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O presente trabalho surgiu do anseio de compreender o quão impactante o descarte dos resíduos 
da construção civil vem sendo ao meio ambiente, desde a sua geração na área urbana até sua 
logística e destinação final. As experiências em obras da construção civil revelaram a problemática 
que o montante gerado composto por diversos tipos de materiais (plástico, papelão, resinas, 
tintas, madeiras e gesso) são dispostos em locais sem a mínima preocupação com as 
consequências geradas ao meio ambiente. . Verificar a quantidade de resíduos produzidos na área 
urbana; . Mapear os principais pontos de disposição dos resíduos no município; . Caracterizar os 
resíduos da construção civil no município. . Relatar os impactos ambientais causados pela 
disposição inadequada. . Discutir a atual gestão destes resíduos no município.  O trabalho foi 
desenvolvido no município de Presidente Bernardes - SP. Para a verificação da quantidade de 
resíduos da construção civil gerados no município foram realizados a medição das áreas de 
descarte irregular e o cálculo a partir das áreas licenciadas pela Secretaria de obras (Gonçalves, 
2016). O mapeamento foi realizado a partir com o auxilio de um GPS e imagens de satélite Landsat 
. A caracterização da composição dos resíduos da construção civil foi pautada em uma 
amostragem por meio da seleção de 5 amostras em cada uma das 4 caçambas e posterior 
separação e pesagem dos materiais componentes (Marques Neto, 2005). As pesquisas de campo 
foram realizadas a partir de uma ótica descritiva e com a finalidade de caracterizar os principais 
pontos de disposição e suas particularidades no panorama ambiental. A discussão referente à 
gestão municipal e a gestão diferenciada se pautarão em artigos científicos que delimitem estudos 
de caso. Para os estudos de viabilidade econômica serão utilizadas tabelas de valores 
atualizadas.   Após uma análise detalhada do perímetro urbano e acessos do município foram 
demarcados 40 pontos de descarte irregular que possuíam mais de 3 m³ de RCC depositados. 
Foram observados que o descarte irregular apresentou-se em Áreas Públicas (Área Institucional, 
Aterro, Estrada Rural e Via Pública), territórios pertencentes e de responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de Presidente Bernardes, em Áreas Particulares (Propriedade Privada) e em Áreas de 
Preservação Permanente - A.P.P. (acesso à Estrada Rural e Córrego). A incidência de materiais 
classificados como classe A está em 100% (40 pontos investigados), A classe B está presente em 
82,5% (33 pontos). A classe C foi identificada em 47,5% (19 pontos) e D foram reconhecidos em 17 
pontos da amostra resultando em de 42,5% dos pontos. Os Resíduos Domiciliares foram 
encontrados em 22,5% dos locais.   A atual gestão empregada no município não é correta segundo 
os parâmetros de descarte da norma CONAMA 307:2002 e evidenciam impactos ao meio 
ambiente visto que a maioria áreas de descarte não são apropriadas para receber os resíduos da 
construção civil.         
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A pavimentação é uma das áreas que tem maior aplicabilidade na construção civil, visto isso se 
tornou de extrema importância a busca pela utilização de novos métodos e materiais sustentáveis, 
visando a diminuição de descartes industriais no meio ambiente. Desse modo, a cinza do bagaço 
da cana-de-açúcar é um resíduo resultante da co-geração de energia em usinas de álcool e de 
açúcar e apresenta características com alto potencial para ser utilizada como agregado em 
concretos ou argamassas. O objetivo desta pesquisa é a análise das propriedades de peças pré-
moldadas de concreto aplicadas em pavimentação intertravada realizando a substituição parcial 
do agregado miúdo natural (areia) pela cinza do bagaço da cana-de-açúcar. A substituição da areia 
pelo bagaço da cana-de-açúcar será realizada de forma percentual e gradativa para os teores de 
substituição de 10, 20 e 30%, nesta etapa os ensaios serão realizados em corpos de prova 
cilíndricos, com o objetivo de se encontrar qual o teor ótimo de substituição a fim de que, a partir 
deste melhor traço seja realizado a moldagem de corpos prova de blocos intertravados e assim, 
posteriormente, se realize a avaliação de critérios conforme a norma que se aplica a blocos pré-
moldados de concreto para pavimentação. Ao final, espera-se que os blocos atendam as normas 
vigentes e correspondam as características propostas, como resistência característica à 
compressão mínima de 35MPa e enquadramento nos parâmetros de absorção de água, avaliação 
dimensional e inspeção visual.            
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Introdução A madeira é um material inesgotável em contínua formação nas florestas naturais ou 
de reflorestamento sob a forma de árvores, disponíveis em grande escala mundial. O Brasil se 
destaca no mercado internacional de celulose de eucalipto, com extensas áreas de plantio que 
superam 3 milhões de hectares somente para esse segmento, além das florestas de eucalipto 
utilizadas pela indústria moveleira. Já a madeira de pinus é muito utilizada por ter alta 
trabalhabilidade. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta um estudo sobre a resistência à 
compressão axial de eucalipto e pinus, submetidos ao tratamento com resina poliuretana. 
Justificativa A resina poliuretana à base de óleo de mamona provém de polímero que compreende 
uma cadeia de unidades orgânicas unidas por ligações uretânicas, ou seja, poliuretanos são assim 
denominados pois são formados por unidades de uretano ou carbamato. O material é 
amplamente utilizado em espumas rígidas e flexíveis, em elastômeros duráveis e em adesivos de 
alto desempenho. A mistura de poliuretano com o óleo de mamona como catalisador fornece uma 
ligação extremamente resistente, similar à encontrada nas madeiras em estado natural, a lignina, 
portanto, há a possibilidade de melhoramento nas ligações internas em peças de madeira. O 
objetivo desta pesquisa consiste em avaliar o uso potencial da resina poliuretana à base de óleo 
de mamona para aumento de resistência de corpos de prova submetidos a ensaios de 
compressão. Materiais Serão utilizados sessenta corpos de prova, sendo trinta deles de madeira 
de Eucalipto e trinta de madeira de Pinus. Devem possuir dimensões da seção transversal 
5cmx5cm em ambas as bases e 15cm de comprimento. Para pintura dos corpos de prova será 
utilizada a resina poliuretana à base de óleo de mamona. Para secagem dos corpos de prova e 
cura da resina será utilizada estufa com temperatura final acima de 105°C. Para ensaio de 
resistência mecânica à compressão será utilizada Prensa hidráulica que conquiste valores acima de 
100MPa. Métodos Primeiramente, a madeira será serrada em corpos de prova seguindo a direção 
das fibras da madeira. As dimensões do corpo de prova devem atender aos valores exigidos pela 
NBR 7190 (1997). Posteriormente corpos de prova serão enumerados e secados em estufa, sendo 
mantidos à temperatura de 105° por um período de 24 horas. Uma vez secos, todos os corpos de 
prova serão pesados e medidos. Posteriormente serão separados em 15 corpos de prova de prova, 
chamados de referência, de Pinus e 15 corpos de prova referência de Eucalipto. Estes serão 
utilizados para comparação de resultados. Os 15 corpos de prova restantes de cada tipo de 
madeira, somando-se 30, receberão pintura de resina poliuretana à base de mamona, e colocados 
para secar em estufa por 24 horas à 105°C, afim de curar a resina. Será executado o ensaio de 
ruptura por compressão seguindo os procedimentos de ensaio dispostos na norma NBR 7190 
(1997).             
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Introdução A constante busca por inovação tecnológica é evidente no mundo atual e evidenciada 
pelo aprimoramento de materiais. A madeira possui diversas propriedades que a tornam muito 
atraente frente a outros materiais. O aspecto que eleva o interesse na madeira em relação aos 
demais materiais é a possibilidade de produção sustentada em florestas plantadas. As florestas 
