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O setor da construção civil é responsável pelo consumo de grandes quantidades de agregados 
naturais para a fabricação de concreto, e a indústria do couro tem uma relação importante com o 
meio ambiente, pois é responsável pela sua poluição e degradação devido à carga de resíduos e 
produtos químicos que são depositados no meio ambiente, desde a sua produção até o seu 
descarte, em que são utilizados diversos produtos químicos e são gerados resíduos sólidos e 
efluentes líquidos, que precisam ser tratados, reaproveitados ou armazenados de forma 
adequada. Buscando uma alternativa para esses problemas propomos neste trabalho o 
desenvolvimento de um compósito de concreto composto por uma porcentagem de resíduo de 
couro contendo cromo em substituição da areia. Desenvolver um novo material para a indústria 
da construção civil, reutilizando um material potencialmente perigoso e reduzindo o consumo de 
agregados naturais (areia). Depois de produzido, espera-se que o concreto tenha as propriedades 
necessária para que possa ser aplicado de forma satisfatória para execução de mobiliários 
urbanos.  Foi estabelecido um traço de concreto padrão e um com substituição da areia pelo 
resíduo de couro em diferentes porcentagens, e então moldados corpos de prova. Após feito, os 
corpos de prova foram ensaiados para ver o comportamento dos mesmos para diferentes 
propriedades como a trabalhabilidade (teste de slump), resistência a compressão simples, índice 
de vazios e coeficiente de absorção de água. Também foram calculadas as massas específicas dos 
corpos de prova e feito microscopia eletrônica de varredura para analisar a morfologia do 
concreto. Houve um aumento na resistência para as substituição de 7,5% (2,8%) e 10% (7,1%). 
Verificou que conforme aumenta a porcentagem de substituição entre os materiais diminui a 
trabalhabilidade e a massa específica do mesmo. Quanto a morfologia o couro interagiu de forma 
satisfatória com a matriz cimentícia. Os testes na qual os corpos de prova foram ensaiados se 
mostraram todos satisfatórios para a reprodução do novo compósito. A resistência, o índice de 
vazios e o coeficiente de absorção de água foram próximos as dos corpos de prova padrão, já a 
trabalhabilidade foi diminuindo quanto mais porcentagem de couro se adicionava, isso influência 
para o local ideal para o concreto ser usado. Todas as porcentagens de substituição se mostraram 
satisfatórias para o uso na fabricação de mobiliários urbanos.    PIBIC.     
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No Brasil, a construção civil é responsável por cerca de 30% do consumo dos recursos naturais 
extraídos, o que equivale a 220 milhões de toneladas de agregados naturais por ano, que são 
retirados para serem utilizados na produção de concretos e argamassas. Desta forma, o concreto 
com adição de pó de borracha apesar de perder resistência à compressão, se comparado ao 
convencional, possui algumas vantagens, tanto para o ambiente como para a construção civil, 
como a redução no consumo de recursos naturais não-renováveis, sendo estes substituídos por 
materiais reciclados.  Utilizar o pó de borracha obtido a partir de pneus inservíveis para substituir 
parcialmente o agregado miúdo, visando a produção de um concreto sustentável para uso na 
construção civil.  Foi escolhido um traço padrão e a partir deste traço fez-se a substituição da areia 
pelo pó de borracha em diferentes porcentagens, houve um estudo da propriedade do concreto 
no estado fresco, o SLUMP TEST segundo NBR NM 67:1998. Em seguida, moldou-se os corpos de 
provas para estudar suas propriedades no estado endurecido, resistência à compressão NBR 5739, 
índice de vazios, absorção de água e massa específica NBR 9778, microscopia eletrônica de 
varredura. Pode-se classificar o pó de borracha como agregado miúdo, a trabalhabilidade, se 
manteve até o CAB10 (concreto com 10% de adição de pó de borracha) e diminui no CAB15, a 
resistência à compressão e massa específica diminuíram conforme aumentava-se a adição de pó 
de borracha e o MEV mostrou que quanto mais se adiciona o pó de borracha mais poroso fica o 
compósito. Pode-se classificar o pó de borracha como agregado miúdo, a resistência à compressão 
e massas específicas diminuíram conforme se adiciona pó de borracha. Nota-se que do piloto para 
o CAB5 houve uma leve redução de absorção de água e índice de vazios, no CAB10 houve um 
aumento e no CAB15 uma redução em relação ao CAB10, porém ainda maior que o CAB5, já na 
microscopia eletrônica de varredura o CAB 15 foi quem apresentou maior quantidade de 
vazios. Quanto a resistência houve uma redução conforme aumentava-se a adição do pó de 
borracha, contudo os resultados do CAB5 e CB10 foram aceitáveis para ser utilizados na fabricação 
de mobiliários urbanos, tais como: calçadas e bancos de praça.    PIBIC     
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A construção de edificações habitacionais em grande escala no Brasil fomenta a procura por novas 
tecnologias construtivas. Com este crescente é importante estar atento diretamente aos 
problemas ambientais causados pelo setor da construção civil, como o consumo de matérias 
primas não renováveis gerando grande quantidade de resíduos (SILVA; CASTRO, 2011). Portanto, 
Agopyan (2011) afirma que a inovação de materiais, vêm sendo um grande desafio no setor. 
Mudar, ou seja, trocar o que já é convencional por novas técnicas construtivas e/ou diferentes, 
cria certo receio na concepção da população em massa e aos clientes da construção civil.  O 
trabalho tem como objetivo realizar um estudo comparativo das propriedades físicas, mecânicas e 
a viabilidade econômica entre os blocos de concreto, blocos cerâmicos e de solo-cimento.  Foram 
estudadas a procedência bem como todas as características mecânica e propriedades físicas dos 
tijolos de blocos de concreto, blocos cerâmicos e de solo-cimento com base nas normas nacionais. 
Foi realizado ensaio de resistência a compressão, de absorção de água e índice de vazios seguindo 
as normas da NBR 12118/2010; NBR 15270/2005 e NBR 8492/1984. Para determinação da 
viabilidade econômica levou-se em consideração a construção de uma casa tipo para os três tipos 
de blocos e comparou seu custo final.  Os testes realizados mostram que os blocos de solo-
cimento foram os que atenderam as exigências da norma técnica, em parâmetros estruturais com 
o seu concorrente, o bloco de concreto. Este por sua vez deixou de apresentar resistência 
adequada para algumas das amostras, o que comprometeu a qualidade do mesmo. Já os blocos 
cerâmicos por não terem função estrutural, conforme a NBR, sua resistência deve ser igual ou 
maior que 1,5 MPa, da qual nenhum dos blocos testados apresentaram valor satisfatório. Com 
base nos ensaios realizados o bloco de solo cimento foi o que apresentou melhores resultados 
mecânico e propriedades físicas. Quanto ao custo de execução apresentou também o menor valor 
agregado levando-se em conta pintura e acabamento.  Conclui-se que para os parâmetros 
considerados o bloco de solo-cimento apresenta vantagem em relação aos outros blocos tanto em 
suas propriedades físicas quanto no custo final da obra.          
