PÁTARO, 

PÁTARO, 2012, p. 3).  

 

Os autores esboçam que, não somente em datas comemorativas, mas que a temática 

afro pode servir de objeto na construção de projetos fundamentados na transversalidade, 

inserido nos conteúdos escolares, cotidianamente, como estratégia e objetivando desenvolver 

nos alunos o respeito às diferenças culturais e sociais, tanto as que predominam quanto as que 

são pouco trabalhadas.   

Perguntamos as professoras, Quais os subsídios propostos pela LDB para trabalhar a 

questão racial na sala de aula? 

 

O Brasil tem conquistado importantes resultados na aplicação do acesso e no 

exercício dos direitos, por toda parte dos cidadãos. Tem muitos desafios a vencer, 

como o respeito e valorização da diversidade cultural nas escolas. As discriminações 

estão em todos os espaços da vida social brasileira. (Prof. 3ºano). 

Prof. 4º- não conheço os subsídios propostos pela LDB. (Prof. 4ºano B). 

 Não importa a raça, a cor, todos devem respeitar uns aos outros, também a 

formação familiar que cada um tem. (Prof. 5º ano A). 

A expectativa de todos os parceiros envolvidos na construção deste plano é que ele 

seja um instrumento para a construção de uma escola plural democrática de 

qualidade, que combata o preconceito, racismo e todas as formas de discriminação. 

(Prof. 5º ano B). 

  

Aqui algumas professoras não quiseram opinar, mas, de acordo com as outras 

respostas fornecidas, depreendemos que as docentes do 3º ano A e do 5º ano B aparentam ter 

algum domínio sobre as leis de diretrizes Básicas, no tocante a seus conteúdos.  

 

Este documento visa oferecer aos profissionais da Educação orientações que 

subsidiem o planejamento e a execução de projetos pedagógicos e ações educativas 

para as relações étnico-raciais, em conformidade com os princípios expressos pelo 

artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, modificado pela Lei 

n° 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura 



 

 

afro-brasileira e africana na Educação Básica, e pela Lei n° 11.645/08, que 

estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e 

indígena na Educação Básica.(SEEDF,2012,p.28).  

 

Isto posto, compreendemos que  essa Lei determina que os profissionais da educação 

trabalhem com projetos costurados no meio dos currículos escolares, de modo que essa 

questão étnico-racial seja exaustivamente trabalhada com os alunos em sua formação básica, e 

que toda essa ação promova cidadãos éticos e preparados para  viver em uma sociedade tão 

diversa e plural como a nossa. 

Já as professoras do 3ºano B, 4°ano A e 4°ano B não esboçaram quaisquer 

conhecimento quanto à LDB. 

 

Vale reafirmar que o currículo é uma ferramenta valiosa de reconhecimento da 

formação da nossa identidade e ponto central de discussão para pensarmos as 

relações étnico-raciais dentro da escola. As práticas, no cotidiano escolar, 

relacionadas à falta de formação/informação sobre a diáspora negra e a história dos 

povos indígenas dificultam a percepção do preconceito e da discriminação étnico-

racial na escola. Tais situações inviabilizam a participação ativa do(a) estudante 

negro(a) e indígena. Com isso, há necessidade de uma prática de fortalecimento da 

identidade de negros e indígenas indica a premência de formação continuada dos(as) 

profissionais de Educação. A implementação do artigo 26-A da LDB implica uma 

prática pedagógica afetiva, democrática, ancestral, observadora e identitária. O 

acesso ao conhecimento deve ser democrático, expressando as produções científicas 

e culturais de todos os povos que compõem a sociedade brasileira. Assim, o 

currículo trabalhado na escola deve permitir a todos e todas o reconhecimento das 

suas produções e das produções do outro. Essa prática possibilita o rompimento de 

barreiras opressoras no cotidiano escolar. . (SEEDF, 2012, p.39).  

 

 

Assim, para que se estabeleça uma educação igualitária é preciso saber respeitar as 

diferenças e a individualidade do outro. O educador tem o papel de mediar as situações, bem 

como promover uma cultura de paz entre os seus alunos. Deve estar atento a sua formação 

continuada, pois sua prática deve ser aperfeiçoada a cada dia e isso, certamente, resultará em 

cidadãos aptos para conviver com as diferenças. 

Na oportunidade perguntamos também: o que você acha mais importante para que seja 

trabalhada a Cultura afro brasileira nas series iniciais? E acrescente um breve comentário. 

 

Sim, desde cedo devemos aprender os valores e a respeitá-los. Todos somos iguais, 

com direitos e deveres. Ficará mais fácil acabar com o preconceito se trabalharmos 

mais cedo. (Prof. 3º ano A). 

Sim, a cultura está presente em nosso dia, como palavras, a culinária, vocabulário, e 

outros. (Prof. 3º ano B). 

Sim. (Prof. 4º ano A). 



 

 

Acho importante, para que assim possa surgir o respeito à cultura afro brasileira. 

(Prof. 4º ano B). 

É importante trabalhar a cultura Afro- Brasileira nos anos iniciais pois é aí que as 

crianças começam a estudar sobre a colonização e ganham conhecimento. E é aí que 

conhecem os africanos, chegando para o trabalho escravo. (Prof. 5º ano A). 

Sim, pois os alunos compartilham as origens e valorizam as festas e lendas, a 

respeito de diferentes crenças religiosas, levando-os ao reconhecimento e 

valorização de manifestações culturais afro-brasileiros. (Prof. 5º ano B). 

 

As professoras apontam que é importante o trabalho com a Cultura afro brasileira nas 

séries iniciais, manifestando sua vontade de presenciar mudanças significativas, 

principalmente, entre os alunos que convivem entre si no dia a dia. Isso mostra que o respeito 

mútuo entre instituições de ensino e sociedade tendem a ser um trabalho bem sucedido. Ao se 

trabalhar com o multiculturalismo inserido nos povos e levando o conhecimento de suas 

crenças religiosas e suas procedências, automaticamente o docente estará promovendo o 

respeito ás diferenças e minimizando o preconceito, ainda presente em nossa sociedade.  

 

Na infância a construção da auto-imagem se baseia nas informações dos outros 

sobre nós e o mundo, sendo assim, é na família ou na escola que a criança recebe as 

primeiras referências sobre ela e o mundo, já que estes são os meios sociais comuns 

a ela nessa fase da vida. A partir da escola a criança terá a possibilidade de construir 

a sua auto-estima, de poder se aceitar e ser aceita, gostar de si e ser “gostada”, para 

que isto se reflita externamente. Para contribuir na construção dessa auto-estima, o 

professor tem o dever de romper com os preconceitos e estereótipos. Ele deve ter 

consciência que as crianças têm toda uma experiência de vida antes da escola e fora 

dela e que o processo de ensinar não é simplesmente transmitir conhecimentos. É 

preciso romper com a prática educativa que busca o “adestramento” de nossas 

crianças, que os vê de forma similar, esquecendo-se de sua individualidade e que 

tende a padronizar comportamentos. Agindo dessa forma, o professor simplesmente 

reforça e contribui para a marginalização dessas crianças. (CRUZ, BEZERRA, 

AMARAL, 2006, p.23)  

 

A criança para ter uma autoestima elevada precisa ter um ponto de partida que é gostar 

de si mesmo e do outro, pois isso a ajudará e ela terá maiores chances de se aceitar e ser aceita 

no meio em que vive. Por isso o autor acima afirma que o ensino de história e Cultura afro 

brasileiro e africana na infância, pode romper barreiras intransponíveis, em outras palavras, 

quanto antes esse conteúdo for apresentado às crianças, mais precocemente aprenderão. 

E diante disso, recai sobre os professores a responsabilidade da construção da 

autoestima dessas crianças, possibilitando que isso mude comportamentos preconceituosos. 

Daí a importância de se abordarem essas questões nos primeiros anos de escolaridade, caso 

contrário deixará lacunas gravíssimas no ensino e aprendizagem. Acrescentamos também que 

o ensino de história e Cultura afro descendente não pode ser trabalhado somente em datas 



 

 

comemorativas como dia 13 de maio ou dia 20 de novembro, mas que seja constantemente 

inserido no cotidiano escolar, através de  atividades que identifiquem essa Cultura, tais como: 

confecções de painéis, brinquedos, oficina de pintura, música danças e teatro, de forma 

consciente e interdisciplinar, com a participação dos estudantes e toda a comunidade escolar. 

Em seguida, a questão efetuada foi: quais incentivos o governo poderia disponibilizar 

para que a Cultura afro brasileira seja melhor trabalhada em sala de aula? 

 

O governo disponibiliza o livro didático com o assunto da cultura Afro-Brasileira 

para ser trabalhado com os alunos. (Prof. 3º ano A). 

