
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANAIS DA III MOSTRA SEECIV 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Uberlândia-MG, 03 de maio de 2021 
 

 

APRESENTAÇÃO 
 

A “III MOSTRA SEECIV” consiste em uma mostra das produções científicas 
elaboradas pelos estudantes de graduação ou pós-graduação em Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo e áreas correlatas da Universidade Federal de Uberlândia, 
além de outras instituições brasileiras. Organizado pelo Programa de Educação Tutorial 
- PET, é um evento aberto para a comunidade externa. 

 

A III MOSTRA SEECIV, realizada dentro da programação da XIII Semana de 
Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia, dá continuidade à ideia de 
integrar a Mostra Científica ao maior evento acadêmico do curso. Sua predecessora, a 
II MOSTRA SEECIV, ocorreu em 2019 durante a XII SEECIV, e contou com a 
apresentação de 37 trabalhos. Anteriormente, a Mostra Científica era realizada a cada 
dois anos, com registro de quatro edições concluídas.  

  

O evento foi realizado no dia 03 de maio de 2021, durante a programação da 
XIII Semana de Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia e contou com 
a submissão de 19 trabalhos e apresentação de 11 trabalhos, permitindo a integração 
entre os alunos da graduação e pós-graduação, além é claro, da relação aluno e 
professor. 
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Aplicação de Lógica Fuzzy na seleção de áreas para a implantação de 

aterro sanitário 

Application of Fuzzy Logic in the selection of areas for landfill 

implementation 

 

Renata Costa Lopes1 

Raquel Naiara Fernandes Silva² 

 

Recebido: mar. 2021 | Aceito: abr. 2021 

Resumo: O crescimento das sociedades de consumo reflete diretamente na produção de resíduos sólidos 

urbanos (RSU) de um país e a destinação correta desses resíduos se configura em um dos maiores 

problemas da atualidade. No Brasil, a maior parte dos RSU coletados segue para disposição em aterros 

sanitários, tendo registrado um aumento de 10 milhões de toneladas em uma década. Porém, a 

quantidade de resíduos que segue para unidades inadequadas também cresceu, passando para pouco 

mais 29 milhões de toneladas por ano. Em Minas Gerais cerca de 38% da população ainda destina seus 

resíduos de maneira inadequada. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo realizar a análise 

multicritério partir da lógica fuzzy para a triagem de áreas aptas para a implantação de um aterro 

sanitário no município de Campina Verde – MG. A metodologia desse estudo consistiu em uma 

modelagem utilizando lógica fuzzy para todas as variáveis avaliadas, sendo aplicada uma função 

matemática para cada uma delas. O resultado foi a geração de um mapa de aptidão para a implantação 

de um aterro sanitário, que revelou uma área apta de 433,209 km². A conclusão desse estudo caracteriza 

que a lógica fuzzy se mostrou uma ferramenta eficiente para a determinação de áreas aptas. Confirmou-

se ainda que as ferramentas de geoprocessamento, com notoriedade a análise multicritério, podem ser 

utilizadas nas tomadas de decisões com fins de planejamento ambiental, agregando objetividade ao 

resultado. 

Palavras-chave: Lógica fuzzy, resíduos sólidos urbanos, sistema de informação geográfica. 

Abstract: The growth of consumer societies directly reflects the production of solid urban waste (MSW) 

in a country and the correct destination of this waste is one of the biggest problems today. In Brazil, 

most of the collected MSW is going to be disposed of in landfills, having registered an increase of 10 

million tons in a decade. However, the amount of waste that goes to inadequate units has also grown, to 

just over 29 million tons per year. In Minas Gerais, about 38% of the population still disposes of its 

waste inappropriately. In this context, this study aims to carry out the multicriteria analysis from the 

fuzzy logic for the screening of areas suitable for the implementation of a landfill in the municipality of 

Campina Verde - MG. The methodology of this study consisted of a modeling using fuzzy logic for all 

the evaluated variables, being applied a mathematical function for each one of them. The result was the 

generation of an aptitude map for the implantation of a landfill, which revealed an apt area of 433.209 

km². The conclusion of this study characterizes that the fuzzy logic proved to be an efficient tool for the 

determination of suitable areas. It was also confirmed that the geoprocessing tools, with notoriety for 

multicriteria analysis, can be used in decision making for environmental planning purposes, adding 

objectivity to the result. 

Keywords: Fuzzy logic, solid urban waste, geographic information system. 

 

 

 
1,2 Universidade Federal de Uberlândia, Campus Santa Mônica - Uberlândia/MG 
1 renata.costa11@gmail.com 
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INTRODUÇÃO 

A destinação dos resíduos sólidos se configura como um dos grandes problemas 

enfrentados pela sociedade atual (LAVOR et al., 2017). O IBGE (2020), estima que em julho 

de 2020 o Brasil chegou a cerca de 211,8 milhões de habitantes, crescendo 0,77% em relação 

a 2019. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE), entre 2010 e 2019, a geração de RSU no Brasil registrou considerável incremento, 

passando de 67 milhões para 79 milhões de tonelada por ano.  

No Brasil, a maior parte dos RSU coletados segue para disposição em aterros sanitários, 

tendo registrado um aumento de 10 milhões de toneladas em uma década. Por outro lado, a 

quantidade de resíduos que segue para unidades inadequadas (lixões e aterros controlados) 

também cresceu, passando para pouco mais 29 milhões de toneladas por ano (ABRELPE, 2020). 

A região sudeste é responsável pela geração de aproximadamente 50% dos resíduos 

sólidos no país (BNDES, 2014). Segundo o Panorama da destinação dos RSU no estado de 

Minas Gerais, em dezembro de 2017, 60,08% da população urbana, era atendida por sistemas 

de destinação final regularizados ambientalmente, em dezembro de 2018, esse índice aumentou 

para 61,87%. Porém, cerca de 38% da população ainda destina seus resíduos de maneira 

inadequada, ou seja, áreas que não possuem sistemas e medidas necessárias para proteção do 

meio ambiente contra degradações.  

A escolha de uma área para servir de aterro sanitário de resíduos não perigosos deve 

atender aos critérios técnicos impostos pela norma NBR 13.896 (ABNT, 1997). Para Lopes e 

Silva (2020), a complexidade deste tipo de análise vem sendo reduzida com o auxílio de 

técnicas de geoprocessamento. Sendo assim, ferramentas computacionais, como softwares de 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG), fornecem suporte para discriminar áreas potenciais 

para implementação de aterros sanitários, de maneira mais rápida e eficiente (SAMIZAVA et 

al., 2008).  

Para Pendock e Nedeljkovic (1996) a maioria dos projetos desenvolvidos em SIG tem 

como principal argumento a união de dados espaciais, com o objetivo de analisar e descrever 

interações, realizar previsões por meio de modelos matemáticos e proporcionar apoio nas 

decisões. A combinação de dados advindos de diversas fontes permite uma redução 

significativa na incerteza dos resultados, em relação ao estudo individual de cada um dos dados.  

Dentre os métodos matemáticos mais utilizados em análises multicritério estão as 

abordagens booleana e fuzzy. Na lógica fuzzy, o raciocínio exato é interpretado como um 

processo de composição de relações nebulosas (GOMIDE, 1994). Para Lee (1990) a 

modelagem e o controle fuzzy são técnicas para se manusear informações qualitativas de uma 

maneira rigorosa.  

Segundo dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM, 

2019), o Município de Campina Verde está inserido no Território de Desenvolvimento 

Triângulo Norte (IBGE, 2017). A disposição irregular é utilizada por 20,4% da população 

urbana do território, sendo que 17,5% dispõe seus resíduos em lixões e 2,9% em aterro 

controlado.  

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo indicar áreas aptas à instalação 

de um aterro sanitário no Município de Campina Verde (MG) com o emprego de geotecnologias, 

tomando como base a lógica fuzzy como apoio à decisão. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de Estudo 

O município de Campina Verde está localizado a uma latitude de 19° 32’ 09’’ sul e a 

uma longitude de 49° 29’ 09’’ oeste, estando a uma altitude de 532 metros. A área da unidade 

territorial do município é de 3.650,749 Km², com uma população estimada pelo IBGE de 19.745 

pessoas no ano de 2019. A Figura 1 demonstra a posição geográfica do município em relação 

ao estado de Minas Gerais. 

 

Figura 1 – Localização do município de Campina Verde – MG (LOPES E SILVA, 2020) 

 

Materiais 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados os materiais: Software de 

geoprocessamento QGis; Dados espaciais de limites municipais, hidrografia – IEDE/2017; 

Dados espaciais de solos – EMBRAPA/2016; Dados espaciais de Geologia – CODEMGE/2017; 

Dados espaciais Trechos rodoviários DEER 2011 – IEDE. 

Métodos 

Existem diversas ferramentas que auxiliam na seleção de áreas para implantação de 

aterros sanitários, neste trabalho fez-se uso da lógica fuzzy juntamente com o Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), a partir do software QGis.  

A escolha dos critérios utilizados para o desenvolvimento deste estudo se deu por meio 

de pesquisa bibliográfica, sendo realizada a combinação dos critérios, a fim de que fossem 

selecionados os critérios ambientais e socioeconômicos que respeitassem a legislação ambiental 

vigente. Sendo assim criados mapas primários para cada critério através de base de dados 

espaciais. 
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Modelagem fuzzy 

A modelagem utilizando lógica fuzzy foi realizada em todas as variáveis avaliadas sendo 

que cada uma apresentará um peso de acordo com a legislação vigente. Foram aplicadas as 

funções matemáticas para cada uma delas. A equações (1) e (2) foram utilizadas para 

modelagem e propostas por Eastman (1999), sendo a equação (1) uma equação sigmoide 

crescente e a equação (2) uma sigmoide decrescente. 

 

μ1 =  cos2 (1 − (
x−a

b−a
)) ×

π

2
                se x > b, μ1 = 1                                           (1) 

μ2 =  cos2 (
x−c

d−c
) ×

π

2
                            se x < c, μ2 = 1                                            (2) 

 

Onde, μ1, é a própria função sigmoide crescente e μ2, é a função sigmoide decrescente. 

Os pontos de controle atribuídos para cada variável analisada são dados por a, b, c e d, 

apresentados na tabela 1. E x é o valor de entrada da função. Na Tabela 1 são elencados todos 

os critérios utilizados no presente trabalho e suas respectivas funções, assim como os pontos de 

controle adotados para cada função. 

 

Tabela 1– Parâmetros Fuzzy. (AUTORES ,2021) 

  
Pontos de Controle 

Critério Função a b c d 

Declividade Sigmoide decrescente   10 30 

Rede viária Sigmoide simétrica 0 1000 2000 3000 

Cursos D'água Sigmoide crescente 200 500 - - 

Mancha Urbana Sigmoide crescente 1500 2000 - - 

 

O critério declividade foi modelado por meio de uma função sigmoide decrescente pois 

a adequabilidade da área diminui com o aumento da declividade. Os pontos de controle foram 

10 e 30%, sendo de 1 a 10% o mais adequado possível, decrescendo até 30%, em que a 

adequabilidade é nula. Vale ressaltar ainda que a ABNT NBR 13.896 (1997) indica que entre 

0 e 1% a adequabilidade deve ser nula, visto que a área para implantação de um aterro sanitário 

deve possuir declividade entre 1 e 30%.  

O critério de rede viária, foi modelada utilizando uma função sigmoide simétrica. Em 

razão da falta de valores definidos por legislação, e a ABNT NBR 13.896 (1997) diz apenas 

que deve haver facilidade no acesso ao aterro sanitário. Para a distância de 0 metros foi atribuído 

um valor nulo, por ser a própria via. Para locais acima de 1000 metros de uma rede viária se 

atribuiu o máximo valor de adequabilidade em virtude da distância de um aterro possuir custos 

de implantação baixos não afetando os usuários da estrada. Esse valor máximo será constante 

até a distância de 2000 metros. Por fim, distâncias acima de 2000 metros diminui sua 

adequabilidade em função dos altos custos com transporte, e dessa forma o último ponto de 

controle adotado foi o de 3000 metros, que torna a adequabilidade nula.  
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Na modelagem da distância das áreas urbanizadas foi utilizada uma função sigmoide 

crescente com pontos de controle de 1500 e 2000 metros, respectivamente. Segundo a ABNT 

NBR 13.896 (1997), o aterro sanitário deve estar localizado a uma distância mínima de 1500 

metros de núcleos populacionais.  

Por fim, a distância dos cursos d’água foi modelada por meio de uma função sigmoide 

crescente, dado que a adequabilidade aumenta proporcionalmente à distância do corpo hídrico. 

De acordo com a ABNT NBR 13.896 (1997) a distância mínima deve ser de 200 metros. 

RESULTADOS 

Os aterros sanitários são importantes pois solucionam parte dos problemas causados 

pelo excesso de lixo gerado nas grandes cidades. E ainda tem a forma ambientalmente correta 

para tratar e disposição de resíduos.  

Intervir eficazmente através de um processo de auxílio à escolha de áreas para 

implantação de um aterro sanitário não significa apenas utilizar-se de dados corretos, mas, 

sobretudo, obter um modelo de raciocínio capaz de traduzi-los em informações capazes de 

subsidiar as decisões envolvidas neste processo (BORN, 2013).  

Após a estruturação e padronização dos mapas temáticos dos fatores utilizados para 

definição das áreas aptas para instalação de aterro sanitário, desenvolveu-se uma regra de 

decisão para alcançar os objetivos do estudo. Portanto, o geoprocessamento se caracteriza como 

um instrumento de redução da subjetividade no processo de decisão, no qual é possível atribuir 

pesos aos fatores considerados na análise. 

Assim, fez-se uso ferramenta Calculadora Raster do SIG QGIS ‘Madeira’ – versão 

3.4.12, que possibilita a aplicação da lógica fuzzy, gerando o mapa de aptidão para instalação 

de aterro sanitário (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Área de Aptidão para instalação de Aterro Sanitário 
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Analisando o mapa de aptidão para a instalação de aterros sanitários percebe-se que as 

áreas aptas se localizam em regiões de baixa fragilidade do solo, ou seja, em região de latossolos 

e com baixa declividade. As áreas de menor aptidão se concentram especificamente em regiões 

de maior fragilidade do solo, sendo as regiões de Gleissolos que são mais propensas a 

degradação. As áreas aptas para a instalação de aterro sanitário, obtidas a partir da avaliação 

por modelagem fuzzy são, portanto, apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Áreas Aptas à instalação de Aterro Sanitário no município de Campina Verde/MG. 

Aptidão Área Total (Km²) % 

Sem Aptidão 522,959 14,32 

Baixa  104,519 2,86 

Média 35,699 0,98 

Média Alta 2.554,363 69,97 

Alta 433,209 11,87 

Total 3.650,749 100,00 

 

Como pode-se observar na Tabela 3, a área de estudo apresenta aproximadamente 11,87% 

do seu território, 433,209 km², com características de alta aptidão para a instalação de aterro 

sanitário. As áreas com média aptidão correspondem a 0,98% da área de estudo, 35,699 km². 

A área com baixa aptidão representa 2,86% do território, 104,519 km². Já as áreas que 

apresentam restrições absolutas, representadas pelos recursos hídricos, estradas e manchas 

urbanas, compreendem uma porção de 14,32% do território, 522,959 km², não sendo indicadas 

para a instalação de aterros sanitários. 

CONCLUSÃO 

A avaliação de áreas para a localização de um aterro sanitário constitui-se num 

importante instrumento de planejamento ambiental, pois até mesmo um aterro sanitário que 

cumpra os critérios técnicos de engenharia, se instalado numa área desfavorável pode vir a 

causar prejuízos significativos ao meio ambiente e a sociedade. As técnicas de 

Geoprocessamento se mostraram ferramentas eficazes, rápidas e adequadas para a realização 

das análises propostas neste trabalho.  

O desenvolvimento deste trabalho, de acordo com a metodologia proposta, possibilitou 

o alcance dos objetivos estabelecidos. Contudo, é importante frisar que o estudo foi realizado 

de forma remota, sendo assim, seriam necessárias visitas as áreas aptas para identificação do 

uso do solo na região. 

A lógica fuzzy se mostra um método eficaz por ser baseada em palavras e não números, 

ou seja, os valores verdades são expressos linguisticamente. Esse método apresenta um melhor 

tratamento de imprecisões, pois certos parâmetros da legislação são subjetivos. O uso de 

variáveis linguísticas aproxima-se do pensamento humano, simplificando a solução de 

problemas. Porém, a precisão do sistema fuzzy está limitada a experiência do especialista na 

configuração dos parâmetros, que é determinada pelo conhecimento do processo. 
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Uso de VANTS no monitoramento ambiental 

Estudo de caso do Campus Glória 

Use of UAVS in environmental monitoring 

Case study of Campus Gloria 
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Resumo: A intensa exploração agrícola no Cerrado brasileiro propiciou o surgimento de diversos 

impactos ambientais negativos. Dentre estes processos destacam-se os erosivos, que são degradações 

no solo dependentes de fatores naturais e que ocorrem de forma mais acentuada quando associada a 

fatores antrópicos. O monitoramento ambiental é uma importante ferramenta para o controle de áreas 

degradadas e auxilia na adoção de medidas mitigadoras. A presente pesquisa tem como um estudo de 

caso uma voçoroca localizada no interior da Fazenda Experimental do campus Glória, situada no 

município de Uberlândia - MG. Objetivou-se realizar um monitoramento a partir de imagens aéreas com 

Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTS), para elaboração de um mapeamento da região erosiva. A 

partir das imagens aéreas gerou-se um ortomosaico e uma nuvem de pontos. Produziu-se mapas 

hidrológicos com o software Quantum GIS (QGIS) para se analisar a dinâmica de evolução do processo 

erosivo. Concluiu-se que a evolução da voçoroca é ocasionada pela influência de diversos fatores como 

as condições climáticas e o escoamento superficial. No entanto, concluiu-se ainda que a erosão por dutos 

é o principal fator causal do avanço da voçoroca analisada. 

Palavras-chave: Processo Erosivo, VANTS, Monitoramento Ambiental, Mapas hidrológicos.  

Abstract: The intense agricultural exploitation in the Brazilian Cerrado has led to the emergence of 

several negative environmental impacts. Among the impacts the erosives stand out, that are degraded 

are not dependent on natural factors and that occur more accentuated when associated with anthropic 

factors. Environmental monitoring is an important tool for the control of degraded areas and assists in 

the adoption of mitigation measures. The present research has as case study a gullet located inside the 

Experimental Farm of Glória campus, located in the city of Uberlândia-MG. The objective was to carry 

out a monitoring from aerial images with Unmanned Aerial Vehicles (UAVS), to elaborate a mapping 

of the erosive region. From the aerial images an orthomosaic and a cloud of points were generated. 

Hydrological maps were produced with Quantum GIS (QGIS) to analyze the dynamics of the evolution 

of the erosion process. It was concluded that the evolution of the gully is caused by the influence of 

several factors such as climatic conditions and runoff. However, it was also concluded that erosion by 

pipelines is the main causal factor in the advancement of the gullet. 

Keywords: Erosive process, UAVS, Environmental Monitoring, Point cloud, Hydrological maps. 
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INTRODUÇÃO 

A partir dos anos de 1960 e 1970, o Brasil começou a assumir um modelo capitalista de 

intensa produção industrial e rural, o que propiciou o surgimento de impactos ambientais 

negativos, como a redução da cobertura vegetal, o assoreamento dos canais fluviais, o 

rebaixamento do nível do lençol freático e a manifestação de processos erosivos (ALVES, 

2007). 

Segundo Carvalho et. al. (2006), os processos erosivos são degradações no solo 

dependentes de fatores externos, como a chuva e o escoamento superficial, e de fatores internos 

como a desagrabilidade e a erodibilidade do solo.  

As voçorocas são caracterizadas por apresentarem um canal principal com elevadas 

dimensões, pela presença de conexões com ramificações de canais menores, e também por 

poderem causar o afloramento do lençol freático na base do canal, o que acontece quando as 

águas subterrâneas alcançam a superfície do solo, ocasionando a exfiltração do lençol freático 

e até mesmo formando poças indicativas da presença do freático (ALVES, 2007). 

As bacias hidrográficas no conceito geográfico, são definidas como um divisor de água, 

retratado pela linha que liga os pontos de cotas mais altas, fazendo com que a água da chuva, 

quando atingir a superfície do solo, tenha sua orientação destinada na direção de outro córrego 

ou rio (VALENTE E GOMES, 2005). 

As características morfoclimáticas podem influenciar um aumento da erosão hídrica nos 

meses com maiores índices de chuvas pois o regime e a intensidade de chuva acarretam à erosão 

superficial e também subperficial ao mesmo tempo em que abastece o lençol freático (LEAL E 

RODRIGUES, 2008). Alves (2007), afirma que uma intensa alimentação do lençol freático 

provoca condições ideais para a exfiltração do lençol freático, pois no interior das camadas do 

solo, a ação da água em conjunto com a friabilidade dos sedimentos locais possibilita a 

formação de erosão diferencial, resultando em um duto que direciona a água para determinado 

local. 

O monitoramento de áreas degradadas pode ser feito a partir do levantamento 

aerofotogramétrico com drones. Nesta perspectiva,  a utilização de Veículos Aéreos Não 

Tripulados (VANTS), que constituem uma subcategoria de drones, pode ser considerada  uma 

boa opção para o monitoramento contínuo de uma área de interesse ambiental, pois o seu 

levantamento possui um baixo custo operacional e, ainda, permite a observação de alterações 

no uso e ocupação do solo (BRASIL, 2012). 