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Com o aumento populacional dos últimos tempos, houve escassez e custo elevado de espaço em 
centros urbanos, tornando comum se ver edifícios cada vez mais altos e esbeltos, a fim de se obter 
um aproveitamento melhor das áreas disponíveis. Por isso, alguns aspectos começaram a ser 
considerados no dimensionamento da estrutura, como sua estabilidade, diante da combinação 
das ações verticais e horizontais. Este trabalho apresentará por meio de analise numérica, auxilio 
do software Ftool, e instruções da NBR 6118 (ABNT, 2014) a estabilidade global de um edifício, 
proporcionado pela avaliação dos parâmetros de instabilidade a e o coeficiente ?_z. As analises 
serão feitas e comparadas, verificando-se a deslocabilidade da estrutura quanto aos nós, e desta 
forma, será possível determinar se a estrutura necessita levar em consideração os efeitos globais 
de segunda ordem, causados principalmente pelos deslocamentos horizontais e também pela falta 
de linearidade da estrutura  Determinar as ações de vento que estão agindo sobre a estrutura, em 
suas diferentes alturas; Determinar as ações verticais através dos cálculos dos elementos da 
estrutura nas suas diferentes alturas; Elaborar a análise dos deslocamentos gerados através do 
Programa Educacional FTOOL; Calcular o Parâmetro de Instabilidade a para as diferentes alturas; 
Calcular o Coeficiente ?_z, para as diferentes alturas; Classificar a estrutura, em relação aos nós, 
nas suas diferentes alturas; Comparar os resultados das duas análises;  Para a realização do 
trabalho foram utilizados os parâmetros estabelecidos principalmente pelas NBR's 6118/2014 e 
6120/1980   Na análise de todas as situações propostas, foi percebido que em todas as alturas a 
estrutura foi classificada como de nós fixos, tanto no Parâmetro de Instabilidade a como no 
Coeficiente Gama Z. Neste trabalho foi constatado que, para uma análise de 2ª Ordem Global 
adequada em um edifício com estrutura de concreto armado, deve-se considerar que o concreto é 
um material com comportamento não linear, sendo necessário considerar as não linearidades 
física e geométrica para obter resultados realistas. Através dos resultados das análises nas três 
alturas estudadas, foi verificado que até treze pavimentos o edifício se mantém estável, não 
necessitando de análise de segunda ordem. Isso se deve a alta rigidez dos pilares, decorrente de 
suas dimensões.     UNOESTE     
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Toda vez que há um desnível de um terreno para outro, correndo risco de desmoronamento, há a 
necessidade de uma estrutura de contenção chamada muro de arrimo. Ela é comum e pode ser 
feita de várias maneiras e com diversos materiais. Basicamente, o muro de arrimo se constitui de 
uma parede distribuída longitudinalmente, com fundação adequada, disposta a suportar a força 
exercida por uma porção de solo contra ele. As características do solo, juntamente com as forças 
atuantes, e com o auxílio de teorias desenvolvidas por Rankine (Willian John Macquorn Rankine, 
1820-1872.), e de Coulomb, (Charles Augustin de Coulomb, 1736-1806.), possibilitam conhecer o 
comportamento do solo para o melhor dimensionamento da estrutura de contenção. Dentre os 
muros mais comuns, existe o mão-francesa, que possui baixa quantidade de documentos e 
trabalhos a respeito do funcionamento dessa estrutura em específico. Este projeto, visa elaborar 
um documento de auxílio para futuros projetos do muro mão francesa, analisando os esforços 
ocorridos no muro. São objetivos desse trabalho: verificar as solicitações exercidas neste tipo de 
muro; elaborar um documento que sirva de apoio para futuras construções do muro mão-
francesa. Na metodologia, utilizou-se de duas formas: a primeira uma revisão literária, 
constituindo-se no levantamento de documentos que auxiliassem nos entendimentos e nos 
cálculos das forças atuantes. E a segunda, foi um exemplo de cálculo hipotético de um muro de 
contenção, aplicando os métodos analisados, juntamente com outros fatores de 
dimensionamento que foram apresentados durante a revisão bibliográfica. Os resultados 
mostraram que é possível analisar os esforços no muro mão-francesa utilizando-se dos métodos 
de Rankine e Coulomb, como na maioria dos muros já existentes. No exemplo estudado, foram 
obtidos dados satisfatórios em relação aos fatores de segurança em relação ao tombamento e ao 
deslizamento. Durante a pesquisa, foram entrevistados informalmente alguns profissionais na 
área da construção civil. Todos alegaram ter conhecimento do muro mão-francesa, no entanto, 
nem todos sabiam como é feito seu dimensionamento ou como devem ser analisadas as cargas 
atuantes, deixando evidente a necessidade que se tinha de um estudo sobre o assunto. Concluiu-
se, que o muro mão-francesa pode ser analisado através dos métodos já existentes, e que, a 
revisão literária e o exemplo realizado nesse trabalho, podem funcionar como uma base de auxílio 
para elaborações de futuros projetos.         
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O Brasil produz imensa quantidade de resíduos de construção civil todos os anos. A construção 
civil é responsável pela produção de resíduos que na maioria das vezes tem como destino certo os 
lixões, os aterros ou beiras de estradas, e é considerada uma atividade geradora de impactos 
ambientais (PINTO, 2005 apud KARPINSKI et al, 2009). Por esta ordem, para se evitar os danos 
ambientais os resíduos de construção têm sido utilizados para fabricação de blocos de concreto 
desde a Antiguidade, segundo Levy (1997), tanto blocos estruturais como de vedação. A 
importância teórica do presente trabalho deve-se ao fato de justificar as profundas mudanças que 
vem passando a construção civil brasileira ante a resolução n° 307 do CONAMA, na tentativa de 
agregar valores econômicos a produtos que outrora encontrados sem um destino adequado, 
assim como a utilização do RCD reciclado na construção de blocos de concreto.Na construção civil 
a utilização de RCD vem com intuito de minimizar o uso indiscriminado de recursos naturais e a 
consequente escassez do mesmo.  Os objetivos deste trabalho são: analisar as propriedades 
mecânicas e físicas de blocos de concreto com função estrutural fabricados com agregado miúdo 
resultante de resíduos de construção civil, comparar os resultados os dos blocos produzidos com o 
concreto convencional e verificar a viabilidade técnica quanto à função estrutural para a utilização 
dos blocos produzidos com os resíduos. Para análise dos resultados será adotado percentuais de 
substituição de agregado miúdo reciclado, em combinações planejadas para uma melhor análise 
da influência dos resíduos nas propriedades físico-mecânicas dos blocos. O teor de substituição 
adotado será de 10 em 10%. A análise da resistência característica do bloco reciclado será 
realizada conforme é prescrito na norma ABNT NBR 15961-2:2011, que analisa a resistência á 
compressão dos elementos da alvenaria estrutural. A caracterização dos blocos será feita por 
bloco individual e por meio de prismas ,que serão constituídos por 3 blocos que terão 3 datas de 
cura 7, 21 e 28 dias para cada dia será feito o ensaio em 3 prismas, ou seja, com um total de 9 
blocos, para cada dia.. Importante será também a análise da absorção dos blocos, uma vez que 
isso pode definir a durabilidade do material. Neste trabalho a análise de absorção será feita 
conforme prescrito na NBR 6136 que dita os valores máximos de umidade dos blocos e as 
retrações máximas permitidas.             