Fornecer material para trabalhar de forma lúdica. (Prof. 3º ano B). 

Cursos e materiais. (Prof. 4º ano A). 

Não conheço nenhum incentivo. (Prof. 4º ano B). 

O governo, antes de criar leis, deveria ouvir quem desenvolve as atividades e 

trabalha os conteúdos diretamente com as crianças, se fizesse isso estaria ótimo. 

(Prof. 5º ano A). 

Deveria dar cursos de capacitação para os professores. (Prof. 5º ano B). 

 

As profissionais entrevistadas apontaram o seguinte: a professora do 3°ano A, 3°ano 

B, 4° ano A e 5° ano B falaram que o governo disponibiliza o livro didático, a outra 

reivindicou um material mais lúdico e as demais apontaram que é preciso mais cursos de 

capacitação. No entanto, conhecemos há um leque de diversidade de incentivo governamental 

pedagógico, estabelecido em forma de leis e que a cada dia vem oportunizando aos docentes 

abraçarem essa causa. Podemos indicar a própria Lei 10.639/03 que torna obrigatório o ensino 

nas instituições privadas e públicas de nosso país e após pesquisas constatamos uma gama de 

materiais disponibilizados nos site oficiais do governo, além disso, há implantação de um 

Programa de Formação Continuada de Professores em Educação para o Ensino da História e Cultura Afro-

brasileira e Africana e para Educação Quilombola, disponibilizado pelo MEC.  Abaixo, eis a apresentação do 

mesmo: 

 

Partindo do reconhecimento da necessidade de implementação da Lei 10.639/03 e 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-raciais e 

para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, a SECADI através de 

convênios com as diversas secretarias que compõe o MEC criou programas, projetos 

cuja finalidade, cada um com sua especificidade, visam à implementação de ações 

tem como a melhoria desigualdades educacionais e melhoria na qualidade de ensino. 

Nessa direção criou-se a Rede de Educação para a Diversidade (REDE) com ações a 

serem implementadas por instituições públicas de educação superior para atender a 

diversidade em geral, e o Programa de Ações Afirmativas para a População Negra 

nas Instituições Federais e Estaduais de Educação Superior (Uniafro) por meio da 

Resolução CD/FNDE nº 14, de 28 de abril de 2008. ( GONÇALVES, MOURA, 

2010, s/p) 



 

 

  

Conforme os autores, vemos que a lei 10639/03 é conveniado com órgãos competentes 

que demanda as ações, que a mesma promulga, promovendo incentivos aos professores do 

ensino superior solicitando ações que visa uma aprendizagem significativa, por isso é fato 

afirmar que existe bases firmes que possa ajudar os docentes nas escolas. 

 
Destinado a professores, gestores e demais profissionais da educação básica, ambos 

os programas tem como objetivo fomentar ações voltadas para a formação inicial e 

continuada de professores da educação básica para inserção das temáticas da 

diversidade conforme as especificidades as demandas e necessidades de seus alunos 

e, para a elaboração de material didático específico para a população negra, caso 

especifico do Uniafro. Os cursos de formação inicial e continuada, assim como os 

materiais didáticos ofertados pelo Uniafro, visam à implementação do artigo 26-A 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e à promoção do estudo 

da História da África e Cultura AfroBrasileira. A intenção é contribuir para a 

superação dos preconceitos e atitudes discriminatórias do racismo por meio da 

aplicação de práticas pedagógicas qualificadas nesses temas nas escolas de educação 

básica no Brasil( GONÇALVES, MOURA, 2010, s/p). 
 

Reconhecemos nessa citação um esforço e certo comprometimento do governo em 

oferecer esse curso para auxiliar os docentes no que se refere a sua própria formação. O site 

fornece materiais e conteúdo para o aprimoramento dos profissionais da educação, 

objetivando com isso uma mudança no que tange o ensino/aprendizagem em relação à lei 

10.639/03. 

 Retornando às entrevistas, podemos destacar que a professora do 5° ano A levanta 

uma questão um tanto polêmica.  Em parte concordamos, afinal é o professor que está com o 

aluno durante todo o período letivo, só ele conhece o que realmente ocorre dentro da sala, 

porém, quando se fala em capacidades educacionais os legisladores, que são os que estão 

ligados à política pedagógica, também são preparados para lidar com essa questões com 

responsabilidade.   

 

Na Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, através do seu artigo 22, 

inciso XXIV, fica definida como competência privativa da União, legislar sobre as 

diretrizes e bases da educação nacional, abrindo com isto a possibilidade de 

reformulação da legislação educacional brasileira. Neste sentido, inicia-se um amplo 

processo de discussão, proposição e negociação da LDB a partir de grupos de 

trabalho, audiências públicas, seminários temáticos, debates e encontros por todo o 

país, do qual o Deputado Jorge Hage afirma ser "... o mais democrático e aberto 

método de elaboração de uma lei que se tenha notícia no Congresso Nacional.” 

(ZANETTI, 1997, s/p) 

 
 



 

 

As leis e materiais elaborados para o auxílio do professor em sala, como: LDB, PCNs, 

e outros são preparados por pesquisadores e profissionais da área, através de processos de 

consultas e assembleias, fóruns e discussões. Em outras palavras, são especialistas, cientistas 

da educação que organizam esses documentos para o auxílio do educador. 

Na próxima questão, perguntamos as professoras que nota elas dariam na questão da 

aplicabilidade dessa Cultura nas séries iniciais de sua escola? 

 

Nota sete, estamos evoluindo, mais ainda temos que reforçar este trabalho para que 

não exista racismo. (Prof. 3ºano A). 

Nota seis. (Prof. 3ºano B). 

Seria muito viável para que os alunos se conscientizassem do ser diferente. (Prof. 4º 

ano A). 

Seis. (Prof. 4º ano B). 

Não dá pra dar boas notas, a educação de uma maneira geral vai mal, de 0 a 10 dá 

pra dar 04. (Prof.5º ano A). 

Nota cinco. (Prof.5º ano B). 

 

 Observamos que as professoras se divergem em suas respostas. Ao avaliar a atuação 

da sua escola com relação à Cultura afro brasileira, algumas afirmam que a escola está 

melhorando, outras como a do quinto ano A, sustenta que a educação de maneira geral está 

mal. Mas, se a maioria concorda que precisa melhorar, por que não unir as forças para fazer a 

diferença? 

 

A nossa proposta é formar o professor para dimensionar o currículo em uma 

perspectiva crítica, no sentido de desconstruir as ideologias, os estereótipos e os 

preconceitos que desumanizam e desqualificam determinados grupos sociais, a fim 

de contribuir para o processo de reconstrução da identidade étnico-racial e da 

autoestima dos Afrodescendentes, como um passo fundamental para a aquisição do 

direito à cidadania. A desconstrução da ideologia abre possibilidade do 

reconhecimento e aceitação dos valores culturais próprios, bem como sua aceitação 

por indivíduos e grupos sociais pertencentes a outras raças e etnias. Isto facilita as 

trocas interculturais na escola e na sociedade. (FELIPE e TERUYA, 2011, s/p). 

 

Se os educadores e gestores se unissem para colocar em prática o que a citação aponta, 

com tempo e esforço, os alunos também começarão a mudar suas ideologias e concepções, e 

aos poucos adotarão uma postura mais harmoniosa de aceitação para com as diferenças e o 

próximo. 

Perguntamos também: de que forma a instituição de ensino que elas trabalham contribui 

para a realização do trabalho voltado para a Cultura afro brasileira na sala de aula? 

 



 

 

Proporcionando projetos envolvendo essa cultura e nos incentivando a realizar mais 

as atividades que propormos. (Prof. 3º ano A). 

Muito pouco. (Prof. 3º ano B). 

                                             Não conheço a contribuição que a escola oferece. (Prof. 4º ano A). 

A escola é claro, se vira como pode, desenvolve projetos, promove debates, 

apresentações para trabalhar o tema. (Prof. 5º ano A). 

Realiza projetos, apresentações de capoeira, etc. (Prof. 5º ano B). 

  

Três das professoras, narram que a escola desenvolve projetos voltados para o ensino 

da Cultura afro brasileira, uma não quis opinar e duas não conhecem as atribuições da escola. 

Percebemos, no entanto, que aos poucos o assunto começa a ser trabalhado. O que é 

inaceitável, é que essa abordagem seja feita somente em datas comemorativas, como no dia 

20 de novembro considerado o dia da Consciência Negra. A escola precisa adotar meios de 

fazer um trabalho continuado, para que os alunos possam ver essa Cultura com naturalidade e 

que ela se torne parte integrante do Currículo e assim dia a dia seja vivida em sala de aula. 