plantadas de Eucalipto e Pinus chegam a 6,5 milhões de hectares, colocando o Brasil em posição 
de destaque mundial no setor. O melhoramento da capacidade resistiva da madeira pode ser 
conquistado com a utilização de tratamentos, como a pintura. O presente trabalho busca o 
aumento da resistência mecânica à tração da madeira com a utilização da pintura de resina 
poliuretana à base de óleo de mamona, material natural já conhecido por agregar resistência à 
madeira aglomerada. Justificativa Na elaboração de projetos estruturais em madeira é 
indispensável a análise das cargas atuantes na estrutura de tal forma que o material que irá ser 
solicitado deverá resistir à solicitação analisada, portanto a madeira deve resistir à solicitação. O 
uso de resina poliuretana derivada do óleo da mamona no tratamento da madeira merece 
atenção, uma vez que a resina tem propriedades resistivas já constatado em madeira aglomerada. 
O tratamento da madeira com resina poliuretana portanto, é proposta para aumentar a 
resistência da madeira reduzindo as seções transversais dimensionadas aumentando a resistência 
característica da madeira.  O trabalho tem como objetivo analisar o comportamento de peças 
estruturais de madeira submetidas à tração após tratamento com resina poliuretana. Os 
procedimentos experimentais seguirão a NBR7190 - Projeto de estruturas de madeira (1997) com 
o intuito de se verificar aumento ou redução de resistência. Serão analisadas as espécies eucalipto 
(Eucalyptus Saligna) e o pinus (Pinus Elliotti), dos quais serão confeccionados 30 corpos de prova 
de cada espécie cumprindo as exigências relativas às dimensões pré-estipuladas pela NBR 7190 
(1997). A resina poliuretana utilizada é fabricada pela Imperveg LTDA, de Aguaí, São Paulo. Serão 
feitos os ensaios de densidade e tração paralela à fibra nos corpos de prova. Os corpos de prova 
terão suas dimensões medidas e serão levados à secagem em estufa por 24 horas à 100°C. Após a 
secagem, será aplicada a resina poliuretana à base de mamona, aplicando-se primeiramente o 
pré-polimero e posteriormente o poliol. Os corpos de prova serão deixados em estufa à 100° 
durante 24 horas, afim de curar a resina. Após o período de secagem em estufa, será determinado 
a massa dos corpos de prova e calculado a densidade final após a pintura. Após determinação da 
densidade, os copos de prova ser]ao submetidos à tração no ensaio previsto na NBR 7190 (1997). 
Os resultados obtidos serão analisados pelo método ANOVA, determinando se os resultados são 
significativos em relação aos resultados dos ensaios de resistência à tração das espécies 
selecionadas.             
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Com a crescente necessidade de diminuir os problemas ambientais vividos atualmente, a 
engenharia civil pode exercer um papel importante com meios alternativos para auxiliar na 
minimização destes. Na indústria da cana são gerados diversos subprodutos, entre eles está o 
bagaço da cana-de-açúcar, este é gerado da moagem da cana. Consumido para produção de 
energia por meio da sua queima, gera cinzas residuais que possuem predominantemente sílica em 
sua composição assemelhado com as propriedades da areia. A areia é extraída da natureza a partir 
da mineração sendo esta uma das atividades realizada pelo homem que mais causa impactos 
ambientais negativos sobre todo o meio. Devido à dificuldade de se obter um equilíbrio entre a 
mineração e os efeitos negativos, procura-se um material substituto dos agregados minerais. O 
objetivo deste projeto é de verificar a viabilidade da substituição parcial da areia pela cinza do 
bagaço da cana-de-açúcar (CBC) em blocos de concretos, visando caracterizar as propriedades da 
CBC de uma usina da região, verificar a sua capacidade como um novo material para produção de 
bloco segundo as NBR 6136:2007 e NBR 12118:2013. E por fim, desenvolver um traço de concreto 
para a produção do bloco que reduza o impacto ambiental, seja financeiramente viável e que 
atenda as normas, para que seja aplicado na construção civil. Para o desenvolvimento deste 
projeto experimental serão realizadas avaliações das propriedades físicas e mecânicas do bloco de 
concreto com a substituição parcial do cimento pela cinza do bagaço da cana de açúcar, sendo 
realizados ensaios de acordo com as normas vigentes. Primeiramente, será realizada a 
caracterização do agregado natural e reciclado com ensaios de granulometria (NBR NM 248:2003) 
e massa específica. Posteriormente, será definido um traço de concreto padrão para ser utilizado 
como referência, e serão moldados corpos de prova cilíndricos do traço padrão e as substituições 
da areia pela CBC nas proporções de 10%, 20% e 30%. Serão realizados ensaios de: consistência do 
concreto - Slump Test (NBR NM 67:1998), de resistência à compressão (NBR 5739:2007) e 
determinação da absorção de água, o teor de umidade e a área líquida (NBR 12118:2014). A partir 
dos resultados de resistência a compressão serão moldados blocos da substituição para o melhor 
traço encontrado. As comparações serão feitas de acordo com o traço e os dias do rompimento 
dos corpos-de-prova com substituição parcial da areia pela CBC em relação ao bloco de concreto 
de referência. Palavras-chave: Agregados. Materiais de Construção. Resíduo. Blocos.             
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INTRODUÇÃO Desde a antiguidade o homem se depara com problemas relacionados às habitações 
e suas particularidades. Na tentativa de melhorar os locais de edificação fez-se uso de várias 
técnicas de construção, e estas foram evoluindo ao longo do tempo (BARROS, 2011). Hoje, com o 
avanço das tecnologias, a técnica mais utilizada é a das estruturas ou muros de contenção ou de 
arrimo, que ainda segundo Barros, estas são obras civis que têm por objetivo prover estabilidade 
contra a ruptura de maciços de rocha ou solo. Para Gerscovich (2010) o muro pode ser entendido 
como estruturas corridas para contenção, apresentando paredes verticais ou quase verticais que 
são apoiadas em fundações profundas ou rasas. Estes podem ser de vários tipos, Gersovich (2010) 
os classifica em duas categorias: de gravidade (construídos de alvenaria, concreto, concreto 
ciclópico, gabiões, solo-cimento, pneus, entre outros) e de flexão com ou sem contraforte e com 
ou sem tirantes, os quais são estruturas mais esbeltas com seção transversal em forma de "L" que 
resistem aos empuxos por flexão, utilizando parte do peso próprio do maciço que se apoia sobre a 
base do "L" para manter-se em equilíbrio. JUSTIFICATIVA A realização da pesquisa, com 
verificações documentais, cálculos e discussões, promoverão conhecimento e experiência. As 
edificações de grande parte da região de Presidente Prudente, por conta do tipo de relevo, requer 
a construção de aterro ou cortes de talude, que segundo Miyazaki (2014), implica na necessidade 
de muro de contenção em sua composição, é necessário à compreensão por parte dos 
engenheiros civis responsáveis, de como cada tipo de solo solicitará a estrutura e como a mesma 
resistirá a esta solicitação imposta.  Objetivos Gerais De forma abrangente, o principal objetivo é 
dimensionar a partir de um muro de contenção por flexão conforme as solicitações impostas 
Objetivos Específicos Especificamente, objetiva-se: . Verificar qual dos tipos de muro de flexão 
deverá ser empregado; . Dimensionar o muro de flexão  METODOLOGIA Inicialmente, irá ser 
realizada uma pesquisa descritiva qualitativa que por meio de uma revisão bibliográfica será 
desenvolvido um estudo de caso detalhado sobre os muros de contenção do tipo flexão e suas 
especificações para com o seu dimensionamento. Com as informações necessárias obtidas com 
este estudo, serão desenvolvidos os cálculos para determinação da solicitação exercida pelo solo, 
além de seu dimensionamento. Serão realizados os cálculos com base nos critérios de Mohr 
Coulomb, onde este afirma de forma precisa a envoltória de ruptura. A ruptura se dá quando a 
tensão cisalhante no plano de ruptura alcança o valor da tensão cisalhante de ruptura do 
material.            