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ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO 
INTERTRAVADA COM USO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO 

 
JOSÉ AUGUSTO JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOYCE TATIANI MASSELANI FRANCISCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANDREZA BALSANI DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ISADORA BUCHALLA GARIB GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELE ARAUJO ALTRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FILIPE BITTENCOURT FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico publicada no ano de 2008 pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2008, p.49), a pavimentação das vias urbanas é 
a "ação de planejamento urbano que objetiva a melhoria da qualidade de vida", porém, a sua 
escassez é um problema que ainda acomete muitas localidades do país. O mesmo documento 
ressalta que, no ano de 2008, "no Brasil, 40,1% dos municípios possuíam 60% a 80% de ruas 
pavimentadas no perímetro urbano". Utilizar-se de pavimentação intertravada composta por 
blocos pré-moldados de concreto significa dinamizar o desenvolvimento de áreas que não 
dispõem de tal estrutura, visto que, essa tipologia apresenta execução simples e desempenho 
muito satisfatório frente a outras técnicas. Outro problema que permeia a questão socioambiental 
é o descarte incorreto de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), cuja possibilidade de 
reciclagem é viável e crescente. Segundo o Plano de Gerenciamento Integrado dos Resíduos 
Sólidos de Presidente Prudente (apud GERES-SAPATA, 2012) são gerados por dia na cidade 465,73 
toneladas de resíduos sólidos, destes 212,60 toneladas provém do setor da construção civil e 
caracterizam-se como RCDs, o que representa 45,65% de todo o descarte diário da cidade. A 
presente pesquisa tem por objetivo a substituição de agregados miúdos por RCD triturado no 
concreto que compõe peças de pavimentação intertravada, de modo que essas atendam as 
normas vigentes e correspondam as características propostas pela NBR 9781:2013. Os resíduos 
utilizados serão provindos de obras localizadas na cidade de Presidente Prudente - SP. Após 
passarem por um britador de facas terão suas propriedades comparadas com os agregados 
naturais em conformidade com as normas ABNT NBR 7217/1987 e ABNT NBR 7211/2009. A 
substituição dos agregados naturais por RCD triturado ocorrerá de forma percentual e gradativa e 
os ensaios nesta etapa serão realizados em corpos de prova cilíndricos conforme ABNT NBR 
5739/2007, de modo a constatar-se qual o teor ótimo de substituição para que, a partir deste se 
realize a moldagem dos blocos sextavados e se faça a avaliação de critérios de acordo com a NBR 
9781:2013. Todos os concretos testados passarão por "slumptest"- NM 67:1988, de modo a 
verificar sua trabalhabilidade. Como instrumento de comparação utilizar-se-á um traço padrão e 
com isso se verificará qual a dimensão da influência que a incorporação de tais resíduos causará 
nas peças do ponto de vista técnico.            
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ANÁLISE DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE CONCRETO ESTRUTURAL UTILIZANDO A CINZA PESADA 
DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 
LAÍS SANT ANA BRAGA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FILIPE BITTENCOURT FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELE ARAUJO ALTRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA VICTÓRIA BELLO PADOVAM DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Brasil lidera hoje como o maior produtor de etanol e açúcar no mundo, sendo 
consequentemente o maior produtor de cana-de-açúcar. Com isso, para tamanha produção, é 
gerado grandes volumes de resíduos que buscamos empregá-los para a redução do volume de 
descarte no meio ambiente. O bagaço é o resíduo da produção de etanol e açúcar, em que é 
empregado para a cogeração de energia elétrica. Essa energia é obtida através da queima do 
bagaço em caldeiras resultando em um resíduo final: as cinzas. As mesmas são descartadas em 
aterros ocupando um grande volume e gerando um maior impacto ambiental. Neste contexto, 
esse trabalho caminha na direção da redução de impactos ambientais em duas vertentes. Por um 
lado, pelo aproveitamento de um resíduo industrial, gerado principalmente na fabricação do 
etanol, e por outro pela substituição de parte do agregado miúdo, que são responsáveis por 
impactos ambientais negativos muitas vezes irreversíveis.  Este projeto tem por objetivo 
desenvolver a moldagem de corpos de prova de concreto, em que será substituído parcialmente o 
agregado miúdo areia por cinza pesada do bagaço da cana-de-açúcar. Sendo este considerado 
como um novo material na composição do concreto para utilização na produção de elementos 
estruturais, incorporando o concreto convencional para que possua características físicas e 
mecânicas semelhantes ou melhoradas se comparada à mesma, suprindo as exigências 
estabelecidas na ABNT NBR 6118:2014, sendo uma alternativa viável economicamente e 
ambientalmente. A execução do mesmo dá-se através de ensaios em corpos de prova de concreto, 
compostos de cimento Portland, areia e cinza pesada, como agregados miúdos e rocha britada, 
como agregado graúdo. Desse modo, deverá inicialmente ser realizada uma análise da cinza 
pesada do bagaço da cana-de-açúcar coletada na usina Alto Alegre em sua unidade de Floresta - 
SP, para caracterizar suas propriedades físicas. Depois, serão desenvolvidos novos traços de 
concreto com a substituição gradativa de 10% em 10% da areia pela cinza pesada do bagaço da 
cana-de-açúcar, e na sequência, serão realizados ensaios para verificar suas propriedades 
mecânicas, a fim de atingir as recomendações das normas, quanto à resistência mecânica à 
compressão, consistência e absorção de água e verificação da massa específica. Ao final, os 
resultados serão analisados e possibilitará a classificação estrutural dos traços de concreto com a 
utilização da cinza pesada do bagaço da cana-de-açúcar.             
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ANALÍSE DAS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DA LAJE DE CONCRETO ARMADO COM 
ADIÇÃO DE PET E BAMBU 

 
CAMILA ROCHA SILVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FILIPE BITTENCOURT FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VINICIUS DA FONSECA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WILLYAM ANDRADE VIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A busca por novos métodos que visam melhorias da qualidade das propriedades físicas e 
mecânicas de elementos da construção civil vem sendo amplamente estudadas e desenvolvidas 
atualmente. Para tal, a utilização de materiais sustentáveis e a reutilização de produtos que seriam 
descartados no meio tem sido uma escolha favorável para suprir problemas ecológicos tão 
discutidos nos últimos tempos (MARÇAL, 2008). Este estudo visa de forma ecológica e econômica 
manter o desempenho estrutural da laje maciça, tornando-a mais leve e economicamente mais 
acessível, substituindo o aço, material que requer grande utilização de energia em sua produção, 
por bambu, que segundo estudos pode substituir o aço, por apresentar características 
semelhantes quantos às resistências mecânicas (BOCHNIE e BRUN, 2013). O objetivo geral desse 
trabalho é avaliar a viabilidade tecnológica da utilização de garrafas PET, descartadas na região de 
Presidente Prudente, em lajes de concreto e a possibilidade de empregar o bambu como um 
elemento estrutural, utilizando-se lajes Bubbledeck e maciça como comparativo. Para a confecção 
da laje mista, armação de bambu e aço, com garrafa PET, serão utilizadas fôrmas de madeira, na 
qual receberão uma gaiola, constituída por aço CA-50 na armadura positiva, e bambu, da espécie 
Bambusa Vulgais, na armadura negativa, separadas por ligantes verticais de bambu, com valores 
mínimos para armaduras estabelecidos pela ABNT NBR 6118:2014 item 19.3.3.2, separados por 
espaçadores plásticos. Nas regiões onde os esforços são nulos, calculados segundo a ABNT NBR 
6118:2014, serão encaixadas garrafas PET, sem função estrutural. Por fim para a concretagem, 
realizada em uma única etapa, será utilizado cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo, 
água e aditivos, com traço 1:2:3.        UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE)     
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ANÁLISE DE AGREGADOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO EMPREGADOS 
EM CAMADAS DE PAVIMENTAÇÃO 

 
BEATRIZ DE MELLO MASSIMINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARLOS VINÍCIUS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEONARDO HIDEKI NAGATA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WILLIAN FAKHOURI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Municípios de grande e médio porte produzem enormes quantidades de resíduos sólidos de 
construção e demolição (RCD), sendo estes tratados como entulho, e causando preocupação em 
relação às questões ambientais, econômicas e sociais a partir de sua disposição inadequada. 