Conforme Archela e Théry (2008), os mapas temáticos são capazes de representarem 

fatos de natureza física, humana ou abstrata que estão distribuídos na superfície terrestre, e 

objetificam o fornecimento de informações de como acontece o evento geográfico em estudo. 

Neste contexto, objetiva-se nesta pesquisa realizar o monitoramento da voçoroca a partir 

de imagens aéreas com VANTS, e assim, realizar a elaboração de um mapeamento da região 

erosiva. 

METODOLOGIA 

A voçoroca em estudo está localizada no interior da Fazenda Experimental do Campus 

Glória da Universidade Federal de Uberlândia, no município de Uberlândia, Minas Gerais, e 

está inserida na microbacia do córrego do Glória, afluente do rio Uberabinha e subafluente do 

rio Araguari. 
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Primeiramente, para que se obtivesse uma maior precisão no processamento das 

imagens aéreas obtidas por meio de VANTS, foi necessário materializar quatro pontos de 

controle localizados próximo à área da voçoroca. Tal procedimento foi realizado com o auxílio 

de um receptor GNSS - Global Navigation Satellite System. 

Em seguida, foi feito o levantamento aéreo com o VANT Phantom4 Pro. Realizou-se 

um planejamento de voo por meio do software Drone Deploy. Para se agrupar e processar as 

imagens, utilizou-se o software Pix4D mapper. 

Ainda no software Pix4D, foi possível realizar a geração da nuvem de pontos e do 

ortomosaico. E para a geração dos mapas temáticos a partir da nuvem de pontos obtida utilizou-

se o software QGIS 3.10.5. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  Segundo Alves (2007) há indícios de que o processo erosivo do local em estudo teve 

início em meados do ano de 1980. Leal et al. (2008) afirmam que nessa época alguns dos canais 

da margem da voçoroca foram utilizados como aterro, e por esta razão o solo se tornou mais 

propício à degradação. No entanto, outras causas também levaram à evolução da dinâmica do 

processo erosivo, dentre os quais: o uso do solo para a pastagem; a construção de estradas; a 

prática da exploração de cascalho; e além disso, fatores naturais como a intensidade e o regime 

de chuva; a declividade e a forma da vertente (ALVES,2007). 

 Para se observar a evolução do processo erosivo ao decorrer dos anos, utilizou-se uma 

série temporal de imagens de satélite disponíveis  no banco de dados do software Google Earth 

Pro para o período de 2005 a 2020. 

Percebeu-se, com base na Figura 1, um aumento na profundidade e na largura da 

voçoroca e também uma maior presença de cobertura vegetal com o passar dos anos, uma vez 

que atualmente a área da voçoroca está sendo utilizada somente na pesquisa. 

Por meio da nuvem de pontos, obtida a partir do processamento das imagens aéreas, 

delimitou-se a Bacia de Contribuição (Figura 2) e gerou-se os mapas hidrológicos (Figura 3). 

O voçorocamento  observado no local analisado é prejudicial a microbacia  do Córrego 

do Glória,  pois a voçoroca está interligada a outros afluentes de ordens inferiores, e seus 

sedimentos podem gerar problemas a sua jusante, o assoreamento de canais e de reservatórios 

de hidrelétricas (ALVES, 2007). 

Percebeu-se na Figura 3 que a maior parte do fluxo de água na área da bacia de 

contribuição do Córrego do Glória se direciona majoritariamente ao canal principal da voçoroca. 

Devido as características morfoclimáticas da área apresentarem duas estações do ano 

bem definidas, notou-se um aumento da erosão hídrica nos meses com maiores índices de 

chuvas, pois o regime e a intensidade de chuva ocasionam à erosão superficial e também à 

subperficial (LEAL et al., 2008). No entanto, conforme dito por Silva (2006), tal fato não é um 

modelo padrão, pois o comprimento de rampa, a inclinação, o espaço temporal, o teor de 

umidade e a textura, são elementos que também interferem no processo de perda de solo. 

 



ANAIS DA III MOSTRA SEECIV 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Uberlândia-MG, 03 de maio de 2021 
 

15 
 

 

Figura 1: Análise temporal da voçoroca para os anos de 2005 a 2020 (Adaptado de GOOGLE EARTH 

PRO, 2020) 
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Figura 2: Mapa da Delimitação da Bacia de Contribuição 

 

Figura 3: Mapa de Escoamento 
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Segundo Alves (2007) a voçoroca está localizada em uma região de média para baixa 

vertente, sobre um contato de litologias mais permeáveis com outras menos permeáveis, e com 

uma extensa área de alimentação do lençol freático, o que faz com que existam condições ideais 

para que a água do lençol exude e mantenha o canal alimentado com água durante todo o ano, 

sendo abastecido constantemente no período chuvoso e durante a seca reduza o número de 

exudações.  

Sendo assim, o processo erosivo se forma principalmente onde há exfiltração do lençol 

freático de modo concentrado, pois no interior das camadas do solo, a ação da água em conjunto 

com a friabilidade dos sedimentos locais possibilita a formação de erosão diferencial, 

resultando em um duto que direciona a água para determinado local. Estes dutos expandem de 

dimensões com o passar dos anos e com a ação direta da erosão, e acabam resultando na retirada 

de boa parte do material da base do talude, fazendo com que haja a subsidência do terreno, e 

com isso, o aumento do processo erosivos (ALVES, 2007). 

CONCLUSÕES 

A partir dos produtos obtidos com o VANT e com a série temporal de imagens de 

satélite, se teve uma visualização muito próxima do real, possibilitando perceber que o processo 

erosivo se encontra em um elevado grau de desenvolvimento e que precisa de um 

monitoramento contínuo. 

O canal principal da voçoroca não possui uma extensa área de contribuição capaz de 

formar grandes escoamentos superficiais. E como a voçoroca está inserida em uma área de 

alimentação do lençol freático localizada à montante, a existência de exudações mantêm o canal 

alimentado com água praticamente durante todo o ano. Logo, devido a forma concentrada de 

exfiltração do lençol freático, conclui-se que a erosão por dutos é o principal fator causal do 

avanço da voçoroca. 
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A utilização da microscopia óptica na análise microestrutural de pastas de 
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pastes with air entrainment by additive 

 

Caroline Gomes dos Santos1 

Joseph Salem Barbar² 

 

Recebido: mar. 2021 | Aceito: abr. 2021 

Resumo: Aditivos são amplamente utilizados na construção civil e são parte essencial na produção de 

concretos e argamassas em pequena e grandes obras. São utilizados para alterar propriedades e 

características para melhorar desempenho e qualidade na execução de obras.  O incorporador de ar, em 

especial, é um aditivo que melhora propriedades mecânicas de concretos e argamassas, como fluidez e 

leveza, introduzindo pequenas bolhas de ar, esféricas e uniformemente distribuídas na pasta de cimento. 

A forma, dimensões, quantidades e distribuição dessas bolhas de ar na pasta de cimento é que 

determinarão as propriedades e características dos concretos e argamassas com ar incorporado. Uma 

técnica de observação microestrutural de fácil aplicação, é a microscopia óptica, que permite a obtenção 

de imagens ampliadas de amostras dessas pastas de cimento, permitindo a observação de detalhes não 

vistos a olho nu. Neste trabalho experimental foram estudadas três pastas de cimento sendo uma de 

controle, sem aditivo incorporador de ar, e duas adicionando-se ao controle dois aditivos incorporadores 

de ar distintos, em seus teores máximos recomendados pelos fabricantes. A obtenção das amostras para 

microscopia foi feita a partir de corpos de prova cilíndricos moldados e curados em imersão em água 

saturada com hidróxido de cálcio. A preparação das amostras foi feita por meio de lixamento das 

superfícies a serem analisadas, utilizando-se politriz metalográfica. Para as análises microestruturais das 

amostras foi utilizado microscópio óptico de luz visível. A partir dos resultados foi possível identificar, 

dimensionar e quantificar as bolhas de ar incorporadas nas pastas de cimento estudadas. 

Palavras-chave: microscopia óptica, concreto com ar incorporado, aditivo incorporador de ar, pasta de 

cimento com ar incorporado, características do concreto. 

Abstract: Additives are largely used in the construction industry and is an essential part in concretes 

and mortars production, in smalls or big constructions. They are used to change properties and 

characteristics to turn better performance and quality in the constructions. The air entraining additive, 

in special, is an additive that improves the concretes and mortars mechanicals properties, like fluidity 

and weightlessness, inserting small, spherical and evenly distributed air bubbles in the cement paste. 

The form, dimensions, quantity and distribution of these air bubbles in the cement paste is what 

determine the properties and the characteristics of the air entrained concretes and mortars. A 

microstructural analysis and observations technic is the optical microscopy, that allows the obtaining of 

expanded images of samples from these cement pastes, allowing the details observation not seen naked 

eye. In this experimental work, three cement pastes were studied; one is a control one, without any air 

entraining additive, and the two others with different air entraining additives, with the maximum 

contents recommended by theirs manufacturers. The production of the cement pastes was in a humidity 

and temperature-controlled ambience. The obtaining of the samples for the microscopy was made with 

cylindrical specimens, molded and cured in a water immersion saturated with calcium hydroxide. The 

samples preparation was made by sanding the analyzed surfaces, using metallographic polisher. For the 

microstructural analysis, a visible light optical microscope was used. From the results was possible 

identify, scale and quantify the air bubbles in the cement pastes. 

Keywords: optical microscopy, air-entrained concrete, air incorporating additive, air-entrained cement 

pastes, characteristics of concretes. 
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INTRODUÇÃO 

Alterações nas composições de concretos e argamassas são objetos de estudo constantes 

objetivando obtenção de propriedades especiais para esses produtos, amplamente utilizados na 

construção civil em todo o mundo (TUTIKIAN E DAL MOLIN, 2008). Dentre as propriedades 

mais desejáveis para concretos e argamassas, destaca-se a leveza, ou seja, baixa massa 

específica.  É desejável que concretos e argamassas possuam baixo peso específico, mas com 

características adequadas e suficientes às suas diversas e específicas aplicações. Adições e 

aditivos surgem, portanto, para preservar e melhorar propriedades como resistência, 

durabilidade, permeabilidade, porosidade e trabalhabilidade, dentre outras.  Inicialmente a 

utilização do aditivo incorporador de ar, em especial, foi para minimizar os efeitos dos ciclos 

de gelo-degelo em concretos. Consequentemente, seu uso proporcionou ao concreto aumento 

da trabalhabilidade, redução de esforços na estrutura, redução da exsudação e melhorias nos 

desempenhos térmico e acústico. A incorporação de ar está diretamente relacionada à 

durabilidade de concretos e argamassas, por promover aumento da porosidade (NEVILLE, 

2016).  

Contudo, há uma redução na resistência e por isso raramente misturas podem ser 

utilizadas para fins estruturais. Para utilização estrutural deveriam atingir resistência mínima 

de 20 MPa segundo a ABNT NBR 8953:2015 – Concreto para fins estruturais. Na maioria das 

vezes, as misturas não atingem esse valor, mas houveram exceções (ALVES et al., 2018), onde 

ensaios realizados aos 28 dias, mostraram que todos os traços tiveram massa específica no 

estado endurecido abaixo de 2000 kg/m3 m³ e resistência à compressão acima de 20 MPa, que 

possui todas as vantagens de uma mistura leve e também a resistência adequada para uso 

estrutural. O conhecimento da estrutura porosa de concretos e argamassas com ar incorporado 

por meio de aditivos permite avaliar o comportamento do material e determinar os benefícios 

e/ou alterações ocasionadas pelos aditivos (OLIVEIRA, PERUZZI E BARBAR, 2019). Uma 

técnica de análise microestrutural de baixo custo e de grande facilidade de utilização, é a 

microscopia óptica. Também conhecida como microscopia de luz, pois a fonte luminosa do 

microscópio óptico é a luz branca, que permite níveis de resolução de até 0,2 nanômetros, a 

microscopia óptica já foi utilizada como para obtenção de imagens microestruturais de pastas 

de cimento (BARBAR, PERUZZI E ROSSIGNOLO, 2014). 

Neste trabalho foram analisadas três pastas de cimento, sendo duas com aditivos 

incorporadores de ar. A análise microscópica foi feita em amostras endurecidas das pastas, 

utilizando-se microscopia óptica para obtenção das imagens superficiais dessas amostras. A 

partir das imagens foi possível identificar, quantificar e dimensionar as bolhas de ar presentes 

nas amostras das pastas e realizar uma análise descritiva dos resultados. 

MATERIAIS E PROCEDIMENTOS 

As pastas de cimento utilizadas neste trabalho foram produzidas em sala climatizada 

com condições de temperatura e umidade controlados, localizada no Laboratório de Materiais 

de Construção Civil da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia.  

Com relação água/cimento de 0,50 foi produzida a pasta de cimento controle, sem 

adição de aditivo incorporador de ar, denominada CV. A partir desta foram produzidas as pastas 

de cimento com ar incorporado MA e GT adicionando-se teores de 1% de aditivos 

incorporadores de ar (MA e GT) sobre a massa de cimento e relação água/cimento 0,49. Não 

foram consideradas as porções sólidas dos aditivos. A mistura dos materiais foi feita em 

argamassadeira planetária de capacidade 5 litros, seguindo os procedimentos descritos na 
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norma técnica ABNT NBR 16606:2018. Na tabela 1 são mostradas as quantidades (massas) 

dos materiais utilizados na produção das pastas de cimento CV, MA e GT. 

 

Tabela 1 – Quantidade de materiais utilizados na produção das pastas de cimento 

Pasta/Traço 
Materiais 

Aditivo (g) Cimento (g) Água (g) 

CV 0 2000 1000 

MA 20 2000 980 

GT 20 2000 980 

 

Logo após a produção das pastas, foram realizados os ensaios para a determinação das 

massas específicas no estado fresco segundo prescrições da norma técnica ABNT NM 43:2003. 

Em uma bancada foi colocado um recipiente plástico de massa e volume conhecidos.  As pastas 

foram devidamente colocadas dentro do recipiente e após o total preenchimento. Em seguida à 

determinação das massas específicas das pastas no estado fresco, foram moldados corpos de 

prova para, no estado endurecido, serem extraídas amostras para realização das análises 

microestruturais das pastas utilizando a microscopia óptica. Foram moldados três corpos de 

prova cilíndricos de dimensões 5,0 cm de diâmetro x 10,0 cm de altura para cada traço de pasta 

produzido. Os moldes metálicos, previamente lubrificados internamente com óleo mineral, 

foram preenchidos com as pastas. Os corpos de prova foram desmoldados no dia seguinte à 

moldagem e colocados em imersão em água saturada com hidróxido de cálcio para cura por 28 

dias. Após esse período, foram retirados e mantidos em temperatura ambiente por 

aproximadamente 30 dias. 

A extração de amostras para análise microestrutural das pastas, foi feita utilizando-se 

uma máquina de corte serra mármore. Foi extraída uma amostra de cada corpo de prova 

cilíndrico moldado, cortando-o diametralmente obtendo-se amostras cilíndricas de 5 cm de 

diâmetro e 2,5 cm de altura. A preparação das amostras consistiu em lixamento de uma das 

superfícies circulares da amostra por meio de uma lixadeira/politriz metalográfica. Foram 

utilizadas lixas de granulometria de 80 a 2500 mesh (número de grãos por polegada). Após o 

lixamento, as amostras foram colocadas em cuba ultrassônica com água filtrada para limpeza 

dos poros por cerca de 2 minutos e posteriormente mantidas em temperatura ambiente para 

secagem por 7 dias.  As Figuras 1 e 2 ilustram o processo de obtenção das amostras a partir dos 

corpos de prova moldados. 

 

 

Figura 1 – Obtenção das amostras para análise microestrutural 
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Figura 2 – Obtenção das imagens das amostras para análise microestrutural (esc. 1:4000) 

 

Para a captura das imagens para análise microestrutural das pastas, foi utilizado um 

microscópio digital com visor LCD e capacidade de ampliação de 1200X. Foram obtidas 20 

imagens, ou seja, observações em 20 regiões (2mm x 4mm) distintas nas superfícies de análise, 

de cada tipo de pasta, aleatoriamente nas três amostras extraídas e preparadas (Figura 2). Foram 

obtidas na totalidade 60 micrografias, sendo 20 para cada tipo de argamassa produzida. A 

análise da microestrutura das amostras das pastas, devido limitações de recursos, foi feita 

utilizando-se o software de desenho assistido por computador AutoCAD. As imagens obtidas 

no microscópio foram inseridas na área de desenho do software e feitas observações das bolhas 

de ar existentes nas superfícies das amostras analisadas, com marcações e dimensionamento 

dessas bolhas. A partir de uma marcação de 2mm feita na superfície de análise em cada amostra 

possibilitou o dimensionamento exato das bolhas de ar. Na Figura 3 são mostrados os 

procedimentos de identificação e marcação das bolhas de ar observadas nas imagens. 

  

  

Figura 3 – Identificação e dimensionamento das bolhas de ar (esc. 1:4000) 

 

As bolhas de ar foram dimensionadas e quantificadas para cada tipo de pasta de cimento 

estudada e os dados compilados em planilha do software Excel, permitindo avaliar e comparar 

a incorporação de ar promovida pelos aditivos utilizados, bem como, verificar a possibilidade 

e eficiência da técnica de microscopia óptica em análises microestruturais de pastas cimentícias 

e consequentemente de argamassas e concretos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos nos ensaios para determinação das massas específicas das pastas 

de cimento no estado fresco são mostrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resultados obtidos nos ensaios de massa específica – estado fresco 

Pasta/Traço Massa específica (g/cm3) 

CV 2,125 

MA 1,687 

GT 1,695 

 

Os aditivos incorporadores de ar MA e GT promoveram, como esperado, diminuição da 

massa específica das pastas no estado fresco. Observou-se ainda que os dois aditivos 

proporcionaram praticamente o mesmo percentual de redução da massa específica das pastas 

em que foram utilizados em relação à massa específica da pasta sem aditivo incorporador de ar 

(CV), redução em torno de 20%.  Na análise microscópica das pastas foram observadas as 

bolhas de ar incorporadas (vazios de formas circulares). Na pasta controle (CV) foram também 

identificados, quantificados e dimensionados vazios de formas circulares, provavelmente 

bolhas ar aprisionado durante o processo de adensamento das pastas. Nas imagens das pastas 

com ar incorporado (MA e GT) foi possível visualizar grandes quantidades de vazios de formas 

circulares, certamente bolhas de ar incorporado pelos aditivos. Coalescências de bolhas de ar 

também foram observadas, corroborando resultados de estudos de Barbar (2016), porém em 

pequenas quantidades. Na Figura 4 são mostradas as imagens capturadas pelo microscópio 

óptico, com destaque para coalescência de bolhas de ar.  

 

     

Figura 4 – Coalescência de bolhas de ar (sem esc.) 

 

Quanto às quantidades e dimensões das bolhas de ar observadas na pasta de cimento 

controle (CV sem aditivo incorporador de ar), observou-se maior incidência de bolhas de 

diâmetros acima de 300µm, em torno de 53,7% do total de vazios de forma esférica observados. 

Nas pastas com ar incorporado (MA e GT) observou-se maior incidência de bolhas de diâmetros 

entre 100 e 300µm para os dois aditivos utilizados. Nas pastas com aditivo MA, a quantidade 

total de bolhas de ar presentes foi 773% superior à quantidade de bolhas na pasta controle e nas 

pastas com aditivo GT, a quantidade total de bolhas de ar foi 670% superior à quantidade de 



ANAIS DA III MOSTRA SEECIV 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Uberlândia-MG, 03 de maio de 2021 
 

24 
 

bolhas observadas na pasta controle (Tabela 3). Ressalta-se que as áreas totais de observação 

das superfícies das pastas foram as mesmas (20 x 2000µm x 4000µm).  

 

Tabela 3 – Quantidades e dimensões das bolhas de ar 

PASTA/TRAÇO 
DIÂMETRO DAS BOLHAS (µM) 

0-100 100-200 200-300 >300 Total 

CV 2 9 8 22 41 

MA 41 196 60 20 317 

GT 20 198 53 4 275 

 

A quantidade total de bolhas nas pastas MA foi 15,3% maior que a quantidade de bolhas 

na pasta GT, mostrando maior eficiência na incorporação de ar do aditivo M. Nas imagens 

observadas foi possível visualizar grandes quantidades de vazios de formas circulares, 

certamente bolhas de ar incorporado pelos aditivos, com dimensões entre 50µm e 500µm de 

diâmetros, e ainda coalescências de bolhas de ar, corroborando resultados de estudos de Barbar 

(2016).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da microscopia óptica foi possível observar nitidamente os vazios/bolhas de 

ar existentes nas pastas de cimento com ar incorporado, demonstrando-se técnica eficaz de 

análise microestrutural. Apesar de possibilitar análise superficial apenas, foi possível ser 

utilizada para estimar o percentual de vazios/bolhas de ar presentes nas pastas de cimento com 

ar incorporado estudadas.  Os resultados obtidos e análises realizadas corroboram àqueles 

presentes na bibliografia sobre o assunto, inclusive deixa visualmente expresso a magnitude 

dos vazios, que viabilizam, por exemplo, grande perca na resistência a compressão axial. 