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
231 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Engenharias  

Engenharia Civil    

 
 

ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO DE PASSARELA METÁLICA SOBRE RODOVIA RAPOSO TAVARES  
 

VICTOR ROGÉRIO FARIAS BRESSAN  
ANA BEATRIZ BACURAU MARTINS  

VICTOR URDIALI SOUZA  
LEANDRO MARINO TAKAZONO ORBOLATO  

 
INTRODUÇÃO A Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) encontra-se as margens da Rodovia 
Raposo Tavares, no KM 572 e, neste local, estudam diversos alunos residentes nas cidades 
próximas a Presidente Prudente e muitas das vezes esses alunos fazem uso de ônibus para terem 
acesso à universidade. Para chegarem ao local de parada do ônibus de forma segura em relação a 
acidentes, é necessário que percorram um caminho extenso, que na maioria das vezes é evitado, 
os alunos e demais pedestres atravessam a rodovia considerada de grande movimento, colocando 
em risco sua vida, e também a dos motoristas que utilizam a rodovia. De acordo com a Instrução 
de Projeto (DER, 2009), as passarelas são estruturas construídas de forma permanente ou 
temporária podendo ser construídas em aço, concreto armado ou mistas, estas estão situadas 
sobre uma via de trânsito motorizado e é utilizada para a travessia de pedestres, separando 
fisicamente os fluxos entre pessoas e veículos em geral.  OBJETIVOS 3.1 Objetivos Gerais O 
principal objetivo é projetar uma passarela de acordo com as especificações dos órgãos 
responsáveis e as normas destinadas a estruturas construídas em aço. 3.2 Objetivos Específicos 
Especificamente, objetiva-se: . Escolher local mais adequado para passarela; . Levantar 
informações topográficas e geométricas; . Determinar as ações que atuarão na passarela; . 
Dimensionar a passarela;  MÉTODOS DE PESQUISA A metodologia utilizada nesta pesquisa será 
dividida em duas etapas. Com o auxilio do orientador, e com os equipamentos disponíveis na 
universidade, inicialmente, in loco serão obtidos os dados do local de implantação. Para o 
dimensionamento da estrutura, será utilizado o software CYPECAD. De acordo com a Instrução de 
Projetos do Departamento de estradas e rodagem (DER, 2009), é necessário que seja realizado: - 
Verificação no estado limite último. - Verificação do estado limite de utilização. A carga móvel 
vertical adotada nos cálculos será a prescrita na ABNT -NBR 7188:2013. Para atender as condições 
de acessibilidade, serão adotadas medidas definidas na ABNT - NBR 9050:2015.             
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ANÁLISE TEÓRICA DO CONTROLE DE VIBRAÇÕES EM PÓRTICOS  
 

LEANDRO MARINO TAKAZONO ORBOLATO  
IGOR RAFAEL TADASHI WATANABE  

LUISA MUNE DE OLIVEIRA LIMA  
WILLIAM GOMES BARBOSA  

 
Introdução: A análise do comportamento oscilatórios de estruturas quando sujeitas a efeitos 
vibratórios (como o sismo ou ventos de grande amplitude) vêm se tornando objeto de estudo 
crescente no ambiente nacional, devido ao grande número de empresas multinacionais presente 
no país, que são responsáveis por projetos em toda a América Latina, região onde o cálculo do 
sismo se faz necessário, (ORBOLATO, 2012). Podemos destacar também o aumento na esbeltez 
dos edifícios metálicos sujeitos a ventos de grande amplitude. Diante desse cenário, este trabalho 
pretende efetuar um estudo sobre métodos de controle de vibrações em estruturas e a sua 
aplicação em um pórtico plano. Justificativa: De acordo com a NBR 15421:2006, que objetiva " 
[...]estabelecer requisitos de projeto para estruturas civis, visando a preservação de vidas 
humanas, a redução de danos esperados em edificações e a manutenção da operacionalidade de 
edificações críticas durante e após um evento sísmico", buscamos um melhor entendimento da 
influência das vibrações em estruturas para poder garantir sua segurança estrutural. A pesquisa 
deriva de estudos de cálculo, experimentos e discussões, promovendo conhecimentos em diversas 
áreas da engenharia. Visa o conhecimento da reação de pórticos planos excitados por diferentes 
entradas (como um motor elétrico desbalanceado ou mesmo o seu comportamento quando 
submetido a sismos já registrados como o que ocorreu na Califórnia em 1940 - El Centro), para que 
em uma segunda etapa possa ser feito um estudo sobre o seu controle. Será efetuado um estudo 
sobre o método de controle passivo de vibrações, a sua análise é de importância de acordo com 
Tremea(2011) "[...] a análise sísmica mostra-se necessária à medida que os métodos de cálculo 
ficam mais refinados e as estruturas mais esbeltas e sensíveis às vibrações, mesmo considerando 
que na maioria dos casos a atividade sísmica não seja o determinante para o dimensionamento 
das estruturas".  Objetivo: O trabalho tem como objetivo a compreensão sobre o funcionamento 
dos absorvedores de vibrações em estruturas (Tuned Mass Dampers - TMDs), assim como o seu 
comportamento em pórticos planos. Métodos de Pesquisa: A pesquisa será realizando o 
levantamento bibliográfico para o entendimento do problema e consequente equacionamento do 
modelo matemático de Euler-Lagrange do cálculo variacional, onde será feita uma análise 
computacional de integração numérica, utilizando o software MATLAB, com a função numérica 
ODE45, a fim de se obter as respostas do sistema quando submetido a diferentes entradas. Por 
fim, será analisada a resposta do sistema modelado e verificadas as suas respostas para as 
otimizações dos absorvedores de vibrações.             

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
233 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Engenharias  

Engenharia Civil    

 
 

BLOCO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) RECICLADO.  
 