 
Elaborar currículos culturalmente orientados demanda uma nova postura, por parte 

da comunidade escolar, de abertura às distintas manifestações culturais. Faz-se 

indispensável superar as perspectivas eurocêntricas ainda bastante presente nas 

escolas buscando a valorização dos múltiplos sujeitos sociais. É possível argumentar 

que a própria lei que incentiva o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana 

também inclui a discussão sobre a diversidade étnico racial no Brasil. Estas medidas 

contribuem para a reeducação das relações entre os vários grupos sociais 

constituintes da sociedade brasileira, provocando o questionamento das relações 

étnico raciais baseadas em preconceitos e na desqualificação do outro. (FELIPE e 

TERUYA, 2011, s/p) 

 

Assim como os autores argumentam, a escola precisa adotar novas posturas diante do 

Currículo em relação a essas culturas, buscar caminhos mais dinâmicos de interação entre as 

várias representações culturais que fazem parte hoje do ambiente escolar. Se a escola começar 

valorizar essas culturas, automaticamente os alunos também o farão, porque são nos 

corredores das escolas que se formam opiniões, e que as diferenças aparecem para serem 

disseminadas ou banidas, banidas sim, muitas vezes do silêncio daqueles que por medo ou por 

vergonha não ousam falar.   

Com medidas simples de valorização, esses movimentos culturais ganharão força para sair 

do escuro e se mostrarem, imponentes como são. (ALVES, 2017, p. 50) diz:” O dia-a-dia de 

uma escola pode ser o meio de dissipação ou dispersão de atitudes preconceituosas”.  E 

acrescenta ainda: Nestes termos, cabe a equipe escolar – diretor, apoio pedagógico, 

professores, funcionários, enfim colocar em exercício os preceitos da lei 10.639/03, já que 

uma criança não internaliza apenas o que lhe atinge sensorialmente (xingamentos, agressões 



 

 

físicas), mas também atos subliminares. A criança, segundo Alves, percebe quando ela é 

aceita ou não, e isso acaba acarretando problemas, vindo até mesmo a ocorrer a evasão 

escolar, para que isso não ocorra,  é necessário que a escola coloque em pratica o que 

demanda a lei, segundo a autora. 

Questionamos também: como são realizados no cotidiano da sala de aula os trabalhos 

voltados para a Cultura afro brasileira? 

 

Através do livro didático, pesquisas, palestras, entrevistas, atividades, cartazes, e 

recursos humanos. (Prof. 3º ano A). 

Cartazes, leitura, interpretação, livro de receitas (construir) (Prof. 3ºano B). 

Somente é trabalhado em sala de aula o dia da consciência negra. (Prof. 4º ano A). 

 Os trabalhos são realizados de forma interdisciplinar, embora com mais                          

destaques nos conteúdos de História, artes, onde os alunos ouvem e dançam 

músicas, capoeiras e trabalhos manuais. (Prof. 5ºano A). 

A diversidade cultural e a influência da arte com origens africanas na cultura 

brasileira são temáticas transversais tornando assim propostas interdisciplinares. 

(Prof. 5º ano B). 

 

 A maioria das professoras demonstra que sabem como trabalhar a Cultura afro 

brasileira em sala de aula. A questão é: elas abordam mesmo a temática de forma continuada e 

interdisciplinarmente, como foi descrito acima pela maioria? ou será que só está sendo 

explanada no dia da Consciência Negra? Como afirmou a docente do quarto ano A. 

 Vimos também a necessidade de perguntar as professoras se o calendário da escola 

inclui o dia 20 de novembro como o dia internacional da Cultura negra? E que as mesmas 

fizessem um comentário sobre o tema. 

 

Sim, neste dia é ressaltado tanto o trabalho voltado para o preconceito e racismo, 

como lidamos com todos, e que somos iguais com direitos e deveres. (Prof.3ºano A) 

Sim, acho importante, porém acho errado trabalhar somente na data. (Prof. 4ºano B). 

O calendário traz o dia vinte de novembro como o dia da consciência negra. Nesse 

mês, é desenvolvido projetos, feitas palestras e apresentações para a comunidade 

escolar. (Prof. 5º ano A). 

 Não. (Prof. 5º ano B). 

 

 Observamos na entrevista acima que as profissionais do terceiro ano A e quinto A, 

estão de acordo com a matriz curricular, quando abordam a Cultura étnico racial e que essas 

são as ações a serem vivenciadas em sala de aula, porém não falam em cotidianizar os 

conteúdos desse tema com os Temas transversais. 

 
O cotidiano escolar é o espaço onde se concretiza a produção do insucesso escolar 

devido às práticas preconceituosas. Nas discussões das reuniões pedagógicas, 



 

 

podemos flagrar essas práticas preconceituosas do corpo docente e vivenciar 

situações onde os professores não-negros expressam comentários depreciativos a 

respeito das pessoas negras. Pode-se verificar como se reproduz o preconceito no 

grupo de professores, quando expresso em seus discursos publicamente. (ROESCH, 

2001, p.135 apud, MIORANZA, 2011, p. 08). 

  

É preciso refletir no que Roesch afirma, pois é no dia a dia escolar que estas questões 

do preconceito e discriminação acontecem, e por que a abordagem do assunto somente nas 

datas comemorativas? Presenciamos ainda no século XXI, docentes que convivem com essa 

situação em sala de aula. São vencidos pela impotência e o anonimato como se isso fosse 

natural do ser humano, e com isso deixando que até mesmos os seus próprios colegas sofram 

preconceito no ambiente de trabalho. Precisamos observar que essa ação é compartilhada 

entre alunos e professores e isso acaba por interferir com negatividade no ensino e 

aprendizado. 

A professora do quarto ano B descreve a importância de se trabalhar esse tema nos 

dias letivos normais e nas matérias que são apontadas para trabalharem a Cultura afro 

descendente. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Durante os estudos a conclusão que se chega, é que os professores tem muita 

dificuldades para trabalhar a cultura afro brasileira nas salas de aula, mesmo sendo essa uma 

cultura que está presente em nosso meio, e sendo o negro parte principal na construção da 

cultura brasileira, trazendo grandes contribuições para o país, mas mesmo assim continuam 

sendo renegados e deixados as margens da sociedade, até mesmo dentro das escolas, quando 

renegam o estudo de suas culturas. 

Os professores sequer conhecem a lei da maneira que deveriam conhecer, mesmo 

sendo essa promulgada a treze anos atrás, e demandando obrigatoriedade desses estudos em 

sala de aula. O que leva a entender, que os professores não se preocupam em conhecer as leis 

que demandam a educação, ou então, pior ainda, se interessam só por aquelas que vão de 

acordo com seus anseios. 

O que percebemos durante nossos estudos, é que os professores só trabalha essas 

culturas nos dias especiais, no caso da cultura afro brasileira, no dia da consciência negra, o 

que parece ser uma ambiguidade, visto ser uma cultura com uma diversidade gigantescas de 



 

 

atividades que poderiam ser trabalhados, aproveitando os modos de ser, as danças, artes, o 

modo de fazer desses povos. O professor poderia trabalhar esses conteúdos de forma 

interdisciplinar durante todo o ano, mostrando aos alunos o quanto os negros foram 

importante na construção do Brasil, e fazem parte da nossa história. 

A LDB, tem proporcionado alguns materiais para as escolas trabalhar essas culturas, 

no entanto, basta saber se esses materiais tem chegado as mãos dos professores, porque pelo 

estudos feitos, não são utilizados nas escolas como deveriam. O que se vê, são estudos feitos 

de maneira modestas, sem muita expressão, não levando reflexão para os alunos. 

O governo poderia exigir mais empenho das escolas com relação as culturas étnicos 

raciais, mandando materiais para as escolas, e cobrar empenho para que os trabalhos fossem 

desenvolvidos, no sentido de mudar a forma de ser e de pensar do nosso povo, buscando um 

Brasil para todos, sem preconceito racial, sem estereótipos, e sem dominação. 
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A REPRESENTAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA NA VISÃO DOS PROFESSORES 

DAS SÉRIES INICIAIS EM UMA ESCOLA NA CIDADE JOÃO PINHEIRO EM 2016 
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RESUMO: Ao observar a escola nos dias atuais, é possível perceber a necessidade de uma 

educação que seja voltada aos anseios de diferentes grupos minoritários e não só de alguns, 

considerei desenvolver esse estudo, que tem por objetivo principal apresentar a temática 

indígena, para que dentro do possível, possa ser trabalhada dentro das salas de aula de forma a 

mostrar a história desses povos e sua contribuição para a formação da cultura brasileira. Para 

isso, propus-me a investigar a aplicabilidade da Lei 11.645/08 nas séries inicias e observar 

como vem sendo abordada em uma escola Estadual no centro da cidade de João Pinheiro, 

estado de minas Gerais, no segundo semestre de 2016. Para isso, foram aplicados 

questionários com perguntas abertas para seis professores, onde os mesmos puderam expor os 

seus conhecimentos sobre o assunto em questão. No entanto, foi observado que o tema é 

pouco explorado nas escolas e os docentes ainda sabem pouco sobre a lei, e acresce-se a isso 

que o que conhecem é de forma sistematizada. Ainda hoje, existem muitas dificuldades em 

relação à aplicação dessa Lei nas salas de aula. Constata-se, assim, que é preciso maior 

empenho por parte dos educadores e mais incentivos do governo com políticas públicas 

voltadas para a temática em foco. 