Pesquisas e experiências têm demonstrado que existem boas opções para reutilização desse 
entulho, dentre elas, a aplicação de agregados reciclados de RCD em camadas de pavimentação. 
Logo, esta pesquisa visa verificar através de análises experimentais, se misturas de solo e 
agregados de RCD apresentam bom comportamento para a utilização em diferentes camadas de 
pavimentação, propiciando destinação mais nobre para esse material e, aumentando o campo de 
pesquisas nessa área. O trabalho tem como objetivo geral a análise de agregados de resíduos 
sólidos de construção e demolição misturados em diferentes proporções com solo para aplicação 
em camadas de pavimentação. São objetivos específicos desse trabalho: análise física do agregado 
reciclado de RCD (natureza, absorção, forma e composição granulométrica); verificação da 
expansibilidade e do ISC (Índice de Suporte Califórnia) de diferentes proporções de misturas entre 
solo e agregados de RCD; análise dos valores e da possibilidade de aplicação das misturas em 
camadas de pavimentação (base, sub-base e reforço do subleito) e possibilitar melhor destinação 
a esse material.  O programa experimental desta pesquisa compreende a análise de agregados de 
RCD nas camadas de pavimentação, e todos os procedimentos experimentais serão realizados nos 
laboratórios da universidade e seguirão as normas técnicas brasileiras, com intuito de verificar se 
apresentam os requisitos determinados pela NBR 15115 (Agregados reciclados de resíduos sólidos 
da construção civil - Execução de camadas de pavimentação - Procedimentos). Serão ensaiadas 5 
amostras para cada mistura de solo - RCD, nas proporções 25% e 75%, 50% e 50%, 75% e 25%, 
respectivamente. O entulho será coletado em algumas obras, triturado e em seguida passará pelo 
processo de amostragem, juntamente com o solo, para posterior análise de caracterização física, 
que compreenderá a verificação da natureza do material, absorção, forma e granulometria. 
Posteriormente, as misturas serão submetidas ao ensaio de Índice de Suporte Califórnia, passando 
pelo ensaio de compactação, verificação da expansibilidade e do valor de suporte, determinando, 
através dos resultados, a possibilidade de emprego desse material.            
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ANÁLISE DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I NO INTERIOR DO ESTADO 
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SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADAUTO BIBIANO DA SILVA JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA CÉTARA GIMENEZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANY DE OLIVEIRA COSIM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINE PAIÃO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O engenheiro civil precisa ter conhecimentos aprofundados de sistemas e processos construtivos, 
sistemas estruturais e patologias das edificações. Assim sendo, o estudante de Engenharia Civil 
precisa ser colocado em situações que lhe permitam ampliar esses conhecimentos durante a 
graduação. Ao mesmo tempo, definição do processo construtivo deveria ocorrer durante o 
processo projetual, pois a representação (desenho) do projeto deve demonstrar especificamente a 
técnica construtiva. Isso também possibilitaria a execução e o orçamento adequados. No entanto, 
verifica-se que a definição inadequada do processo construtivo e/ou a execução mal realizada da 
obra pode vir a resultar em significativas patologias construtivas, podendo, no limite máximo, vir a 
comprometer a edificação. Entretanto, muitas vezes eles são resultado exclusivo da falta de novas 
opções tecnológicas, ou devido a diretrizes definidas em políticas públicas. Sua execução também 
precisa ser adequadamente acompanhada, que possibilita redução de futuros problemas e 
patologias.  Dessa forma, esta pesquisa busca aprofundar os conhecimentos do estudante de 
Engenharia Civil nessa área de conhecimento, tendo estudo de caso o edifício da escola pública 
municipal de ensino fundamental E.M. Rotariano Antonio Zacharias, na cidade de Presidente 
Prudente-SP.  A metodologia a ser seguida é qualitativa, e está baseada em aprofundamento 
teórico e conceitual dos temas abordados, levantamentos físicos, além de outros aspectos 
pertinentes.            
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM A 
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE AGREGADO MIÚDO POR CERÂMICA VERMELHA 

 
CAROLINE ALVES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VERGINIA MARIA VITORIA DE FREITAS NASCIMENTO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ - PUCPR 

FRANCIANE NEGRAO DOMINGOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANA APARECIDA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCAS NEVES BOTOSSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FILIPE BITTENCOURT FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DANIELE ARAUJO ALTRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os resíduos gerados pela construção civil chegam a ser de 50% a 60% do lixo produzido por uma 
cidade e em sua grande parte são jogados de maneira inadequada no meio ambiente, podendo 
gerar enchentes, prejuízos à paisagem, obstrução de logradouros públicos, proliferação de 
doenças, transformação de áreas agrícolas em estéreis, além de impactar significativamente no 
custo de coleta e das áreas de descarte. Caso o concreto com a substituição parcial de cerâmica 
vermelha apresente um comportamento mecânico satisfatório aos parâmetros das normas será 
uma opção valida para a diminuição da extração da matéria prima utilizada e uma destinação para 
os resíduos gerados na construção civil. A presente pesquisa tem por objetivo analisar através de 
ensaios laboratoriais normatizados o comportamento mecânico de estruturas de concreto com a 
substituição parcial do agregado miúdo (areia) por cerâmica vermelha de RCD (Residuo de 
Construção Civil).  Primeiramente, serão obtidas peças de cerâmica vermelha que estavam sendo 
descartadas inadequadamente em construções ou em olarias. Essas peças serão levadas, 
armazenadas e trituradas ate a padronização dos seus grãos, podendo assim dar inicio ao estudo 
de granulometria de acordo com as recomendações da NBR 7217/1987. Além deste ensaio será 
feito o ensaio de determinação da densidade dos mesmos materiais com o picnômetro, seguindo 
as recomendações da NBR 6508/1984. resistência a compressão conforme NBR 5739/2007, 
também serão submetidos a ensaio de tração por compressão diametral, conforme a NBR 
7222/2010. O ensaio de absorção também será executado, para determinar a porcentagem de 
água que cada corpo de prova absorve dentro de 24 horas imersos na água, conforme NBR 
9778/1987.       UNOESTE     
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ANÁLISE EXPERIMENTAL DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO REFORÇADAS À FLEXÃO COM 
LAMINADO DE FIBRA DE CARBONO. 

