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ANÁLISE DAS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DO CONCRETO PRODUZIDO 
COM RESÍDUO SÓLIDO DE CERÂMICA VERMELHA 

 
CÁSSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS

GIOVANE BOZETTE MAZINI
GUILHERME AUGUSTO DA SILVA NETO

       A construção civil apesar de ser um dos setores econômicos que mais gera empregos, também é
responsável pela maior parcela do consumo de recursos naturais dentre todas as outras áreas, cerca
de 50%. Além disso, a construção civil também é responsável por uma intensa geração de entulhos 
chamados de rejeitos de construção e demolição (RCD). Um destes rejeitos é a cerâmica vermelha,
que vem sendo utilizada a centenas de anos, sempre apresentando um papel de grande importância,
porém durante todos esses anos nunca houve 100% de eficiência no seu processo de fabricação. 
Neste processo são gerados resíduos em virtude da queima, constituído por peças defeituosas que
não podem ser comercializadas e também por peças quebradas. O presente projeto teve o objetivo
de analisar a possibilidade da reutilização desse material, descartado irregularmente, como agregado
para o concreto comparando suas propriedades físicas e mecânicas, com o concreto convencional.
Foram comparados os comportamentos de diferentes traços no concreto com uma substituição 
gradativa de 20% dos agregados graúdos naturais pelos agregados reciclados de cerâmica vermelha
até atingir 100% de agregado reciclado, avaliando as possíveis alterações na massa específica,
absorção e índice de vazios, bem como a resistência mecânica a compressão. O concreto de 
referência apresentou resultados na ordem de 25 MPa aos 28 dias de idade, já os concretos
produzidos com agregados reciclados apresentaram diminuição dos resultados da resistência à
compressão de até 30%. Os demais índices físicos também sofreram alterações como o slump que
apresentou valores 4 vezes maiores, o teor de absorção e o índice de vazios que aumentaram de 2 a
3 três vezes nos concretos com agregado reciclado. Isso acontece devido à diferença entre as massas
específicas da brita e da cerâmica. Apesar de a cerâmica afetar negativamente as propriedades
mecânicas, esta diferença torna o concreto mais leve, ou seja, diminui o seu peso específico, o que
pode ser favorável em algumas situações. 
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A OBRA DE ALEJANDRO ARAVENA: ANÁLISE DA RELAÇÃO ESTRUTURA X FORMA X 
ESPAÇO 

 
GUILHERME AUGUSTO DA SILVA NETO

GIOVANE BOZETTE MAZINI
CRISTIANA PASQUINI MARQUES

AMARO DOS SANTOS

A produção da arquitetura na América Latina tem sido uma temática discutida há algum tempo. Os
países como Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil possuem algum tipo de identificação
quanto à apropriação das tecnologias construtivas? O que os difere? O que os aproxima? Questões 
como essas são feitas constantemente com a intenção de buscar suas respostas. Portanto, no intuito
de ampliar as discussões sobre a produção na América Latina, o presente trabalho pretenderá
estudar a obra de arquitetura em Santiago, no Chile, por meio de três obras do arquiteto Alejandro 
Aravena. O edifício da escola de arquitetura, as torres siamesas e o edifício da faculdade de
matemática. Tem-se com isso a intenção de identificar de que maneira são aplicadas as tecnologias
de construção fora do contexto brasileiro de arquitetura, além de entender se essas obras receberam
ou não influência da arquitetura “dos centros metropolitanos” colonizadores (SEGRE, 2003). A
contribuição desta pesquisa será ampliar o conhecimento a respeito das questões levantadas para a 
contribuição do ensino de engenharia na universidade local, desvendando e identificando novas
linguagens de tecnologia , bem como discutindo-as. O presente trabalho tem como objetivos: 
•Conhecer, inventariar e analisar a produção arquitetônica descrita anteriormente. •Analisar o 
emprego da tecnologia aplicada na construção civil. •Discutir a influência do uso dessas
tecnologias. •Comparar o uso das tecnologias empregadas nas obras escolhidas com a tecnologia
empregada em obras do mesmo período no Brasil. •Buscar conseqüentes inter-relações entre as 
obras dos dois países. Para atingir os objetivos acima enunciados os trabalhos iniciarão a partir dos
levantamentos de: livros, artigos, seminários, dissertações e teses de autores que levantaram
questões de formação e desenvolvimento do país e especificamente da cidade de Santiago. Dados
estatísticos, fotos, documentos e produção científica que relatem sobre: 1. Formação e
desenvolvimento do país e da cidade de Santiago. •Colonização •Desenvolvimento político, cultural 
e econômico. No segundo momento, a pesquisa levantará os edifícios e os analisará. 2. Inventário
das obras •Fotos, visita, desenhos 3. Análise das obras Em seguida pretende-se estudar os resultados 
obtidos nesse processo de análise, para tanto fará uma analogia e posteriormente discussão dos
resultados: 4. Analogias •Da produção Chilena e produção brasileira do mesmo período da cidade
de São Paulo, por meio de desenhos e ilustrações das soluções de tecnologia. 5.Resultados
•Definição do tipo de material, solução tecnológica, emprego da solução no projeto. Chile e Brasil.
       Universidade do Oeste Paulista     
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ANÁLISE DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DO CONCRETO COM O USO DE POLIETILENO 
TEREFTALATO (PET) 