 

Palavras-chave: Aplicabilidade Cultura Indígena Lei 11.645/08 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visou pesquisar o conhecimento dos professores das séries iniciais em 

relação ao trabalho com a cultura indígena dentro das salas de aulas e compreender qual os 

pensamentos dos mesmos em relação a temática. Entendo representação aqui através do que 

diz Moscovici (2005:30) apud, que: “Compreender consiste em processar informações”. 

Assim, buscamos compreender os pensamentos dessas profissionais, através das 

representações das mesmas em relação a essa cultura. 

O estudo foi desenvolvido em uma escola no centro da cidade de João Pinheiro 

localizada ao Noroeste de Minas gerais. O Território Noroeste De Minas - MG abrange uma 

área de 60.906,30 Km² e é composto por 22 municípios. João Pinheiro faz parte desses 
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municípios, criado com denominação de Santana dos Alegres, subordinado ao município de 

Paracatu. Elevado à condição de cidade com a denominação de João Pinheiro, pela Lei 

Estadual nº 893, de 10-09-1925. IBGE (2016). 

 

Figura 86 Mapa de João Pinheiro/ www.google.com.br 

 

O mapa acima tem por finalidade localizar o município de João Pinheiro e o seu 

território, bem como algumas das cidades que o cercam.  

A escola campo dessa pesquisa foi inaugurada em 27/02/1964, e está localizada no 

centro de João Pinheiro, e faz parte da história da cidade por ser uma das primeiras do 

município. O prédio atende cerca de 1050 alunos devidamente matriculados e frequentes em 

três turnos com uma média de 30 alunos por turmas: Matutino, do primeiro ao quinto ano, 

vespertino, do primeiro ao nono ano, noturno, ensino médio e também o EJA. 

 O interesse pelo tema partiu da necessidade de maiores reflexões sobre a cultura 

indígena nas escolas, visto ser essa a cultura mãe do nosso país, e perceber através dos 

estágios realizados na referida escola que não era trabalhado de maneira correta. Portanto, 

através desses estudos, deixar minha contribuição, mostrando as dificuldades dos professores, 

e alguns caminhos a serem tomados pelos mesmo, afim de que maiores reflexões sejam feitas 

abordando o assunto.  

O marco da pesquisa foi no ano de 2016, quando foi realizado algumas entrevistas 

com pergunta estruturadas, com intuito de elucidar alguns questionamentos.  

Minhas inquietações, iniciaram-se ao pensar, qual conhecimentos os professores 

dominam sobre a cultura indígena? Eles sabem sobe a promulgação da lei 11.645/08 que torna 

obrigatório o ensino dessa cultura nas escolas? As escolas possuem materiais didáticos para 



 

 

 

trabalhar essa temática? O governo oferece algum curso preparatório para trabalhar essa 

cultura em sala de aula? Se existe elas já participaram? 

Os objetivos que nortearam o trabalham foram: apreciar qual conhecimento os 

professores dominam sobre a cultura indígena; verificar se elas sabem sobre a promulgação da 

lei 11.645/08 que torna obrigatório o ensino dessa cultura nas escolas; investigar se as escolas 

possuem materiais didáticos para trabalhar a temática; perceber se o governo oferece cursos 

preparatórios para os professores trabalhar essas culturas em sala de aula. 

A partir dessas inquietações, surgiram algumas hipóteses, que foram: os professores 

não tem conhecimento sobre a cultura indígena; eles não conhecem a lei 11.645/08; e não 

existe nenhum curso preparatório para os professores, para trabalhar essa cultura em sala de 

aula. 

A pesquisa foi feita na perspectiva qualitativa. Por isso, dizemos em metodologia 

científica: só é científico o que for discutível, formal e politicamente (DEMO, 2000ª p. 14). 

Metodologia qualitativa se desvela assim, discutível, deixando sempre o assunto aberto a 

novas indagações e novas pesquisas. 

 O método utilizado foi o de pesquisa de campo, onde foram aplicados questionários 

com dez perguntas abertas para seis professores, deixando a vontade para que os mesmos 

expusesse suas reflexões. 

Esse estudo traz algumas reflexões sobre as respostas dos professores, procurando 

analisar quais conhecimentos possuem sobre a Cultura Indígena e qual a importância deste 

trabalho nas séries iniciais.  

 

A Cultura Indígena nas Séries Iniciais, Reflexões sobre o Conhecimento dos Professores 

Para Trabalhar a Temática. 

 

Este capítulo aborda o conhecimento dos professores em relação à Cultura Indígena. A 

Revista Escola Pública na sua edição 47 de out/nov. de 2015 traz um artigo sobre Diversidade 

com o tema: “Lei que determina o ensino de cultura afro-brasileira e indígena esbarra em 

formação de professores e falta de institucionalização”, e nesse artigo Valquíria Pereira 

Tenório, doutora em sociologia pela UFSCar afirma  que a maior reclamação dos docentes, é 

não se sentirem muito à vontade pra trabalhar a temática em sala de aula, alguns não se 



 

 

 

interessam pelo assunto, outros dizem não ter apoio dos gestores das escolas. Percebemos 

também que alguns não se encontram preparados para trabalhar a Cultura Indígena, até 

mesmo por causa do preconceito existente com a temática, por acharem não é importante o 

bastante para ser abordada, e em alguns casos acham até perda de tempo.  

Durante essa pesquisa, conversamos com alguns professores sobre o assunto, e 

percebemos que ainda existem tabus sobre esse tema, quando questionados, sobre qual o 

conhecimento possuíam sobre a Cultura Indígena, respondiam: 

Os índios foram os primeiros habitantes do território brasileiro. São formados por 

povos diferentes com hábitos, costumes e línguas diferentes. (Prof. 3º A) 

Tenho pouco conhecimento.  (Prof.3ºB) 

E importante destacar que não há uma cultura indígena, mas várias, e cada povo 

desenvolveu suas próprias tradições religiosas musicais de festas, artesanatos, dentre 

outras. (prof.4ºA) 

Tenho um conhecimento básico, através dos livros e internet. (Prof.4ºB) 

O meu conhecimento sobre cultura indígena é pouco pois na escola vi pouco sobre o 

assunto e por ser lei nova a faculdade deixou a desejar. (prof.5ºA) 

 Vejo como um conhecimento tradicional que serve como construção de nossa 

cultura. (Prof. 5ºB) 

 

 As respostas reforçam o artigo da revista que citamos acima. Visto que os índios são 

os primeiros habitantes do território brasileiro, e comprovadamente fazem parte da história do 

nosso país, esperava-se que os entrevistados conhecessem mais sobre o assunto. 

 

Em geral, professores e alunos raramente refletem e investigam “questões 

relacionadas com a vida e a cultura de etnias e grupos mais próximos e conflitivos” 

(IBIDEM. p. 170). No currículo, todos os dias do ano letivo, em todas as atividades 

e em todos os recursos didáticos devem estar presentes as culturas silenciadas. 

Assim, como “as instituições escolares são lugares de luta, a pedagogia pode e tem 

que ser uma forma de luta político-cultural” (IBIDEM., p. 175 apud, 

NASCIMENTO, 2013, p. 159). 

  

 Claramente o autor avalia negativamente o fato de os docentes e discentes não fazerem 

reflexões sobre a diversidade cultural, principalmente sobre aquelas consideradas minorias, e 

chama atenção para que se faça um trabalho que envolva a luta pelo “político-cultural”. É 

muito importante que os professores e alunos discorram sobre a Cultura Étnico Racial, e sobre 



 

 

 

a importância da mesma para a nossa sociedade. Ao mesmo tempo enfatizando que devemos 

ter respeito com a diversidade cultural existente em nosso país.  

 Como bem disse a professora do quarto ano A, dentro da cultura indígena, existem 

várias culturas, vários jeitos de fazer, modos organizacionais, culinárias entre outros, e o 

professor deve estar preparado para trabalhar com todas essas questões. 