 
CARLOS VINÍCIUS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA LUISA HENRIQUES TOLOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELE ARAUJO ALTRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FILIPE BITTENCOURT FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O reforço estrutural é uma técnica da construção civil, que resulta no aumento da resistência e da 
vida útil das estruturas que precisam voltar a sua capacidade inicial do projeto ou se adequar às 
novas cargas atuantes (RIPPER E SOUZA, 1998).Na área de Estruturas, os problemas de 
deterioração, instabilidade e outras patologias procedem, geralmente, de um projeto e/ou 
execução inadequada, que futuramente resultarão na necessidade de reforço, recuperação ou até 
mesmo demolição da estrutura.Desse modo, a pesquisa sobre reforço estrutural com compósitos 
de fibra de carbono se faz justificada, para abranger o conhecimento deste tipo de reforço em 
relação aos demais, aumentando também o campo de pesquisas na Faculdade de Engenharia de 
Presidente Prudente.  A seguinte pesquisa tem como finalidade a análise comportamental de vigas 
de concreto armado reforçadas à flexão com laminado de fibra de carbono.  Visando analisar o 
reforço à flexão, pretende-se construir 9 vigas de seção retangular de 15 x 20 cm e comprimento 
de 75 cm. Como as vigas serão reforçadas à flexão, a taxa de armadura longitudinal deve ser 
subestimada, enquanto que a armadura transversal deve ser elevada, para melhor avaliação do 
desempenho do reforço. Após o reforço das vigas, estas serão rompidas na prensa universal. Este 
último procedimento do ensaio terá determinadas adaptações na prensa para que seja aplicada 
carga em duas posições diferentes na viga.       Unoeste     
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SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IGOR RAFAEL TADASHI WATANABE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os processos construtivos dependem de diversos fatores, e entre eles o sistema estrutural, que 
possibilita determinados projetos arquitetônicos, e pode baratear e agilizar a construção. No 
entanto, muitas vezes os processos construtivos são resultado exclusivo da falta de novas opções 
devido à mão de obra disponível e questões de custos da obra, e outras, devido a diretrizes 
definidas em políticas públicas. E o processo construtivo pode ser dividido em três fases: 
concepção execução e utilização. No entanto, nesses processos, não pode ser verificada a 
preocupação com atributos de grande importância: qualidade, integridade e oportunidade.  Neste 
projeto de pesquisa busca-se analisar sobre processos construtivo e estrutural, tendo estudo de 
caso o edifício da escola pública municipal de ensino fundamental I Pedro Furquim, na cidade de 
Presidente Prudente-SP. A metodologia a ser seguida é qualitativa, e está baseada em 
aprofundamento teórico e conceitual dos temas abordados, levantamentos físicos e projetuais, 
além de outros aspectos pertinentes.            
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ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I - O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E 
PATOLOGIAS EM PRESIDENTE PRUDENTE 

 
SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADAUTO BIBIANO DA SILVA JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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No projeto de uma edificação, é importante a definição do processo construtivo, se mais 
tradicional ou com utilização de tecnologias mais recentes. Esses aspectos reforçam a 
preocupação com o sistema estrutural, se alvenaria estrutural ou estrutura independente em 
concreto armado, metálica, madeira. Tais aspectos, além de influenciar aspectos estéticos, 
também interfere diretamente no dimensionamento dos espaços e embasa todos os cálculos e 
execução da obra. Importante destacar os conceitos dos termos. Como processo construtivo 
pode-se compreender como um modo organizado e bem definido de se construir um edifício, 
sendo caracterizado por um conjunto específico de métodos utilizados durante a construção da 
estrutura e das paredes (vedações). Vedações, ou alvenaria de vedação, buscam segregar espaços, 
e pode ser estrutural, que é o processo construtivo em que os elementos que desempenham a 
função estrutural são de alvenaria, que pode ser armada e não armada. No entanto, em relação à 
estrutura projetada/executada nas edificações, a mais comumente utilizada nas obras brasileiras é 
o concreto armado, que é estrutura muito durável, visto que o concreto protege o aço da 
armadura (material resistente à tração) de oxidação. A partir disso, esta pesquisa busca analisar 
uma edificação e seu processo constritivo, sistema estrutural e vedação, possibilitando 
compreender a qualidade da edificação e possíveis problemas construtivos e patologias 
ocasionadas. Tem-se como foco de estudo uma edificação de escola pública municipal de ensino 
fundamental I - E.M. Padre Emílio Becker - na cidade de Presidente Prudente, no estado de São 
Paulo. Esta pesquisa é qualitativa, partindo de aprofundamento teórico e conceitual, e com 
levantamentos de campo na edificação analisada, visando a apontar os sistemas construtivo e 
estrutural da edificação escolar - foco da pesquisa.            
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No trabalho anterior em nível de iniciação científica, intitulado - ESTUDO DA PROPORÇÃO 
ADEQUADA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS ECOLÓGICOS DO TIPO 
'ADOBE' - o qual deu incentivo para prosseguir com a linha de pesquisa nesse novo projeto, 
pretendia-se investigar três proporções viáveis de aditivo/aglomerante visando a fabricação de um 
tijolo ecológico do tipo adobe. Como agente aglomerante foi utilizado o solo local, o reboco e o 
isopor de restos da construção civil e a garrafa pet triturada, provenientes da coleta seletiva da 
COOPERLIX. Como agente compatibilizante foi utilizado a vinhaça que é um resíduo das usinas de 
açúcar e álcool da região. Por ser um processo de produção manual, muitas vezes a mistura pode 
acabar não ficando tão homogênea quanto se espera, pois em algumas áreas dos tijolos pode 
conter mais quantidade de um determinado material do que de outro, por exemplo. Tudo isso 
pode levar a variações de resultados quando falamos em termos de resistência à compressão 
desses tijolos de adobe, ou seja, se determinada força for aplicada em uma área não homogênea 
no teste de resistência, isso pode gerar resultados que não são confiáveis, pois podem ser valores 
fora do desvio padrão. Um dos motivadores desta pesquisa é a descoberta das interações físicas e 
químicas no interior dos tijolos, revelando se há ou não boa homogeneidade entre os materiais 
(aditivo/aglomerante) e também se esses materiais estando bem ou mal agrupados na mistura 
como um todo, interferiram nos resultados dos testes de resistência à compressão feitos em 
laboratório anteriormente. Nesse contexto, este trabalho tem como foco contribuir, através da 
pesquisa experimental de estudo da dispersão microscópica dos materiais reciclados na fabricação 
de tijolos ecológicos do tipo "adobe" via espalhamento Raman, visando uma melhor qualidade e 
aplicabilidade do produto na construção civil local.  Estudar a dispersão dos materiais reciclados 
dentro do tijolo ecológico do tipo "adobe" formulado anteriormente e propor correções cabíveis 
quando se fala em termos de interações químicas e físicas dentro da mistura que compõe o 
mesmo.  Os tijolos serão novamente produzidos, curados e separados em lotes. Posteriormente, 
serão levados aos laboratórios para serem feitas análises de caracterização em termos estruturais 
desses tijolos.Os métodos utilizados serão espalhamento micro-Raman e espectroscopia de 
absorção no Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR).        UNOESTE     
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APARECIDO MARINHO SILVA JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O concreto é um dos materiais de construção mais usados dentro da construção civil, 
principalmente em conjunto com o aço, formando o concreto armado. Por ser mais usado como 
peça estrutural, é fundamental conhecer a suas propriedades, como a resistência. Petrucci (1995) 
desenvolveu um método para obter a resistência à compressão, relacionando a idade e 
coeficientes desenvolvidos por ele. Esses métodos devem ter certa confiabilidade, afim de garantir 
a estabilidade da estrutura feita no projeto. Desse modo, será realizado o comparativo do método 
de Petrucci (1995), usando o traço de Silva (1975) para confecção do concreto, por meio de 
ensaios de corpos de prova, além de análises gráficas, com o objetivo de validar o seu uso. O 
objetivo deste trabalho é efetuar o comparativo do teórico de Petrucci (1995), que prevê 
coeficientes do ganho de resistência do concreto ao longo do tempo por meio de ensaios de 
corpos de prova, para verificar a sua validade através de ensaios simples de compressão. Além 
disso, analisar graficamente os valores obtidos no ensaio com os possíveis valores o método 
desenvolvido por Petrucci (1995), comparando ambos os gráficos; Comparar o teórico de Petrucci 
(1995) com o de Silva (1975), afim de verificar se o traço apresentado por este resulta num 
concreto com a resistência pretendida aos 28 dias de idade.  No preparo do concreto, será usado o 
traço para resistência de 250 Kgf/cm² aos 28 dias, sem aditivo, para uso geral, da obra de Silva 
(1975). Nos ensaios dos corpos de prova, será empregado como base para a realização do 
experimento a norma técnica NBR 5738/2015, que fala sobre o procedimento de moldagem e cura 
de corpos de prova de concreto, e a norma técnica NBR 5739/2007, que diz respeito ao ensaio de 
compressão de corpos de prova cilíndricos de concreto. Os corpos de prova que serão usados no 
experimento estão de acordo com o item 4.1.3.1 da NBR 5738/2015, já que as laterais e a base são 
de aço, para que assim não haja uma reação entre o material do molde e o cimento Portland. 