 
CÁSSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS

DANIELE ARAUJO ALTRAN
ANDRESSA CASSIANO ROMERO FERNANDES

RICARDO TAVARES ZENIYA

No Brasil a indústria produtora de garrafas PET é nova, e cresce de maneira exorbitante, vendo que 
a cada dia são desenvolvidas novas tecnologias e mais utilidades para este material, além da grande
aceitação do mercado por sua versatilidade. As consequências disso são os problemas ambientais
que tais materiais causam em lixões com descartes inadequados. É preocupante a forma com que o
PET é descartado e a falta de ações que impeça os seus malefícios ao meio ambiente. O PET mais
utilizado (polietileno tereftalato), encontrado em garrafas de refrigerante, materiais de limpeza, 
higiene, é justamente o de maior incidência de descarte pela população e o foco da pesquisa. Por
outro lado, a construção civil cresce a cada ano retirando do meio ambiente materiais como a areia
fina para a fabricação de concreto.  Esta pesquisa visa utilizar o polietileno tereftalato (PET) usado
em garrafas de refrigerantes, para substituir parcialmente areia natural, objetivando a produção de
concreto para uso na construção civil. Para tanto, várias porcentagens de PET e areia serão
combinados e testados em laboratórios conforme normas específicas para a validação do concreto.
Com os resultados obtidos pretende-se ainda indicar possíveis aplicações do composto no ramo da
construção civil, incentivando e mostrando às empresas fabricante de refrigerantes a utilidade de tal 
composto no setor de construção civil através da divulgação dos resultados via artigos em revistas.
 As principais propriedades mecânicas do concreto são: resistência à compressão, resistência à
tração e módulo de elasticidade. Essas propriedades são determinadas a partir de ensaios,
executados em condições específicas. Para a fabricação dos corpos de prova será utilizado o
cimento portland de alta resistência inicial (CPV), areia e brita sendo adquiridos em lojas de
materiais para construção, cujas características serão fornecidas pelos fabricantes. O PET será
obtido a partir do descarte e sua trituração será obtida de empresas da cidade e região. O Material
resultante da trituração será peneirado em malha 19 mm e a parte do PET retida na peneira será 
retriturada, a passante será repeneirada em malha de 4,8mm, separando assim os agregados graúdos
dos miúdos, a fração retida nesta última parte será usada nesse experimento e a passante descartada.
Para validar o composto final seguem-se as Normas Brasileiras vigentes que norteiam toda a
realização desta pesquisa desde a moldagem de corpos de prova, realização de testes quanto
análises dos resultados. Destaque para as normas NBR 5738 que trata da moldagem e cura de
corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos de concreto e a NBR 5739 que trata dos ensaios de
compressão de corpos de prova cilíndricos.Almeja-se ao fim desde estudo que os resultados sejam 
satisfatórios, de forma que o concreto produzido possa ser usado para a fabricação de mobiliários 
urbanos, como por exemplo, calçadas, sarjetas, bancos, degraus, etc.       Unoeste     
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LUIZ EDUARDO DE CASTRO SILVA