Também foi observado que a técnica de microscopia óptica é forma eficiente para obtenção de 

micrografias/imagens para análise microestrutural de pastas, argamassas e concretos, 

permitindo visualização na ordem de micrômetros. Todos os resultados obtidos e apresentados 

estão condizentes com demais estudos publicados sobre o tema. 
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Análise Numérica de Estruturas de Edifícios com Ligações Viga-Pilar 

Semirrígidas   
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Connections  
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Resumo: Ligações entre viga e pilar são comumente consideradas perfeitamente rígidas ou rotuladas 

devido à simplificação do cálculo estrutural. Para obter uma análise estrutural mais fiel ao 

comportamento real da estrutura é necessário considerar a deformabilidade das ligações viga-pilar nos 

modelos estruturais de edifícios. Os estudos de deformabilidade têm como foco as ligações que 

transmitem momentos fletores e contribuem para a estabilidade global das estruturas reticuladas do 

edifício. Neste trabalho foi desenvolvido um exemplo de edifício de quatro andares de concreto pré-

moldado com ligações viga-pilar semirrígidas, com a finalidade de obter a rigidez rotacional das ligações 

e estudar sua influência na distribuição de tensões da estrutura e na deformabilidade das ligações. Os 

modelos utilizados para o comparativo dos resultados de rigidez rotacional e deformabilidade foram: 

ABNT NBR 9062: 2017, Ferreira, El Debs e Elliott (2003), Ferreira, Elliott e Hasan (2010), Alva e El 

Debs (2013) combinado com Tsutake (2019). Segundo resultados, o modelo analítico que apresentou 

resultados mais conservadores foi o de Ferreira, El Debs e Elliott (2003) e a combinação do modelo de 

Alva e El Debs (2013) com Tsutake (2019) foi o que se aproximou dos resultados da ABNT NBR 9062: 

2017. 

Palavras-chave: Ligações viga-pilar, Ligações Semirrígidas, Análise Estrutural, Deformabilidade das 

Ligações. 

Abstract: Connections between beam and column are commonly considered to be fully rigid or pinned 

due to the simplification of the structural calculation. To obtain a structural analysis more faithful to the 

real behavior of the structure, it is necessary to consider the deformability of the beam-column 

connections in the structural models of buildings. The deformability studies focus on the connections 

that transmit bending moments and contribute to the overall stability of the building framed structures. 

In this study, an example of a four-storey precast concrete building with semi-rigid beam-column 

connections was developed in order to obtain the rotational rigidity of the connections and study their 

influence on the stress distribution of the structure and the deformability of the connections. The models 

used to compare the results of rotational stiffness and deformability were: ABNT NBR 9062: 2017, 

Ferreira, El Debs and Elliott (2003), Ferreira, Elliott and Hasan (2010), Alva and El Debs (2013) 

combined with Tsutake (2019). According to results, the analytical model that showed the most 

conservative results was that of Ferreira, El Debs and Elliott (2003) and the combination of the model 

of Alva and El Debs (2013) with Tsutake (2019) was the one that came closest to the results of the 

ABNT NBR 9062: 2017. 

Keywords: Beam-Column Connections, Semi-rigid Conections, Structural Analysis, Connections 

Deformability. 
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INTRODUÇÃO 

As ligações entre elementos estruturais são comumente classificadas como 

perfeitamente rotuladas ou perfeitamente engastadas. Estudos mostram que o comportamento 

real das ligações corresponde a um estado intermediário chamado de ligação semirrígida. As 

ligações semirrígidas são as que transmitem momentos fletores entre os elementos.  

O conhecimento do comportamento intermediário das ligações permite a realização de 

uma análise estrutural mais próxima do comportamento real da estrutura, garantindo um 

dimensionamento mais seguro e econômico, evitando um projeto com deslocamentos menores 

que os reais, como é o caso das ligações perfeitamente rígidas, e a superestimação dos 

momentos fletores, resultando em uma viga robusta, como acontece devido à consideração de 

ligações perfeitamente rotuladas. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Segundo El Debs (2000 apud MIOTTO, 2002), a deformabilidade de uma ligação é 

definida como a relação do deslocamento relativo entre os elementos estruturais conectados 

com o esforço solicitante que causou o deslocamento. A deformabilidade está associada à 

rotação relativa da vida em relação ao nó indeformado. A rigidez da ligação ao momento fletor 

é dada pela razão do momento atuante na ligação com a rotação da ligação.  

O comportamento de uma ligação pode ser representado pela sua curva momento-

rotação. Curvas que se aproximam do eixo das ordenadas (momento fletor) apresentam 

comportamento mais próximo do rígido e a sua capacidade rotacional é reduzida. Curvas que 

se aproximam do eixo das abscissas (rotação relativa) estão próximas da idealização de ligação 

rotulada. 

As ligações viga-pilar em concreto pré-moldado podem ser classificadas segundo 

ABNT NBR 9062:2017 a partir do seu fator de restrição a rotação (αR). Ligações com αR igual 

a 1 são perfeitamente rígidas (restrição total ao giro relativo) e ligações com αR igual a 0 são 

consideradas como articulação perfeita (restrição nula ao giro relativo). Na Equação 1, (EI)sec 

é a rigidez secante da viga considerada na análise estrutural, Rsec é a rigidez ao momento fletor 

da ligação viga-pilar e Lef é o vão efetivo entre os centros de giros nos apoios da viga.  

 

αR =
1

1+
3(EI)sec
RsecLef

                                                                                                            (1) 

 

A importância do estudo da estabilidade global da estrutura de concreto pré-moldado 

está relacionada com a existência das ligações viga-pilar deformáveis, que geram modificações 

nos esforços e deslocamentos das ligações. Com esta consideração tem-se melhores resultados 

das transferências de esforços e dos deslocamentos de primeira ordem da estrutura pré-moldada  

Para a análise dos efeitos de segunda ordem da estrutura foi utilizado o coeficiente γz 

proposto pela ABNT NBR 9062: 2017. O coeficiente γz é determinado a partir dos resultados 

dos deslocamentos de primeira ordem, considerando os efeitos das ligações semirrígidas na 

estrutura pré-moldada. O cálculo de γzé feito a partir da Equação 2. Na equação, ∆Mtot,d é a 

soma dos produtos de todas as forças verticais atuantes pelos deslocamentos horizontais dos 

respectivos pontos de aplicação na análise de primeira ordem e M1,tot,d é a soma do momento 

de todas as forças horizontais da combinação considerada, em relação à base da estrutura. 
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γz =
1

1−
∆Mtot,d
M1,tot,d

                                                                                                            (2) 

 

Para a rigidez secante Alva e El Debs (2013) referem-se a ligações viga-pilar de 

extremidade. Para as ligações viga-pilar interno foram utilizados os modelos Alva e El Debs 

(2013) e Tsutake (2019). Na Tabela 1 são apresentados a rigidez secante dos modelos estudados: 

Es é o módulo de elasticidade do aço, As é a armadura de continuidade negativa e d é a altura 

útil da seção resistente na ligação negativa, ∅ é o diâmetro da armadura. 

 

Tabela 1 – Rigidez Secante para os modelos analíticos estudados (AUTORES, 2021) 

MODELOS ANALÍTICO 𝐑𝐬𝐞𝐜 (kN.m/rad) 

ABNT NBR 9062:2017 Rsec = k.
As. Es. d²

Led
 

Ferreira, El Debs e Elliott (2003) K∅s = [
le

0,9Es As d²
+

lp

ECSIII
]

−1

 

Ferreira, Elliot e Hasan (2010) 
Rsec =  

EsAs (d −
xcr
3 ) ²

(
3∅fy

16√fc

+ 4∅ + Lc/2)

 

Alva e El Debs (2013)  Rsec = [
0,5. (Lp + sR)

EcsIII
+

∅. fy

8. Es. τby. (d − x). As. z
]

−1

 

 

No modelo da ABNT NBR 9062: 2017, k é um coeficiente de ajustamento da rigidez 

secante relacionado à tipologia da ligação, Led é o comprimento efetivo de deformação por 

alongamento da armadura de continuidade. No modelo analítico de Ferreira, El Debs e Elliott 

(2003), le é o comprimento de embutimento das barras dentro do pilar, lp é o comprimento da 

região da ligação, fy  a tensão de escoamento das barras de continuidade, Ecs  o módulo de 

elasticidade secante do concreto ( Ecs = 0,85. Eci ) e III  é o momento de inércia da seção 

homogeneizada fissurada do Estádio II. 

No cálculo da rigidez secante do modelo analítico de Ferreira, Elliott e Hasan (2010), fc 

é a resistência à compressão do aço, fy é a tensão de escoamento do aço, xcr a profundidade da 

linha neutra no Estádio II. No modelo Alva e El Debs (2013), Lp é aproximadamente a altura 

da viga, sR é o espaçamento entre fissuras na região da ligação, τby é a tensão de aderência na 

fase elástica e 𝑧 é a distância entre as resultantes da tração e compressão na seção da viga.  

EXEMPLO NUMÉRICO 

O exemplo numérico apresentado é uma adaptação da análise de estrutura pré-moldada 

com ligações semirrígidas para múltiplos pavimentos de Ferreira e El Debs (2003). O edifício 

é composto por quatro andares formados por pórticos pré-moldados. As vigas e pilares têm 

geometria retangular, sendo a viga de dimensões 50cm x 50cm e os pilares 30cm x 70cm. O 

concreto utilizado é C40, o aço CA50 e Eci 35 MPa. 
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Na análise estrutural foram consideradas duas etapas construtivas com diferentes 

carregamentos. A Etapa 1 consiste no posicionamento das vigas e lajes sem realizar a 

concretagem com armadura de continuidade. As ligações viga-pilar são do tipo rotuladas nessa 

etapa e atuam apenas cargas permanentes no pórtico. Na Etapa 2 acontece a solidarização da 

ligação viga-pilar e são consideradas a sobrecarga e ações horizontais do vento. O 

comportamento das ligações é semirrígido nessa etapa (Figura 1).  

 

Figura 1 – Etapas Construtivas – Etapa 1 e Etapa 2, respectivamente (AUTORES, 2021) 

Admitiu-se tipologia 1 para ligações viga-pilar internas e tipologia 3 para ligações viga-

pilar de extremidade, segundo ABNT NBR 9062: 2017. O esquema de apoio das vigas e 

comprimento do consolo Led é 19cm. A distância da face do pilar até o centro de rotação do 

consolo La é 9,5cm e o comprimento efetivo entre centros de giros nos apoios Led é 581cm. 

A armadura de continuidade (negativa) adotada no exemplo é composta por 2 barras de 

25mm. 

RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL 

 Para a análise estrutural, empregou-se o programa PP_RS, o qual foi desenvolvido em 

linguagem FORTRAN pelo orientador dessa pesquisa. O programa emprega as técnicas 

clássicas da análise matricial de estrutura e, para a consideração da deformabilidade das 

ligações, usa o fator de restrição para corrigir a matriz de rigidez dos elementos, conforme 

descrito na bibliografia especializada sobre o tema. Os dados de entrada do programa de 

resolução de pórticos planos com ligações semirrígidas ao momento fletor são os números de 

nós e barras, coordenadas x e y dos nós, momento de inércia das vigas e pilares, módulo de 

elasticidade do concreto, fator de restrição no nó inicial e no nó final. É necessário especificar 

os nós restritos, número de carregamentos, quais são os nós e barras carregadas, assim como o 

valor e o tipo do carregamento.  

A partir do primeiro processamento da estrutura foram extraídos os deslocamentos 

horizontais dos pavimentos δhi para as combinações 1 e 2 para a análise de primeira ordem. A 

partir desses resultados, calculou-se o coeficiente γz para a avaliação e estimativa dos efeitos 
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globais de segunda ordem da estrutura. A combinação utilizada na análise estrutural foi a 

Combinação 1 por apresentar o resultado crítico. Os dados de rigidez secante das ligações de 

extremidade e internas e os fatores de restrição obtidos estão explicitados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Rigidez secante (kN.m/rad) e fatores de restrição à rotação obtidas nos modelos analíticos 

estudados (AUTORES, 2021)  

Modelo Analítico 
𝐑𝐬𝐞𝐜 

Extremidade 
𝐑𝐬𝐞𝐜 Interno 

𝛂𝐑 

Extremidade 

𝛂𝐑 

Interno 

ABNT NBR 9062: 2017 78730 93570 0,504 0,547 

Ferreira, El Debs e Elliott (2003) 53490 62120 0,393 0,430 

Ferreira, Elliott e Hasan (2010) 136740 136740 0,624 0,624 

Alva e El Debs (2013) 94870 - 0,550 - 

Tsutake (2019) - 123660 - 0,615 

 

Na Tabela 3 apresentam-se os valores dos deslocamentos horizontais em cada 

pavimento (δhi) referentes à Combinação 1, segundo os modelos analíticos analisados para 

simular a deformabilidade das ligações viga-pilar.  

 

Tabela 3 – Deslocamentos Horizontais dos pavimentos e coeficiente 𝛾𝑧 obtidos a partir dos modelos 

analíticos – Combinação 1 (AUTORES, 2021) 

Modelo Analítico Pavimento δhi (mm) 𝛄𝐳 

ABNT NBR 9062: 2017 

1 2,14471 

1,0500 
2 5,32577 

3 7,79844 

4 9,32919 

Ferreira, El Debs e Elliott (2003) 

1 2,86544 

1,0648 
2 7,33766 

3 10,95443 

4 13,26147 

Ferreira, Elliott e Hasan (2010) 

1 2,10357 

1,0432 
2 5,10319 

3 7,3801 

4 8,76417 

Alva e El Debs (2013) / Tsutake (2019) 

1 2,18928 

1,0457 
2 5,34766 

3 7,76568 

4 9,23997 

 

Utilizou-se o coeficiente γz para a estimativa dos deslocamentos e momentos fletores 

em todos os modelos estudados na consideração dos efeitos globais de segunda ordem. 
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CONCLUSÃO 

Segundo resultados do exemplo numérico, o modelo analítico que apresentou resultados 

mais conservadores foi o método de Ferreira, El Debs e Elliott (2003). A diminuição da rigidez 

secante nas ligações em relação à ABNT NBR 9062: 2017 (32,06% na ligação de extremidade 

e 33,61% na ligação interna) resultou na diminuição do fator de restrição à rotação de 22,02% 

para ligações de extremidade e 21,39% para ligações internas. 

Apesar de o fator de restrição acompanhar o aumento e a diminuição da rigidez secante, 

as variações de resultados não são proporcionais.  

Os resultados de deslocamentos horizontais (δhi) em cada pavimento foram maiores 

para os modelos que apresentaram menores valores de rigidez secante de ligações. O modelo 

de Ferreira, El Debs e Elliott (2003) apresentou maiores deslocamentos horizontais, sendo o 

pavimento 4 o com maior valor de deslocamento 

A rigidez secante da ligação viga-pilar de extremidade obtida pelo modelo de Alva e El 

Debs (2013) foi 20,50% maior que a obtida pela ABNT NBR 9062: 2017, enquanto a rigidez 

secante da ligação viga-pilar interno obtida por Tsutake (2019) apresentou valor 12,43% maior 

em relação à ABNT 9062: 2017.  
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Reconstituição do traço de argamassas 

Estudo de caso baseado no método do IPT para concreto 
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Resumo: Este trabalho trata do processo de recomposição de traço de concreto desenvolvido pelo 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), em uma adaptação para uso com argamassas. Conhecer o 

traço que foi utilizado em uma argamassa é importante, por exemplo, na investigação e tratamento de 

patologias de revestimentos ou em obras de restauração de edificações antigas. O método químico 

começa separando aglomerantes e agregados por meio de ataque ácido e, em seguida, aborda a 

determinação das porcentagens de cimento e cal em uma argamassa, baseada nas quantidades de seus 

compostos principais: sílica e óxido de cálcio. Foi analisado um estudo de caso, no qual determinou-se 

a relação aglomerantes/agregados em uma argamassa de revestimento de uma construção da década de 

1980, com retirada de duas amostras em regiões diferentes de uma mesma parede externa. As amostras 

foram devidamente preparadas: retirou-se resíduos, foi feita a trituração e divisão em porções de 5 g e 

25 g. Na sequência, houve secagem em estufa, seguida da adição de ácido clorídrico, que dissolveu os 

aglomerantes e gerou um resíduo insolúvel, composto pelos agregados. Passou-se então, à lavagem do 

precipitado em carbonato de sódio, filtração, calcinação do material retido e verificação da massa. Por 

fim, foi constatado o uso de argamassas com diferentes traços na mesma parede, além da boa 

aplicabilidade do método e a convergência de resultados quando a massa da amostra varia. 

Palavras-chave: argamassa, concreto, agregados, aglomerantes, traço. 

Abstract: This work deals with the process of recomposition of concrete trace developed by the Institute 

of Technological Research (IPT), in an adaptation for use with mortars. Knowing the trace that was used 

in a mortar is important, for example, in the investigation and treatment of pathologies of coatings or in 

restoration works of old buildings.  The chemical method begins by seagging binders and aggregates by 

means of acid attack and then approaches the determination of cement and lime percentages in a mortar, 

based on the amounts of its main compounds: silica and calcium oxide. A case study was analyzed, in 

which the agglomeration/aggregate ratio was determined in a coating mortar of a construction of the 

1980s, with the removal of two samples in different regions of the same external wall. The samples were 

properly prepared: residues were removed, grinding and dividing into 5 g and 25 g. Then, there was 

drying in an oven, followed by the addition of hydrochloric acid, which dissolved the binders and 

generated an insoluble residue, composed of aggregates. The precipitate was then washed in sodium 

carbonate, filtration, calcination of the retained material and mass verification. Finally, it was observed 

the use of mortars with different traces on the same wall, in addition to the good applicability of the 

method and the convergence of results when the sample mass varies. 

Keywords: mortar, concrete, aggregates, binders, trace. 
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INTRODUÇÃO 

A investigação de uma argamassa está ligada ao entendimento das propriedades do 

material, de modo que possam ser entendidos diversos dos seus aspectos e discutidas as 

possíveis causas e soluções para problemas encontrados em revestimentos. Conhecendo-se a 

composição de uma argamassa, é possível avaliar a durabilidade, fazer um melhor controle de 

qualidade e estudar causas de patologias comuns nas edificações (QUARCIONI, et al., 1998). 

O conhecimento da microestrutura permite elencar as propriedades das argamassas e 

assim prever com mais precisão a durabilidade. É comum utilizar a porosimetria por intrusão 

de mercúrio e a microscopia eletrônica de varredura em estudos investigativos mais completos 

desse tipo de material (CARASEK, 1996, apud QUARCIONI et al., 1998). 

A análise química, não é indicada quando se trata de descrever a microestrutura de uma 

argamassa. Basicamente, ela é empregada na determinação da proporção dos componentes de 

uma amostra. São previstos métodos analíticos classificados como macros, que visam à 

quantificação de aglomerantes e agradados presentes em certa mistura (BASSET et al., 1981, 

apud QUARCIONI et al., 1998). 

Os métodos empregados em uma análise química são clássicos, comprovados 

experimentalmente. Os mais usados são os métodos gravimétricos e titulométricos. 

(QUARCIONI, et al., 1998).  

Por método gravimétrico, entende-se do processo de separação de componentes de uma 

mistura (por reação química, destilação, entre outros) e posterior aferição das massas de cada 

um (INFOESCOLA, 2016). 

Já na análise titulométrica, por meio da equação de uma reação química, determina-se 

as proporções estequiométricas entre os reagentes. Um deles (digamos, o A) está na composição 

alvo de investigação. O outro (B) é adicionado paulatinamente, até que a reação termine. Assim, 

sabendo-se o quanto de B foi adicionado, determina-se a quantidade da substância A que estava 

presente na amostra em questão. O término da reação é constatado por meio do uso de 

indicadores como a fenolftaleína, que alteram a cor da solução titulada à medida que a reação 

se processa (INFOESCOLA, 2016). 

Internacionalmente, existe a norma britânica BS 4551: 1998 – Methods of tasting 

mortars, screeds and plasters – Chemical analysis and aggregate grading. Essa metodologia 

prescreve determinações dos percentuais de umidade, de cal livre e de óxido de cálcio total, 

estes dois últimos, utilizados para calcular o teor de cal presente na argamassa. Porém, segundo 

estudos de Motta et al. (2002), essa metodologia foi considerada um procedimento com 

resultados de alta variabilidade, provavalmente, devido à quantidade da amostra ser muito 

pequena, pouco representativa (VALDAMERI, 2005). 

Neste trabalho será apresentado um estudo de caso de ensaio de argamassas de 

revestimento baseado no método do IPT para concretos. Serão mostrados e discutidos os 

resultados do ensaio e analisados os aspectos relacionados ao uso universal da metodologia em 

argamassas e cimentos com diferentes composições. 

O MÉTODO DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS – IPT 

Uma caracterização de argamassas deve começar com inspeção tátil visual do 

revetimento, que norteia desde a seleção dos locais e procedimentos de amostragem, até a 

interpretação dos resultados obtidos. Outro ponto relevante é o conjunto de dados históricos da 

edificação, que permite um entendimento mais claro acerca dos resultados obtidos 

(NASCIMENTO, et al., 2009) 
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O método foi desenvolvido originalmente para reconstituição de traços de concreto, mas 

é possível aplicar os mesmos princípios para o caso de argamassas, com adaptações. 