Serão moldados 160 corpos de prova, realizando o rompimento de três CP's por semana, até um 
ano (365 dias), de modo que a resistência que a ser usada para o comparativo será a média obtida 
das três amostras rompidas. O adensamento dos CP's será de forma mecânica, isto é, usando o 
vibrador que atenda as condições presentes no item 7.4.3 da norma NBR 
5738/2015.        UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE)     
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A patologia pode ser definida como o estudo dos danos ocorridos em edificações, com o objetivo 
de descobrir a causa do problema. No caso das pontes, a deterioração pode ser causada por 
diversos fatores que são classificados em cinco grandes grupos: fatores intrínsecos (ligados à 
estrutura), fatores resultantes do tráfego rodoviário, fatores ambientais, fatores resultantes do 
tipo e intensidade da manutenção e por fim, fatores correlacionados à atividade humana. As 
patologias estruturais podem variar em intensidade e incidência, sua correção acarreta custos 
elevados em relação às medidas iniciais que devem ser tomadas na execução da obra. Além do 
comprometimento da estética e comumente na capacidade de resistência, pode-se chegar ao 
colapso parcial ou total da estrutura. Observando na região de Presidente Prudente constatou-se a 
existência de diversas pontes com problemas patológicos, motivando assim esta pesquisa sobre o 
assunto. As pontes tem extrema importância para o desenvolvimento econômico e social do país, 
pois liga lugares permitindo o tráfego de pessoas, veículos, mercadorias e matérias primas. Sendo 
assim, as consequências das patologias nessas estruturas prejudicam o transporte geral da região, 
tendo efeito negativo em diversas áreas. O desenvolvimento do trabalho visa estudar os 
problemas que surgem nas estruturas das pontes. Sendo importantes para as possíveis 
recuperações das patologias, assim como evitá-las na hora da execução da obra. Visando obter 
melhor funcionalidade para a estrutura de forma a garantir segurança, conforto, capacidade do 
tráfego, economia, eficiência estrutural e estética. Será realizada uma revisão bibliográfica sobre 
as patologias existentes em pontes, formando assim o conhecimento necessário para a análise dos 
danos que podem ocorrer nas estruturas. O levantamento da bibliografia necessária deve conter 
dados que ajudem a compreender as origens, formas de manifestação, consequências e 
mecanismos de ocorrência das falhas, assim como dos sistemas de deterioração das pontes.            
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No processo de elaboração do projeto a definição da técnica e materiais construtivos de uma nova 
edificação são de extrema importância, possibilitando redução de custos, assim como uma melhor 
compatibilidade da obra ao meio ambiente onde será executada. Os custo e o processo de 
construção, além de terem relação direta com a área técnica da engenharia civil, também 
interferem e são impactados pelo mercado imobiliário. Esse, nos últimos anos, foi fortemente 
favorecido, com grande ampliação de número de obras e de retorno financeiro aos investidores e 
profissionais da área. No entanto, o processo construtivo utilizado depende de muitos fatores, dos 
quais estão: (1) a definição de sistema estrutural a ser executado, que possibilita ou inviabiliza 
determinados projetos arquitetônicos, assim como pode baratear ou encarecer uma obra, e pode 
agilizar a construção ou atrasar os serviços; e (2) o sistema de fechamento de paredes, podendo 
ser convencional em tijolo cerâmico ou blocos (cerâmico ou de concreto), industrializado (como 
steel frame), entre outras possibilidades. Importante destacar os conceitos dos termos. Processo 
construtivo pode ser compreendido como um modo organizado e bem definido de se construir um 
edifício, sendo caracterizado por um conjunto específico de métodos utilizados durante a 
construção da estrutura e das paredes (vedações). Vedações, ou alvenaria de vedação, 
possibilitam a compartimentalização de espaços construídos (paredes). A alvenaria poderia ser 
estrutural, que é o processo construtivo em que os elementos que desempenham a função 
estrutural são de alvenaria, ou alvenaria "simples", que tem a função somente de separação dos 
ambientes. A partir disso, esta pesquisa busca analisar uma edificação e seu processo constritivo, 
sistema estrutural e vedação, possibilitando compreender a qualidade da edificação e possíveis 
patologias ocasionadas. Tem-se como foco de estudo uma edificação de escola pública municipal 
de ensino fundamental I - E.M. Dep. Carlos Castilho Cabral - na cidade de Presidente Prudente, no 
estado de São Paulo. Esta pesquisa é qualitativa, partindo de aprofundamento teórico e 
conceitual. Cujas etapas metodológicas incluem levantamentos físicos da escola com identificação 
da situação atual da edificação - possíveis problemas construtivos e de execução, resultando em 
patologias na edificação.            
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RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: ESTUDO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS PROVOCADOS PELO 
DESCARTE INADEQUADO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES - SP. 

 
RENAM SERRAGLIO QUAGLIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Os Resíduos da Construção Civil (RCC) são provenientes de construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e escavação de terrenos, 
tais como: blocos cerâmicos, concreto, solos, metais, resinas, tintas, gesso, telhas, pavimento 
asfáltico, vidros, plásticos, tubulações e fiação elétrica (CONAMA 307/02). Sua disposição varia 
com as regras que os gestores municipais estabelecem e a fiscalização exercida para garantir seu 
cumprimento. O município de Presidente Bernardes - SP por meio da Lei 2.115/2010 proíbe a 
disposição de resíduos da construção civil nas vias públicas, atribuindo ao proprietário o dever de 
contratar uma empresa especializada para fazer o recolhimento destes resíduos, porém estas 
empresas coletam suas caçambas e depositam os resíduos em duas áreas irregulares, esta 
disposição pode estar causando uma série de impactos ambientais. O anseio de compreender os 
reais impactos gerados pelo descarte dos resíduos da construção civil, devido à diversidade de 
seus componentes, e o emprego de uma gestão corretiva obsoleta pelo município foram fatores 
fundamentais para o surgimento deste projeto de pesquisa.  Identificar os impactos ambientais 
ocasionados pelo descarte dos resíduos da construção civil no município de Presidente Bernardes, 
correlacionando com a atual gestão empregada. O trabalho será desenvolvido no município de 
Presidente Bernardes. Para a verificação da quantidade de resíduos da construção civil gerados no 
município serão traçadas parcerias com as empresas de caçamba e a secretaria de meio ambiente. 
