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3 OBRAS EM PRESIDENTE PRUDENTE : UM ESTUDO SOBRE A INFLUÊNCIA DA RELAÇÃO 

PÚBLICO- PRIVADO E RACIONALISMO CONSTRUTIVO NA ARQUITETURA DA CIDADE - O CASO DO 
TENIS CLUBE, PREFEITURA MUNICIPAL E SENAC. 

  MARQUES, CRISTIANA ALEXANDRE PASQUINI FELTRIN (Professor - UNOESTE) 
PINELLI, SARYTA PINTO FERREIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

A falta que nos traga a compreensão sobre um panorama geral da produção da arquitetura no Brasil tem sido
uma temática discutida a algum tempo. Sobre o intuito de ampliar o conhecimento sobre a produção de
arquitetura na cidade, o presente trabalho pretenderá estudar se houve interferência do ideário moderno na
região de Presidente Prudente através da compreensão de conceitos modernistas em três obras de arquitetura: 
TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE E
SENAC. A contribuição dessa pesquisa será ampliar o conhecimento a respeito das discussões a cerca do
Racionalismo construtivo e da relação público e privado na arquitetura moderna do interior do estado. Situada no 
extremo oeste do Estado de São Paulo a 550 km da capital, o município de Presidente Prudente é considerada a
Capital da Alta Sorocabana e sede da décima Região Administrativa do Estado. Após a inauguração da Estação 
Ferroviária, a antiga Vila Goulart se estabelece como foco centralizador e determinante da direção de
crescimento da cidade e, a partir da década de 40, com a instalação de filiais de grandes empresas na cidade
esse crescimento se torna acentuado. Com a cidade em expansão, a década de 60 propõe a inserção de obras
que representem esse crescimento. Nos grandes centros, a produção que representava o desenvolvimento da
época era a arquitetura das estruturas de concreto aparente, espaços permeáveis na relação público x privado, 
entre outras características. Conhecer e compreender a arquitetura da cidade relacionada a essas
características será nossa contribuição. Entender o discurso modernista e seus ideários: racionalismo construtivo
e público x privado. Conhecer, inventariar e analisar obras escolhidas. A construção metodológica teórica se
apoiará nas discussões sobre arquitetura moderna e iniciará com a apresentação de autores que apontam um
panorama da formatação do movimento moderno, pretendendo alcançar, para fins de discussão o olhar teórico: 
racionalismo construtivo e a relação público x privado na arquitetura. Os dados obtidos pela pesquisa serão
analisados tendo como base os referenciais históricos e empíricos, relacionando-os a fim de entender a 
produção.  
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ANÁLISE DAS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DO CONCRETO PRODUZIDO COM RESÍDUO 

SÓLIDO DE CERÂMICA VERMELHA 
  CAMPOS, CÁSSIO FABIAN SARQUIS DE (Professor - UNOESTE) 

MAZINI, GIOVANE BOZETTE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 
SILVA NETO, GUILHERME AUGUSTO DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

A cerâmica vem sendo utilizada desde 24.500 a.C sempre com papel de grande importância na melhoria de vida 
de todas as civilizações, porém durantes todos esses anos nunca houve 100% de eficiência durante seu
processo de fabricação, onde muitas vezes são gerados resíduos em virtude da queima, constituídos por peças
defeituosas que não podem ser comercializadas e são descartadas sem uma destinação definida. A
preocupação com a sustentabilidade vem aumentando a cada dia em todas as áreas da economia, buscando-se 
maneiras alternativas de aumentar a eficiência da produção de modo a gerar menores impactos ambientais. 
Desta forma, uma solução de grande prestígio é a reciclagem do resíduo de construção e de demolição com a
reutilização na própria construção civil como matéria prima alternativa. O presente projeto objetiva reutilizar esse
material como agregado graúdo na produção de concreto permitindo assim, uma análise comparativa de suas
propriedades físicas e mecânicas com o concreto comum. Para o desenvolvimento deste projeto experimental
realizar-se-á avaliações das possíveis variações nas propriedades físicas e mecânicas do concreto tendo como
agregado graúdo a cerâmica vermelha. Dentre as propriedades a serem avaliadas ressalta-se as mais 
relevantes como a resistência a compressão, segundo NBR 5739, os coeficientes de absorção de água e índice 
de vazios segundo a NBR 9778, e slump segundo a NBR NM 67:1998. Todos os testes terão como comparação
as propriedades de corpos de provas feitos com agregado natural comum e as formas de análises seguirão as
propostas pelas normas supra citadas. Como a cerâmica vermelha já vem de um processo de industrialização,
ou seja, não é um material natural como a brita, espera-se uma diferença de resultados e das propriedades 
físicas em relação ao concreto natural e comum. Através deste estudo procura-se mostrar que embora haja uma 
queda nos dados dos testes, os resultados forneçam condições mais que satisfatórias e exigidas para
reutilização deste tipo de resíduo na construção civil. Assim, poderá ser inserido perfeitamente no mercado como
uma nova proposta de material de construção. Espera-se que os resultados ainda apontem a possibilidade de tal
prática na produção de concreto contribuindo para diminuição de entulho de construção civil e industrial, bem
como para o desenvolvimento de novos materiais para indústria.  
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO CÓRREGO DO CEDRO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