Essencialmente, argamassas dão origem a duas fases, uma solúvel e outra insolúvel, ao 

sofrerem ataque por ácido clorídrico. O aglomerante é dissolvido na reação química e se separa 

totalmente dos agregados (QUARCIONI, et al., 1998). Ainda de acordo com Quarcioni et al. 

(1998), mais especificamente, são observadas três fases: 

− fase volátil: por meio de secagem (a 100° C) e calcinação (a até 1000° C), é 

possível retirar da amostra toda a água e anidrido carbônico dos carbonatos; 

− fase insolúvel: o agregado é separado das demais fases, gravimetricamente; 

− fase solúvel: são os aglomerantes, mas na forma de íons solubilizados, após 

ataque ácido. 

Sílica, alumina e óxido de cálcio são os principais componente do cimento. Desses, a 

alumina representa um teor relativamente pequeno, de cerca de 4% a 6%; sílica, de 20% a 22% 

e óxido de cálcio, de 62% a 66%. Assim, a reconstituição de traços passa pela determinação 

dos teores desses elementos. A alumina não é tão frequentemente utilizada nesse procedimento. 

Já a sílica (SiO2) e o óxido de cálcio (CaO) podem ter seus percentuais determinados, mas é 

notório destacar, desde já, que deve-se conhecer bem os agregados minerais presentes. Para 

alguns agregados utilizados, pode haver liberação de SiO2 e/ou CaO na presença de ácido 

clorídrico (IPT, 1940). 

De modo geral, é importante ter à disposição o conhecimento dos seguintes elementos: 

− espécie de agregado e aglomerantes utilizados; 

− presença ou não de pozolanas; 

− condições a que esteve sujeito o concreto. 

Alguns agregados podem apresentar propriedades pozolânicas, ou seja, são capazes de 

originar sílica solúvel, combinando-se com a cal. As condições de exposição do concreto 

também são importantes, já que, devido à permeabilidade do concreto e, dependendo do 

ambiente, ele pode ser “lavado”: a cal liberada no processo de hidratação é extraída, o que 

afetaria os resultados (IPT, 1940). 

Casos específicos 

Mostra-se abaixo alguns casos específicos de variabilidades do concreto: 

1) Concreto à base de areia quartzosa ou pedregulho – esses agregados quase não sofrem 

ataque por HCl. Admitindo-se que o concreto não passou por lixiviação, a retomado do traço 

passa por: 

a) determinação do resíduo insolúvel, composto pelos agregados; 

b) determinação da sílica solúvel em HCl; 

c) determinação do óxido de cálcio; 

2) Concreto com agregados de rochas não-calcáreas que são atacadas por ácidos - a 

menos que haja uma análise prévia da rocha empregada, determina-se o teor de cimento 

utilizando CaO; 

3) Concreto de agregado calcáreo – geralmente não se utiliza o teor de SiO2 solúvel 

como base, já que, esses agregados, liberam altos teores de SiO2 (IPT, 1940). 
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Método de análise 

Apresenta-se agora, o método originalmente desenvolvido pelo IPT, atualizado por 

Quarcioni, et al. (1998) para o trabalho com argamassas. 

 

 

Figura 1 -  Fluxograma do método de análise química para argamassas (Quarcioni et al., 1998) 
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ENSAIO DE ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DE UM EDIFÍCIO 

Procedimento experimental 

No programa experimental, tomou-se como base amostras de revestimento de uma 

edificação sob responsabilidade de uma empresa de engenharia e consultoria localizada na 

cidade de Uberlândia. Foram coletadas duas amostras de reboco em duas alturas diferentes 

numa mesma parede externa: 

− amostra A: coleta a uma altura de 1 m do piso; 

− amostra B: coleta na base da parede. 

As amostras foram coletadas pela empresa e tratadas no Laboratório de Materiais de 

Construção Civil (FECIV/UFU). Com o objetivo solicitado de determinar a proporção entre 

aglomerantes e agregados, foi aplicado o método do IPT, até a separação do agregado. 

A preparação das amostras foi composta pelas seguintes etapas: 

− limpeza: retirada dos resíduos de materiais que não façam parte da argamassa, 

como restos de cerâmicas, argamassa colante, plásticos, aço, tintas, etc; 

− trituração: moagem das argamassas por meio de almofariz (moedor tipo pilão de 

porcelana), de modo a desagregar o material sem promover a trituração dos 

agregados; 

− divisão: divisão por quarteamento das argamassas já trituradas, em 3 frações. 

Em seguida, passou-se ao tratamento químico, seguindo o prescrito pelo IPT: 

1) separação das amostras com 5g e 25g; 

2) obtenção das massas das amostras; 

3) secagem das amostras em estufa, a 105°C, até massa constante; 

4) adição de 50 ml de HCl (1:2) para cada 5g de material (para cada amostra); 

5) lavagem do precipitado (de cada amostra) com solução de Na2CO3 (carbonato de 

sódio) (5%) e solução de HCl (5:95); 

6) filtração das amostras com um filtro com baixo teor de cinzas (0,0005g) e secagem 

da amostra retida no filtro em estufa, a 105°C; 

7) calcinação da amostra a 1000°C (em mufla) por duas horas; 

8) obtenção das massas das amostras, após resfriamento à temperatura ambiente; 

9) cálculo do teor de resíduos insolúveis (RI), que equivale ao teor de agragados. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos constam na Tabela 1. Na análise realizada foram utilizadas duas 

massas diferentes para cada amostra, uma de 5,0 g e outra de 25,0 g. Isso foi feito para averiguar 

possíveis variabilidades nos resultados quando são utilizadas amostras menores, que podem 

não ser representativas. No entanto, não foram observadas variações. 

Com relação à altura em que as amostras foram extraídas, notou-se uma divergência de 

resultados. Uma das explicações prováveis é por facilidade construtiva. O reboco é feito em 

etapas, onde, geralmente, aplica-se o revestimento na parte superior da parede por completo. 

Somente com a finalização da parte superior, é que as regiões mais baixas do reboco são 

executadas. Isso pode implicar no fato de argamassas com diferenças no traço serem 

empregadas. 
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Tabela 1 – Resultado dos ensaios (Laboratório de Materiais de Construção Civil - FECIV/UFU) 

Amostra Massa (g) Relação aglomerantes/agregados 

A 5,00 1:4,00 

A 25,00 1:4,00 

B 5,00 1:1,50 

B 25,00 1:1,50 

 

Quando se trata do uso do método do IPT, que fora desenvolvido originalmente para 

concretos, na reconstituição de argamassas, a técnica tem se mostrado efetiva e relativamente 

simples de ser executada, obtendo-se resultados satisfatórios, conforme mostra o trabalho de 

Quarcioni, et al. (1998). 

Um aspecto importante de ser observado é com relação à necessidade de se conhecer os 

materiais utilizados na composição das argamassas ou concretos. A depender da constituição e 

do comportamento químico dos agregados, o teor de sílica e sais de cálcio é alterado e, como 

apresentado, esses são os elementos que embasam a definição do traço. Também é importante 

saber as propriedades dos aglomerantes e, de acordo com a classe de cada um, conhecer 

previamente os percentuais de SiO2 e CaO presentes neles. Dessa forma, aumenta-se a precisão 

da análise. 

Como sugestão para continuidade das investigações, pode-se ainda investigar como a 

presença de aditivos, sobretudo tratando-se de argamassas industrializadas, interfere nos 

resultados, hipótese levantada por Petrucci (1998, apud Nascimento, 2012). 
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Resumo: O desenvolvimento da sociedade ao longo do último século demandou um aumento da 

exploração mineral devido a necessidade de matéria-prima para a indústria. Como consequência do 

aumento da exploração mineral, o número de impactos ambientais nessas áreas também aumentou. 

Buscando identificar e avaliar esses impactos, as geotecnologias têm se apresentado como uma forma 

eficaz de atingir esse objetivo. Assim, este estudo busca realizar uma análise dos impactos ambientais 

causados pela mineração na área da Mina do Morro do Ouro, localizada na cidade de Paracatu-MG; 

utilizando mapas de NDVI gerados a partir de imagens de satélite para uma série temporal. Os mapas 

de NDVI para cada ano foram obtidos utilizando o Google Earth Engine e o QGIS. Para verificar a 

concordância dos mapas gerados por ferramentas diferentes, aplicou-se o modelo estatístico Índice 

Kappa. Os valores calculados foram maiores que 0,8 para todos os anos da série temporal, indicando 

uma excelente concordância e trazendo confiabilidade aos mapas. Assim, observou-se a variação da 

densidade vegetativa ao longo dos anos, correlacionando-a com impactos ambientais causados pela 

atividade mineradora. O estudo demonstrou ainda a eficiência das ferramentas para a geração de mapas 

de NDVI. 

Palavras-chave: Geotecnologias, Impactos Ambientais, Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada, Mineração. 

Abstract: The development of society over the last century demanded an increase in mineral exploration 

due to the need for raw material for industry. As a consequence of the increase in mineral exploration, 

the number of environmental impacts in these areas has also increased. Seeking to identify and evaluate 

these impacts, geotechnologies have been presented as an effective way to achieve this objective. Thus, 

this study seeks to carry out an analysis of the environmental impacts caused by mining in the area of 

the Morro do Ouro Mine, located in the city of Paracatu-MG; using NDVI maps generated from satellite 

images for a time series. NDVI maps for each year were obtained using Google Earth Engine and QGIS. 

To verify the concordance of the maps generated by different tools, the Kappa Index statistical model 

was applied. The calculated values were greater than 0.8 for all years of the time series, indicating 

excellent agreement and bringing reliability to the maps. Thus, the variation in vegetative density over 

the years was observed, correlating it with environmental impacts caused by mining activity. The study 

also demonstrated the efficiency of the tools for generating NDVI mapas. 

Keywords: Geotechnologies, Environmental Impacts, Normalized Difference Vegetation Index, 

Mining.
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INTRODUÇÃO 

A mineração é uma atividade importante para a economia brasileira, estando presente 

em todo o território nacional. Segundo o IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração), em 2020 

o Brasil apresentou um aumento de 36% no faturamento do setor mineral em relação ao ano de 

2019, com o Estado de Minas Gerais apresentando uma participação de 37% no faturamento 

total. 

Com o desenvolvimento industrial e tecnológico da sociedade ao longo do último século, 

houve uma necessidade cada vez maior de matérias-primas minerais para a produção de 

diversos bens e produtos, o que consequentemente levou ao crescimento da atividade 

mineradora. 

Por conta da exploração realizada pela mineração, as áreas exploradas apresentam 

índices altos de degradação e de impactos ambientais, afetando os recursos naturais e gerando 

consequências para o ambiente, tais como o desequilíbrio nos habitats locais, o assoreamento 

dos corpos hídricos, a poluição atmosférica e a queda na qualidade do ar da região (MECHI E 

SANCHES, 2010), entre outros. Além desses, também podem ser causados impactos à saúde 

da população, sendo consequência da poluição da água e do ar, como as doenças ligadas ao 

sistema respiratório e cardiovascular (BRAGA et al., 2007), por exemplo. 

Dentro desse contexto de impactos ambientais, as geotecnologias apresentam grande 

utilidade para a avaliação de impactos causados pela mineração, possuindo diversas 

ferramentas que podem ser utilizadas para esse tipo de análise. Uma metodologia bastante 

aplicada é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), que permite observar a 

variação da densidade vegetativa ao longo de uma série temporal e avaliar a degradação vegetal 

de uma área (MENESES E ALMEIDA, 2012). 

Assim, esta pesquisa busca estudar a utilização do NDVI para a avaliar a vegetação da 

área de interesse através de uma série temporal de mapas, relacionando os resultados obtidos 

aos impactos ambientais que ocorrem em regiões de mineração; além de buscar a validação 

estatística dos mapas para se ter maior confiabilidade nos resultados. 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado para a região da Mina do Morro do Ouro (Figura 1), localizada 

na cidade de Paracatu, no noroeste do Estado de Minas Gerais. A cidade conta com a presença 

de uma mina de extração de ouro (Marcador 3), que iniciou as atividades no ano de 1987 e que 

atualmente conta com duas barragens de rejeitos: a de Santo Antônio (Marcador 2), que é a 

mais antiga e a de Eustáquio (Marcador 1), a mais recente, além de um setor para tratamento e 

beneficiamento mineral (Marcador 4). 

Devido ao aumento da extração de ouro e consequente crescimento da barragem 

Eustáquio ao longo da década de 2010 (AGÊNCIA BRASIL, 2015), a série temporal escolhida 

para a análise contempla mapas em um intervalo de dois anos entre 2009 e 2019, com o intuito 

de observar e avaliar esse crescimento. 

Para isso, utilizou-se imagens dos satélites Landsat 5 e Landsat 8 correspondentes aos 

meses de setembro ou outubro de cada ano da série temporal; essa escolha tem como objetivo 

evitar que haja variações muito drásticas na densidade vegetativa entre um ano e outro, o que 

poderia ficar mais evidente caso as imagens escolhidas fossem de meses de estações diferentes. 

Além disso, usou-se também a plataforma online Google Earth Engine e o software QGIS, onde 

foram gerados os mapas. Em ambas as ferramentas, aplicou-se o índice NDVI, cujo cálculo 
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(Equação 1) é realizado utilizando as bandas do infravermelho próximo (IVP) e do vermelho 

(V). 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝐼𝑉𝑃−𝑉

𝐼𝑉𝑃+𝑉
                                                                                                              (1) 

 

 
Figura 1 – Área ocupada pela Mina do Morro do Ouro 

 

Para a validação, utilizou-se o Índice Kappa, modelo estatístico bastante usado em 

estudos de sensoriamento remoto e que define se a classe de um determinado ponto está de 

acordo ou não com os dados utilizados como referência (FIGUEIREDO E VIEIRA, 2007), seja 

sua verdadeira classe ou a classe atribuída a ele em uma outra imagem. 

Para calcular o Kappa, escolheu-se 70 pontos diferentes para cada ano da série temporal, 

distribuídos ao longo de todo o mapa. Esses pontos foram classificados de acordo com o seu 

valor de NDVI e a classificação atribuída a eles nos mapas gerados pelo Google Earth Engine 

foi confrontada com a classificação desses mesmos pontos nos mapas gerados pelo QGIS, 

criando assim uma matriz de confusão para cada ano da série. 

Com a matriz de confusão, foi possível calcular o índice para cada ano, através da 

Equação 2, apresentada por Silva e Paes (2012); onde P(O) é a proporção observada de 

concordâncias (soma das respostas concordantes pelo total) e P(E) é a proporção esperada de 

concordâncias (soma dos valores esperados das respostas concordantes dividida pelo total). 

 

𝐾 =
𝑃(𝑂)−𝑃(𝐸)

1−𝑃(𝐸)
                                                                                                              (2) 

 

Por fim, com o Kappa calculado e a validação dos mapas, pôde-se discutir os resultados 

obtidos e argumentar a respeito dos impactos ambientais ligados à expansão da mineradora, 

observando a variação da densidade vegetativa ao longo dos anos e avaliar a utilização das 

geotecnologias utilizadas para o estudo de áreas de mineração e seus impactos ambientais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os mapas gerados pelo Google Earth Engine e pelo QGIS são apresentados nas Figuras 

2 e 3, respectivamente. Analisando a série temporal obtida por ambas as ferramentas, é 

perceptível que os mapas estão visualmente idênticos para todos os anos, apresentando a mesma 

quantidade de vegetação, solo exposto e superfícies não vegetativas para seus anos 

correspondentes. 

 

Figura 2 – Mapas de NDVI gerados no Google 

Earth Engine 

 

Figura 3 – Mapas de NDVI gerados no QGIS

 

A semelhança entre os mapas de um mesmo ano é confirmada pelos valores de Kappa 

calculados. Todos os resultados obtidos apresentaram valores acima de 0,8, o que segundo 

Landis e Koch (1977), indica uma excelente concordância; ou seja, esse grau de concordância 

permite concluir que tanto a metodologia que usa o Google Earth Engine quanto a que usa o 

QGIS podem ser utilizadas com confiança para a geração de mapas de NDVI e que estes 

apresentam dados confiáveis para a avaliação da densidade vegetativa. 

Após a validação dos mapas, realizou-se a análise da densidade vegetativa ao longo da 

série temporal. Mesmo com a escolha das imagens de satélite a partir de uma mesma época do 

ano, os mapas referentes de 2011 e 2017 apresentaram presença vegetativa menor em relação 

aos outros anos, enquanto que o ano de 2013 apresentou maior presença e densidade. Essas 

variações são percebidas através da escala de cores utilizada para o NDVI, que para os anos de 

2011 e 2017 apresentaram mais tons marrom claro, indicando maior presença de solo exposto; 

enquanto que o ano de 2013 apresentou mais tons de verde, indicando maior presença de 

vegetação. 

Essa discrepância nos mapas dos diferentes anos da série temporal pode ser explicada 

pelas condições climáticas em cada ano, especialmente em relação à precipitação durante os 
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meses das imagens de satélite utilizadas, influenciando na quantidade e densidade vegetativa. 

Da Costa et al. (2003) confirmaram essa influência por meio de seu estudo, concluindo que 

quando há aumento da precipitação há também aumento da densidade vegetativa e 

consequentemente do valor do NDVI da região. 

É possível perceber que o espaço ocupado pela barragem Santo Antônio (marcador 2 da 

Figura 1), não variou muito ao longo da última década; tendo em vista que houve a criação da 

nova barragem, o que influenciou para que o uso dessa barragem fosse reduzido. Pode-se 

perceber também que a variação vegetativa no entorno da região da barragem também não 

variou muito, com exceção de sua densidade, que como comentado anteriormente, pode ter-se 

decorrido por conta das variações pluviométricas ao longo dos anos. 

Em relação à área ocupada pela mina, (marcador 3 da Figura 2), é perceptível que houve 

um crescimento entre 2009 e 2019, com supressão de parte da vegetação na região oeste da 

mina. Essa supressão também observada na região onde foi implantada a barragem Eustáquio 

(marcador 1 da Figura 2), além de sua enorme expansão ao longo da última década, que foi 

ocupando espaços onde anteriormente existia vegetação. 

A supressão dessa vegetação é fator agravante para o desequilíbrio do ecossistema local, 

causando a perdas de habitat e impactando negativamente diversas espécies animais e vegetais 

residentes daquela região, gerando problemas à biodiversidade local. Avaliando os níveis de 

densidade vegetativa dos mapas, percebe-se que ainda existem áreas verdes ao redor da 

mineradora, o que não desestabiliza totalmente o ecossistema local, embora uma grande área já 

tenha sido suprimida. 

Além disso, a existência de uma grande área com solo exposto e constante circulação 

de maquinário pode ocasionar problemas relacionados à infiltração da água no solo devido sua 

compactação, favorecendo seu escoamento superficial e consequentemente carreando 

partículas de solo para rios e córregos da região, gerando lentamente o assoreamento desses 

corpos d’água. O solo sem vegetação também favorece a geração de poeira e partículas 

suspensas no ar, que carregadas pelo vento podem chegar até à vegetação ainda existente no 

local e segundo Cassiano (1996), interferir na fotossíntese, por meio do bloqueio dos poros das 

folhas por essas partículas e consequente redução da penetração da luz. 

Ademais, a presença de barragens e da mina de exploração, causando consequentemente 

uma falta de vegetação em uma extensa área, é um fator que pode influenciar diretamente no 

clima, especialmente na direção e intensidade dos ventos, temperatura e umidade locais. Essa 

influência acaba por gerar impactos além dos já mencionados, tanto na cidade de Paracatu 

quanto nas comunidades rurais no entorno da mineradora. 

CONCLUSÕES 

A metodologia e o desenvolvimento do trabalho propiciaram o alcance dos objetivos 

estabelecidos; e a utilização do Índice Kappa permitiu a validação dos mapas gerados, trazendo 

concordância e confiabilidade aos resultados. A plataforma online Google Earth Engine e o 

software QGIS se mostraram ferramentas confiáveis para a geração dos mapas de NDVI. 

O uso do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) mostrou-se adequado 

e eficaz, apresentando-se como um meio importante de avaliação do impacto ambiental causado 

pela atividade mineradora, pois possibilitou observar a densidade vegetativa do local, sua 

diferença dessa densidade ao longo dos anos e os impactos ambientais ligados a ela. 

A avaliação de impactos ambientais causados por áreas de mineração é uma temática 

importante dentro do contexto ambiental e que merece mais atenção por parte da sociedade. 
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Assim, estudos mais aprofundados dentro desse assunto são necessários para buscar formas de 

garantir o desenvolvimento sustentável e a mitigação e recuperação das áreas impactadas. 
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Autocorrelação espacial aplicada à sistemas de transporte públicos urbanos 

Estudo do corredor de ônibus da Avenida Segismundo Pereira em Uberlândia/MG 
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Study of the bus corridor at Segismundo Pereira Avenue in Uberlândia/MG 
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Resumo: Este trabalho realiza um estudo de caracterização do corredor exclusivo de ônibus existente 

ao longo da Avenida Segismundo Pereira em Uberlândia/MG, Brasil. Foram utilizadas geotecnologias 

para coleta e interpretação de informações georreferenciadas, visando à obtenção dos principais 

elementos de infraestrutura que caracterizam o referido corredor. Estes dados foram correlacionados e 

também modelados por meio de técnicas de análise de autocorrelação espacial. Observou-se que os 

equipamentos que estruturam o sistema de transporte em questão possuem elevada autocorrelação 

espacial. Além disso, constatou-se que infraestrutura do corredor atende à demanda dos usuários, onde 

a maioria das estações de embarque e desembarque se distribuem de modo homogêneo ao longo do eixo 

viário e apresentam equipamentos de acessibilidade. Ademais, a maioria das interseções ao longo do 

corredor possuem dispositivos semafóricos para veículos e pedestres, bem como rampas de 

acessibilidade, faixas de pedestre e travessias elevadas.  