Para a realização de levantamentos de área e características geográficas serão utilizados mapas e 
bases cartográficas obtidas através de órgãos públicos como o IBGE. A caracterização da 
composição dos resíduos da construção civil se pautará em uma amostragem por meio do 
quarteamento tipo pilha longitudinal ou alongada. Para a área de estudo o volume total será 
dividido em 10 partes de 1 m³. Os RCCs sólidos separados serão divididos e classificados. As 
pesquisas de campo serão realizadas a fim de se caracterizar os principais pontos de disposição e 
suas particularidades no panorama ambiental. As referências bibliográficas utilizadas serão livros, 
teses e artigos científicos que façam parte desta linha de pesquisa.            
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A urbanização desordenada, a ingerência de processos produtivos, o aumento do consumo 
juntamente com o populacional, ampliam cada vez mais a demanda de extração dos recursos 
naturais e intensificação do descarte incorreto no meio ambiente, o que os tornam complexos, 
onerosos e dificultosos os meios de proteção e recuperação do habitat. A indústria da construção 
civil utiliza em abundância matéria-prima não renovável, consumindo grande quantidade de 
energia na extração de insumos, na produção de materiais e no transporte de ambos. Este projeto 
visa fabricar protótipos de placas pré-moldadas composta com o reuso de resíduos de concreto de 
obras da construção civil de Presidente Prudente. Os resultados serão disponibilizados a toda 
comunidade visando à conscientização sobre a questão dos resíduos sólidos da construção civil e 
as possibilidades de minimização dos impactos ambientais, através da reutilização dos mesmos 
dentro do ciclo da construção civil. Realizar um estudo acerca da viabilidade técnica da reutilização 
do resíduo de concreto proveniente da construção civil no município de Presidente Prudente; 
utilizando-o como agregado e constituinte parcial na produção de placas pré-moldadas; e ainda, o 
estudo da possível aplicação do novo material em habitações populares. A metodologia envolverá 
o estudo sistemático em referenciais teóricos e a estimativa da situação dos resíduos sólidos de 
concreto descartados no perímetro urbano de Presidente Prudente e o estudo da fabricação dos 
protótipos. Os estudos dos protótipos compreenderão análises de caracterização da matéria 
prima, das proporções em massa dos constituintes - concreto de reuso, concreto virgem, vinhaça e 
água - e ainda, da caracterização física microscópica e macroscópica dos protótipos fabricados e a 
avaliação de acordo com as normas da ABNT.        PROSUP/ CAPES     
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O solo encontrado na cidade de Presidente Prudente possui características arenosas e tais 
características geram grandes dificuldades de se trabalhar sobre o mesmo devido à falta de 
estabilidade e resistência adequada, sendo necessário serem feitas intervenções para sanar estes 
problemas. Hoje em dia, com as novas tecnologias empregadas nos ensaios geotécnicos é 
permitido observar e estudar as camadas de solo em qualquer condição, sendo dado subsídios 
para determinar quais melhorias devem ser feitas e de que maneira aquele solo pode suportar as 
cargas daquela edificação a ser construída. Mediante aos problemas encontrados, a busca por 
melhorias com o uso das técnicas utilizadas é preciso. Uma das motivações com o uso das técnicas 
é buscar mais estabilidade e melhoria para as propriedades mecânicas do solo, para que o mesmo 
possa ter um maior suporte e traga maiores benefícios aos projetos a serem realizados. Em face 
aos conceitos e métodos acima citados, este trabalho visa realizar um estudo da ação dos agentes 
cimentantes, cal e cimento, interagindo com o solo da região de presidente prudente e buscando 
a melhoria deste solo em relação ao aumento da resistência mecânica, e também visa a 
comparação entre os métodos adotados, atestando assim seu grau de eficiência e eficácia.  O 
objetivo deste trabalho concentra-se em encontrar técnicas que auxiliem o melhoramento do solo 
em suas principais camadas, buscando aumentar a resistência do mesmo. Como pontos 
específicos a serem abordados: análise dos perfis dos solos encontrados na região de Presidente 
Prudente; Realização dos estudos em laboratório das técnicas de melhoramento do solo, e; 
Comparação das técnicas de melhoramento dos solos analisados.  Este projeto de pesquisa será 
realizado em três etapas. Na primeira será realizada uma revisão bibliográfica sobre técnicas 
utilizadas para melhoramento de solo utilizando a adição de agentes cimentícios. Na segunda será 
realizado o ensaio de compressão simples, para determinar a resistência do solo ao cisalhamento, 
mediante a aplicação de uma carga axial sobre o corpo de prova, não havendo aplicação de 
pressão lateral. O ensaio a ser feito estará de acordo com a NBR 12770/1992, onde o corpo de 
prova analisado será exposto a cargas axiais para verificar sua resistência mecânica.E na terceira 
etapa serão reunidos os resultados e será realizada sua análise obtendo assim o grau de eficiência 
e eficácia do método utilizado.            
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A COBERTURA VERDE EM EDIFICAÇÕES 
 

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
IGOR RAFAEL TADASHI WATANABE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O processo de projeto de uma edificação deve incluir todos os aspectos almejados. O projeto 
estrutural precisa ser específico para cada edificação projetada. Cada aspecto que possa gerar 
peso sobre a estrutura deve ser criteriosamente observado. Atualmente, verifica-se forte 
tendência mundial à inclusão de vegetação na cobertura, independente de razões estéticas, de 
conforto da edificação ou ambientais. No entanto, a cobertura verde pode interferir no projeto 
estrutural, dependendo do tipo de sistema aplicado e da vegetação escolhida. Com isso, esta 
pesquisa objetivou analisar essas características, apoiando conhecimentos da área da engenharia 
civil. A metodologia teve como base uma investigação teórica sobre telhado verde e sua 
composição. 
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       Os sistemas construtivos das edificações deveriam ser resultantes de propostas adequadas aos 
projetos arquitetônicos e às condições de custos e mão de obra. No entanto, muitas vezes são 
resultado exclusivo da falta de novas opções devido à mão de obra disponível e questões de 
custos da obra, e outras, devido a diretrizes definidas em políticas públicas. Dessa forma, a análise 
de estruturas torna-se relevante. Neste projeto de pesquisa buscou-se identificar questões sobre 
sistemas estruturais, processos construtivos e possíveis patologias em edificação, tendo estudo de 
caso o edifício da escola pública municipal de ensino fundamental I - E.M. Profa. Catarina Martins 
Artero, na cidade de Presidente Prudente-SP. A metodologia seguida foi qualitativa, e baseada em 
aprofundamento teórico e conceitual dos temas abordados, e levantamentos fotográficos. 
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JOSÉ WILSON DOS SANTOS FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DANIELE ARAUJO ALTRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FILIPE BITTENCOURT FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Sendo a construção civil um dos principais setores responsáveis pelo desperdício de matéria 
prima, é imprescindível que o próprio setor busque mecanismos a fim de minimizar o gasto 
excessivo e promover a eficiência de sua produção. Em virtude do montante de Resíduos de 
Construção e de Demolição (RCD) gerados e da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, o trabalho 
buscou analisar a viabilidade de se substituir os agregados miúdos comuns pelos reciclados, a 
partir do beneficiamento da cerâmica vermelha, a fim de serem aplicados nas camadas de 
pavimentação flexíveis. Subsidiado pela NBR 15116, o material não apresentou resultados 
satisfatórios tanto nas análises físicas quanto mecânicas. Assim, estudos futuros deverão pautar-se 
na melhoria da qualidade do material, de modo que possa contribuir para o cumprimento de um 
dos principais pontos da Lei Federal 12305/10, referente ao descarte em aterros sanitários apenas 
dos resíduos que não possam ser reutilizados ou reciclados.  PEIC 
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SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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WILLIAM GOMES BARBOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANE ANDRADE XAVIER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Durante o projeto estrutural e a execução de obra, a adequada definição do sistema 
construtivo é fundamental. Ao mesmo tempo, um sistema mal definido e/ou mal executado pode 
resultar em patologias da edificação. Dessa forma, o conhecimento e a análise desses sistemas 
torna-se primordial na formação do engenheiro civil. Focando nesse assunto, esta pesquisa buscou 
analisar questões sobre esse assunto, tendo como estudo de caso o edifício da escola pública 
municipal de ensino fundamental I Ivo Garrido, na cidade de Presidente Prudente, Estado de São 
Paulo. Interessante verificar que mesmo havendo definições legais sobre o sistema construtivo, 
essas não foram seguidas. A metodologia seguida foi qualitativa, baseada em aprofundamento 
teórico, levantamento físico, além de outros aspectos pertinentes. 
