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ANÁLISE DAS PROPRIEDADES E VIABILIDADE ECONÔMICA DA CERÂMICA VERMELHA UTILIZADA 
COMO AGREGADO RECICLADO MIÚDO PARA A PAVIMENTAÇÃO 

 
JOSÉ WILSON DOS SANTOS FERREIRA  

DANIELE ARAUJO ALTRAN  
FILIPE BITTENCOURT FIGUEIREDO  

CÁSSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS  
 

A crescente preocupação com a escassez de recursos naturais, adjunta do desperdício de matéria 
prima, torna a sustentabilidade a via única a ser percorrida por toda a esfera social. Sendo a 
construção civil uma das principais responsáveis por essas situações, é imprescindível que o 
próprio setor busque mecanismos a fim de minimizar o gasto excessivo e promover a eficiência de 
sua produção. Assim, o estudo poderá contribuir com o cumprimento de um dos principais pontos 
da Lei Federal 12305/10, referente ao descarte em aterros sanitários apenas dos resíduos que não 
puderem ser reutilizados ou reciclados, como também primar pela conscientização ambiental na 
Engenharia Civil.  Objetiva-se analisar as propriedades mecânicas das cerâmicas vermelhas a fim 
de reutilizá-las, após processo de beneficiamento, como agregados miúdos para as camadas de 
reforço do subleito, sub-base e base de pavimentação, com o intuito de possibilitar a utilização 
desse agregado reciclado e que o mesmo atenda aos padrões mínimos estabelecidos e seja viável 
economicamente.  Subsidiado pela Norma Brasileira NBR 15116, que prescreve os requisitos 
técnicos a serem realizadas em laboratório, como a análise granulométrica, dos teores de 
contaminantes, e o Índice de Suporte Califórnia, espera-se que o material apresente resultados 
compatíveis com os padrões mínimos necessários a tornar a substituição possível e 
economicamente viável.            

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
189 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ENGENHARIAS  

Engenharia Civil    

 
 

ESTUDO DA PROPORÇÃO ADEQUADA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS 
ECOLÓGICOS DO TIPO "ADOBE" 

 
JADER GÉA GARCIA  

REBECA DELATORE SIMÕES  
MARIA EUNICE CARVALHO TOSELLO  

 
O impacto ambiental causado pelo desenvolvimento humano deve ser entendido como o efeito 
significativo no meio. É o desequilíbrio provocado por um choque, um "trauma ecológico", 
resultante da ação do homem sobre o ambiente. O problema de impacto ambiental dos resíduos 
sólidos gerados pelo consumo é de responsabilidade de todo o cidadão. O respeito à legislação e à 
proteção do meio ambiente faz parte do processo de gestão ambiental em benefício da sociedade 
e das futuras gerações. Neste contexto deve-se buscar alternativas de resolução e/ou minimização 
deste problema.  Neste projeto em nível de iniciação científica pretende-se investigar três 
proporções viáveis de aditivo/aglomerante visando à fabricação de um tijolo ecológico do tipo 
adobe. Como agente aglomerante pretende-se utilizar o solo local, o reboco oriundo de restos da 
construção civil e a garrafa pet e o isopor ambos provenientes da coleta seletiva da COOPERLIX. 
Como aditivo será utilizado o vinhoto que é um resíduo das usinas de açúcar e álcool da região. 
 Além da revisão bibliográfica que acompanhará todo o desenvolvimento deste projeto, destaca-
se a metodologia a ser empregada para o estudo das proporções dos materiais que integram o 
tijolo ecológico. Os materiais sólidos serão particulados e mesclados ao vinhoto em diferentes 
proporções. A produção do adobe se dará através da elaboração de corpos de prova prensados 
em uma prensa hidráulica e em seguida secados ao sol. A avaliação das proporções empregadas 
na fabricação do adobe bem como os parâmetros utilizados na prensagem e o tempo e a 
temperatura de secagem ao sol se dará através dos resultados apresentados pelas medidas de 
resistência mecânicas destes materiais. Espera-se que os resultados apresentados após a 
implementação deste projeto sirvam de auxílio para outras pesquisas subsequentes e que tais 
resultados possam contribuir para um desenvolvimento sustentável. Os resultados serão 
disponibilizados a comunidade científica contribuindo na busca de soluções sustentáveis para o 
acúmulo dos resíduos sólidos na área urbana das cidades e também para a conscientização 
ambiental da população, visando melhorias na qualidade de vida.        PIBIC     
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ANÁLISE DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DO CONCRETO OBTIDO COM USO DE POLIETILENO 
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GUILHERME NOBORU SASSAKI FIDELIS  

LEONARDO BORGES DE OLIVEIRA  
CÁSSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS  

DANIELE ARAUJO ALTRAN  
 

       No Brasil a indústria produtora de garrafas PET (Polietileno Tereftalato) é recente, e cresce de 
maneira exorbitante, aumentando os problemas causados pelo descarte inadequado desse 
material no meio ambiente. Por outro lado, a construção civil cresce a cada ano retirando do meio 
ambiente a areia para a fabricação de concreto. Este estudo teve por objetivo analisar a 
substituição parcial da areia pelo PET triturado na produção de concreto, visando à redução da 
extração de areia do meio ambiente e diminuição do resíduo sólido e desenvolver um novo 
material para a construção civil. Para tanto, foram produzidos corpos de prova cilíndricos, 
substituindo parcialmente a areia e verificada sua resistência segundo as normas NBR 5738 e NBR 
5739. Constatou-se que a alternativa ecológica analisada é de viável execução no caso de 
construção de mobiliários urbanos simples, como por exemplo: calçadas e sarjetas cuja resistência 
exigida é na faixa de 10MPa a 15MPa.  UNOESTE 
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BRUNO PERUQUI GUIDIO  

PALOMA MONTECINO NUNES  
CÁSSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS  

DANIELE ARAUJO ALTRAN  
 

       Atualmente, o concreto é o material mais utilizado na construção e seu peso próprio 
comparado às cargas aplicadas é elevado. Por este motivo a redução de seu peso, por meio de 
agregados leves, vem tornando-se alvo de várias pesquisas visando à produção de concretos leves, 
conhecidos pelo reduzido peso específico e elevada capacidade de isolamento térmico e acústico. 
Foram comparados os comportamentos mecânicos de diferentes traços no concreto com uma 
substituição gradativa dos agregados graúdos naturais por Poliestireno Expandido (EPS), avaliando 
a massa específica, bem como a resistência mecânica a compressão. O concreto de referência 
apresentou resistência à compressão de 27MPa aos 28 dias de idade, já os concretos produzidos 
com EPS apresentaram diminuição dos resultados, sendo que o com 10% de substituição 
apresentou resistência 20,71MPa aos 28 dias. O concreto com EPS é mais leve, verificado pela 
redução do peso específico, o que pode ser favorável em várias situações.  UNOESTE 

 