Palavras-chave: Autocorrelação Espacial, Corredores de Ônibus, Geotecnologias, Transporte Público 

Urbano.  

Abstract: This work carries out a characterization study of the exclusive bus corridor existing along 

Avenida Segismundo Pereira in Uberlândia / MG, Brazil. Geotechnologies were used to collect and 

interpret georeferenced information, in order to obtain the main elements of infrastructure that 

characterize the aforementioned corridor. In addition, an online questionnaire was also applied to 

analyze the users' perception of the studied transport system. These data were correlated and also 

modeled using spatial autocorrelation analysis techniques. It was observed that the equipment that 

structures the transport system in question has high spatial autocorrelation. In addition, it was found that 

the corridor's infrastructure meets the users' demand, where most of the embarkation and disembarkation 

stations are homogeneously distributed along the road axis and have accessibility equipment. In addition, 

most of the intersections along the corridor have traffic lights for vehicles and pedestrians, as well as 

accessibility ramps, pedestrian crossings and elevated crossings.  

Keywords: Spatial Autocorrelation, Bus Corridors, Geotechnologies, Urban Public Transportation. 
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INTRODUÇÃO 

A caracterização e modelagem de sistemas de transporte em ambientes urbanos envolve 

processos complexos e sistêmicos, sendo estes atrelados ao planejamento e a infraestrutura 

urbana, a gestão dos setores socioeconômicos e as questões ambientais (CHENG E CHEN, 

2015; CHEBA E SANIUK, 2016; TSIOTAS E POLYZOS, 2017). Neste contexto, pesquisas 

interdisciplinares fundamentadas em abordagens holísticas vêm buscando métodos que visam 

analisar, de forma sinergética, como múltiplas variáveis influenciam, direta ou indiretamente, 

no desempenho dos sistemas de transporte, bem como no comportamento e na qualidade de 

vida da população residente em ambientes predominantemente urbanos (CHOWDHURY et al., 

2018). 

Com base nesta problemática, o estudo dos sistemas de transporte se consolida como 

uma área de fundamental importância para as mais diversas áreas das ciências, das tecnologias 

e das engenharias, como a Engenharia Civil, pois permite estabelecer o elo entre o panorama 

geral da mobilidade urbana e seus desdobramentos (GOMIDE, 2004; LESSA, LOBO E 

CARDOSO, 2019). Por meio desses estudos, é possível otimizar os deslocamentos dentro das 

cidades, readequar e planejar de maneira eficiente rotas e trajetos, reduzir custos, promover 

segurança e conforto aos usuários de transporte, aumentar a qualidade da infraestrutura de 

transporte, dentre outros aspectos que culminam na melhoria do ambiente construído urbano e 

na qualidade de vida de seus habitantes (TSIOTA E POLYZOS, 2017). 

Assim, este trabalho apresenta uma análise do sistema de transporte público por ônibus 

do município de Uberlândia/MG, Brasil, considerando como estudo de caso o corredor 

exclusivo de ônibus da Avenida Segismundo Pereira. Para tanto, foram utilizadas 

geotecnologias para a coleta e a análise de dados georreferenciados no referido corredor. Estas 

informações foram manipuladas em ambiente SIG para realização de análise de autocorrelação 

espacial entre as mesmas e confecção de uma matriz de densidade georreferenciadas. 

Desta forma, foram elaborados diagnósticos qualitativos e quantitativos do sistema de 

transporte público analisado em função da distribuição espacial de seus equipamentos de 

infraestrutura. Tais instrumentos podem contribuir com o processo de tomada de decisões pela 

administração pública, sugerindo à implementação de possíveis melhorias na mobilidade 

urbana local com foco em soluções inteligentes e sustentáveis. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção, é apresentada a revisão da literatura acerca do tema proposto neste trabalho. 

Além disso, também são expostos conceitos teóricos que fundamentaram a elaboração deste 

estudo. 

Mobilidade urbana e corredores de ônibus 

O conceito de mobilidade urbana compreende um termo qualitativo que representa a 

capacidade, a possibilidade ou a facilidade de uma determinada população, em um espaço 

urbano, de realizar seus movimentos diários (LESSA, LOBO E CARDOSO, 2019; SOLÁ, 

VILHERLMSON E LARSSON, 2018). Objetivando garantir que a mobilidade seja consonante 

com as demandas das populações urbanas, vários países vêm desenvolvendo estatutos e leis que 

visam direcionar o planejamento e operação dos sistemas de transporte público das cidades. 

No caso do Brasil, foi instituída a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), 

por meio da Lei nº 12.587/2012 (CHOWDHURY et al., 2018; XU et al., 2015; BRASIL, 2012). 

Dentre vários outros aspectos, a PNMU orienta que cidades incentivem o uso do transporte 
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público e implementem os corredores de ônibus como alternativas mais eficientes, inteligentes 

e sustentáveis para os deslocamentos diários. 

Os corredores de ônibus podem ser definidos como faixas ou vias exclusivas para o 

tráfego de veículos do transporte público. Eles são projetados visando otimizar a mobilidade, 

oferecendo deslocamentos mais acessíveis, mais rápidos e mais seguros (MUÑOZ E 

HIDALGO, 2013). Além disso, são compostos pela associação de diversos equipamentos de 

infraestrutura urbana que, em conjunto com os veículos e sistemas de operação e gerenciamento, 

permitem a efetivação da mobilidade urbana (LESSA, LOBO E CARDOSO, 2019). 

Geotecnologias aplicadas ao estudo da mobilidade urbana 

Dentre as principais ferramentas utilizadas para se promover estudos em mobilidade 

urbana, destacam-se as geotecnologias. Elas são definidas como o conjunto de recursos 

tecnológicos que possibilitam a aquisição, a interpretação, a modelagem e a oferta de 

informações georreferenciadas (SATRIA e CASTRO, 2016; CHEBA E SANIUK, 2016; 

EDWARDS E GRIFFINS, 2013). 

Atualmente, as geotecnologias são exemplificadas na forma dos receptores GNSS 

(Global Satellitte Navigation Systems), das imagens orbitais obtidas por satélites de 

sensoriamento remoto, das fotografias e filmagens aéreas feitas por drones, dentre outras 

(CHEBA E SANIUK, 2016; EDWARDS E GRIFFINS, 2013). Sua utilização em Engenharia 

de Transportes tem ganhado destaque pois elas possibilitam o tratamento de informações 

circunstanciar para se modelar a geração de viagens, otimizar a distribuição de percursos e a 

alocação de tráfego, bem como identificar padrões de preferência modal e, com isso, colaborar 

com a efetivação de políticas de mobilidade urbana mais inteligentes e sustentáveis (TSIOTA 

E POLYZOS, 2017; LESSA, LOBO E CARDOSO, 2019; SOLÁ, VILHERLMSON E 

LARSSON, 2018). 

Análise espacial: Índice de Moran 

Uma das ferramentas mais difundidas dentro da análise espacial aplicada à estudos de 

mobilidade urbana é o cálculo do Índice de Moran (IM), parâmetro que mensura a 

autocorrelação entre diferentes variáveis (BUSSAB E MORETTIN, 2002). Este índice permite 

analisar a influência da localização geográfica no comportamento de diversos fenômenos 

(BIVAND et al., 2008). 

Matematicamente, o IM é um número contido no intervalo de [-1;1], onde os valores 

negativos indicam correlação inversamente proporcional, os valores positivos indicam 

correlação diretamente proporcional e os valores próximos à zero indicam a ausência de 

correlação espacial (XU et al., 2015). O IM pode ser calculado analiticamente pela Equação 1 

(BUSSAB E MORETTIN, 2002): 

 

𝐼 =
𝑛

𝑊
(

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑍𝑖𝑍𝑗𝑗𝑖

∑ (𝑍𝑖)²𝑖
)                                                                                             (1) 

 

em que: 𝐼 corresponde ao Índice de Moran; 𝑛 ao número de observações; 𝑊 à soma dos 

ponderadores da Matriz de observações; 𝑤𝑖𝑗  ao elemento na matriz de vizinhança das 

observações; e, 𝑍𝑖  𝑒 𝑍𝑗  aos desvios dos elementos observados em relação à média. Os índices i 

e j representam, respectivamente, as observações relacionadas a latitude (coordenada y) e 

longitude (coordenada x). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para a realização deste trabalho, em um primeiro momento, foram utilizados receptores 

de navegação GNSS para coleta de dados posicionais sobre os equipamentos de infraestrutura 

do corredor de ônibus. Estes dados foram organizados na forma de uma base georreferenciada, 

contendo observações tanto no sentido Oeste/Leste quanto no contrário ao longo da Avenida 

Segismundo Pereira. 

 Posteriormente, foram adquiridas imagens orbitais de alta resolução através dos 

softwares Google Earth Professional e Google Earth Engine. Estas imagens foram 

manipuladas no software QGIS 3.4.6 Madeira para a elaboração de mapas de uso e ocupação 

do solo da área de estudo, bem como mapas de localização de estações de ônibus, faixas de 

pedestre, semáforos, dispositivos de acessibilidade, travessias elevadas e obras de arte especial 

ao longo do corredor de ônibus estudado. 

 Por fim, com auxílio do software de análise geoestatística PAST 3.0, os dados 

posicionais foram correlacionados com os mapas feitos por meio do algoritmo de 

autocorrelação espacial do Índice de Moran. Os valores de IM encontrados foram, então, 

representados graficamente e espacializados em uma matriz de densidade georreferenciada. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos pela aplicação do procedimento 

metodológico proposto neste trabalho. Além disso, também serão expostas discussões e 

inferências sobre os mesmos dentro do cenário da Engenharia de Transporte e do planejamento 

urbano inteligente, em sintonia com os objetivos deste trabalho. 

Caracterização da área de estudo 

O corredor exclusivo de ônibus da Avenida Segismundo Pereira localiza-se na região 

Leste da cidade de Uberlândia-MG, Brasil e possui, aproximadamente, seis quilômetros de 

extensão, se inserindo na área de abrangência de quatro grandes bairros da zona urbana do 

município, sendo eles Santa Mônica, Segismundo Pereira, Novo Mundo e Vida Nova (Figura 

1). 

 

Figura 1 – Localização do corredor de ônibus  
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Atualmente, o sistema de transporte em questão transporta, anualmente, mais de 50 mil 

passageiros e oferece serviços de mobilidade urbana a moradores de cerca de 11 bairros na 

região Leste da cidade (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, 2020). 

Em relação a seus equipamentos de infraestrutura, no sentido Oeste/Leste, estão 

instaladas 74 faixas de pedestre, 37 semáforos e 74 dispositivos de acessibilidade. No sentido 

Leste/Oeste, instalam-se 98 faixas de pedestre, 39 semáforos e 78 dispositivos de acessibilidade. 

Por fim, em ambos os sentidos, observa-se a existência de 11 estações de ônibus, 5 travessias 

elevadas e 2 obras de arte especial. 

Análise de autocorrelação espacial 

 Após a realização do inventário, no ambiente SIG dos softwares QGIS 3.4.6 Madeira e 

PAST 3.0, calculou-se, de forma automática, a autocorrelação espacial entre os parâmetros de 

localização dos equipamentos de infraestrutura do corredor de ônibus. A Figura 2 apresenta os 

valores encontrados. Além disso, elaborou-se uma matriz de densidade georreferenciada, com 

o objetivo de representar a variabilidade espacial do IM ao longo do corredor de ônibus 

estudado neste trabalho (Figura 3). 

 

Figura 2 – Autocorrelação espacial por Índice de Moran 

 

Figura 3 – Matriz de densidade georreferenciadas do IM 
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Por meio das Figuras 2 e 3, constata-se que as estações de ônibus foram os equipamentos 

que apresentaram maior autocorrelação espacial, indicando que sua distribuição espacial a 

longo do corredor de ônibus é homogênea. Além disso, semáforos e dispositivos de 

acessibilidade possuíram os mesmos valores de IM ao longo de toda a avenida, o que se deve 

ao fato de que todas as interseções semaforizadas também possuíam rampas, alarmes sonoros 

e piso tátil. 

 Analogamente, obras de arte especiais e travessias elevadas só apresentaram alta 

correlação espacial nas regiões finais do corredor de ônibus, visto se concentrarem próximas ao 

Terminal Novo Mundo (extremo Leste da avenida). Deste modo, sua distribuição espacial ao 

longo do corredor não é homogênea. Percebeu-se também que faixas de pedestre também não 

se distribuem de forma homogênea, possuindo maior autocorrelação espacial nas regiões 

iniciais do sentido Oeste/Leste do corredor. 

CONCLUSÕES 

Após a realização deste trabalho, concluiu-se que os equipamentos de infraestrutura do 

corredor de ônibus da Avenida Segismundo Pereira se encontram bem distribuídos 

espacialmente. Numericamente, concluiu-se que apenas a localização das estações sugere 

elevada autocorrelação espacial. 

Analogamente, a localização dos semáforos, dos dispositivos de acessibilidade e das 

faixas de pedestre, bem como das travessias elevadas e das obras de arte especiais apresentou 

autocorrelação espacial variável, indicando uma distribuição heterogênea destes equipamentos 

ao longo do corredor. Estes padrões espaciais podem influenciar significativamente na 

dinâmica da mobilidade urbana local e no funcionamento do sistema de transporte estudado. 
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Resumo: O poliestireno expandido reciclado (EPS-R) é um material ainda pouco aproveitado na 

engenharia civil. Contudo, devido a alta disponibilidade de matéria prima e procura por sustentabilidade, 

o presente estudo tem como objetivo analisar a variabilidade das propriedades físicas de diferentes lotes 

de EPS reciclado fornecidos por uma empresa situada na cidade de Uberlândia-MG. Para a realização 

do estudo, foram avaliadas a distribuição granulométrica, massa específica e massa unitária de três lotes 

de EPS conforme recebido e após um processo de beneficiamento para redução da granulometria. Os 

resultados mostraram que a trituração foi eficiente para reduzir as partículas de EPS de 19 mm para 4,8 

mm de forma homogênea, tornando possível a aplicação como agregado miúdo em argamassas. Notou-

se diferença da massa específica e massa unitária entre os lotes estudados, indicando uma diferença de 

composição do material. Estudos adicionais para determinação da composição química dos lotes de EPS 

serão realizados, bem como ensaios de absorção de água e análises microestruturais para verificação da 

morfologia e textura superficial das partículas de EPS. 

Palavras-chave: EPS, variabilidade, reciclagem, argamassas. 

Abstract: Recycled Expanded Polystyrene (recycled EPS) is a material that is still used in civil 

engineering. However, due to the high availability of raw material and the search for sustainability, the 

present study aims to analyze the variability of the physical properties of different batches of recycled 

EPS supplied by a company located in the city of Uberlândia-MG.  In order to carry out the study, the 

size particle distribution, specific mass and unit mass of three batches of EPS were evaluated as received 

and after a beneficiation process to reduce the particle size. The results showed the crushing was efficient 

to reduce the EPS particles from 19 mm to 4.8 mm homogeneously, making possible the application as 

fine aggregate in mortars. There was a difference in density and unit mass between the studied lots, 

indicating a difference in the composition of the material. Additional studies to determine the chemical 

composition of the EPS batches will be carried out, as well as water absorption tests and microstructural 

analyzes to verify the morphology and surface texture of the EPS particles. 

Keywords: EPS, variability, recycling, mortars. 

 

 

 

 

 

 
1,2,3 Universidade Federal de Uberlândia, Campus Santa Mônica - Uberlândia/MG 
1 nicolaspolvore@hotmail.com 



ANAIS DA III MOSTRA SEECIV 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Uberlândia-MG, 03 de maio de 2021 
 

52 
 

INTRODUÇÃO 

O poliestireno expandido (EPS) é um material obtido por meio da expansão da resina 

de poliestireno (PS) durante a sua polimerização, cuja composição pode atingir 98% de ar e 2% 

de poliestireno (MONTENEGRO E SERFARTY, 2002). Trata-se de um material artificial 

muito utilizado no dia a dia. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Química (2020), no 

Brasil em 2017 foram produzidas 44,9 mil toneladas de EPS e o consumo total foi de 91,7 mil 

toneladas.  Sabe-se que é gerada uma grande quantidade de resíduos de EPS, os quais apenas 

uma pequena parcela é reaproveitada.  

O uso de EPS nos materiais cimentícios como agregado podem conferir-lhes baixa 

massa específica (menor que 2000 kg/m³) e aumentar o desempenho térmico (CARVALHO E 

MOTTA, 2019; ALVES, 2020). No entanto, podem ocorrer problemas de segregação, redução 

das propriedades mecânicas e aumento da capacidade de absorção de água dependendo do teor 

elevado. Uma alternativa para obter uma resistência desejada, seria reduzir a relação 

água/cimento, porém é necessário avaliar se essa diminuição não acarretará perda de 

trabalhabilidade. O uso combinado com aditivos e adições minerais pode ser uma alternativa 

para minimizar a segregação e má distribuição das partículas de EPS. Além disso, alguns 

tratamentos superficiais passaram a ser realizados na superfície das partículas de EPS antes da 

mistura para minimizar os efeitos da absorção de água, seja como a pré-saturação ou aplicação 

de algum produto químico antes da mistura. 

Estudos mostram que o EPS reciclado quando aplicado em materiais cimentícios possui 

características distintas do EPS em pérolas. Trussoni, Hays e Zollo (2012) verificaram que o 

EPS reciclado incorpora três vezes mais ar que o EPS virgem, 10,7% e 3,64%, respectivamente, 

durante a mistura do concreto. Isso possui impactos na resistência à compressão, o concreto 

com EPS reciclado apresentou resistência à compressão 11,5% menor que o concreto com EPS 

em pérolas. Essa redução da resistência também foi observada por Tittarelli et al. (2016) e 

Carvalho e Motta (2019). No entanto, esses autores verificaram uma melhora da 

trabalhabilidade e diminuição da capacidade de absorção de água com uso de EPS reciclado em 

relação as pérolas.   

Poucos trabalhos abordam a variabilidade dos resíduos de EPS, em termos de 

composição e propriedades físicas, como granulometria, forma e capacidade de absorção. Tais 

características podem afetar diretamente o desempenho dos materiais cimentícios que fazem 

uso desse material. A partir disso, decidiu-se analisar a variabilidade dos resíduos gerados numa 

empresa de Uberlândia. A partir desse conhecimento, será possível avaliar o reaproveitamento 

de resíduos de EPS na construção civil, como um agregado na produção de materiais 

cimentícios, e otimizar o desempenho de argamassas e concretos em termos de trabalhabilidade 

e resistência mecânica. 

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Materiais 

 Para a realização deste estudo, foram selecionados três lotes aleatórios de EPS reciclado 

fornecidos por uma única empresa, coletados em datas distintas a fim de avaliar sua 

variabilidade. Os lotes utilizados foram denominados “Lote 1”, “Lote 2” e “Lote 4”, conforme 

demonstrado na Figura 1, o lote de número 3 será utilizado em análises futuras. 
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Figura 1 – Diferentes lotes de EPS reciclado estudados conforme recebido – denominado EPS bruto 

 

Métodos 

 O estudo teve como objetivo analisar as características físicas dos três lotes de EPS 

reciclado por meio da determinação da distribuição granulométrica conforme NBR NM 248 

(ABNT, 2003), massa unitária segundo a NBR NM 52 (ABNT, 2009) e massa específica 

baseada na NBR NM 45 (ABNT, 2006). Estes ensaios foram realizados no EPS conforme 

fornecido pela empresa de reciclagem, e após, um processo de beneficiamento da granulometria 

realizado em laboratório para homogeneização e redução das partículas de EPS reciclado para 

uso como agregado miúdo para aplicação em argamassas.  

O procedimento consistiu na trituração dos EPS reciclados com uso de um liquidificador 

industrial numa proporção 1:1 (EPS: água), com tempo de trituração de três minutos.  Testes 

com períodos superiores de trituração mostraram que não havia redução do tamanho das 

partículas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A distribuição granulométrica das partículas de EPS antes e após a trituração está 

apresentada no Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição granulométrica dos EPS estudados: bruto e após trituração 
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 Verifica-se no gráfico que o processo de trituração do EPS reduziu o tamanho 

das partículas, garantindo-se uma homogeneidade independente dos lotes estudados. A 

dimensão máxima característica reduziu de 19 mm para 4,8 mm, podendo ser utilizada como 

agregado miúdo para a produção de argamassas.  

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados de massa específica e massa unitária dos 

lotes de EPS estudados, para a determinação de cada característica foram feitos três testes para 

cada amostra e considerada a média, com um desvio padrão máximo de três por cento entre as 

medidas. Em estudos futuros outros métodos de ensaio para determinação das mesmas 

características serão utilizados a fim de verificar os resultados obtidos. 