Se olharmos para os materiais didáticos disponíveis nas escolas, realmente daremos 

razão aos professores pela falta de conhecimento. No entanto, se o professor tiver interesse, 

pesquisar em diferentes fonte, encontraria um material rico e diversos que traria uma 

quantidade enorme de possibilidades a serem trabalhadas de maneira criativa e 

transformadora, isso, partindo do pressuposto que todos os educadores devem estar 

atualizados quanto as leis que demandam a educação, e  deveriam ter conhecimento da lei 

11.645/08, pois já se passaram sete anos que a mesma foi promulgada. Pensando nisso, 

solicitamos que elas falassem sobre a construção da Lei 11.645, criada em 2008, que torna 

obrigatória essa na educação escolar: 

Nos dias atuais os povos indígenas estão em evidência, principalmente em termos 

culturais e histórico. Com esta lei vamos ter pela primeira vez na história do Brasil, 

a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena nas nossas instituições de 

ensino. (Prof.3ºA) 

Que os conteúdos referentes os povos indígenas brasileiros serão ministrados no 

âmbito de todo o currículo escolar em especial nas áreas de Educação Artística, 

Literatura e História Brasileira. ( Prof. 3º B) 

Seria necessário que o governo oferecesse recursos didáticos e cursos. (Prof. 4º A) 

Não conheço a lei.  (Prof. 4º B) 

A lei obriga o conhecimento da cultura indígena para as pessoas poderem ter 

conhecimento dos povos que habitavam no Brasil antes da chegada dos portugueses 

é uma forma de respeitar esse povo e preservar sua história do Brasil. (Prof. 5º A) 

Torna a temática obrigatória nas escolas públicas tanto ensino fundamental e médio. 

(Prof. 5º B) 

 

 Analisando as respostas obtidas entendemos que o conhecimento das mesmas sobre a 

lei, é bem limitado. Compreendemos o porquê das dificuldades encontradas no seu 

cumprimento. Percebermos ainda, que não é discutida nas reuniões dos professores, 



 

 

 

supervisores e gestores da escola em questão. Mesmo sendo esse um tema de suma 

importância, por entendermos que ela é mediadora do saber e do crescimento intelectual e 

social e cultural dos alunos e deve buscar meios de superar todo e qualquer tipo de 

preconceito e levar ao conhecimento dos alunos suas raízes, e a importância das demais 

culturas para o fortalecimento da cultura brasileira. (PESSÔA 2010 p. 416) diz:  

Contudo a realidade vivida pelos professores não contribui para essa luta, já que 

parte deles não apresenta conhecimento necessário da história e cultura afro-

brasileiras e indígena nem experiência suficiente com questões étnico-raciais para 

ministrar aulas. Além disso o ensino público tanto quanto o particular tem se 

mostrado omisso ante o dever de respeitar a diversidade racial, ora em razão de uma 

má interpretação de como ensinar esse tema em sala de aula, ora pela falta de 

conteúdo disponível nos livros didáticos ou, ainda, pela falta de interesse dos 

diretores de escola em autorizar atividades extraclasse. 

 

 Mediante a citação acima, compreendemos que se faz necessário que as escolas façam 

valer a lei 11.645/08. Durante essa pesquisa, em conversa informal com alguns professores, 

muitos disseram que existem muitas dificuldades para trabalhar, afirmam ter conteúdos de 

mais importância, e que o tempo acaba sendo muito curto. No entanto, durante nossas 

observações, encontramos várias maneiras de trabalhar o tema de forma interdisciplinar, isto 

é, a professora não precisa tirar um tempo exclusivamente para trabalhar o assunto, porém, 

inserir o mesmo nas atividades que deverão ser trabalhadas no dia a dia. Por exemplo, ao se 

trabalhar uma análise de texto, trazer a temática indígena. 

 Atualmente, o trabalho de forma interdisciplinar, onde uma disciplina completa a 

outra, é muito adotado, assim, entendemos que a cultura Indígena pode estar inserida no 

contexto escolar, principalmente nos ensinos de Geografia, História, Artes e literatura. 

 Por entendermos, ser esse um tema que ainda gera contradições na maneira de pensar 

das pessoas perguntamos às professoras, qual leitura eles tinham sobre educação indígena? 

 

Muito pouca.  (Prof. 3º A.)  

É uma educação que ainda preciso me aprofundar mais. (Prof. 4º A) 

A Educação Indígena, deve sim ser assegurada por lei, para valorizá-los e não deixar 

acabar seus costumes e seus dialetos.  (Prof. 5º A) 



 

 

 

Que fixamos conteúdos mínimos de maneira a respeitar valores culturais e artísticos 

nacionais e regionais. (Prof. 5º B) 

 

 Nesta questão, duas professoras não quiseram dar suas opiniões, mas analisando o que 

diz as demais e mediante os estudos no decorrer desta monografia, compreendemos que essa 

dificuldade se acentua na maioria das escolas de forma até incompreensível. Como entender 

que em pleno século XXI, a oito anos da promulgação da Lei ainda exista esse tabu com 

relação a essa Cultura? Como não perceber que trabalhando essa cultura em sala de aula, o 

professor estará dando aos alunos a oportunidade de conhecer o seu país, as culturas nele 

existente, suas tradições, as riquezas que existem por aqui? Isso é valorizar, é promover o país 

em que vivemos. A multiplicidade de formas com as quais as culturas dos grupos se 

manifestam tem sido uma característica das organizações humanas. “É uma característica 

bastante positiva, já que o seu produto constitui um acervo de experiências postas à disposição 

de diferentes sociedades e gerações” (IBIDEM, p. 163, apud, NASCIMENTO, 2013, p. 154). 

Experienciar as vivências de outros grupos leva os indivíduos a novos aprendizados e isso se 

aplica também à educação. 

 Em seguida perguntamos às professoras se elas dispunham de algum material didático 

para trabalhar a Cultura Indígena na sala de aula, e elas responderam: 

                                      O livro didático dos alunos vem abordando o tema. (Prof. 3º A) 

Sim, só o livro didático de história. (Prof. 3º B)  

Não. (Prof. 4ºA) 

Sim, vários livros e este conteúdo foi trabalhado nesse bimestre. (Prof. 4º B) 

O material didático é muito escasso nas escolas de um modo geral, cabe a cada 

professor pesquisar em sites. (Prof. 5ºA) 

Não. Faço pesquisa na internet. (Prof. 5º B) 

 

 Mediante as respostas, percebemos que a maioria cita o livro didático, enquanto outras 

dizem não ter materiais, e duas falam que fazem pesquisas na internet. No entanto, vemos que 

precisa haver mais interação dos professores, e até mesmo da equipe Pedagógica em geral, no 



 

 

 

sentido de disponibilizar materiais. E quando falamos isso, pensamos na possibilidade de 

todos trabalharem juntos, unidos, dividindo os saberes, porque notamos na fala da professora 

do quarto ano que ela possui um acervo sobre esse tema e que inclusive trabalhou com os 

alunos o tema naquele bimestre, mostrando assim que os materiais existem, porém não estão 

sendo explorado por todos.  

No que tange os livros didáticos, observamos que aborda o assunto, mas de forma 

muito sucinta, quando fala da colonização do Brasil, mas, não apresenta muito conhecimento 

sobre a cultura indígena. NASCIMENTO (2013) aponta que muitos professores se perguntam 

sobre como conhecer melhor as questões indígenas, já que há falta de informação, de material 

didático e prática pedagógica de como abordar o assunto. O certo é que “o ensino da história e 

das culturas indígenas na educação básica é repleto de desafios, mas também de 

possibilidades” (SILVA, 2012, p. 76). Mediante o que diz Nascimento e também Silva, e 

analisando a fala das professoras, vemos que ainda existem muitas desinformações sobre o 

assunto, e como disse as professoras do quinto ano, os docentes em geral, devem buscar 

meios, através da internet, porque nela como disse Silva, há muitas possibilidades, uma 

quantidade imensa de materiais tanto de pesquisa como didáticos para serem desenvolvidos 

em sala de aula. (BORGES 2010, p. 74).  Aponta que: um excelente ponto de apoio para os 

professores de História são os livros literários, que abordam de maneira criativa a temática e 

abrem um leque de possibilidades de trabalhos diversos de criativos.  E na continuação do seu 

trabalho, a autora cita alguns livros que podem ser trabalhados em sala de aula, e que dará ao 

professor a oportunidade de trabalhar de forma alegre e criativa. Aqui ele cita: O historiador 

Joel Rufino dos Santos, em sua obra paradidática Gosto de África: histórias de lá e daqui, 

oferece-nos mitos, lendas e tradições africanas. É uma obra interessante que oferece ao 

professor a oportunidade de trabalhar a cultura e a identidade africana de uma maneira lúdica 

e prazerosa. (SANTOS 2006, apud, BORGES 2010, 74) 

Rogério Andrade Barbosa em sua obra literária Histórias africanas para contar e 

recontar traz sete contos etiológicos africanos. (BARBOSA, 2001 apud BORGES 2010, p. 74) 

onde o autor usa as histórias para explicar os fenômenos da natureza. São histórias trazidas da 

África, em uma viagem feita pelos autores, e que servirá de subsidio para os professores 

interessados em trabalhar a temática. 