RAFAEL FERNANDES COVRE
RODRIGO VITIRITTI FERREIRA ALBERTINI

AMARO DOS SANTOS
CRISTIANA PASQUINI MARQUES

O SENAC, é uma obra de significativa relevância do quadro da arquitetura em Presidente Prudente. 
A obra aponta o uso do concreto armado, dimensionado para grandes vãos como uma solução que
visa estabelecer qualidade de espaço de convívio e de organização de funções. Essa solução está
vinculada ao discurso moderno de arquitetura , movimento que propôs discutir o uso da estrutura
como elemento organizador da arquitetura. Obras de concreto armado são o símbolo dessa
arquitetura.  O presente trabalho tem como objetivos: • Conhecer, inventariar e analisar a obra
descrita anteriormente. • Analisar o emprego da tecnologia aplicada na obra em questão. • Discutir a
influência do uso dessa tecnologia na organização espacial. • Comparar o uso da tecnologia
empregada na obra escolhida com o discurso moderno da arquitetura.  Metodologia/ referencial 
teórico A influência que a produção da arquitetura do país sofre é um fator essencial para o
entendimento da apropriação da tecnologia construtiva em qualquer contexto, portanto, a influência
histórica será o primeiro referencial teórico que buscaremos como pesquisa qualitativa. Só então
levantaremos o edifício escolhido. Pesquisa quantitativa – identificando o emprego da tecnologia. 
Metodologia/Procedimentos Para atingir os objetivos acima enunciados o trabalho iniciará a partir
dos levantamentos de: livros, artigos, seminários, dissertações e teses de autores que levantaram
questões de formação e desenvolvimento do período, especificamente período modernista. Dados
estatísticos, fotos, documentos e produção científica que relatem sobre: 1. Contexto histórico. • 
Movimento moderno • Desenvolvimento político, cultural e econômico. No segundo momento, a
pesquisa levantará o edifício e o analisará. 2. Inventário das obras • Fotos, visita, desenhos 3.
Análise da obra Em seguida pretende-se estudar os resultados obtidos nesse processo de análise,
para tanto fará uma analogia e posteriormente discussão dos resultados: 4. Analogias • Da obra
específica com o discurso moderno de arquitetura, por meio de desenhos e ilustrações das soluções
de tecnologia. 5.Resultados • Definição do tipo de material, solução tecnológica, emprego da
solução no projeto. Solução espacial.  
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MODELAGEM E ANÁLISE COMPUTACIONAL DO MOVIMENTO DE CORPO FLEXÍVEL 
DE UMA VIGA ENGASTADA-LIVRE 