 

Tabela 1 – Massa específica e massa unitária dos lotes de EPS estudados 

Termos 
Massa Específica 

(kg/m³) 

Massa Unitária 

(kg/m³) 

LOTE 1 - Bruto 20,6 20,98 

LOTE 2 - Bruto 11,825 7,82 

LOTE 4 - Bruto 26,46 9,92 

LOTE 1 - Triturado 31,90 18 

LOTE 2 - Triturado 21,12 12,05 

LOTE 4 - Triturado 24,20 16,75 

 

Os lotes de EPS apresentaram diferenças na massa específica e massa unitária. Isso pode 

ser explicado pela composição do material. Alguns apresentavam materiais plásticos, papel e 

espuma de poliuretano. Estudos para verificação da porcentagem de EPS nos lotes estudados, 

bem como para determinação da composição química serão realizados. Além disso, para a 

caracterização das partículas de EPS também serão realizados ensaios de microscopia eletrônica 

de varredura para verificar a morfologia e a textura superficial das partículas, visto que são 

características que podem influenciar o comportamento reológico e o desempenho mecânico 

das misturas cimentícias.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados preliminares mostraram que há uma variabilidade do EPS em relação à 

massa específica e massa unitária devido a diferentes materiais que são triturados juntos ao EPS 

reciclado, que fazem com que não haja um padrão entre os diferentes lotes do material. O 

procedimento adotado para redução da granulometria das partículas de EPS foi eficaz 

apresentando baixa variabilidade.  

 O EPS reciclado apresenta potencial de aplicação em argamassa, no entanto, é 

necessário um controle e seleção mais rigorosa para garantir a qualidade e homogeneidade do 

material. 

A pesquisa está em desenvolvimento, além dos ensaios de absorção de água e análises 

microestruturais das partículas de EPS, argamassas serão produzidas com os diferentes lotes, a 

fim de avaliar a influência do tipo de EPS na trabalhabilidade e desempenho de argamassas 

com o uso desse material. 
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Resumo: A construção civil é responsável pelo consumo de grande parte dos recursos naturais 

existentes, sejam renováveis ou não renováveis, causando forte impacto ambiental. Nesse contexto, as 

análises de desempenho térmico servem para auxiliar na redução dos danos ambientais e aprimorar a 

vida útil e a qualidade das edificações. Atualmente, o Brasil possui um déficit habitacional elevado e 

com o intuito de reduzir esse número, são construídas Habitações de Interesse Social em larga escala no 

país, onde vários sistemas construtivos vêm sendo utilizados para substituir o sistema convencional de 

vedações, sendo foco desse artigo a análise de desempenho da Vedação em Light Steel Frame. Uribe 

(2013) utilizou um estudo de caso com cinco modelos construtivos em comparação com a Vedação 

Convencional em Bloco Cerâmico Estrutural de referência, utilizando o Método Prescritivo da ABNT 

NBR 15575:2013 e ao final do estudo, apenas o Modelo 1 apresentou resultados satisfatórios de 

desempenho térmico. A proposta desse estudo é utilizar do Método de Simulação Computacional, que 

a mesma normativa indica, utilizando-se dos sistemas de informação Building Information Modeling 

(BIM) e Building Energy Simulation (BES) para comparar os resultados entre os dois métodos. 

Palavras-chave: Steel Frame, Desempenho Térmico, Simulação Computacional, BIM e BES. 

Abstract: The civil construction is responsible for consuming a large part of the existing natural 

resource, whether renewable or non-renewable, causing strong environmental impact. In this context, 

thermal performance analyzes serve to assist in the reduction of environmental damage and improve the 

useful life and quality of buildings. Nowadays, Brazil has a high housing deficit and in order to reduce 

this number, large-scale Social Interest Homes are built in the country, where many constructive systems 

are used to replace the conventional sealing system and the focus of this article is the analysis of the 

Light Steel Frame sealing. Uribe (2013) used a case study with five constructive models compared to 

the Conventional Sealing in reference structural Ceramic Block, using Prescriptive Method of ABNT 

NBR 15575:2013 and in the end of the study, only Model 1 showed satisfactory results of thermal 

performance. This study proposal is to employ the Computational Simulation Method, that the same 

regulation indicates, using information system Building Information Modeling (BIM) and Building 

Energy Simulation (BES) to compare the results between both methods.  

Keywords: Steel Frame, Thermal Performance, Computational Simulation, BIM and BES. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a ABNT NBR 15575:2013, uma edificação deve cumprir com requisitos 

mínimos de desempenho térmico, nas estações mais críticas do ano (verão e inverno) levando 

em consideração a zona bioclimática na qual está inserida. Nesse sentido, as análises de 

desempenho térmico são de suma importância, uma vez que edificações que cumprem com esse 

requisito geram economia de energia elétrica e ainda, proporcionam maior conforto térmico aos 

usuários da edificação. 

Na pesquisa de Uribe (2013), um estudo de caso foi realizado, com um projeto de 

Habitação de Interesse Social (HIS), localizado na cidade de Luziânia-GO, entorno de Brasília-

DF. Para isso, foi utilizado o Método Prescritivo da referida normativa, com cinco modelos, 

levando em consideração o revestimento externo fixo de placa cimentícia e as seguintes 

variações de revestimento interno: placa de gesso acartonado e placa cimentícia, e miolo 

isolante: poliestireno expandido (EPS) e lã mineral. 

Para a realização das simulações computacionais, a ABNR NBR 15575 (2013) 

considera a habitação como um todo, levando em conta cada ambiente como uma zona térmica. 

Para analisar a composição de materiais para a simulação, é necessário utilizar dados das 

propriedades térmicas dos materiais e/ou componentes construtivos. 

A utilização do Building Information Modeling (BIM) tornou-se uma alternativa 

eficiente no quesito de interoperabilidade de projetos, uma vez que é possível realizar a 

transferência de dados espaciais e geométricos com alto grau de precisão para o Building 

Energy Simulation (BES). Contudo, algumas informações ainda podem ser perdidas durante o 

processo. No estudo de Elnabawi e Hamza (2019) as funções dos cômodos e os materiais de 

construção precisaram ser identificados novamente. 

O objetivo da pesquisa em andamento é replicar o estudo de Uribe (2013) com o método 

de Simulação Computacional, de forma mais ampla, levando em consideração o ano inteiro e 

ainda, aliando o sistema de informação BIM e BES. 

MODELOS DE VEDAÇÃO LIGHT STEEL FRAME 

Cinco diferentes modelos de vedação em LSF foram selecionados, levando em conta 

sua composição representativa e executável para a construção de HIS. Nesses modelos, adotou-

se a placa de OSB como estrutura e utilizou-se duas opções de acabamento interno: placa 

cimentícia e gesso acartonado. Paralelamente, analisaram-se dois tipos de miolo isolante 

térmico: poliestireno expandido (EPS) e lã mineral. Ademais, o revestimento externo é fixo, 

constituído por placa cimentícia e siding vinílico. 

O Modelo 1 (Figura 1) é constituído por duas placas de OSB (15mm), polietileno de 

alta densidade e uma placa cimentícia (12mm) na parte externa, e na parte interna uma placa de 

OSB (15mm) e uma placa de gesso (15mm) ou cimentícia (12mm). O Modelo 2 (Figura 2) é 

composto por uma placa de OSB (15mm), polietileno de alta densidade e siding vinílico na 

parte externa, e na parte interna uma placa de OSB (15mm) e placa de gesso (15mm) ou 

cimentícia (12mm). 
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Figura 1 – Modelo 1 em Vedação Light Steel 

Frame (URIBE, 2013) 

Figura 2 – Modelo 2 de Vedação Light Steel 

Frame (URIBE, 2013) 

 

O Modelo 3 (Figura 3) é composto por uma placa de OSB (11mm), polietileno de alta 

densidade e placa cimentícia na parte externa (12mm), e na parte interna uma placa de OSB 

(11mm) e uma placa de gesso (15mm) ou cimentícia (12mm). Ainda, essa composição foi 

analisada por ser uma das mais utilizadas na construção civil brasileira, já o Modelo 4 é 

composto por uma placa de OSB (11mm) e uma placa cimentícia (10mm) na parte externa, e 

na parte interna uma placa de gesso (15mm) ou cimentícia (12mm) (Figura 4). 

 

  

Figura 3 – Modelo 3 de Vedação de Light Steel 

Frame (URIBE, 2013) 

Figura 4 – Modelo 4 de Vedação Light Steel 

Frame (URIBE, 2013) 

 

O Modelo 5 (Figura 5) é encontrado na maior parte da bibliografia nacional e é 

composto por uma placa cimentícia externa e na parte interna, uma placa de gesso (15mm) ou 

placa cimentícia (12mm). Já o Modelo Convencional (Figura 6), adotado como referência, é 

formado por blocos cerâmicos estruturais de 14x19x39 cm, com juntas de argamassa de 

assentamento de 10 mm, chapisco e reboco paulista de 20mm nas faces externas e internas. 



ANAIS DA III MOSTRA SEECIV 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Uberlândia-MG, 03 de maio de 2021 
 

59 
 

 
 

Figura 5 – Modelo bibliográfico em Vedação 

Light Steel Frame (URIBE, 2013) 

Figura 6 – Modelo de Vedação Convencional 

(URIBE, 2013) 

METODOLOGIA 

Para a verificação do desempenho térmico de Light Steel Frame comparado com a 

vedação convencional (VC), Uribe (2013) utilizou do método prescritivo descrito na norma 

ABNT NBR 15575:2013 e ABNT 15220:2005. Para tanto, calculou-se a Resistência Térmica 

para cada seção do modelo de vedação. Essa resistência é determinada a fim de encontrar o 

valor da transmitância térmica (U). Em seguida, foi calculada a capacidade térmica (CT) desses. 

Para a análise do desempenho térmico é necessário levar em conta a região onde será 

implantada devido as características bioclimáticas, para que a escolha dos materiais ou sistemas 

construtivos atendam às exigências desempenho térmico da norma. Nesse estudo, foi 

considerada a região de Luziânia-GO, que encontrasse na zona bioclimática 4.  

Para a zona bioclimática 4, a normativa determina que os requisitos de desempenho 

térmico são para o verão, das temperaturas máximas diárias no interior de recintos de 

permanência prolongada devem ser sempre menores ou iguais a máxima temperatura diária do 

ar exterior. No inverno, as temperaturas mínimas do ar, no interior de espaços de longa 

permanência, devem ser sempre maiores ou iguais a mínima temperatura do ar exterior, 

acrescida de 3 °C. 

A metodologia empregada nesse estudo é a de simulação computacional para analisar o 

desempenho térmico da HIS proposta por Uribe (2013), na mesma zona bioclimática 4. Para 

isso, utilizar-se-ão os softwares Revit e Ies-ve, que provêm resultados em temperatura, 

possibilitando a observação do comportamento térmico da edificação.  

Segundo pesquisa do Elnabawi (2020), os dados espaciais e geométricos foram 

recebidos e interpretados com sucesso do Revit para o Ies-ve com alto grau de precisão. Além 

disso, o Ies-ve possibilita a visualização do modelo BIM antes que a importação seja feita, 

permitindo ao usuário a correção da geometria ou qualquer outro erro que apareça e, ainda, 

fornece um relatório detalhado sobre cada volume e espaço do projeto, por isso optou-se por 

esse binômio de softwares. Após as simulações computacionais, analisa-se os dados obtidos 

pelo Ies-ve e, em seguida, faz-se uma comparação dos resultados conseguidos pelo método de 

simulação com o método prescritivo. 
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ANÁLISE E RESULTADOS  

Os resultados encontrados de transmitância térmica obtidos para os diferentes modelos 

são apresentados na Tabela 1 e os resultados de capacidade térmica (CT) são apresentados na 

Tabela 2. Observando-as é possível perceber que os modelos de VLSF e VC cumprem os 

critérios de transmitância térmica e somente o modelo 1 segue o critério de capacidade térmica. 

 

Tabela 1 – Valores obtidos de U nos modelos de VLSF e VC (URIBE, 2013) 

 
 

Tabela 2 – Valores obtidos de CT nos modelos de VLSF e VC (URIBE, 2013) 

 

 

Os valores de transmitância térmica e capacidade térmica para o modelo 1 de vedação 

em Light Steel Frame estão de acordo com os parâmetros exigidos pela norma ABNT NBR 

15220 (2005) e são mostrados nas Tabelas 3 e 4, respectivamente. 

 

Tabela 3 – Transmitância Térmica dos sistemas (URIBE, 2013) 

 
 

Tabela 4 – Capacidade Térmica dos sistemas em Steel Frame (URIBE, 2013) 
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Em relação a interoperabilidade dos softwares que serão utilizados no estudo, testes 

foram realizados entre os softwares E-quest e Ies-ve, junto ao grupo de pesquisa MOBI1. 

Observou-se que os melhores resultados foram obtidos através do E-quest, confirmando os 

resultados de Moon et al. no seu estudo em 2011. Contudo, esse software não provê resultados 

em temperatura, inviabilizando assim seu uso nesta pesquisa. Nesse contexto, observou-se a 

possibilidade de instalação de um plug-in no Revit, para trabalhar com o Ies-ve, que transferiu 

corretamente a geometria, facilitando a parte de modelagem, apesar de não transferir dados 

como localização, materiais, entre outros. Segundo Elnabawi (2020), a utilização do plug-in faz 

com que os dados sejam recebidos com alto grau de precisão pelo Ies-ve, ainda é possível a pré-

visualização do modelo feito no Revit, sendo exequível a correção da geometria ou qualquer 

outro erro antes que a importação seja realizada. 

CONCLUSÃO 

Uribe (2013) observou que somente o modelo 1 estava de acordo com as exigências 

normativas de U e CT, que correspondem a U ≤ 2,5 W/(m².K) e CT ≥ 130 KJ/(m².K), sendo 

que o Modelo 2, 3 e 4 atingiram as expectativas de U, porém não alcançou o valor necessário 

de CT, enquanto o Modelo 5 não conseguiu entrar nos parâmetros necessários de U nem de CT. 

Ainda, concluiu que o sistema Light Steel Frame permite a inserção de materiais leves 

que melhoram o parâmetro normativo de transmitância e aprimoram atributos de desempenho 

térmico e acústico não atingidos em um sistema convencional. 

A despeito da análise de interoperabilidade dos softwares, concluiu-se que a melhor 

interoperabilidade ocorre entre o Revit e o E-Quest, contudo este não apresenta resultados em 

temperatura. Portanto, como segunda melhor opção, que trabalha com dados térmicos, ficou o 

Ies-ve, que será utilizado juntamente com o Revit para realizar a simulação computacional de 

desempenho térmico. 

Espera-se, ao final do estudo em andamento, verificar se com o método de simulação 

computacional, os resultados obtidos por Uribe (2013) permanecem os mesmos ou se há 

alteração. 
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Integração entre SIG e BIM em projetos de infraestrutura de transportes 

Estudo de caso para o trecho da rodovia MG-446 
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Case study for the stretch of highway MG-446   
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Resumo: No Brasil, país no qual a maior parte do transporte de pessoas e mercadorias ocorre pelo modal 

rodoviário, aumentar a malha pavimentada é fundamental para melhorar a infraestrutura de transportes . 

Visando melhorar o processo de escolha de traçado para uma rodovia utilizou-se a ferramenta 

computacional SIG (Sistema de Informação Geográfica) associada à tecnologia BIM (Building 

Information Modeling) em um estudo de caso, no qual procurou-se encontrar o melhor traçado entre os 

municípios de Nova Resende e Alpinópolis localizados em Minas Gerais - MG, Brasil. Os resultados 

demonstram que a utilização dessa metodologia influEncia de forma significativa na redução do custo 

e do comprimento da rodovia. Assim se concluiu que a Integração SIG e BIM é uma ferramenta que 

pode auxiliar na tomada de decisão do traçado a ser escolhido no projeto geométrico de uma rodovia. 

Palavras-chave: BIM, SIG, infraestrutura de transportes, rodovias. 

Abstract: Abstract: In Brazil, a country in which most of the transport of people and goods occurs by 

road, increasing the paved network is essential to improve the transport infrastructure. In order to 

improve the process of choosing the road layout, the computational tool GIS (Geographic Information 

System) associated with BIM (Building Information Modeling) technology was used in a case study, in 

which we sought to find the best route between the municipalities Nova Resende - MG and Alpinópolis 

- MG. The results demonstrate that the use of this methodology significantly influences the reduction of 

the cost and the length of the highway. Thus, it is concluded that the SIG and BIM Integration is a tool 

that can assist in the decision making of the route to be selected in the geometric design of a highway.  

Keywords: BIM, GIS, infrastructure, highways. 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento pleno e sustentável de um de uma região está diretamente ligado à 

sua infraestrutura de transporte, que tem a capacidade de impulsionar a economia e conectar 

pessoas e lugares. Uma das principais formas de melhorar essa infraestrutura é aumentar a 

malha pavimentada, ampliando o número de rodovias, de forma a oferecer mais possibilidades 

para que os transportadores possam ter acesso fácil às empresas, indústrias, fazendas, entre 

outros, e, posteriormente, possam realizar o transporte dessas mercadorias com maior agilidade 

para seu o destino (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT, 2019) 

Dentre as diversas tecnologias que surgem constantemente com o objetivo de aumentar 

a eficiência da indústria da construção civil em seus diversos ramos, entre eles o setor de 

infraestrutura, se destacam a tecnologia SIG (Sistema de Informação Geográfica) e a 

metodologia BIM (Building Information Modeling), assim como o uso integrado das mesmas 

em etapas que variam desde às fases de concepção ao planejamento de um novo projeto.   

O (SIG) é uma ferramenta computacional para o geoprocessamento que permite realizar 

análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados 

georreferenciados. Sendo assim, em todas as situações que a posição for um fator importante, 

existirá à oportunidade de se considerar a adoção de um SIG (COUTO, 2012). 

Já o BIM, termo que pode ser traduzido para o português como "Modelo ou Modelagem 

da Informação da Construção”, corresponde à nova metodologia de trabalho que permite criar, 

usar e compartilhar todos os documentos contidos no ciclo de vida da edificação. O BIM pode 

ser definido como a combinação de processos, tais como o planejamento, o gerenciamento, a 

coordenação de projeto (em diferentes níveis) e de visualização de todas as fases de uma 

construção, desde a sua concepção até o produto acabado (EASTMAN et al., 2011).  

O propósito deste trabalho é, portanto, analisar a aplicabilidade da integração SIG e BIM 

na escolha do melhor traçado para o trecho da rodovia MG-446 que liga os municípios de Nova 

Resende e Alpinópolis localizados em Minas Gerais - MG, Brasil, bem como verificar a 

utilização desta metodologia na redução do custo total da obra e do comprimento da rodovia.   

MATERIAIS E MÉTODOS  

Área de estudo 

Para avaliar a integração entre as metodologias SIG e BIM analisou-se um trecho da 

rodovia MG-446 uma estrada que liga os municípios de Nova Resende e Alpinópolis, ambos 

do setor sudoeste do Estado de Minas Gerais, como pode ser observado na Figura 1. Este trecho 

apresenta a extensão de aproximadamente 29 km e não é pavimentado, o que dificulta a 

mobilidade de moradores da região, afetando principalmente o distrito de Petúnia, em Nova 

Resende, cuja localização também pode ser observada na Figura 1. 
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Figura 1 – Localização da área de estudo 

Fonte: Adaptado de Google Maps (2020). 

Softwares utilizados 

Utilizou-se dois softwares para realizar as análises propostas, o Google Earth Pro 2020 

e o Autodesk InfraWorks 2020. O software Google Earth Pro 2020 é uma ferramenta 

computacional SIG que foi utilizada para fazer o reconhecimento da área, a escolha dos pontos 

de início e fim, dos pontos intermediários e o conhecimento das edificações presentes ao redor 

da rodovia MG-446. O Google Earth Pro 2020 permite visualizar imagens aéreas e orbitais de 

uma região desejada com alta qualidade. Segundo Silva (2016), ele apresenta resolução espacial 

que varia de acordo com a fonte dos dados, apresentando resolução original do pixel de 30m a 

0,5m dependendo do lugar observado. No Brasil a resolução espacial do pixel é de 1 metro. 

Além disso, Google Earth Pro 2020 possui a ferramenta Google Street View 2020, que 

possibilita ao usuário observar um determinado local como se este estivesse percorrendo 

determinada via de trânsito. Com essa ferramenta foram coletados os dados de quantidade, 

posição e modelo das edificações presentes ao redor do trecho de estudo da MG-446. 

Já o Autodesk InfraWorks 2020é um software de projeto conceitual de infraestrutura 

civil. Ele utiliza a metodologia BIM e permite que os engenheiros e arquitetos modelem, 

analisem e visualizem seus conceitos de design dentro de um contexto real do ambiente natural 

e construído, melhorando a tomada de decisão e os resultados do projeto. Este software possui 

uma versão gratuita para estudantes e foi o escolhido para realizar a integração dos dados 

coletados com o Google Earth Pro 2020.  