HUDSON MATHEUS CARVALHO SANTOS  
RAFAELA SOUSA SHIODA  

THAYNÁ LIRA PREMOLI  
DANIELE ARAUJO ALTRAN  

 
Historicamente a construção civil tem utilizado de forma exacerbada e inconsciente os recursos 
naturais. Dessa maneira as pesquisas atuais buscam promover a substituição de técnicas antigas 
por técnicas e materiais sustentáveis. Em decorrência disso tomou-se como objeto de estudo a 
reutilização do polímero mais utilizado atualmente, o polietileno de alta densidade (PEAD). O 
material em estudo ocupa posição de destaque na produção mundial, com volume aproximado de 
30 milhões de toneladas. Referente à produção no Brasil em 2008 seu volume foi cerca de 925 mil 
toneladas, onde representa aproximadamente 43% dos polímeros. Diante desse aspecto 
desenvolveu-se essa pesquisa, visando reutilizar esse material no âmbito da construção civil, a fim 
de minimizar os resíduos descartados no meio ambiente. Esta pesquisa objetiva-se no 
desenvolvimento de um bloco retangular ou holandês destinado a utilização em pavimento 
intertravado utilizando PEAD (polietileno de alta densidade) como matéria prima predominante. 
Dessa forma, a fim de atingir tal objetivação planeja-se desenvolver um molde para produção dos 
blocos, avaliar experimentalmente as propriedades do bloco proposto e apresentar a viabilidade 
do produto final à utilização da construção civil. Utilizou-se no desenvolvimento desta pesquisa a 
revisão bibliográfica dos principais conceitos abordados - PEAD, pavimento intertravado e normas. 
Assim, a partir desta estipulou-se as dimensões do bloco preterido, em acordo com as normas 
vigentes às peças de concreto. Além disso, constatou-se a necessidade da execução dos ensaios 
em laboratório - objetivando determinar aspectos como a resistência à compressão, a absorção de 
água, a resistência térmica e a correspondência dimensional - e o aperfeiçoamento estético do 
produto final. Após essa etapa, realizou-se a criação dos moldes para a fabricação dos blocos e 
iniciou-se o processo de derretimento e moldagem dos produtos finais.            
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA CINZA PROVENIENTE DA QUEIMA DE LENHA EM FORNOS 
DE OLARIAS COMO ADIÇÃO MINERAL PARA FABRICAÇÃO DE CIMENTOS  

 
LUCAS HENRIQUE PEREIRA SILVA  

DANILLO ROBERTO PEREIRA  
PATRICIA ALEXANDRA ANTUNES  

 
O crescimento de diversos setores da economia trouxe consigo a necessidade de um aumento da 
produção industrial para suprir as demandas mundiais. Este crescimento fez com que algumas 
questões, como a exploração desenfreada de recursos naturais não renováveis e a correta 
destinação dos resíduos gerados ficassem ainda mais em evidência. A fim de mitigar esses 
problemas a indústria produtora de cimento vem realizando misturas minerais bem como 
incorporando resíduos aos produtos por ela fabricados. Entre os benefícios gerados por esta 
iniciativa podemos citar a redução do consumo energético, custos e a valorização e reciclagem dos 
resíduos. Por estes motivos, e por que ações antrópicas têm contribuído para o aquecimento 
global, perda da diversidade e a diminuição da produção de gêneros alimentícios, é que segundo 
Lima e Rossignolo (2009) se tem buscado cada vez mais materiais alternativos que poluam menos 
e demandem menor quantidade de energia para sua produção. No Brasil, segundo Albuquerque e 
Lima (2014) a emissão de gases poluidores por tonelada de cimento produzida é em torno de 610 
kg, bem abaixo da média de outros países como a China com média de 848 kg. Estes valores 
positivos atribuídos ao Brasil se deve as adições minerais. Para que estes resíduos sejam utilizados 
com cimento Portland devem atender aos requisitos estabelecidos pela NBR 12653 onde são 
desejados materiais compostos por SiO2, Al2O3 e Fe2O3 que em presença de água e à 
temperatura ambiente reajam formando compostos que possuem propriedades aglomerantes. A 
grande maioria dos fornos utilizados nas olarias presentes no Pontal do Paranapanema utilizam 
lenha como combustível. O uso da lenha traz diversos impactos negativos ao meio ambiente e 
gera cinza. De acordo com Asha, Salman e Kumar (2014), a avaliação da atividade pozolânica de 
materiais que possam substituir o cimento está se tornando cada vez mais importante devido à 
necessidade de produtos de cimentação mais sustentáveis. A utilização de resíduos e subprodutos 
industriais e agropecuários na produção de materiais alternativos ligados a construção civil 
representa uma excelente alternativa uma vez que este setor representa um dos que mais 
consomem recursos naturais e geram impacto ao meio ambiente. Buscando minimizar os 
impactos provenientes da fabricação e uso do cimento esta pesquisa tem como objetivo principal 
investigar se a cinza proveniente da queima de lenha em fornos de olarias, após os devidos 
tratamentos, apresenta as características necessárias, descritas pela NBR 12653 (ABNT, 2015), 
para produção de cimento pozolânico. A fim de analisar os requisitos físicos e químicos da cinza 
será empregada uma metodologia experimental onde os ensaios de difração de raios x, 
fluorescência de raios x, granulometria por difração a laser além de testes de resistência a 
compressão axial serão empregados para caracterizar a reatividade pozolânica do material que 
pretende-se empregar como adição mineral em cimentos.       CAPES     
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES DE BLOCOS DE CONCRETO PRODUZIDOS COM SUBSTITUIÇÃO 
PARCIAL DO AGREGADO GRAÚDO POR POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)  

 
JOSIELE APARECIDA DE ARAUJO SILVA  

KELVIN ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA  
DANIELE ARAUJO ALTRAN  

FILIPE BITTENCOURT FIGUEIREDO  
 

O concreto é um dos materiais mais utilizados na construção civil. Com base nisso, são 
pesquisadas inúmeras alternativas para proporcionar uma melhor qualidade nas suas 
propriedades. Por ser um material utilizado em larga escala, o cuidado na sua preparação e 
utilização é essencial para o bom aproveitamento de seus benefícios. Nesses casos, melhorias 
significativas no desempenho da estrutura podem ser constituídas através da diminuição do peso 
próprio total da edificação, dado, por exemplo, pelo uso de agregados leves. Este projeto consiste 
no estudo das propriedades do concreto leve com a utilização de agregados de poliestireno 
expandido - EPS através de estudo teórico e metodologia experimental, tendo como objetivo 
analisar o desempenho físico e mecânico de blocos de concreto com a substituição parcial do 
agregado graúdo por EPS.  Primeiramente, serão produzidos corpos-de-prova cilíndricos com a 
substituição parcial, em volume, de 5, 10 e 15% do agregado graúdo natural (brita) por agregado 
leve de EPS, por não ser solúvel em água e não liberar substâncias ao meio ambiente. Em seguida, 
os blocos serão produzidos utilizando o melhor traço encontrado. Serão realizados ensaios com os 
agregados, tais como, análise granulométrica e massa específica, e para o concreto, tais como, 
ensaios de resistência à compressão, absorção de água e massa específica dos corpos-de-prova 
cilíndricos e dos blocos. Espera-se que o bloco de concreto leve com adição de EPS atinja as 
recomendações exigidas pela norma, e ao atingir será classificado de acordo com a resistência 
encontrada como vedação ou estrutural.            
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ESTUDO DE CASO DA UTILIZAÇÃO DE ESTACAS PARA CONTENÇÃO EM UMA OBRA EM PRESIDENTE 
PRUDENTE  