  CARRENHO, NÁDIA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 
COURA, MAITÊ BERGAMASCHI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SOUZA, ALEXANDRE TEIXEIRA DE (Professor - UNOESTE) 

A bacia hidrográfica do córrego do Cedro, afluente da represa responsável por aproximadamente 30% do
abastecimento de água da cidade de Presidente Prudente/SP, vem sendo intensamente degradada por ações
antrópicas. Os principais fatores que contribuem para a degradação dos mananciais desta bacia são:
lançamentos clandestinos; impermeabilização do solo resultante da urbanização; falta de controle das erosões; 
desmatamento; falta de Área de Preservação Permanente (APP); contaminação e o assoreamento dos recursos
hídricos; e a ocupação desordenada do solo. Neste projeto, propõe-se analisar a qualidade da água do córrego 
do Cedro, utilizando índices de qualidade de água (IQA-CETESB) e legislações pertinentes. Para tanto, 
pretende-se realizar análises físico-químicas e bacteriológicas em dez pontos do córrego, avaliando a real
situação da qualidade da água para tomada de decisões futuras. A preservação, conservação e recuperação
destas áreas são fundamentais para melhoria da qualidade de vida da população que habita nesta bacia e para
população prudentina de um modo geral, que utiliza as águas da represa de abastecimento público do rio Santo 
Anastácio no seu dia-a-dia. O presente projeto tem como objetivo avaliar a qualidade das águas do córrego do
Cedro em diferentes pontos de afluentes diretos do córrego, desde a sua nascente até a sua foz, reconhecendo
o córrego do Cedro como um dos principais afluentes do rio Santo Anastácio responsável por aproximadamente
30% do abastecimento de água da cidade de Presidente Prudente/SP. A partir das informações obtidas,
diagnosticar a real situação ambiental do mesmo, a fim de propor medidas de orientação às ações de gestão 
pública na região. Para analisar a qualidade da água em cada ponto de monitoramento será utilizado o Índice de
Qualidade da Água (IQA). Esse indicador de qualidade utiliza-se de alguns parâmetros que representam 
impurezas quando ultrapassam certos valores estabelecidos. Estes parâmetros foram estabelecidos pela
National Science Foundation (NSF) nos Estados Unidos, através de pesquisa de opinião junto a vários
especialistas da área ambiental, para o desenvolvimento de um índice que indicasse a qualidade da água (IQA).
Com isso, nove parâmetros foram considerados mais representativos: oxigênio dissolvido, coliformes
termotolerantes (fecais), pH, DBO520, nitrogênio total, fósforo total, temperatura da água, turbidez e sólidos 
totais. A cada parâmetro foi atribuído um peso, de acordo com sua importância relativa no cálculo do IQA. O IQA
final é calculado como produtório das notas individuais de cada parâmetro, elevada aos seus respectivos pesos.
Os valores dos índices variam entre 0 e 100. Através dos resultados obtidos do IQA poderá diagnosticar a real
situação ambiental que se encontra as águas da bacia hidrográfica do córrego do Cedro, propiciando tomadas
de decisões com relação ao gerenciamento deste recurso hídrico. .  
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ANÁLISE NUMÉRICA DA INFLUÊNCIA DE JUNTAS DE ARGAMASSA NA ALVENARIA ESTRUTURAL 
  SILVA, LUCAS HENRIQUE PEREIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

CATUCHI, FLÁVIA APARECIDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 
ALTRAN, DANIELE ARAUJO (Professor - UNOESTE) 