RESULTADOS 

Inicialmente realizou se o reconhecimento da área de estudo. Para isso percorreu-se todo 

o trecho da rodovia MG-446, que liga os municípios mineiros de Nova Resende à Alpinópolis, 

por meio da ferramenta Google Street View  disponível no Google Earth Pro 2020e marcou-se 

as edificações de maior relevância no trajeto, obtendo-se ao final 11 moradias, 2 igrejas e 2 

fábricas, totalizando 15 edificações.  

A partir disso, buscou-se realizar a integração desses dados com o Autodesk InfraWorks 

2020. Neste software, foi elaborado inicialmente um modelo tridimensional com 

aproximadamente 199 km2 e com formato retangular abrangendo a região de interesse. Para tal 

utilizou-se a ferramenta “Gerador de Modelo”, que permite selecionar uma área de estudo de 

até 200 km2. Após selecionar a área de estudo é gerado um modelo tridimensional (3D) por 

computação em nuvem cerca de 40 minutos após a solicitação da criação do modelo 
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tridimensional no Autodesk InfraWorks 2020, o modelo encontrava-se disponível para 

download. Desse modo, foi possível implementar os dados coletados no Google Earth Pro 2020. 

Após isso, visando realizar uma análise abrangente, foram elaboradas três simulações 

de estradas com pontos de passagem diferentes, mas com o mesmo ponto inicial e final, que 

correspondem ao ponto onde se inicia e termina o trecho sem pavimentação da MG-446, 

respectivamente.  Os requisitos e as características das simulações são apresentados a seguir: 

Simulação 1: Não possui nenhum ponto intermediário com passagem obrigatória, 

apenas o ponto inicial e o ponto final;  

Simulação 2: Nessa simulação, além do ponto inicial e do ponto final foi necessário que 

o traçado passasse pelo distrito Petúnia - MG;  

Simulação 3:  Requisitou-se que o traçado dessa simulação passasse, além do ponto 

inicial e do ponto final, pelas duas fábricas e pelas duas igrejas encontradas à beira do trecho 

da MG-446 entre os distritos de Nova Resende e Alpinópolis, que são edificações de maior 

relevância econômica e/ou cultural para a região. 

As simulações 1, 2 e 3 foram realizadas por meio da ferramenta “Otimização de corredor” 

do Autodesk InfraWorks 2020. Nos três casos utilizou-se a velocidade de projeto de 40 km/h. 

Já as diretrizes de raio mínimo e rampa máxima, foram ajustadas automaticamente pelo 

Autodesk InfraWorks 2020, baseadas em ASSHTO (2011).   

Após solicitar a otimização de cada simulação, o Autodesk InfraWorks 2020  gerou um 

arquivo tridimensional. Após realizar o download do arquivo ele foi automaticamente 

incorporado ao modelo 3D elaborado na seção anterior. Com isso pode-se observar a rodovia 

finalizada sobreposta ao terreno natural da região. Além disso, para cada simulação foi gerado 

o relatório de otimização do corredor que contém as informações dessa estrada, tais como vista 

superior do terreno e do traçado gerado; estimativa de custo de construção e de terraplanagem; 

extensão da rodovia; número de curvas horizontais e verticais; lista das coordenadas dos PI’s 

(Pontos de Intersecção) e PIV’s (Pontos de Intersecção Vertical); entre outros dados.  

A partir das informações presentes nos relatórios das três simulações propostas foi 

possível comparar os resultados obtidos em função do comprimento da estrada em km; dos 

custos de construção, de terraplanagem e total, obtidos em dólar, como pode-se verificar Tabela 

1. 

Tabela 1 – Comparação das rodovias obtidas pelas simulações 1, 2 e 3 (AUTODESK INFRAWORKS, 

2020 a, 2020 b e 2021) 

Simulação 
Comprimento 

(km) 

Custo com a 

construção ($) 

Custo com a 

terraplanagem 

($) 

Custo Total 

($) 

1 28,751 12.874.561,00 1.955.945,00 14.830.506,00 

2 28,557 12.786.920,00 6.703.102,00 19.490.021,00 

3 30,150 13.501.077,00 16.319.285,00 29.820.361,00 

 

Conforme observado na Tabela 1 cada simulação possui suas particularidades e seu 

custo associado. Para definir qual das simulações apresenta o melhor traçado para a rodovia 
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entre Nova Resende e Alpinópolis seria necessário uma análise mais profunda do impacto 

econômico, social e cultural que o acesso por meio de uma via pavimentada geraria no distrito 

Petúnia, nas fábricas e nas igrejas apresentadas anteriormente. 

CONCLUSÕES 

Este trabalho analisou a aplicação integrada de SIG e BIM no estudo de traçados de uma 

nova rodovia entre os municípios de Nova Resende e Alpinópolis, municípios localizados em 

Minas Gerais, Brasil, por meio do qual foi possível verificar a influência dessa metodologia na 

redução dos custos (construção, terraplanagem e total) e do comprimento da rodovia.  

Nesse sentido, realizou-se três simulações com pré-requisitos diferentes e, 

consequentemente, obteve-se três estradas com traçado, custos e comprimento distintos. A 

simulação três foi a que apresentou maior valor de custo estimado, conforme era esperado, uma 

vez que essa era a situação com mais pontos de passagem obrigatória. 

Constatou-se que essa metodologia pode auxiliar na tomada de decisão do traçado a ser 

escolhido no projeto geométrico da rodovia, uma vez que a integração SIG e BIM oferece 

sugestões de traçados mais econômicos para a situação imposta, estimativa do volume de corte 

e aterro e do custo de construção e terraplanagem, dados sobre as curvas horizontais e verticais, 

além de outras informações importantes para a construção da rodovia, permitindo ainda a 

visualização em três dimensões da rodovia a ser construída. 

Sugere-se, para pesquisas futuras, implantar no Autodesk InfraWorks 2020 as normas 

do DNER (1999) de rampa máxima, raio mínimo, e outros parâmetros de projeto presentes no 

Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, o que tornaria os resultados mais 

condizentes com o cenário brasileiro. Além disso, sugere-se para os trabalhos futuros conhecer 

o custo real das edificações presentes na região por meio da contratação de uma empresa 

especializada, o que iria possibilitar uma estimativa mais correta dos custos de desapropriação 

e, consequentemente, do custo total da rodovia. 
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Resumo: No campo da Engenharia Civil, as estruturas de concreto podem sofrer deterioração, danos e 

envelhecimento ao longo do tempo, ocasionados por fatores naturais ou provocados pelo homem. Por 

consequência, é relevante o estudo dos métodos que aumentam a segurança e avaliam a integridade 

estrutural do concreto, a fim de evitar incidentes à população ou mal funcionamento da estrutura. A 

aplicação dos Ensaios Não Destrutivos (END) são soluções para a detecção de danos, defeitos e controle 

da qualidade das estruturas, permitindo que sejam consideradas as manutenções e/ou reparações 

necessárias. Desse modo, o presente artigo tem por finalidade estudar os principais métodos de END 

aplicados no concreto e apresentar um estudo de caso sobre o ISHM (Structural Health Monitoring 

method based on electromechanical impedance), destacando a(s) técnica(s) mais eficaz(es) e 

econômica(s) no âmbito da construção civil. 

Palavras-chave: Ensaios Não Destrutivos, Estruturas de Concreto, Monitoramento. 

Abstract: In the field of civil engineering, concrete structures can suffer deterioration, damage and 

aging over time, occasioned by natural factors or man-provoked. As a result, it is relevant to the study 

of methods that increase security and evaluate the structural integrity of concrete, in order to avoid 

incidents to the population or malfunction of the structure. The application of non-destructive rehearsals 

are solutions to detection of damage, defects and control of the structure quality, allowing them to be 

maintenance and/or repairs necessary. So, the present article has to purposely study the main methods 

of the concrete, as well as highlighting the technique. 

Keywords: Non-destructive rehearsals, Concrete structures, Monitoring. 
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INTRODUÇÃO 

Os Ensaios Não Destrutivos (END, ou NDT do inglês “Non Destructive Testing”) são 

técnicas utilizadas na inspeção de materiais, peças ou equipamentos sem danificá-los, ou seja, 

não alteram as suas propriedades físicas, químicas, mecânicas e dimensionais. Estes ensaios são 

uns dos principais instrumentos utilizados para o controle de qualidade de produtos, bem como 

assegura a integridade e confiabilidade dos mesmos. Os END’s permitem também um melhor 

controle nos processos de fabricação, reduzindo os custos de produção e mantendo o mesmo 

nível de qualidade.  

A utilização dos END’s está em diversos âmbitos industriais como setores de 

petróleo/petroquímico, nuclear, aeroespacial, siderúrgico, ferroviário, naval, eletromecânico e 

automotivo. Ademais, são aplicáveis diretamente no objeto, sendo possível empregar muitos 

métodos em uma mesma peça de ensaio. Portanto, muitas ou todas as propriedades de interesse 

podem ser medidas e quantificadas.  

Dentre os métodos de END’s aplicados em estruturas de concreto destacam-se aqueles 

utilizados para estimar a resistência do material (Esclerometria), resistência à penetração e 

método de maturidade. Além desses, há os métodos que determinam outras características e 

defeitos internos no concreto através da técnica de propagação de ondas (Ultrassom) e 

Termografia Infravermelha. Neste artigo, a análise se estenderá ao método de ISHM (Structural 

Health Monitoring method based on electromechanical impedance), um método inovador, que 

permite a detecção de danos, falhas, entre outras características que comprometem a integridade 

de uma estrutura de concreto.  

De modo geral, o artigo possui o intuito de demonstrar e estudar três métodos de ensaios 

não destrutivos utilizados na área da Engenharia Civil, com ênfase no método de ISHM. 

PRINCÍPIOS DOS ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS 

Ultrassom 

O método de ensaio de ultrassom consiste em determinar a velocidade de propagação 

de ondas longitudinais, obtidas por pulsos ultrassônicos, através de um componente de concreto, 

segundo a ABNT NBR 8802: 2019. Existem diversos fatores que podem influenciar a 

propagação de ondas em um elemento de concreto, sendo os principais: agregado graúdo, 

frequência dos transdutores, relação água-cimento, idade do concreto, grau de hidratação, uso 

de aditivos, presença de armadura, entre outros.  

Este método é bastante difundido e está baseado na propagação de ondas sonoras de alta 

frequência pelo material analisado. As ondas variam de velocidade em função da quantidade de 

poros e vazios, possibilitando a detecção de descontinuidades. O intuito da técnica é projetar 

uma onda ultrassônica para dentro do material, medindo o tempo até que o mesmo se propague 

até um outro ponto qualquer. Desse modo, conhecendo a distância entre os pontos, é possível 

determinar a velocidade média no trecho de propagação, que irá depender de diversos fatores 

como a natureza do material, a porosidade do mesmo, a presença ou não de água nos poros, 

entre outros.  

Os ensaios ultrassônicos são utilizados para caracterizar um determinado material, sua 

integridade e outras propriedades físicas, sendo bastante usada para o controle de qualidade, 

detecção de defeitos, medição de espessuras ou caracterização dos materiais constituintes do 

concreto, segundo explica a norma americana ASTM E 114-95 (ASTM, 1995; LORENZI et al., 

2003). Outrossim, é válido ressaltar que o ensaio de ultrassom, juntamente com outros ensaios 
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não destrutivos, fornece resultados mais confiáveis e permite uma melhor caracterização do 

material.  

Esclerometria 

O método de ensaio esclerométrico é um dos mais utilizados hodiernamente e um dos 

mais antigos da categoria dos ENDs. De acordo com a ABNT NBR 7584:2012, esse ensaio 

permite a avaliação da dureza superficial do concreto pelo uso do esclerômetro de reflexão. 

Este pode ser utilizado para verificação da uniformidade do concreto, monitoramento do 

desenvolvimento da resistência ao longo do tempo e estimar a resistência à compressão. Para 

mais, o método possui uma variável de resposta (índice de reflexão) que pode ser utilizado para 

a estimativa da resistência a partir da construção de curvas de correlação.  

Este ensaio é classificado como um ensaio de dureza e está baseado no princípio de que 

o rebote de uma massa elástica depende da dureza da superfície contra qual a massa encontra. 

Dessa forma, energia absorvida pelo concreto é relacionada com a sua resistência, ACI 228:1R-

03 (2007). Além disso, as correlações entre o índice esclerométrico e as propriedades do 

concreto são obtidas empiricamente ou experimentalmente, sendo que estimativas da 

resistência à compressão poderão ser adquiridas por meio de análise de tabelas ou curvas 

fornecidas pelo fabricante do aparelho, conforme explica a ABNT NBR 7584: 1995 (LORENZI 

et al., 2009). 

Termografia Infravermelha 

A termografia é uma técnica de inspeção em infravermelho que possibilita a captação 

de diferentes distribuições de calor e a obtenção de imagens de um componente, equipamento 

ou processo a partir da radiação infravermelha em função da sua temperatura. De acordo com 

a ABNT NBR 15424: 2016, a termografia é um ensaio não destrutivo, considerável uma técnica 

rápida, eficaz e permite detectar anomalias associadas a modificações mensuráveis das 

características térmicas (como fluxo de calor e temperaturas resultantes), e manifestações 

patológicas com profundidades limitadas, ou seja, próximas a superfície (PAVÓN, 2015). 

Esta técnica pode ser dividida em duas categorias: passiva e ativa. Estes são baseados 

em métodos de excitação a fim de observar a diferença de temperatura. Normalmente, 

estimulações externas não são necessárias para termografia passiva, enquanto diferentes tipos 

de estímulo são empregados em termografia ativa. O principal conceito da termografia 

infravermelha para END é que perfis anormais de temperatura indicam defeito potencial. A 

diferença entre a temperatura em uma área suspeita e uma área de referência indica 

comportamento anormal. Por outro lado, termografia ativa necessita de energia para ser levada 

ao alvo e obter diferenças significativas para indicar as anomalias de subsuperfície (REHMAN 

et al., 2016). 

Impedance based Structural Health Monitoring (ISHM) 

O SHM (Structural Health Monitoring) é uma área de pesquisa que envolve múltiplas 

aplicações, possuindo grandes interesses técnicos e científicos. Este monitoramento é capaz de 

avaliar o estado da integridade de uma estrutura e, através do processamento e interpretação 

adequada dos dados, é possível prever a vida útil restante da estrutura. Além disso, ele aborda 

o problema de estruturas envelhecidas, que é uma grande preocupação na engenharia. Outra 

aplicação SHM potencial está em novos sistemas, isto é, ao incorporar sensores SHM e associar 

sistemas sensoriais a uma nova estrutura, o paradigma de design pode ser alterado e economias 

consideráveis em peso, tamanho e custo podem ser alcançadas (GIURGIUTIU, 2014). 
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Particularmente, a técnica descrita baseada na impedância eletromecânica (E/M) utiliza 

um sensor de impedância que consiste em uma pequena pastilha piezelétrica (PZT), usualmente 

menor que 25x25x0.1mm, na qual é empregada para medir diretamente a resposta dinâmica 

local, ou seja, trata-se de um sensor/atuador piezelétrico. Os materiais piezelétricos atuam 

produzindo uma mudança na voltagem elétrica quando sofrem uma deformação mecânica. 

Inversamente, ao aplicar um campo elétrico uma deformação mecânica é produzida. O método 

de monitoramento baseado na impedância E/M utiliza simultaneamente ambos os efeitos desse 

material, direto e inverso, para obter medições de impedância (PARK et al., 2003). Quando um 

potencial elétrico alternado atua na pastilha de PZT acoplada na estrutura, a mesma se deforma 

conjuntamente com a estrutura, fazendo com que o conjunto passe a vibrar. Se a frequência de 

excitação for muito alta, a resposta dinâmica da estrutura refletirá apenas o comportamento de 

uma pequena região próxima ao sensor (STOKES E CLOUD, 1993). A partir da resposta 

dinâmica da estrutura, a pastilha PZT se deforma gerando um potencial elétrico. Dessa forma, 

o mesmo funciona simultaneamente como atuador e como sensor de deformações.  

ESTUDO DE CASO DO ISHM (Impedance based Structural Health Monitoring) 

Segundo Fernandes Silva (2017), o ensaio proposto foi realizado em um corpo de prova 

prismático de CRFA (500 mm x 150 mm x 150 mm). A técnica utilizada foi pelo 

monitoramento estrutural a partir da impedância E/M aplicada no concreto. A impedância é 

adquirida por um aparelho que gera o sinal de excitação, adquire o sinal de resposta e processa 

numericamente os dois sinais para a obtenção da função de impedância na faixa de frequências 

de interesse (SILVA, 2017). 

O conceito base da técnica é o monitoramento da variação da impedância mecânica da 

estrutura provocada pela presença de danos (PARK et al., 2003). Para esse processo, acoplou-

se duas cápsulas inteligentes (PZT-1 e PZT-2) dentro do corpo de prova, durante a fase de 

lançamento do concreto nas fôrmas e a posição delas pode ser observada na Fig. 11. Essas 

cápsulas constituem-se de um transdutor piezelétrico revestido com resina epóxi, visando a 

proteção e integridade do sensor durante o processo de monitoramento (SILVA, 2017). 

 

                           

(a)                                                                      (b)                                      

Figura 1 – Corpo de prova de concreto com Cápsulas Inteligentes embutidas: (a) amostra prismática 

utilizada; (b) esquema com a posição aproximada dos sensores. (SILVA, 2017) 

 

Nesta amostra, o dano foi introduzido utilizando um ensaio de tenacidade à flexão com 

base no método ASTM C1609 (2012), possibilitando a medição dos sinais de impedância E/M, 

realizado aos 42 dias de cura da amostra. A Fig. 2 mostra o corpo de prova posicionado sobre 

a máquina de ensaio MTS e, paralelamente, o impedancímetro SySHM conectado às cápsulas 

inteligentes (SILVA, 2017). 
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(a)                                                                      (b) 

Figura 2 – (a) Corpo de prova posicionado sobre a máquina de testes MTS durante o ensaio de 

tenacidade à flexão; (b) Impedancímetro SySHM conectado às Cápsulas Inteligentes (SILVA, 2017) 

 

Aplicou-se também no ensaio, o método de otimização híbrida que é dedicado a 

minimizar as influências das variações de temperatura durante o processo de medição de 

impedância E/M. Este foi muito eficaz e possibilitou a compensação dos sinais, evitando falsos 

positivos (ou negativos) no processo do SHM (SILVA, 2017). 

O impedancímetro SySHM foi configurado para adquirir 2000 pontos e 1024 médias. 

Realizou-se 04 medidas, antes da execução do ensaio, caracterizando o sinal de referência 

(baseline) para as análises: 48 medidas aconteceram durante o ensaio, ou seja, durante o 

carregamento sobre a estrutura e 09 medidas foram realizadas após o término do ensaio, 

totalizando assim 61 médias (SILVA, 2017). 

As assinaturas de impedância (Fig. 3 (a)) forneceram uma informação apenas qualitativa 

em relação à integridade estrutural e para quantificar a diferença entre um sinal de referência e 

outro, utiliza-se as métricas de dano. Uma das métricas mais utilizadas é a RMSD (Desvio 

Médio da Raiz Quadrada) (Fig. 3 (b)), por apresentar bons resultados, particularmente em 

relação à influência da variação de temperatura quando se utiliza a técnica da impedância E/M 

(SILVA, 2017). 

 

  

(a)                                                                        (b) 

Figura 3 – Monitoramento em tempo real do corpo de prova prismático de concreto (a) Assinaturas de 

impedância (Re) para o PZT-2; (b) Métrica de dano RMSD para o PZT-2 

Fonte: Fernandes Silva (2017). 

 

Observou-se que os resultados gerados com as assinaturas de impedância E/M 

indicaram que a técnica foi eficiente para detectar danos na estrutura de concreto e o valor de 
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threshold (limiar) pode ser determinado, a fim de garantir 95% de confiança na probabilidade 

de detecção de danos. Portanto, notou-se um progresso do processamento dos dados referentes 

às cápsulas inteligentes, aumentando a eficiência do monitoramento utilizando a impedância 

E/M em estruturas de concreto (SILVA, 2017). 

CONCLUSÃO 

O artigo logrou êxito na análise de alguns dos principais métodos de Ensaios Não 

Destrutivos existentes. Muitos deles possuem diversas aplicações no ramo da Engenharia Civil 

e também em outras áreas do conhecimento, possibilitando uma grande variedade de pesquisas. 

Contudo, diante dos estudos de caso analisados e apresentados, nota-se que o SHM baseado na 

impedância E/M está sendo desenvolvida e pode se destacar em relação às outras técnicas, por 

possuir um baixo custo econômico e um alto nível de confiança na execução e nos resultados 

experimentais. Desse modo, mostra-se relevante a pesquisa e o aprofundamento dessa técnica 

no âmbito da construção civil, visto que é necessário a realização de experimentos aptos a 

demonstrarem a eficácia do ISHM em danos estruturais de estruturas civis de grande porte. 
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Análise do comportamento geotécnico de cortina atirantada admitindo 

variação de parâmetros geomecânicos do solo 

Analysis of the geotechnical behavior of anchored wall admitting variation 

in the geomechanical parameters of the soil 

 

Natália Moura Willemann1

Jean Rodrigo Garcia² 

 

Recebido: mar. 2021 | Aceito: abr. 2021 

Resumo:  A estabilidade geotécnica, expressa pelo fator de segurança, é geralmente determinada através 

do uso de parâmetros homogêneos do solo. Assim, visando compreender a influência da 

heterogeneidade na estabilidade de uma cortina atirantada com dois pontos de ancoragem, este trabalho 

propõe o uso de coeficientes de variação durante o dimensionamento de uma contenção, com o intuito 

de determinar os fatores de segurança probabilísticos e determinísticos. A metodologia aplicada consiste 

em modelar um cenário hipotético nos softwares Slide2e RS2 e produzir análises quanto à estabilidade 

e à deslocabilidade. Desse modo, será possível determinar a relação entre a estabilidade global e o nível 

de segurança do projeto após a inserção de parâmetros heterogêneos e a variação da ficha; outra etapa 

do estudo será avaliar o comportamento dos deslocamentos conforme alteram-se os parâmetros 

geométricos da ficha. Finalmente será possível determinar qual dos modelos propostos apresenta melhor 

desempenho e economicidade em relação à estabilidade. 