 
CÁSSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS

DANIELE ARAUJO ALTRAN
FILIPE BITTENCOURT

GUILHERME CREPALDI CAMARINI

A Engenharia de Estruturas é uma área de grande importância na construção civil, uma vez que sua 
essência é a otimização de projetos. As estruturas em geral são constituídas por elementos
estruturais, pelos quais as cargas são transmitidas, desde o topo das edificações até as fundações.
Entre os elementos geralmente utilizados, destacam-se as lajes, as vigas e os pilares. Em especial, o 
estudo de vigas é de fundamental importância, tendo em vista sua função estrutural. O estudo das
respostas estáticas e dinâmicas de componentes estruturais, tais como as vigas, sob a ação de várias 
condições de carga, é muito útil para a modelagem e análise do comportamento de estruturas mais
reais e complexas sujeitas a carregamentos similares. O estudo da dinâmica de estruturas sejam elas
rígidas ou flexíveis, sob a ação de forças externas, tais como, ondas regulares marítimas, ventos, 
vibrações mecânicas externas de qualquer ordem, é de vital importância para a prevenção de
possíveis problemas estruturais, tais como trincas, deslocamentos, rupturas parciais ou totais dessas
estruturas. Para tanto, faz-se necessário antes, conhecer os modos e as frequências de vibração da
estrutura, bem como o movimento de corpo rígido da estrutura. Estes estudos atualmente são
realizados através de modelos matemáticos e computacionais. Este trabalho tem como objetivo 
realizar a modelagem teórica e computacional de uma viga engastada-livre, descrevendo o 
movimento de corpo rígido e flexível para esta estrutura. Para tanto, busca-se obter as equações 
teóricas de movimento da estrutura que permitam o conhecimento de seu comportamento mediante 
a excitação provocada por algum agente externo. Em estudos sobre dinâmica de estruturas é
fundamental obter as frequências e os modos naturais de vibração garantindo assim, o estudo da
flexibilidade do sistema. As propriedades físicas e condições de contorno são abordadas de forma
genérica de modo que, o modelo computacional a ser desenvolvido possa ser aplicado a estruturas
com dimensões e propriedades diferentes, desde que tenham uma das extremidades livre. O sistema 
modelado é composto por uma barra de comprimento L, área de seção A e massa M engastada em
uma de suas extremidades a um corpo rígido e outra extremidade considerada livre. A dinâmica de
corpo da estrutura será modelada através da abordagem Lagrangeana garantindo a obtenção das 
equações de movimento. O método usado para modelar a flexibilidade da estrutura consiste no
Método dos Modos Assumidos, que consiste em assumir uma solução do problema de valor de
contorno associado á deformação transversal do sistema e para seus modos de vibração. Terminada 
a modelagem teórica da viga e encontradas as funções de forma e as respectivas equações de
movimento do sistema, inicia-se a implementação computacional para gerar os resultados que serão
posteriormente verificados e comparados com valores de referências. Espera-se que o modelo possa 
ser base para estudos de estruturas mais complexas.            

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 172

 
Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ENGENHARIAS 
Engenharia Civil  

 

O EDIFÍCIO DO TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE – SOLUÇÃO ESTRUTURAL 
E CONSEQÜENTE ORGANIZAÇÃO ESPACIAL.  

 
ANA PAULA CASSARO FAVARIM

MURIEL VIRGINIA SILVA GUIRRO
CRISTIANA PASQUINI MARQUES

AMARO DOS SANTOS

Introducao “...Nos últimos anos tem se registrado um aumento considerável de publicações sobre a 
produção brasileira especialmente a moderna, mas quase sempre avaliando a trajetória de um
determinado arquiteto. Sem dúvida excelentes contribuições, mas que nos permitem uma
compreensão apenas parcial do processo de desenvolvimento da arquitetura brasileira” No intuito
então de ampliar o conhecimento sobre a produção de arquitetura vinculada ao discurso moderno, o
presente trabalho pretenderá estudar um edifício da cidade de Presidente Prudente para que
compreenda-se a solução estrutural e sua possível inter-relação com a solução espacial, além de 
analisar a solução espacial para descobrir uma possível inter-relação entre as aplicações de 
tecnologia construtiva e da solução arquitetônica. A contribuição desta pesquisa será ampliar o 
conhecimento a respeito da aplicação da tecnologia construtiva e a solução espacial , além de
contribuir com o ensino de estrutura e arquitetura na universidade local, desvendando e
identificando linguagens, bem como discutindo-as. Justificativa O TENIS CLUBE, é uma obra de 
significativa relevância do quadro da arquitetura em Presidente Prudente. A obra aponta o uso do
concreto armado, dimensionado para grandes vãos como uma solução que visa estabelecer
qualidade de espaço de convívio e de organização de funções. Essa solução está vinculada ao
discurso moderno de arquitetura , movimento que propôs discutir o uso da estrutura como elemento
organizador da arquitetura. Obras de concreto armado são o símbolo dessa arquitetura.  O presente 
trabalho tem como objetivos: • Conhecer, inventariar e analisar a obra descrita anteriormente. •
Analisar o emprego da tecnologia aplicada na obra em questão. • Discutir a influência do uso dessa
tecnologia na organização espacial. • Comparar o uso da tecnologia empregada na obra escolhida 
com o discurso moderno da arquitetura.  Metodologia/Procedimentos Para atingir os objetivos
acima enunciados o trabalho iniciará a partir dos levantamentos de: livros, artigos, seminários,
dissertações e teses de autores que levantaram questões de formação e desenvolvimento do período,
especificamente período modernista. Dados estatísticos, fotos, documentos e produção científica
que relatem sobre: 1. Contexto histórico. • Movimento moderno • Desenvolvimento político,
cultural e econômico. No segundo momento, a pesquisa levantará o edifício e o analisará. 2.
Inventário das obras • Fotos, visita, desenhos 3. Análise da obra Em seguida pretende-se estudar os 
resultados obtidos nesse processo de análise, para tanto fará uma analogia e posteriormente 
discussão dos resultados: 4. Analogias • Da obra específica com o discurso moderno de arquitetura,
por meio de desenhos e ilustrações das soluções de tecnologia. 5.Resultados • Definição do tipo de
material, solução tecnológica, emprego da solução no projeto. Solução espacial.             
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MATHEUS PASOTTI