 



 

 

 

Raul Lody organiza a coleção “Olhar a África e ver o Brasil”, que nos traz 

fotografias de Pierre Verger. A Coleção traz em cada livro uma temática. Na obra 

Influências, as fotos de Verger revelam a beleza da cultura africana e a força de sua 

influência na música, na dança, na culinária, no vestuário, nas artes e em muitos 

outros costumes do cotidiano brasileiro. Já na obra Crianças, as fotografias de Pierre 

Verger revelam a beleza da cultura africana e a força de sua influência também no 

cotidiano brasileiro. O livro destaca temáticas como a alegria, as brincadeiras, os 

instrumentos musicais (como os tambores, a kalimba e a flauta,), as danças e a 

culinária. (BORGES 2010, p. 74). 

 

Segundo o autor, as obras são interessantes e criativas para trabalhar com os alunos, 

pois mostram as danças, as artes, falam dos costumes, trazem também figuras que podem ser 

trabalhadas e discutidas com a turma.  

Portanto, os materiais existem, só precisam ser utilizados dentro das salas de aula. Faz-

se necessário uma mudança de conceito nas escolhas dos materiais a serem utilizados pelo 

corpo docente, pois, se a escola mudou, e os alunos são outros, os materiais também devem 

ser modificados, as aulas precisam ser diversificadas e alegres para cativar os estudantes, 

assim, eles terão prazer pela história das suas raízes, e entenderão que isso não faz parte 

somente do seu passado, mas está intrínseco no seu presente, e farão parte do seu futuro. 

 

A ausência de reflexão e conhecimento organizado não se acha sinalizada com 

clareza no tipo de literatura sobre os indígenas que está mais facilmente à disposição 

dos educadores. Pelo contrário, algumas versões consagradas pela repetição são 

sempre apresentadas como definitivas. Penso que essa literatura não é a 

“responsável pela ignorância” acerca do assunto, mas só reproduz pré-conceitos em 

muito oriundos da trajetória (social, política e intelectual) das disciplinas de 

Antropologia e História no nosso país. É preciso, pois, lidar com estes esquemas de 

geração de conhecimento, tentar entendê-los, para abrir caminho a conteúdos às 

vezes já disponíveis enquanto produtos de pesquisa, mas que nunca chegam às 

classes de aula. (LIMA 2004, p.408 apud. MOREIRA E ZOIA p. 215). 

 

 Podemos perceber quando as autoras na citação acima falam da questão da 

repetitividade dos materiais que são trabalhados nas escolas, que a escolha desses aparenta 

certa conveniência daqueles que os escolhem, como sendo satisfatória, enquanto tantos outros 

materiais que poderiam ser disponibilizados nunca chegam à sala de aula, como afirma Lima 

(2004). 

 Entendemos, portanto, o que diz as professoras acima citadas, quando dizem não 

dispor de materiais para ser trabalhado, salvo o livro didático, que muito pouco traz sobre a 

temática Cultura Indígena, exceto o livro de história quando aborda a colonização. Resta aos 

profissionais, não ficarem presos a mesmice e se tornarem autores do seu próprio 



 

 

 

conhecimento, buscando nos meios disponíveis, conteúdos e metodologias criativas e 

interativas para interagir com os alunos de forma prazerosa. 

 Questionamos às professoras, quando e como é trabalham a cultura Indígena em sala 

de aula? Segue abaixo as respostas: 

 

Pode ser trabalhado durante todo o ano, mostrando aos alunos que os indígenas são 

raças que fazem parte da nossa sociedade e que merecem respeito. (Prof. 3º A) 

Só nas aulas de história e as vezes no dia 19 de abril que é comemorado o dia do 

índio.  (Prof. 3º B) 

Nas datas comemorativas e alguns projetos. (Prof. 4º A) 

Textos e imagens. (Prof. 4ºB) 

As vezes aparece alguma coisa da cultura Indígena no livro didático, mas, nos anos 

iniciais é mais trabalhado nas datas comemorativas como por exemplo no dia 19 de 

abril, ai foi feito projetos para serem desenvolvidos no decorrer do mês de abril. 

(Prof. 5º A) 

Segundo a matriz curricular. ( Prof. 5ºB.)  

 

 Analisando a resposta da professora do terceiro ano A, quando em suas palavras 

afirma que deve ser trabalhada durante todo o ano, o que realmente seria o esperado, que 

todas as culturas do nosso país fossem trabalhadas durante o período letivo de forma a mostrar 

suas peculiaridades e valorizando as mesmas. No entanto, o que deve ser abordado com os 

alunos, em relação aos indígenas, são as suas etnias. (SILVA e GONÇALVES, 2014, p. 420) 

na Revista Altus Ciência da Faculdade Cidade João Pinheiro (FCJP) diz assim: O Dicionário 

contemporâneo da língua portuguesa (2004) define raça como um “grupo de pessoas com 

determinadas características físicas hereditárias comuns. Geração ou gerações de indivíduos 

de um desses grupos.” Nesse sentido, percebemos que esse é um conceito quase biológico. E 

diz ainda: Historicamente o conceito de raça nos remete a forma de atribuição feita àqueles 

que são da própria espécie, diferenciando-se dos que não são. Portanto, os índios são todos de 

uma mesma raça, porém com etnias diferentes. (SILVA e GONÇALVES, 2014, p. 425) 

define assim etnia: O termo etnia é usado para se referir ao pertencimento ancestral e 

étnico/racial dos negros e outros grupos em nossa sociedade. E para justificar elas citam 

Cashimore, que diz: 



 

 

 

 

Um grupo possuidor de algum grau de coerência e solidariedade, composto por 

pessoas conscientes, pelo menos em forma latente, de terem origens e interesses 

comuns. Um grupo étnico não é mero agrupamento de pessoas ou de um setor da 

população, mas uma agregação consciente de pessoas unidas ou proximamente 

relacionadas por experiências compartilhadas (CASHMORE, 2000, p.196, apud, 

SILVA e GONÇALVES, 2014, p. 425). 

 

Portanto entendemos que Raça diz respeito ao fator biológico do indivíduo, enquanto 

Etnia fala de sua Cultura. A escola deve trabalhar o fator cultural de cada grupo, por 

entendermos que o importante é a colaboração que cada uma dessas culturas traz para nossa 

sociedade. Sobre isso, SILVA e GONÇALVES, (2014) aponta Bobbio que diz: “um grupo 

social cuja identidade se define pela comunidade de língua, cultura, tradições, monumentos 

históricos e territórios” (BOBBIO, 1992, p. 449, apud SILVA e GONÇALVES, 2014, p. 

425). Todos esses fatores juntos definem um grupo de pessoas.  Em suas exposições, Silva e 

Gonçalves destacam Antônio Sergio Guimarães, que declara: 

Raça é um conceito que não corresponde a nenhuma realidade natural. Trata-se, ao 

contrário, de um conceito que se denota tão somente uma forma de classificação 

social, baseada numa atitude negativa frente a certos grupos sociais, e informada por 

uma noção específica de natureza como algo endodeterminado. A realidade das 

raças limita-se, portanto, ao mundo social. Mas, por mais que nos repugne a 

empulhação que o conceito de 'raça' permite, ou seja, fazer passar por realidade 

natural preconceitos, interesses e valores sociais negativos e nefastos–, tal conceito 

tem uma realidade social plena e o combate ao comportamento social que ele enseja 

é impossível de ser travado sem que se lhe reconheça a realidade social que só o ato 

de nomear permite. 

 

Logo, percebemos que o termo raça, de certa forma, vem para justificar o preconceito 

e a dominação de um grupo sobre o outro, dando mais ênfase ao tipo físico, e a cor da pele, do 

que propriamente ao ser humano.  

E terminando a exposição da professora, realmente os “indígenas fazem parte de nossa 

sociedade e merecem nosso respeito”, pensamento esse, que deve ser levado para dentro das 

salas de aula e apresentado aos alunos. 

 Três docentes em suas respostas salientam que a temática é trabalhada mais no dia do 

índio ou em algum projeto que a escola desenvolve no mês de abril. No entanto, como já 

salientamos neste estudo, trabalhar uma temática tão importante, com uma relevância social 



 

 

 

tão grande, com vastas oportunidades de aprendizado e interação para os alunos em um único 

dia, ou semana, acaba sendo pouco, e uma perca muito grande, porque não estamos falando só 

em relação ao preconceito, mas sim, a história que eles têm, em todo seu contexto, social, 

cultural, religioso, suas vivências, organização hierárquica, o respeito deles pelos ancestrais e 

também pelos mais velhos, são muitas as opções de trabalhos a serem desenvolvidos com a 

cultura indígena e outras. 