 
VICTÓRIA KAROLINA DE ARAUJO BARBOZA  

CAROLINE SIQUEIRA GERVAZONI  
JHENIFER KAROLINE DOS SANTOS VINTURA  

BEATRIZ DE MELLO MASSIMINO  
 

As estacas são os elementos principais da estrutura de contenção periférica de solos do tipo 
cortinas de estacas em concreto armado. Essas estacas são executadas já no interior do solo, antes 
de se realizar a escavação da cavidade (MEIRELES; MARTINS, 2006). Esse tipo de contenção vem 
ganhando o mercado nos dias de hoje, devido à rapidez e facilidade de execução quando 
comparada aos métodos mais convencionais, e também ao desenvolvimento dos equipamentos 
para sua execução, além de ter baixo custo; rapidez de construção para estruturas de suporte de 
terras; processo de instalação e de execução é relativamente limpo e geram poucos ruídos; espaço 
reduzido de ocupação; é válida em vários tipos de solos como solos coerentes, rochas pouco 
resistentes e gesso; pode ser utilizado em conjunto com outros métodos de contenção periférica; 
necessitam de menos níveis de ancoragens (MEIRELES; MARTINS, 2006). Sua utilização é dada 
principalmente pelas construções subterrâneas, no apoio à construção de túneis, e pelos muros de 
contenção de taludes verticais. Eventualmente poderá ser utilizado com funções de contenção ao 
redor dos solos e fundações. Uma das vantagens da sua utilização é a economia dos custos. A 
cortina de estacas não suportará somente as cargas provocadas pelo solo na sua face de contato, 
mas também oferecerá à estrutura capacidade suficiente de suportar as cargas verticais 
(MEIRELES; MARTINS, 2006).  O seguinte trabalho tem como objetivo aumentar o conhecimento 
na área de fundações, solos e estruturas de contenção, tendo como base cortinas de estacas para 
contenção de solos.São objetivos específicos desse trabalho: . Dimensionamento de contenção 
por cortina de estacas; . Acompanhar e descrever a execução em obra de cortina de estaca.  A 
pesquisa será realizada com base nos dados de projeto e execução da estrutura de contenção do 
tipo cortina de estacas. Serão analisadas bibliografias que abordam o comportamento dessa 
estrutura e sua execução. Um levantamento bibliográfico sobre o tema será realizado, buscando 
apresentar as diferenças entre esse tipo de estrutura de contenção e os métodos mais 
convencionais, o motivo da necessidade de existir esse tipo de estrutura, a definição de cortina de 
estacas e suas vantagens e desvantagens. Será realizado um estudo de caso em uma edificação 
localizada na cidade de Presidente Prudente, e será feito o acompanhamento da obra, onde será 
feito a quantificação de material, levantamento de custos, entre outros. Por fim, será realizado um 
exemplo fictício de dimensionamento de cortina de estacas em edificações, através do cálculo de 
empuxos do solo.             
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ESTUDO DO PROJETO ESTRUTURAL DE UM EDIFÍCIO EM ESTRUTURAS MISTAS  
 

CAROLINE PAIÃO DOS SANTOS  
MARIANY DE OLIVEIRA COSIM  

DIEGO CAMPOS ZANETTI  
AMANDA BRAMBILLA LOPES  

LEANDRO MARINO TAKAZONO ORBOLATO  
ERICKSON DE LIMA ARVING  

 
A construção civil no Brasil é culturalmente restrita a utilização de concreto. Logo, as novas 
tecnologias, de certa forma, acabam sendo suavemente aplicadas na área da engenharia civil. 
Sendo assim, o desenvolvimento do sistema construtivo limita-se a obras convencionais. 
Conforme Afonso (2014, p.13) "O sistema estrutural predominante no Brasil ainda é o concreto 
por motivos técnicos, sociais, políticos e econômicos. As estruturas dos edifícios de múltiplos 
pavimentos são, em grande parte, de concreto armado ou protendido, moldadas in loco e pré-
moldadas". As diversas soluções construtivas possibilitam mais opções ao mercado, permitindo 
em uma única construção aplicar componentes de aço ou mistos de aço-concreto em associações 
com componentes de concreto armado, pré-moldado ou moldados in loco, gerando as chamadas 
estruturas híbridas. De acordo com Alva e Malite (2005, p.52), "No Brasil, as primeiras construções 
mistas restringiram-se a alguns edifícios e pequenas pontes construídas entre os anos de 1950 e 
1960". Com o desenvolvimento de diferentes sistemas estruturais e construtivos estabeleceu-se 
os sistemas formados por elementos mistos, sendo estes: concreto-madeira, concreto-aço e aço-
madeira. O sistema construtivo misto (aço-concreto) oferece diversas vantagens para a construção 
civil, como: rapidez, economia, vence grandes vãos, redução do peso da estrutura, flexibilidade, e 
melhoria na estética, além de ser uma obra diversificada. Outros benefícios do sistema construtivo 
estão relacionados a alvenaria estrutural, como: no caso do aço possui leveza, alta resistência a 
tração e esbeltez; já o concreto possui alta resistência a compressão e robustez, logo este passou a 
ser utilizado tanto para revestimento quanto para resistência auxiliando o aço. Levando em 
consideração as vantagens, citadas acima, da estrutura mista, destaca-se a necessidade de 
introduzir o sistema misto na cultura brasileira, com o objetivo de agilizar e melhorar o sistema 
construtivo. O presento projeto consiste em analisar um edifício misto (aço-concreto). De forma 
geral, o principal objetivo é estudar o sistema construtivo de uma construção mista. Em relação 
aos objetivos específicos, inicialmente será realizado o levantamento teórico, posteriormente 
deve-se conhecer os métodos construtivos do sistema e analisar o comportamento dos perfis 
mistos. E para finalizar, deve-se identificar as vantagens e desvantagens da construção 
mista. Inicialmente, será desenvolvida uma pesquisa bibliográfica em relação ao sistema 
construtivo misto aço-concreto. Posteriormente, será realizado o estudo de caso de um edifício 
comercial com 4 pavimentos, efetuando o cálculo estrutural em um software estrutural a ser 
escolhido, assim como verificações manuais de acordo com as normas brasileiras. Será feito uma 
análise de resultados com os dados obtidos em cálculos e inicia-se a auto revisão do trabalho 
final.            
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ESTUDO DO SISTEMA CONSTRUTIVO LIGHT STEEL FRAMING  
 