GUILHERME CREPALDI CAMARINI
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CRISTIANA PASQUINI MARQUES
AMARO DOS SANTOS

Nos últimos anos tem se registrado um aumento considerável de publicações sobre a produção
brasileira, especialmente a moderna, mas quase sempre avaliando a trajetória de um determinado
arquiteto. Sem dúvida excelentes contribuições, mas que nos permitem uma compreensão apenas
parcial do processo de desenvolvimento da arquitetura brasileira. A solução estrutural em edifício
modernos é abordada como um dos conceitos do movimento moderno. A estrutura torna-se o 
elemento definidor da arquitetura e essa tecnologia construtiva do concreto aparente. A tecnologia
da construção era um tema relevante: a industrialização representava o alvo maior para o 
pensamento nacional-desenvolvimentista da época. Para essa mentalidade, o domínio de tecnologia
própria constituía um atributo objetivo do grau de progresso do país. A industrialização da
construção foi uma preocupação constante. Como reflexo desse período desenvolvimentista no 
Brasil e do uso do concreto armado na estrutura dos edifícios é que as obras do MUBE (Museu
brasileiro da escultura) e o MASP (Museu de arte de São Paulo) são produzidas. São obras de
significativa relevância do quadro da arquitetura do Brasil, que apontam o uso do concreto
protendido dimensionado para grandes vãos como uma solução que visa estabelecer qualidade de
espaço de convívio e de organização de funções. Portanto, a contribuição desta pesquisa será
procurar ampliar o conhecimento a respeito da aplicação da tecnologia construtiva em edifícios
modernos, além de contribuir com o ensino de estrutura e arquitetura na universidade local,
desvendando e identificando linguagens, bem como discutindo-as. O presente trabalho tem como 
objetivos conhecer, inventariar e analisar a produção arquitetônica descrita anteriormente; analisar o
emprego da tecnologia do concreto protendido vinculando-o ao discurso moderno da arquitetura; e 
buscar conseqüentes inter-relações entre as obras. Para atingir os objetivos acima enunciados o 
trabalho iniciou-se a partir dos levantamentos de: livros, artigos, seminários, dissertações e teses de
autores. Dados estatísticos, fotos e documentos que relatem sobre o contexto histórico. No segundo
momento, a pesquisa levantará os edifícios e os analisará primeiramente o inventário das obras, com
fotos, visita, desenhos. Após, será feita análise das obras. Em seguida pretende-se estudar os 
resultados obtidos nesse processo de análise, evidenciando a vantagem do concreto protendido 
sobre o concreto armado para grandes vão, e posteriormente discussão dos resultados. Os resultados
serão dados por definição do tipo de material, solução tecnológica, emprego da solução no projeto e
solução espacial do sistema.       PROBIC     

 