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JOSÉ AUGUSTO ALVES PIMENTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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UNESP 

MARCEL TSUBASA SAITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEILA MARIA SOTOCORNO E SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FILIPE BITTENCOURT FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA ALESSANDRA BACARO BOSCOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENIVALDO JOSE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 

UNESP 
 

       Os materiais utilizados como cobertura têm grande influência no aumento da temperatura do 
ambiente urbano, afetando diretamente o conforto térmico de seus usuários. Sendo assim, a 
presente pesquisa teve como objetivo desenvolver um estudo comparativo do desempenho 
térmico de três tipos de cobertura, sendo elas: fibra de celulose e betume, fibrocimento e 
cerâmica. Para tal, foi realizada a construção de um protótipo que representa em escala menor 
uma residência, e com o uso de dois equipamentos confortímetro Sensu, foram realizadas 
medições de temperatura do ar, temperatura radiante média e umidade relativa do ar dentro e 
fora do protótipo. Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a cobertura de cerâmica 
apresentou o melhor desempenho térmico.  Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE 
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MARIA EUNICE CARVALHO TOSELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REBECA DELATORE SIMÕES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       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 devem-se buscar alternativas de resolução deste 
problema. Neste projeto em nível de iniciação científica foram investigadas cinco proporções 
viáveis de matriz/aglomerantes/aditivo visando a fabricação de um tijolo ecológico do tipo adobe. 
Como matriz utilizou-se o solo local. Já como agente aglomerante utilizou-se o reboco e o isopor 
residual da construção civil, a garrafa pet triturada proveniente da coleta seletiva de resíduos 
urbanos. Como aditivo foi utilizado a vinhaça que é um resíduo das usinas de açúcar e álcool da 
região. Além da revisão bibliográfica que acompanhou todas as etapas de desenvolvimento deste 
projeto, destaca-se a metodologia a ser empregada no processo de fabricação do bloco ecológico 
levando em conta o estudo das proporções dos materiais reciclados que integram este bloco. Com 
exceção da vinhaça, todos os materiais envolvidos na fabricação deste tijolo ecológico foram 
micronizados, peneirados para verificar a granulometria e consequentemente avaliar o tamanho 
de partícula ideal. Após esta etapa os materiais aglomerantes foram misturados à matriz de solo e 
à vinhaça em proporções específicas adotando como partida o traço 1:10 para solo-cimento. A 
produção dos tijolos ecológicos se deu através da elaboração de corpos, que foram moldados em 
uma prensa hidráulica nas condições estipuladas pela norma da ABNT 8492 para solo-cimento. Em 
seguida, as amostras foram levadas para estantes externas ao laboratório à sombra para o 
processo de cura e secagem. As proporções empregadas na fabricação do adobe bem como os 
parâmetros utilizados na prensagem e o tempo de secagem foram avaliados através dos 
resultados apresentados pelas medidas de resistência à compressão mecânica. Foram fabricados 
cinco protótipos com diferentes traços e seus resultados foram avaliados de modo que se 
encontrou o traço ideal para a fabricação de tijolos ecológicos usando matriz de latossolo ou 
argissolo, material reciclado como aglomerante e vinhaça como aditivo ligante.  PIBIC 
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ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO TIPO GABIÃO 
 

LUCILENE BONIOLO DA CRUZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAÍRA FERREIRA LIMA BRAGHIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente trabalho, intitulado "Estudo da utilização da estrutura de contenção tipo gabião", 
teve como objetivo fazer uma análise sobre a viabilidade desse tipo de muro, considerando suas 
características físicas, comparando-o economicamente com outros muros, e com visitas às obras 
de gabiões em Presidente Prudente - SP. Sua metodologia, foi baseada em livros, tabelas 
orçamentárias, programas de dimensionamento e comparativos de custos entre três tipos de 
muros. Os resultados, mostraram que em Presidente Prudente, os gabiões foram utilizados como 
contenções de taludes próximos a pontes e aterros de terra. No dimensionamento, mostrou 
resistência ao empuxo ativo. Já no comparativo de custo, ele foi o segundo mais econômico. Por 
fim, chegou-se à conclusão que o muro gabião é mais vantajoso quando aplicado em taludes com 
crescimento de vegetação, que ele possuiu alta resistência e, embora não tenha sido o mais 
economicamente barato, alguns fatores influenciam em sua escolha para o uso. 
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       RESUMO - Este trabalho consiste no estudo das propriedades do concreto leve com a 
utilização de agregados de poliestireno expandido - EPS através de estudo teórico e metodologia 
experimental. Tem como objetivo analisar o concreto leve com a substituição do agregado graúdo 
pelo EPS, por não ser solúvel em água e não liberar substâncias ao meio ambiente, pode se tornar 
um agregado leve alternativo e a solução para a redução de impactos ambientais. Os traços 
utilizados identificados por porcentagem, foram aumentados gradativamente a cada 5%. O piloto 
(0%), traço 5%, traço 10% e traço 15%. Foram realizados 23 amostras de corpos de provas para 
cada traço. As amostras produzidas, 7 amostras foram submetidas à ensaios de absorção de água, 
índice de vazios e massas específicas do concreto endurecido. As 16 amostras restantes de cada 
traço foram submetidas a ensaios de compressão a 7 dias, 14 dias, 21 dias e 28 dias. As 
características do traço são descritas por (Silva, 1975), para a obtenção de uma resistência de 25 
MPa, que foram verificadas através do ensaio de compressão, baseado na NBR 5739 (ABNT, 2007), 
realizado na prensa universal, localizada no laboratório da Universidade do Oeste Paulista - 
UNOESTE. Os resultados mostraram que aos 28 dias, o traço de 5% atingiu resistência média de 
20,53 MPa, e o traço de 10% atingiu resistência média de 20,21 MPa. O traço de 15% obteve 
resistência média menor, de 18,45 MPa aos 28 dias.  
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GABRIELA ALVES DE LIMA CARDOSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       As garrafas de Polietileno (PET) são largamente utilizadas no mundo, seja por facilidade de 
design, por durabilidade ou por facilidade de manuseio, transporte e estocagem. No entanto, 
problemas de logística reversa onde a embalagem em pós-uso, por não ter uma destinação final 
adequada, acarreta em poluição ao meio ambiente. Visando à retirada deste material do meio 
ambiente de forma ecologicamente responsável, associada à redução de custo de produção e de 
peso próprio de lajes nervuradas de concreto, este artigo vem a discutir pesquisa elaborada por 
meio de análise laboratorial e de viabilidade de construção de lajes com a utilização de garrafas 
PET em seu interior. Verificaram-se aspectos positivos, econômicos, técnicos e ambientais. 

 