BRUNO CÉSAR DE CASTRO CARDOSO  
LUCAS MASSON PIACENTE  

LEANDRO MARINO TAKAZONO ORBOLATO  
ERICKSON DE LIMA ARVING  

 
Diante do crescimento populacional e dos avanços tecnológicos, a indústria da construção civil no 
mundo tem buscado sistemas mais eficientes de construção com o objetivo de aumentar a 
produtividade, diminuir o desperdício e atender a uma demanda crescente. De acordo com 
Santiago, Freitas e Castro (2012), o Brasil possui a parcela predominante do setor da construção 
civil caracterizada pela construção artesanal, o que implica em uma produção baixa e um grande 
desperdício para o setor. Light Steel Framing (LSF), assim conhecido mundialmente, é um sistema 
construtivo de concepção racional, que tem como principal característica uma estrutura 
constituída por perfis formados a frio de aço galvanizado que são utilizados para a composição de 
painéis estruturais e não-estruturais, vigas secundárias, vigas de piso, tesouras de telhado e 
demais componentes. Enxergamos neste cenario, uma necessidade de realizarmos estudos afim 
de entendermos o comportamento deste sistema construtivo bem como as vantagens e 
desvantagens que este método traria para a construção civil no Brasil, contribuindo ainda para a 
desmistificação da construção a seco e o aumento da procura e aceitação deste método dentre a 
população brasileira.  O presente trabalho tem por objetivo o estudo do sistema construtivo Light 
Steel Framing, desde o processo de concepção do projeto até a instalação e finalização da obra. 
Será desenvolvido um estudo aprofundado buscando detalhes sobre a confecção dos perfis, 
painéis, lajes e todos os componentes necessários para a realização do projeto, os diferentes 
métodos de aplicação do sistema e dimensionamento de toda a estrutura em Steel Framing, para 
que seja possível demonstrar o passo a passo do sistema, promovendo um conhecimento 
detalhado sobre cada etapa do processo. Além do levantamento das etapas do projeto, este 
estudo pretende elencar as principais vantagens e desvantagens do uso do sistema LSF em 
construções de pequeno e médio porte, bem como a sua aplicabilidade e mão de obra necessária 
para a execução do projeto.  Será realizado um estudo qualitativo sobre o assunto, a partir de 
pesquisas bibliográficas onde serão utilizados como referencial teórico os manuais da série 
"Manual de Construção em Aço" do Centro Brasileiro de Construção em Aço, bem como artigos, 
teses, dissertações e bibliografias diversas da área de interesse. Todo o estudo terá como base as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como dados secundários 
provenientes de estudos já realizados e informações coletadas junto ao Instituto Aço Brasil. 
Buscaremos referenciais nos países pioneiros do sistema, onde serão analisadas as publicações 
realizadas na área de interesse, coletando dados para contribuir com o enriquecimento teórico do 
estudo realizado, utilizando o acervo bibliográfico de diversas universidades e institutos de 
renome mundial.             
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VINICIUS DA FONSECA  
WILLYAM ANDRADE VIEIRA  

DANIELE ARAUJO ALTRAN  
FILIPE BITTENCOURT FIGUEIREDO  

 
Um dos principais fatores quando trata-se de concreto e reforço, é a aderência, esta é importante 
para que os dois elementos trabalhem juntos, e mesmo após fissurações o concreto continue 
resistindo aos esforços (PARK & PAULAY, 1975 apud MESQUITA et al, 2005). Conforme o descrito, 
a ocorrência da falha aderência entre bambu e concreto, dificulta a comparação com o aço neste 
quesito, tendo em vista que "[...] a tensão de aderência de cálculo entre o bambu e o concreto é 
apenas 20% inferior à tensão de aderência entre o aço liso e o concreto", segundo Mesquita et al 
(2005). Entretanto, pesquisadores sugerem tratamentos para aumentar a aderência entre bambu 
e concreto. Este estudo se dá devido as constatações quanto à importância da ancoragem do 
bambu no concreto, para que os elementos trabalhem em conjunto, assim como no concreto 
armado convencional. Visando 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). Além de retirar do meio, materiais prejudiciais ao ambiente, 
quando descartados de forma incorreta, como a garrafa pet, que será utilizada como elemento de 
preenchimento.  Empregar um método eficiente de ancoragem entre bambu e concreto, podendo 
viabilizar a continuidade do estudo comparativo das propriedades físicas e mecânicas entre a laje 
maciça convencional e a laje de com adição de PET e bambu. Para aumento da aderência entre 
bambu e concreto, serão utilizados dois dos métodos citados por Mesquita et al. (2005), bambu 
enrolado com arame farpado e ranhuras nas faces, semelhantes aos sucos das barras de aço. Após 
constatado o método mais eficiente, serão confeccionadas lajes com garrafas PET e bambu. Os 
bambus serão cortados em barras de 72 cm e divididos em um quarto da seção transversal. Para 
os ensaios referentes à ancoragem serão feitos cortes nas extremidades das barras de bambus, 
formando duas cavidades laterais. As barras serão amarradas em formato de tela com arame 
recozido, entre a armadura de bambu positiva e negativa serão adicionadas garrafas PET, como 
elemento de enchimento da laje. A mesma será concretada e rompida após 28 dias no laboratório 
de engenharia civil da UNOESTE. Os resultados serão comparados com uma segunda laje 
executada com os mesmos materiais, porém sem os cortes nas extremidades das barras de 
bambus.             
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CARLOS PATRICK ROCHA RODRIGUES  

GLEICY LOANY DE ALENCAR CARDOSO  
 

Introdução- Lixo é tudo aquilo que já não tem mais utilidade, isto é resíduo sólido, utilizado para 
nominar lixo sólido, é todo elemento resultante da atividade humana, podendo ser reaproveitado, 
reciclado ou reutilizado. O Pneu é um resíduo sólido que gera problemas em seu descarte, tanto 
por ser de elevado volume, quanto pelo fato deste ter um tempo de decomposição indeterminado 
segundo dados de (Veloso, 2015). No Brasil, em 1993, cerca de 0,5% do lixo urbano eram pneus 
desgastados, hoje são descartados aproximadamente 17 milhões de pneus por ano (Fioriti e 
Akasaki, 2004). Estes materiais são despejados, em depósitos e empilhados servindo para sucata, 
parte do mesmo é reaproveitado para a recauchutagem; o restante, destinado a lixões e aterros 
sanitários. Seu uso em obras de engenharia é uma alternativa com eficiência mecânica e baixo 
custo, preservando o meio ambiente (Sieira, Sayão, Medeiros, Gerscovich, 2001). Justificativa- 
Segundo a PRUDENCO (Companhia Prudentina de Desenvolvimento - 1999), são recebidos em 
média deste tipo de resíduo sólido, 30 pneus/dia. O acúmulo gera a poluição e águas paradas, 
levando a proliferação de mosquitos, tendo como solução reciclagem ou reutilização. Pesquisas e 
experiências têm demonstrado boas opções para os pneus inservíveis como a construção de um 
muro de contenção por gravidade, onde vem sendo estudado e é nomeado como muro de 
contenção por solo/pneu. A escolha deste tema é justificada pela vontade de gerir 
adequadamente o destino deste material. Objetivos Gerais- Dimensionar um muro de contenção 
por gravidade de solo pneu, com base no levantamento bibliográfico. Analisando seu 
comportamento em várias situações, como presença de escoamento superficial e outras 
intempéries. Objetivos Específicos- Definir o que é e apenas dimensionar um muro de contenção 
de solo-pneu. O programa experimental desta pesquisa compreende a análise do 
dimensionamento de um muro de contenção feito por solo/pneu, seguindo as normas técnicas 
brasileiras, com o intuito de analisar sua resistência em diferentes situações, com presença de 
intemperes. Inicialmente foi realizado uma visita no local que será apenas dimensionado o muro 
de contenção, onde o mesmo não será construído no momento, localizado no Campos II da 
Universidade do Oeste Paulista próximo a piscicultura, com o propósito de conhecer o local. Após 
o reconhecimento in loco realizou-se uma revisão bibliográfica com base em livros e artigos 
científicos para entender como seria seu desempenho. Para o desenvolvimento do 
dimensionamento deste muro de contenção o método que deverá ser utilizado são os critérios de 
ruptura de Mohr Coulomb. O dimensionamento dos muros de contenção tem como objetivo 
resistir aos movimentos de rotação e translação, para atingir este objetivo deve-se trabalhar com 
dois fatores de segurança ao deslizamento e tombamento. Para obras definitivas o fator de 
segurança ao deslizamento e tombamento deve ser maior ou igual a 1,5 (Lins, 2014).            
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ANA CAROLINE CAETANO  
JOYCE CASTRO MORENO  