A professora do quinto ano B declara que trabalha de acordo com a Matriz Curricular. 

Essa na verdade, dá um norte onde os professores devem seguir, todavia a criatividade fica 

por conta de cada profissional da educação. 

Indagamos também se as professoras encontram alguma dificuldade para trabalhar a 

Cultura Indígena nas séries iniciais?  

As vezes, mas hoje em dia evoluiu muito, os livros e revistas sempre abordam o 

tema. Existe ainda o preconceito e trabalho para que isso não aconteça. (Prof. 3º A) 

Sim.  (Prof. 3º B) 

Falta de material didático de apoio e falta de cursos de qualificação dentro do 

contexto. ( Prof. 4º A.)   

Sim.  ( Prof. 4º B)   

Não encontro dificuldades não, as crianças de um modo geral gostam de estudar 

sobre os índios.  (Prof. 5º A) 

Sim, falta de material didático. ( Prof. 5º B) 

 

 Quatro das professoras entrevistadas disseram que tem dificuldades para trabalhar a 

temática em sala de aula, e indicam a falta de material didático e a qualificação profissional 

dentro do contexto. Uma delas aponta a evolução dos livros e revistas quando abordam o 

tema, enquanto a outra afirma não encontrar problemas pelo fato das crianças gostarem do 

assunto. 

 Sobre a questão dos materiais didáticos, já discorremos acima e não queremos ser 

cansativos quanto ao exposto. A respeito da questão da qualificação, será uma das próximas 

perguntas que trataremos mais a frente. Isto posto, estaremos abordado agora, sobre o fato das 

crianças se sentirem bem, trabalhando com a cultura Indígena. 



 

 

 

 Não só as crianças, e nem só com a cultura indígena, mas também com as demais 

culturas, geralmente aquilo que traga alguma novidade para o indivíduo, acaba por tornar o 

aprendizado prazeroso e de fácil compreensão e isto ocorre principalmente se os professores 

tratarem o assunto de forma diferenciada nas salas de aulas. No curso de Pedagogia da 

Faculdade Cidade João Pinheiro (FCJP) o MSc. Vandeir José da Silva, professor da disciplina 

Cultura Étnico Racial, tem proposto para os educandos, aulas interativas e prazerosas, na qual 

buscam conhecer essas culturas, seus costumes, culinárias, modos de viver, de forma teórica e 

prática. Enquanto executamos as atividades, imaginamos como poderemos trabalhar com 

nossos alunos, para  que aprendam com prazer e alegria. 

 Também, em nosso estágio de orientação, trabalhamos um projeto sobre a Cultura 

Afro Brasileira, que abordou de forma agradável a questão das diferenças e da aceitação ao 

próximo, com palestras, músicas, dinâmicas, conversas informais com os alunos, filmes, 

poemas, e textos. E durante o tempo que estivemos na escola desenvolvendo esse projeto, os 

estudantes se mostraram muito interessados, sendo participativos. Ali percebemos que, com 

um trabalho bem elaborado e criativo, os alunos não se sentirão cansados e nem insatisfeitos. 

Reiteramos que as atividades devem ser feitas de forma diferenciada, para cada faixa etária, 

com adequações, de maneira que venha falar a linguagem de cada turma.  

 Na sequencia perguntamos às professoras se existe algum curso preparatório para 

trabalhar a Cultura Indígena? Se existe, você já participou? E elas responderam: 

 

Não sei, nunca participei, procuro fazer pesquisa para aprofundar meu conhecimento 

sobre o tema. (Prof. 3º A) 

 

Não sei se existe e jamais participei de curso para trabalhar a cultura Indígena.  

(Prof. 3º B) 

 

Não participei.  (Prof. 4º A) 

 

Não conheço. (Prof. 4º B)    

 

 Nunca participei de nenhum curso sobre cultura Indígena, nem soube de alguém 

que ministrasse algum.  (Prof. 5º A) 

 

Que eu saiba não. (Prof. 5º B)  

 

 



 

 

 

 Observamos que todas as professoras foram unanimes em dizer que não participaram, 

e que não conheciam nenhum curso preparatório para trabalhar com a temática em sala de 

aula.  Se confrontarmos a promulgação da Lei 11.645/08 que tornou obrigatória a temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” nas escolas, com as práticas de formação de 

professores, observamos a existência de um descompasso do país, o oficial e o oficioso, o 

Brasil legal e o Brasil real. (COLARES, GOMES, COLARES, 2010, p. 211). Nem sempre o 

que é colocado no papel, é posto em prática, muitas vezes o governo falha por sancionar as 

leis, e não fazer cumprir as mesmas, e nem oferecer condições para que os educadores 

venham desenvolver o seu papel. E isso termina por isto mesmo, uma vez que os governos 

não oferecem cursos profissionalizantes, como ocorre em outras áreas, e também não fiscaliza 

para que a lei seja cumprida e isso promove certo comodismo por parte das instituições de 

ensino. (PAIVA, 2014, p. 17), salienta: muitos educadores, coordenadores, diretores e 

secretarias de educação sequer conhecem a lei 10.639/03, e desconhecem ainda mais a lei 

11.654/08. O poder público também não se esforça para divulgar a lei através de debates, 

cursos de capacitação, ou outros meios, o que leva a uma não efetivação dos conteúdos em 

sala de aula. E o que depreendemos do discurso das professoras foi: não há cursos, não há 

materiais didáticos, há falta de tempo e por fim tudo corrobora para uma educação cheia de 

falhas. 

Dando seguimento, perguntamos às professoras se elas acham que A Cultura Indígena 

deveria ser melhor trabalhada na Educação Infantil? 

 

Sim, de forma lúdica, e de acordo com a realidade de cada aluno.  (Prof. 3º A) 

 

Sim, mais capacitando os profissionais para que as crianças possam realmente 

conhecer as culturas desses povos.  (Prof. 3º B) 

 

Sim, porque é uma fonte de conhecimento suas experiências passadas formaram o 

que chamamos de cultura brasileira. (Prof. 4º A) 

 

Sim, as crianças gostam da data e ficam felizes em conhecer essa cultura. (Prof. 4º 

B)   

 

Na educação Infantil a Cultura Indígena, deveria ser melhor trabalhada sim.  (Prof. 

5º A) 

 

Sim, porque está ligado ao nosso passado. ( Prof. 5º B)  

 

 



 

 

 

 Todas concordam que a cultura indígena deveria ser melhor abordada, o que nos dá a 

entender que se existisse um esforço maior do governo federal, estadual e municipal, e 

também da gestão da escola, no sentido de fazer valer a lei, os professores se esforçariam 

mais para trabalhar com a temática. Durante esses estudos, pudemos ver alguns projetos que 

foram executados em algumas escolas como o de uma instituição da rede Particular de 

Campinas, no Estado de São Paulo. 

 

A partir da ideia de transversalidade, o foco do trabalho com projetos é sempre uma 

temática que tenha como objetivo a formação ética, relacionada ao cotidiano, aos 

interesses, e às necessidades das crianças e da sociedade. Tal temática deve se 

articular aos conteúdos escolares, os quais são trabalhados de forma interdisciplinar 

e servem para auxiliar os estudantes na compreensão dos temas e das questões 

abordadas. Assim, segundo essa perspectiva, os conteúdos escolares não são vistos 

como fins em si mesmos, mas como meios para se discutir a temática transversal 

que compõe o foco do projeto e abrange questões relacionadas à formação ética e à 

cidadania. (PÁTARO e PÁTARO, 2012, p. 01, 02) 

 

 O trabalho nesta escola foi desenvolvido interdisciplinarmente, com todos os 

professores envolvidos, e comprovamos no decorrer destes estudos, a importância desses 

projetos para o aprendizado dos alunos. Em uma escola de Florianópolis, também 

encontramos outro exemplo semelhante: 

 

Foram envolvidos nove professores e cinco disciplinas: Música, Geografia, Língua 

Portuguesa, História e Ciências, sendo que foram utilizados o Laboratório Escolar 

de Ciências e a Sala Informatizada. O objetivo foi inserir os alunos no universo da 

cultura indígena de uma forma ampla, proporcionando que fossem feitas “pontes” 

entre as diversas áreas do conhecimento que abordaram o tema de forma integrada. 

Pretendíamos ainda promover três ações que julgamos de fundamental importância 

em uma educação voltada para a cidadania e a pluralidade cultural: conhecer, 

respeitar e valorizar. (PINHO e SILVA, 2014, p. 04). 

 

 

A professora do quarto ano A, apontou que deve ser trabalhado por ser uma fonte de 

conhecimento, pois suas experiências do passado formaram a cultura Brasileira, e baseados na 

citação acima pudemos perceber como esse conhecimento pode ser levado aos estudantes 

como atestam os autores de forma “ampla e integrada”. Esses ensinamentos levarão o aluno a 

conhecer o passado, para poder construir um futuro melhor com mais dignidade e respeito 

para com todos. 