A Engenharia de Estruturas é uma área de grande importância na construção civil, uma vez que busca 
otimização de projetos. Diante desse fato, a alvenaria estrutural é um sistema que satisfaz essa procura, devido
à agilidade na construção, com projetos modulados, equipe e equipamentos especializados, que garantem
rapidez e diminuição de custos. Neste cenário, o estudo da influência das juntas de argamassa na alvenaria
estrutural é muito importante, pois as características das mesmas pode ser fator determinante na resistência do
sistema. Desse modo, é pretendido apresentar com este trabalho um estudo da influência da junta de 
argamassa no comportamento estrutural de paredes de alvenaria, submetidos a esforços externos. Este estudo
será complementado com análises das tensões em painéis desenvolvidos em um programa estrutural existente
no mercado, que tem como base o método dos elementos finitos. Os objetivos são: desenvolver através de um
programa estrutural existente no mercado, que tem como base o método dos elementos finitos, modelos de
painéis de alvenaria estrutural, submetidos a esforços externos, existentes nas bibliografias já ensaiados 
experimentalmente, e criar novos modelos numéricos com pequenas variações na geometria dos painéis;
analisar o comportamento de juntas de argamassa dos painéis desenvolvidos, por meio de um procedimento
numérico. Ao final, os resultados serão comparados com os de modelos experimentais existentes, e entre outros
modelos numéricos desenvolvidos neste trabalho, além de analisar o desempenho de cada um dos mesmos.
Espera-se, que os resultados das simulações numéricas propostas possam contribuir para a otimização do 
sistema da alvenaria estrutural, tornando o mesmo mais eficiente, isto é, melhorar a qualidade da execução e
reduzir custos. Será desenvolvido um estudo sobre a influência da junta de argamassa no comportamento 
estrutural de painéis de alvenaria quando submetido a esforços externos, sendo elaborados os modelos dos
painéis no programa estrutural, a fim de serem analisados numericamente. Estes painéis serão escolhidos na
bibliografia existente, utilizando dimensões e aplicação de carregamentos de modelos já ensaiados
experimentalmente. Depois, serão criados outros modelos por meio do programa, em que serão mantidas as
dimensões dos painéis, os pontos e intensidades de aplicação de carga, inserindo algumas variações na 
geometria dos painéis como: juntas encontradas ou não, variação das espessuras das juntas, desde a
recomendada de 1cm, até a junta seca. Com os resultados encontrados, serão feitas comparações entre os
primeiros modelos numéricos descritos, com painéis experimentais existentes nas bibliografias, pretende-se com 
isso chegar a resultados numéricos semelhantes aos já existentes. E depois, comparando os resultados
anteriores como os dos modelos novos, em que foram inseridas pequenas modificações, criados
numericamente, serão feitas projeções do comportamento da alvenaria.  
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DRENAGEM SUPERFICIAL EM RODOVIAS 

  CLEMENTE, FÁBIO ALMEIDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 
BALLARIM, MARIA HELENA ZANGARI (Professor - UNOESTE) 

Atualmente as ocorrências de acidentes vindos de enchentes e alagamentos estão aumentando e provocando
pânico nas populações que residem nessas regiões. O mesmo acontece com as rodovias, pela falta da 
drenagem ou conseqüência de um projeto mal elaborado. Este trabalho de pesquisa irá abordar a necessidade
de executar um sistema de drenagem funcional de modo que se tenha segurança tanto na pista de rolagem
como na faixa de domínio (acostamento), com isto produzindo maior tranqüilidade aos usuários da mesma. .
Analisar medidas de prevenção na construção de rodovias, na faixa de domínio, para minimizar os impactos
advindo das precipitações que são causas de erosões e assoreamento. As obras de drenagem são executadas 
por uma empresa de engenharia terceirizada pela CART (Concessionárias Autos Raposo Tavares). Iniciada
seus trabalhos por volta de dois anos, sem previsão de finalização das obras enquanto houver problemas
emergenciais na rodovia. Como metodologia será usado o tempo de estágio para acompanhamento diário das
obras de drenagem na SP-270 – Raposo Tavares e Vicinais, verificando se está de acordo com o projeto original
e ou melhorando mesmo para as reais necessidade do trecho. Como cada obra é dividida em etapas, várias
construções são iniciadas e acabadas, reiniciando outras variando de 15 a 30 dias, dependendo dos fatores
como, terrenos, dificuldade em locomoção e etc. O estágio que envolve o acompanhamento das obras é 
autorizado pela empresa de engenharia e supervisionado pela faculdade de engenharia civil. A Previsão de
acompanhamento de agosto a novembro de 2011. .  
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UM OLHAR SOBRE A ARQUITETURA CHILENA: OS RUMOS DA TECNOLOGIA EM SANTIAGO. 
  MARQUES, CRISTIANA ALEXANDRE PASQUINI FELTRIN (Professor - UNOESTE) 

O objetivo desse relato é apresentar a análise de três edifícios da cidade de Santiago, no Chile numa
perspectiva de ampliar o conhecimento sobre a arquitetura produzida em regiões fora do Brasil, além de analisá-
los com referência à tecnologia construtiva utilizada, comparando-as com tecnologia construtiva usualmente 
empregada no Brasil. Os edifícios escolhidos são a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a Faculdade de 
Matemática e as Torres Siamesas, todas obras instaladas no campus da Universidade Católica do Chile em
Santiago. Elas compartilham da mesma linguagem construtiva, o aço, e foram projetadas pelo mesmo arquiteto -
Alejandro Aravena, arquiteto chileno com obras e projetos no mundo todo. Uma apresentação das obras e
posteriormente uma análise crítica da obra foi feito, situando-as no contexto de formação e desenvolvimento da 
cidade de Santiago, além de procurar entender algumas conseqüentes inter-relações com algumas obras no 
mesmo período feitas no Brasil. Para as considerações, será apresentado um olhar crítico descrito por meio de
elementos de composição da arquitetura; lugar, forma, espaço e estrutura. Essas análises encerram o relato e
as observações.  
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