 
Quando um solo, geralmente arenoso, perde sua resistência ao cisalhamento devido ao aumento 
de fluxo de água, que ascende por capilaridade, ele se encontra num estado que denominamos de 
areia movediça. Ou seja, quando o solo perde sua capacidade de resistir às forças ou corpos sobre 
ele. A importância do trabalho se deve ao conhecimento deste fenômeno, que ocorre raramente 
na natureza, porém pode acontecer em obras da construção civil. Como por exemplo em 
barragens construídas sobre uma camada de areia, em que a água percole de um lado ao outro de 
forma ascendente e até mesmo em escavações de areia saturada ou em rebaixamento do nível de 
água. O estudo possibilitará uma visão real do que acontece com o solo neste estado, e ressaltará 
a importância de estudar e controlar o fluxo de água para evitar que ocorram imprevistos em 
obras de engenharia. Tendo a pesquisa o intuito de determinar a carga altimétrica, e a vazão 
necessária para que sejam vencidas as tensões resistivas do solo, e ocorra o fenômeno de areia 
movediça. Com base em ensaios para determinação do peso específico e peso especifico 
submerso da areia utilizada, de forma empírica serão executados testes para definir o fluxo 
ascendente e a energia de posição necessária para que o solo entre em colapso. A areia fina 
contida em um tanque transparente de área especifica, com aberturas e flanges em suas laterais, 
por onde adentrará água no sistema, serão os materiais base para a simulação.            
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GUSTAVO DOS SANTOS ALEXANDRE  
VITOR HUGO SANTANA DA SILVA QUATROQUE  

DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA TRAVA  
 

As estradas de ferro progrediram rapidamente pelo mundo, tendo a sua primeira tentativa de 
implantação no Brasil em 1835, diversos investidores tentaram, sem sucesso, a instalação de 
linhas ferroviárias no Brasil. Somente no dia 30 de abril de 1854 foi inaugurada a primeira estrada 
de ferro do país. Nos últimos anos o Brasil investiu no modal rodoviário deixando de lado o 
sistema ferroviário. Além do pouco investimento na criação e manutenção das estradas de ferro 
existentes, houveram poucos estudos relacionados a ferrovias, sendo o foco maior dos estudos no 
modal rodoviário, onde existem estudos sobre o clima e solo do Brasil (COSTA, 2016). Comparado 
ao modal rodoviário, o modal ferroviária apresenta as seguintes vantagens: Menor preço do 
transporte; Custo Variável menor; maiores cargas transportadas de uma única vez; Maior 
distancia; maiores distâncias percorridas; menores fretes. Suas desvantagens são: Menor 
velocidade; Custo fixo elevado; Baixa disponibilidade; Baixo investimento dos órgãos públicos; Este 
trabalho realiza uma análise do transporte ferroviário para a região de Presidente Prudente. A 
principal estrada de ferro da região, a Estrada de Ferro Sorocabana, encontra-se hoje em estado 
de abandono, não sendo utilizada para o transporte de cargas ou de passageiros. O trabalho tem 
por finalidade fazer um levantamento sobre as vantagens existentes na reativação da linha, como 
transporte de carga e de passageiros, fazendo um comparativo entre o principal meio de 
transporte utilizado na região, o modelo rodoviário.  O trabalho deve comparar os modelos de 
modais utilizados na região de Presidente Prudente. Além do comparativo entre os modais, será 
realizado um estudo entre as vantagens e desvantagens dos sistemas analisados. O trabalho tem 
como objetivo fazer um estudo do caso da revitalização da Estrada de Ferro Sorocabana, devendo 
demonstrar os equipamentos de uma ferrovia, seu dimensionamento e os materiais utilizados na 
construção de uma via permanente. O estudo do caso, deve comparar os seguintes itens: Valor do 
Modal Tipo de carga mais comum na região Segurança do transporte Custos de manutenção 
Velocidade do carregamento Congestionamento das vias  Para melhor entender sobre o assunto o 
leitor deve ser informado, brevemente, sobre a história das ferrovias. Após um breve 
levantamento histórico sobre ferrovia, o trabalho apresentará os componentes de uma ferrovia. 
Sendo demonstrado os elementos que compõe a via permanente, os métodos utilizados no 
dimensionamento e os problemas geralmente encontrados no seu funcionamento. Quando 
comparado ao modal rodoviário, o modal ferroviário apresenta poucas pesquisas e baixo 
investimento. Será feito um levantamento bibliográfico de autores brasileiros que escreveram 
sobre o tema, sendo utilizados livros de dimensionamentos, históricos e teses sobre via 
permanente. Os componentes principais de uma via permanente são: Sublastro ou Subleito; 
Lastro; Dormentes e, Trilhos.             
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MARCIO TULIO MATHEUS SANTOS  
RÓDNEY SILVÉRIO COSTA JUNIOR  

 
Estima-se que no Brasil o desperdício da água chegue a 38,8% de toda água tratada, segundo 
dados do Ministério das Cidades. Em algumas regiões, como o Norte e o Nordeste do país, esse 
índice ultrapassa os 50%, revelando a carência de medidas para o combate ao desperdício que vão 
além de uma mera conscientização social da população. Uma reportagem da Folha de São Paulo 
de setembro de 2014 revelou, por sua vez, que a capital paulista e sua região metropolitana 
desperdiçam um valor quatro vezes maior ao que é poupado, totalizando 3,6 bilhões de litros de 
água jogados fora anualmente. O objetivo deste projeto consiste em captar de forma consciente, a 
precipitação das águas em forma de chuva em uma cisterna previamente instalada, através de 
plataformas metálicas, calhas de PVC, sistemas de filtração mecânica e prévio tratamento químico, 
e por fim armazenadas em local determinado, com tratamento adequado    Grande projeção para 
a comunidade, expansão dos recursos técnicos da instituição, em conhecimento e aplicabilidade. 
Maior exposição de nossas características positivas para a sociedade em geral e crescer com 
políticas sustentáveis.     O aproveitamento da água pluvial tem uma função primordial nos tempos 
atuais, pois, em função da poluição dos corpos d'águas, torna-se cada vez difícil de encontrar água 
de boa qualidade para o consumo humano, com o agravante que parte desta é desperdiçada por 
usos inadequados. "Água de Chuva: O dimensionamento de um sistema de coleta vai depender do 
consumo estimado, da oferta de chuva no local, e dos aspectos econômicos e educacionais. Além 
de saber quanta água será consumida, precisamos saber o quanto de chuva é esperada durante o 
ano, temporada no local e o quanto cai nos telhados. Os dados de chuva podem ser encontrados 
em Instituições de Meteorologia municipais ou estaduais ou via internet. Água de Chuva - 
Demanda de Água: o consumo de uma fábrica, escritório ou residência poderá ser estabelecido 
por medidas padrão da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. É muito importante 
lembrar que toda a superfície do telhado possui partículas de sujeira, dejetos orgânicos de 
pássaros e em alguns casos, folhas trazidas pelos ventos. O início da captação deverá ser 
desprezado pelas razões anteriores descritas. Antes do volume de água captado ser direcionado a 
Calha Parshall, um filtro mecânico deverá separar estas sujeiras indesejadas e aproximadamente 
50 litros iniciais, deverão ser descartados (este volume pode ser alterado, de acordo com as 
características e dimensionamento do telhado).    
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ETIENNE TAINÁ DAMACENO FERREIRA  
VINÍCIUS CARRIJO DOS SANTOS  