 



 

 

 

Posteriormente, questionamos se as professoras achavam que a história da cultura 

Indígena é relevante para a construção educacional dos alunos das séries iniciais? 

 

Com certeza, desde cedo devemos aprender a respeitar a todos sem distinção nem 

preconceito, pois o amor é a base de uma vida feliz. (Prof. 3ºA) 

 

Sim, principalmente quando o objetivo é descrever como esses povos, é na 

atualidade.  (Prof. 3ºB) 

Sim, por ser uma cultura brasileira, diversificada, heterogenia e peculiar. (Prof. 4º A) 

 

Sim, porque conhecer culturas diferentes torna os seres humanos pessoas melhores e 

assim valoriza o que possui. (Prof. 4º B)  

 

Acho que sim, porque quanto mais cedo começar a trabalhar com as crianças mais 

conhecimentos elas vão tendo da cultura indígena e manos preconceito.  (Prof. 5º A) 

 

Sim, conhecimento sobre sua cultura e saberes tradicionais, etc.  (Prof. 5º B) 

 

 Analisando as respostas das docentes, percebemos que elas entendem a importância da 

educação indígena, e inclusive citam alguns benefícios que os alunos terão em conhecerem 

essa cultura. Entre os benefícios estão o respeito as diferenças e a diversidade cultural. 

(BORGES, 2010, P. 75) aponta: O princípio da consciência política e histórica da diversidade 

conduz à compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos 

étnico-raciais distintos, que possuem cultura e histórias próprias igualmente valiosas, e que 

em conjunto constroem, na nação brasileira, a sua história. Somos um país com culturas 

variadas, e isso de certa forma nos torna diferente dos demais países do mundo, porém, como 

menciona (BORGES, 2010, P. 75), o sistema educacional brasileiro não contempla nossa 

herança cultural, formada a partir das heranças culturais europeias, indígenas e africanas. Os 

livros didáticos apresentam uma visão eurocêntrica da História de nosso país, perpetuando 

estereótipos e preconceitos.  

Precisamos quebrar esses paradigmas, e aprendermos a conviver com essas diferenças. 

Os alunos devem aprender a trocar conhecimentos entre si, entre suas culturas, apagar 

qualquer resquício de desconfiança que exista entre os povos, entender que todos fazemos 

parte de uma única nação, e que em cada um de nós, corre um pouquinho do sangue dos 

negros e dos índios, e que o Brasil é um país misto. 



 

 

 

Para terminar nossos questionamentos, visto que essa Lei 11.645/08, torna obrigatório 

o Ensino da Cultura Indígena nas escolas, interrogamos se existe algum incentivo do governo 

para que isso aconteça? 

Sim, nos livros didáticos que recebemos vem falando sobre a cultura indígena. (Prof. 

3º A) 

Não. ( Prof. 3º B) 

Não, para que isso se tornasse obrigatória seria preciso proporcionar cursos, 

materiais didáticos.  (Prof. 4º A) 

Não conheço.  (Prof. 4º B) 

Só conheço a lei, e sei que é obrigatório, mas incentivo dos governantes não vejo, 

fica por conta da escola, da direção da escola e é clero por conta da criatividade de 

cada professor na sua sala de aula para desenvolver projetos e envolver a turma com 

atividades diversas. (Prof. 5º A)  

Não.  ( Prof. 5º B ) 

 

 Todas as professoras concordam que não existem incentivos do governo para trabalhar 

a cultura indígena em sala de aula. Inclusive, isto gera reclamações quanto à falta de materiais 

didáticos e cursos preparatórios. Entretanto a professora do quinto ano A, aponta aquilo que 

discorremos durante todo esse estudo: É uma lei, que já foi sancionada, e que deve ser 

cumprida e respeitada pelas instituições de ensino. Cada escola deve buscar subsídios para 

que o ensino aconteça dentro da sua comunidade, e contando com a criatividade dos 

educadores. Durante esse trabalho, tentamos mostrar alguns lugares que conseguiram fazer a 

diferença quando resolveram trabalhar a temática, sem esperar pelo governo. Por isso o 

educador deve se reinventar, sem ficar engessado pelo sistema, muitas vezes, esperando que 

os governantes ou alguém tome a iniciativa.  

Não estamos eximindo o governo da sua culpa, e culpabilizando os professores. Mas, 

expomos aqui, o que aprendemos na faculdade, quando há força de vontade, as coisas 

acontecem. Se o governo falha, o povo deve se unir e fazer. Escola e sociedade lutando para 

fazer do nosso país um lugar melhor para se viver e oferecendo a todos igualdade de 

oportunidades,  sendo tolerantes, cuidando uns dos outros sem olhar cor, raça, etnia, religião, 

e gênero. O importante é percebermos que somos todos seres humanos, advindos de uma 

mesma raiz, criados por um mesmo Deus, portanto vistos como iguais aos olhos Dele. 

 



 

 

 

CONCIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Minhas inquietações, iniciaram-se ao pensar, qual conhecimentos os professores 

dominam sobre a cultura indígena? Eles sabem sobe a promulgação da lei 11.645/08 que torna 

obrigatório o ensino dessa cultura nas escolas? As escolas possuem materiais didáticos para 

trabalhar essa temática? O governo oferece algum curso preparatório para trabalhar essa 

cultura em sala de aula? Se existe elas já participaram?   

Depois de vários estudos em livros, revistas, artigos, teses, documentários e também 

os questionários que foi aplicado aos professores, conclui-se que: os professores tem pouco 

domínio sobre a cultura indígena, apesar de ser a primeira do nosso país, e ser de grande 

relevância para construção da cultura Brasileira, e também trazer uma grande variedade 

cultural nos seus modos de ser, de fazer, no modo organizacional em que vive. Entende-se 

que, se esses conhecimentos fossem trabalhado dentro da sala de aula com os alunos, trariam 

uma contribuição gigantesca para o crescimento social, e para o conhecimento dos mesmos 

em relação a diversidade cultural do Brasil.  

Conclui-se ainda, que os professores conhecem a lei, porém de maneira técnica. e na 

verdade deveria ser diferente, visto ser uma lei que já foi promulgada a quase oito anos, e 

sabedores que cabe ao professor estar por dentro das leis que rege a educação do nosso país, 

já era para os mesmo não so conhecer, mas pratica-la, partindo do princípio que a lei 

11.645/08, torna obrigatório o ensino das culturas afro brasileiro e indígena nas escolas, sub 

entendendo que lei, é pra ser cumprida, e não questionada. Os professores deveriam conhecer 

essas culturas na prática, no dia a dia das salas de aulas, porém, o que se percebe, que isso não 

acontece. 

Nota-se também, que as escolas não possuem materiais didáticos que sirva de 

subsídios aos professores no exercício de suas funções, e muito menos para pesquisas dos 

alunos. Isso causa um grande prejuízo, pois não da aos alunos a oportunidade de conhecer a 

pluralidade cultural do nosso país, continuando a mostrar uma educação hierarquizada, 

voltada para as maiorias, sendo que, durante nossos estudos, encontramos uma diversidade de 

matérias que poderiam ser usados nas escolas, não só como subsídios para os professores, mas 

também como fonte de pesquisa para os alunos. 



 

 

 

Conclui-se também, que o governo não oferece cursos preparatórios para os 

professores para trabalhar com a temática, e entende-se que se faz necessário uma preparação 

no sentido de saber como o professor deve abordar o tema na sala de aula e trabalhar de forma 

que não venha causar transtorno para algum aluno que posse se sentir ofendido. Porque, 

mesmo sendo um tema atual, ainda existem muitos preconceitos com relação a cultura étnico 

racial, e na maioria das vezes, quando o assunto é abordado em sala, os alunos que faz parte 

dessas minorias, acabam se sentido humilhados, por perceber atitudes preconceituosas dos 

colegas como: risadinhas, chacotas, apelidos entre outros. E o professor também, que muitas 

vezes por falta de preparo, pega aquele aluno em potencial, como exemplo para a reflexão que 

está fazendo. 

Portanto, o professor precisa ser preparado para abordar o tema com ética e 

responsabilidade, se mostrando imparcial em suas colocações, e sempre que perceber algum 

tipo de situação preconceituosa, não deixar que passe despercebido. 

Se a escola, levar os alunos desde as séries iniciais a refletir sobre essas culturas, 

certamente, no futuro teremos cidadãos melhores, que sabem respeitar as diferenças sem que 

isso lhe seja imposto, mas, pelo simples fato de entender a importância, e a boniteza que essa 

diversidade traz para o nosso Brasil. 
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