ROMEL DIAS VANDERLEI  
 

       O presente trabalho analisa o comportamento de argamassas autoadensáveis no estado fresco 
para produção de concreto autoadensável ao realizar adições minerais de cinza de bagaço de 
cana-de-açúcar e sílica ativa. A metodologia utilizada, desenvolvida por Okamura e Ouchi (2003), 
consiste na análise da deformabilidade da argamassa a partir do teste de mini slump e da 
viscosidade pelo ensaio funil V para verificar sua capacidade autoadensável. Pelo ensaio de 
compacidade determinou-se uma porcentagem ótima de substituição de areia por CBC de 40%, 
em massa. A relação agregados/cimento 2:1 conferiu argamassas autoadensáveis sem a 
ocorrência de exsudação e segregação dos materiais. Então, realizou-se adições de sílica ativa nos 
teores de 5%, 7,5% e 10% e concluiu-se que esta adição não influencia significativamente nas 
propriedades autoadensáveis da argamassa, causando aumento da viscosidade e redução da 
fluidez.  
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DANIELE ARAUJO ALTRAN  

 
       O estudo da dinâmica de estruturas sejam elas rígidas ou flexíveis é de grande importância 
para a engenharia civil como método de prevenção de possíveis problemas estruturais, tais como 
trincas, deslocamentos, rupturas parciais ou totais estimulados por processos vibracionais. Este 
trabalho teve como objetivo determinar computacionalmente os quatro primeiros modos de 
vibração e suas respectivas frequências naturais para uma viga biengastada empregando o 
método dos modos assumidos. A parte flexível da viga foi modelada de modo que sua flexibilidade 
corresponde à uma função com variação espacial neste método. As frequências de vibração ou 
movimentos flexíveis naturais da estrutura foram obtidos bem como as quatro representações 
gráficas dos primeiros modos de vibração. As respectivas frequências obtidas foram 7,90 Hz, 13,12 
Hz, 18,38 Hz e 23,63 Hz aproximadamente e respectivamente. Conclui-se que a partir do método 
proposto, utilizando softwares de programação aberta e especificações técnicas de uma viga 
pode-se obter suas frequências naturais de vibração. 
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       O crescimento industrial mundial está cada vez mais interligado com os diversos meios 
sustentáveis, a fim de diminuir os problemas ambientais causados pelo crescimento desenfreado 
ocorrido até o momento, um meio alternativo encontrado foi a substituição parcial do agregado 
miúdo pelo polímero elastomérico. O concreto piloto apresentou uma resistência de 20,5 MPa 
após o término do período de cura aos 28 dias de idade, já nos concretos confeccionados com a 
adição do polímero, observou-se uma perda de resistência. Verificou-se também a queda da 
massa específica, aumento do índice de vazios e absorção de água conforme se adicionava o 
polímero. Com os resultados então coletados pode-se indicar as possíveis áreas de atuação, tais 
com: guias, sarjetas e mobiliários urbanos.  PIBIC - Programa de Bolsas de Iniciação Científica do 
CNPq/UNOESTE. 
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       A cultura empreendedora traz desenvolvimento econômico aos países, pois gera altas taxas de 
criação de novas empresas e inovações, causando grandes mudanças social e economicamente. 
Este artigo tem como objetivo coletar dados através de diálogos e questionamentos feitos 
pessoalmente na Universidade Paulista (UNIP) de Araçatuba- SP, com acadêmicos dos cursos de 
engenharia civil, engenharia mecânica e arquitetura, discutindo sobre a existência do pensamento 
empreendedor dos discentes e se pretendem empreender após a conclusão do curso, assim como 
debater sobre a importância da relação empreendedora entre empresas e universidades, 
integrando o conhecimento teórico com a prática, desenvolvendo competências únicas e 
diferenciadas, criando assim uma pedagogia empreendedora. Foi constatado que somente 22% 
dos entrevistados desejam empreender, estes sendo, em sua maioria, universitários mais velhos. 
Conclui-se que a falta de vontade em empreender se deu pela situação financeira dos 
entrevistados e pela falta de experiência. 
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES DO CONCRETO PRODUZIDO COM POLIETILENO TEREFTALATO (PET) 
COM USO DE ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE  
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       O setor industrial que atua na fabricação de produtos a partir de PET (Polietileno Tereftalato) 
tem gerado um volume crescente de resíduos sólidos, muitas vezes sem descarte adequado. Este 
estudo analisou a utilização de PET como agregado miúdo na produção de concreto, nas 
proporções de 5%, 10%, 15%, 20% e 25%, com aditivo superplastificante redutor de água. O 
trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade através da resistência à compressão. Obteve-se 
o valor de 12,95 MPa para o traço com 5% de substituição aos 28 dias de idade. O traço 
apresentado nesse estudo pode ser utilizado para fins não estruturais, como calçadas, bancos de 
concreto e regularização de piso. 
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ESTUDO DE PROPRIEDADES GRANULOMÉTRICAS DOS AGREGADOS DE RESÍDUOS DE CONCRETO 
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       A reutilização dos resíduos de construção para aplicação em novos materiais vem sendo uma 
alternativa sustentável de reinserção no ciclo construtivo. O CONAMA já regulamenta a 
reutilização de componentes de concreto como agregados. No entanto, a variabilidade destes 
resíduos é um fator preponderante nas dosagens, que pode resultar em alterações na qualidade 
final. O objetivo deste trabalho é avaliar resíduos de concreto e areia da região administrativa de 
Presidente Prudente, SP, por meio de comparação de propriedades granulométricas para 
aplicações em novos materiais. O material analisado foi homogeneizado, quarteado, limpo, seco, 
pesado, peneirado, e, separado em quantidades retidas e acumuladas. Ao analisar a distribuição 
gráfica das curvas granulométricas foi possível constatar que tanto a areia, como o resíduo de 
concreto atendem aos parâmetros de utilização requeridos pela ABNT às NBR 7217 (1987), NBR 
NM 248 (2003), NBR 7211 (2005) e NBR 15116 (2004) de agregados e 
granulometria.  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
252 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Engenharias  

Engenharia Civil    

 
 

IMPORTÂNCIA DA DISSEMINAÇÃO DO ENSINO DO BIM NAS UNIVERSIDADES E IMPLEMENTAÇÃO 
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       Uma metodologia inovadora que está crescendo no país é o conceito BIM, o qual envolve 
integração de softwares e profissionais, promovendo uma gestão de obras de forma otimizada e 
precisa. Este artigo tem como objetivo explicitar a ausência do ensino do BIM dentro das 
universidades, a não utilização destas ferramentas em construtoras, por fim a falta de 
conhecimento, de alunos e profissionais do ramo, da existência desta tecnologia. Os resultados 
coletados através de revisão bibliográfica e coleta de dados in loco mostraram que há necessidade 
de maior difusão desta metodologia para uma aplicação prática satisfatória. Concluímos que, a 
importância do ensino e implementação do BIM é relevante e necessária, não só para criação de 
novas profissões como, por exemplo, a de gerente BIM, mas também para uma maior integração e 
relação empreendedora entre universidade e empresa, garantindo qualificação de profissionais e 
eficiência quanto a lucro e gestão dentro das corporações. 

 