Palavras-chave: cortina atirantada, estabilidade, parâmetros heterogêneos, ficha, deslocamento. 

Abstract: Geotechnical stability, expressed by the safety factor, is usually set through use of soil 

homogeneous parameters. Thus, aiming at studying the heterogeneity influence on anchored wall 

stability with two anchor points, this work proposes the use of coefficients of variation during the design 

of a curtain, in order to determine the probabilistic and deterministic safety factors. The applied 

methodology consists in modeling a hypothetical scenario in Slide2 and RS2 software and to produce 

stability and displacement analyses. In this way, it will be possible to determine the correlations between 

the global stability and the safety level of the project after the inclusion of heterogeneous parameters 

and the variation of the embedment; another step of the study will be to evaluate the behavior of the 

displacements as the geometric parameters of the embedment are shifted. Finally, it will be possible to 

determine which of the proposed models has the best performance and economy in relation to stability. 

Keywords: anchored wall, stability, heterogeneous parameters, embedment, displacement. 
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INTRODUÇÃO 

Moldar o solo para adequá-lo às necessidades do desenvolvimento humano vem sendo 

uma escolha ao longo das gerações. O desenvolvimento de estruturas de contenção permitiu 

gradualmente construções mais ousadas e garantiu maior segurança aos usuários. Existem, 

porém, inúmeras condições a serem consideradas em cada uma dessas técnicas, sendo uma 

delas a análise de propriedades geotécnicas do solo. Neste trabalho, propôs-se o estudo da 

influência da heterogeneidade do solo na estabilidade de uma contenção de caráter permanente. 

METODOLOGIA 

 A partir das propriedades geomecânicas foi analisada a estabilidade de uma cortina 

atirantada com dois pontos de ancoragem, utilizando o método do equilíbrio limite e a avaliação 

dos deslocamentos vertical e horizontal da contenção por meio da análise tensão-deformação, 

e a fim de determinar a situação mais estável e de maior economicidade para o modelo proposto. 

As análises foram desenvolvidas em duas etapas; a primeira a análise da estabilidade no Slide 

2018®, a segunda a análise do deslocamento e da transferência de carga a partir do uso do 

software RS2. O método adotado foi o de ruptura de superfície, por ser o mais utilizado e 

recomendado. Considerou-se um ambiente com nível de segurança contra danos materiais e 

ambientais médio e nível de segurança contra danos a vidas alto (FS=1,5) (ABNT 

NBR11682:2009). O modelo proposto é uma encosta de parede perpendicular com 7m, no qual 

intercalam-se camadas de argila arenosa e silte argilo-arenoso. (Figura 1) O solo é uma 

generalização para a região de Uberlândia. Para caracterizá-lo usou-se parâmetros estudados 

por Garcia (2018) e os estudos de Teixeira & Godoy (1996) sobre coeficiente de Poisson 

(Tabela 1). 

 

Figura 1 - Perfil de escavação de solo fictício com base nos solos de Uberlândia (WILLEMANN, 

2020) 

 

Tabela 1 - Parâmetros do solo estipulado (WILLEMANN, 2020) 

Solo 
Coeficiente de 

atrito -   (°) 

Peso específico - 

γ (kN/m³) 
Coesão - c (kPa) 

Coeficiente de 

Poisson -   

Argila arenosa 23 15 8 0,25 

Silte argilo-

arenoso 
28 17 15 0,4 
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A cortina modelada consiste num sistema formado por duas linhas de tirantes de aço 

ancoradas ao solo e um paramento em concreto projetado. As disposição e dimensões dos 

tirantes foram estabelecidas de acordo com as recomendações da NBR 5629 (ABNT, 2018) e 

de Littlejohn e Ostermayer (1972 apud Pereira, 2018). 

Sendo para o tirante: inclinação 15°; diâmetro efetivo 32mm; módulo de elasticidade 

210GPa; diâmetro do bulbo 90mm; comprimento ancorado 6m; comprimento do trecho livre 

6m e espaçamento horizontal 1m. Para a cortina: espessura 0,3m; peso específico 25kN/m³; 

módulo de elasticidade 32,2 kPa e resistência característica 30MPa. Como a finalidade é 

analisar os deslocamentos da contenção e verificar a condição mais estável e de maior 

economicidade, o modelo foi subdividido em três estudos de casos, a fim de entender como o 

cenário se comporta com a variação do comprimento da ficha do paramento, consequentemente 

variando o comprimento da contenção, sendo: ficha 0m (F0), ficha 0,5m (F0,5) e ficha 1m (F1). 

Análise de estabilidade e de deslocamentos 

Para as três variações de cenário foram impostas superfícies de ruptura circular e não-

circular passando pelo centro do bulbo do tirante e pelo pé do paramento. Como sistema de 

calibração estudou-se a estabilidade do modelo da encosta sem o paramento e sem os tirantes. 

As análises quanto à estabilidade foram de dois tipos: método do equilíbrio limite e análise 

probabilística e determinística. Para o primeiro tipo, o solo é considerado um meio homogêneo 

e a ruptura não-circular pelo Método de GLE/Morgenstern-Price. Já na análise probabilística e 

determinística a anisotropia do solo é considerada, a variabilidade dessas propriedades pode ser 

expressa pelo coeficiente de variabilidade (COV), para tanto adotou-se os valores típicos 

estabelecidos por Ameratunga et. al. (2016) (apud BUDHU, 2016). Sendo: Peso específico (γ): 

3 a 7%; Ângulo de atrito – areia (’areia):10% Ângulo de atrito – solo argiloso (’argila): 10 a 

50%. 

Para a simulação foram adotadas 12 etapas. Sendo: uma de análise das tensões in situ 

(equilíbrio); quatro etapas destinadas a escavação; duas etapas de instalação dos tirantes 1 e 2; 

quatro etapas para execução do paramento em concreto projetado; e a última para reaterro da 

ficha. O modelo numérico foi elaborado com elementos nodais triangulares, com malha 

graduada e incremento da densidade de nós próximo ao paramento. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao analisar os dados obtidos pelo método do equilíbrio limite (Tabela 2) percebe-se que 

ao considerar o solo um meio homogêneo praticamente não há alteração do fator de segurança 

conforme varia-se o comprimento da ficha. Os três cenários apresentam valores de estabilidade 

satisfatórios e superiores ao mínimo recomendado (FS=1,5).  

 

Tabela 2 – Resumo das análises de estabilidade do talude (WILLEMANN, 2020) 

Cenário FS 

Sem paramento - 

calibração 
0,760 

F0 2,381 

F0,5 2,382 

F1 2,382 
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Porém com a análise mais refinada (probabilística) verifica-se que com o aumento da 

ficha ambos os fatores de segurança (determinístico e probabilístico) tendem a aumentar. Da 

avaliação do FS estatístico e FS determinístico é perceptível que os primeiros são maiores, com 

variação mais significativa quanto menor a ficha do paramento (Tabela 3 e 4). As análises 

probabilísticas são mais detalhadas e menos generalistas, pois consideram a heterogeneidade 

do solo. Essas análises fornecem o índice de confiança (RI), o qual indica o quanto os valores 

de FS probabilísticos divergem do FS=1, sendo um bom parâmetro de uniformidade do cenário. 

O índice de confiança mínimo recomendado pelo software é de 3 (RI≥3).  

A distribuição dos fatores de segurança se adequa melhor à distribuição lognormal do 

RI, contudo a distribuição normal do RI serve para verificação e calibração dos resultados. Vale 

ressaltar que RI indica o quão confiáveis são os valores encontrados para o fator de segurança. 

Assim, quanto menor o índice menor a margem de incerteza para os valores encontrados, pois 

maior será o intervalo de confiança. Nos modelos analisados, sob uma superfície de ruptura não 

circular, como o RI mantém-se praticamente estável entre as três situações de estudo, os valores 

de estabilidade são considerados confiáveis. Já nos cenários analisados com superfícies de 

ruptura circular há uma tendência de confiabilidade maior para o cenário F0,5. Ou seja, os 

valores gerados são mais consistentes, homogêneos e mais prováveis. 

 

Tabela 3 – Resultados da análise probabilística não circular (WILLEMANN, 2020) 

Cenário 

FS 

determiníst

ico 

FS 

estatístico 

PF 

(Probabilid

ade de 

Falha) - % 

RI 

(normal) 

RI 

(lognormal) 

Sem 

paramento 
0,707 0,856 94,059 -1,604 -1,539 

Ficha 0 m 5,351 6,567 0,0 4,938 10,959 

Ficha 0,5 m 3,696 4,359 0,0 5,746 10,960 

Ficha 1m 3,461 4,089 0,0 5,855 10,897 

 

Tabela 4 - Resultados da análise probabilística circular (WILLEMANN, 2020) 

Cenário 

FS 

determinísti

co 

FS 

estatístic

o 

PF 

(Probabilidade 

de Falha) - % 

RI 

(normal

) 

RI 

(lognormal

) 

Sem paramento 0,760 0,808 82,331 - 0,878 - 0,899 

Ficha 0 m 6,049 7,412 0,0 5,318 12,314 

Ficha 0,5 m 4,721 5,779 0,0 5,065 10,735 

Ficha 1m 5,309 6,225 0,0 6,532 14,224 

 

Da análise do comportamento da tensão vertical (σ1) percebe-se que este é muito similar 

no trecho superior do paramento – até aproximadamente 3,5m (Figura 3). Já na parte inferior 

constata-se que quanto maior a ficha menor os valores de tensão vertical. Comparando os 

resultados, observa-se tendência geral de aumento das tensões em relação ao equilíbrio. 

Analisando os diagramas de tensões horizontais (σ3), infere-se que após o processo de 

instalação da contenção a tendência é que os valores se mantenham, majoritariamente, abaixo 

daqueles aferidos no equilíbrio, com exceções das regiões próximas à de instalação dos tirantes 
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– a 1,5 e 3,5 m – que por conta da protensão atingem picos de tensão, e também a região do pé 

da contenção. A respeito desses picos de tensão é possível identificar que maiores fichas causam 

um incremento na concentração de tensões no tirante superior, porém para o tirante inferior não 

há um padrão facilmente identificável da influência da ficha. (Figura 4) 

 

 

Figura 3 - Distribuição das tensões verticais na divisa do paramento (WILLEMANN, 2020) 

 

Constata-se que o comprimento total do paramento – ou seja, a presença de ficha – 

impacta ligeiramente na distribuição de tensões. De um modo geral o modelo F0,5 é o que 

apresenta melhor desempenho em distribuir suas tensões e mantê-las em valores menores ao 

longo do paramento. Contudo, é a presença de uma ficha maior (F1) que consegue reduzir as 

tensões ao pé da contenção. (Figura 4) 

 

 

Figura 4 – Distribuição das tensões horizontais na divisa do paramento (WILLEMANN, 2020) 

 

Deslocamento Horizontal 

O paramento se divide em dois comportamentos de deslocamentos: os positivos e os 

negativos, os primeiros são aqueles que movimentam a estrutura no sentido de afastá-la do 

maciço de terra, enquanto os negativos são os que tendem a aproximar o paramento dele. Para 

os três modelos estudados, os deslocamentos são majoritariamente positivos. (Figura 5) 
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Figura 5 – Deslocamentos horizontais na divisa do paramento (WILLEMANN, 2020) 

 

Em todos os cenários existe uma retenção do deslocamento no entorno e nas regiões 

onde os tirantes encontram-se instalados, o que indica que os tirantes protendidos atuam 

conforme o projetado, contendo parte do movimento do maciço. (Figura 5) 

Nos modelos F0,5 e F1 encontra-se um ponto com deslocamento horizontal negativo 

aproximadamente em 7m, que corresponde a região de interseção entre a ficha e o restante do 

paramento. Como esta é uma região onde passa a atuar o empuxo passivo, pode-se inferir que 

nela o empuxo passivo terá maior amplitude que o empuxo ativo e, portanto, deslocará a 

estrutura em direção ao maciço de terra. 

Em termos de desempenho total os cenários F0 e F0,5 conseguem manter maior 

uniformidade na retenção dos deslocamentos do paramento, além de mantê-los em valores 

menores que o cenário F1 – no qual chegam a 2 cm. 

Deslocamento Vertical 

Na direção vertical o comportamento da contenção é descrito como negativo quando ela 

se move para baixo, e positivo quando ocorre içamento da estrutura. Cabe observar que os 

deslocamentos verticais têm magnitudes bastante inferiores, comparados aos horizontais 

(Figura 6). 

A partir de 4m há tendência de içamento da contenção, nos modelos F0 e F0,5. Porém, 

os deslocamentos atingem pico de içamento ao pé da contenção, para todos os cenários. É 

relevante observar que o modelo F1 sofre deslocamentos para baixo ao longo de quase toda sua 

extensão, verificando-se içamento apenas no trecho correspondente à ficha. Graficamente 

verifica-se que quanto maior é a ficha menor a magnitude dos deslocamentos verticais na região 

próxima ao pé da contenção. 

 

 

Figura 6 – Deslocamentos verticais na divisa do paramento (Willemann, 2020) 
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CONCLUSÃO 

Constatou-se que os modelos F0 e F0,5 apresentaram melhor desempenho, visto que 

possuem os melhores valores de RI e PF. Ao considerar o solo como um meio uniforme minora-

se sua capacidade de suporte, levando a resultados de fator de segurança relativamente menores 

que os obtidos por análise probabilística, o que por sua vez acarreta outras decisões e 

considerações de projeto. As tensões verticais apresentaram tendência de aumento em relação 

a estabilidade da contenção, sendo que o modelo F0,5 apresentou o melhor desempenho, 

mantendo as tensões nos menores valores. O incremento de ficha provocou uma redução das 

tensões horizontais nesta região; há exceção de duas regiões do talude: a de instalação dos 

tirantes e o pé do talude. Nesse sentido, corrobora-se que o uso da ficha é um artifício com o 

intuito de atenuar as tensões, como de fato se verifica – apesar de quase não ocorrer alteração 

entre o modelo sem ficha e com ficha 0,5m, porém para o modelo com ficha 1m a tensão sofre 

redução de quase 15 MPa. Em relação às tensões horizontais o modelo F1 apresentou melhor 

desempenho. 

Quanto aos deslocamentos horizontais, os modelos F0 e F0,5 apresentaram os melhores 

desempenhos. Já os deslocamentos verticais do modelo F0,5 apresentaram os menores valores 

e, portanto, um melhor desempenho entre os demais casos analisados. 
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Resumo: O presente trabalho realiza um estudo de análise e avaliação da acessibilidade no ambiente 

construído no contexto da mobilidade urbana sustentável. Deste modo, foram analisados os valores 

obtidos por meio do IACT (Índice de Acessibilidade para Calçadas e Travessias). O método de avaliação 

foi aplicado em um estudo que contemplou o diagnóstico das calçadas existentes ao longo da Avenida 

Segismundo Pereira em Uberlândia, Minas Gerais, Brasil realizado no período de 2020 a 2021. Os 

resultados obtidos foram espacializados, o que permitiu a elaboração de mapas temáticos e, 

posteriormente, a análise do IACT no corredor exclusivo de transporte público por ônibus, com a 

finalidade de compreender a dispersão das avaliações da acessibilidade e mobilidade na área de estudo. 

Observou-se com base na metodologia proposta, resguardadas suas particularidades escalares, que a 

mesma pode ser utilizada para representar a acessibilidade e mobilidade das calçadas e travessias, e que 

se configura como importante instrumento para a elaboração de políticas de mobilidade urbana mais 

eficientes. A abordagem que fundamenta o IACT apresenta potencial de aplicação em diversas 

localidades no âmbito do território nacional, contribuindo para a utilização adequada dos meios urbanos, 

ao planejamento e a infraestrutura de transportes.   

Palavras-Chaves: Acessibilidade, Mobilidade, transporte público, corredores de ônibus. 

Abstract: The present work carries out a study of analysis and evaluation of accessibility in the built 

environment in the context of sustainable urban mobility. In this way, the values obtained through the 

IACT (Accessibility Index for Sidewalks and Crossings) were analyzed. The evaluation method was 

applied in a study that included the diagnosis of the existing sidewalks along Avenida Segismundo 

Pereira in Uberlândia, Minas Gerais, Brazil carried out between 2020 and 2021. The results obtained 

were spatialized, which allowed the elaboration of thematic maps and, subsequently, the analysis of 

IACT in the exclusive public transport corridor by bus, with the purpose of understanding the dispersion 

of assessments of accessibility and mobility in the study area. It was observed, based on the proposed 

methodology, safeguarding its scalar particularities, that it can be used to represent the accessibility and 

mobility of sidewalks and crossings, and that it is configured as an important instrument for the 

elaboration of more efficient urban mobility policies. The approach that underlies IACT has the potential 

to be applied in several locations within the national territory, contributing to the proper use of urban 

environments, planning and transport infrastructure. 

Keywords: Accessibility, Mobility, public transportation, bus lanes. 

 

 

 

 
1,2,3 Universidade Federal de Uberlândia, Campus Santa Mônica - Uberlândia/MG 
1 ialmeidayuri@gmail.com 



ANAIS DA III MOSTRA SEECIV 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Uberlândia-MG, 03 de maio de 2021 
 

84 
 

INTRODUÇÃO 

Por meio de abordagens integradoras, é possível correlacionar e modelar diversos 

parâmetros e variáveis que influenciam na composição e no funcionamento dos deslocamentos 

de pessoas nas cidades ao redor do mundo, possibilitando assim a detecção de padrões, a análise 

de agrupamentos e a predição de cenários futuros associados à dinâmica do tráfego de veículos, 

pedestres, bens e informações, assim denominando a acessibilidade. (CHOWDHURY et al., 

2018; LINDENAU E BÖHLER-BAEDEKER, 2014). 

Os níveis de mensuração da acessibilidade variam de acordo com as características 

físicas e funcionais da rede viária (calçadas, faixas de pedestres, tráfego da rede, interação de 

diferentes modos de transportes), bem como da organização do ambiente construído, do uso e 

ocupação do solo, da oferta de serviços urbanos, do estilo de vida e do comportamento dos 

usuários que vivem nas cidades (CHENG E CHEN, 2015; FERREIRA E SANCHES, 2004; 

LESSA, LOBO E CARDOSO, 2019).  

Neste sentido, este artigo visa medir a acessibilidade da infraestrutura urbana, por meio 

da aplicação da metodologia do IACT. Para tanto, realizou-se um estudo de caso ao longo do 

corredor de ônibus localizado na Avenida Segismundo Pereira, Uberlândia/MG, onde foi 

analisada a acessibilidade relativa às calçadas e travessias sob a perspectiva do pedestre e do 

usuário do sistema de transporte em questão.  

REVISÃO DA LITERATURA 

Estudos associados à acessibilidade e mobilidade urbana 

Proposto inicialmente por Ferreira e Sanches (2004), o Índice de Acessibilidade para 

Calçadas e Travessias (IACT) e o Índice de Acessibilidade de Pontos de Parada e Travessias 

(IAPT) também foram utilizados por Lima et al. (2004) para analisar a infraestrutura de um 

corredor de ônibus em Fortaleza/CE. Os autores analisaram o trecho do corredor em função de 

similaridades estruturais, em que a menor unidade de análise é representada pela quadra, e 

concluíram que a acessibilidade das infraestruturas de mobilidade urbana e do transporte 

público são determinantes para a inclusão social. 

METODOLOGIA 

Nesta seção, será exposto o procedimento metodológico utilizado para a elaboração 

deste artigo. A metodologia proposta consistiu no cálculo e na avaliação quantitativa e 

qualitativa de um índice que sintetizasse a acessibilidade em um sistema de transporte público 

urbano, exemplificado por meio de um estudo de caso. 

Área de Estudo 

O corredor de ônibus estudado neste artigo encontra-se inserido na Avenida Segismundo 

Pereira, localizado no município de Uberlândia no Estado de Minas Gerais. Este corredor foi 

implantado no ano de 2018 e está vinculado ao Sistema Integrado de Transporte (SIT) coletivo 

da cidade. Ele apresenta uma extensão total de 5,9 km, com 10 estações de embarque e 

desembarque de passageiros, bem como acesso a outros três terminais de ônibus da cidade. 

Atualmente, beneficia cerca de 50.000 usuários de 10 bairros e está inserido no contexto da 

política de desenvolvimento urbano da cidade de Uberlândia. Em toda sua extensão, foi 

aplicada uma divisão composta por 59 trechos nos sentido Norte (Oeste/Leste) e sentido Sul 

(Leste/Oeste). 
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Índice de Acessibilidade de Calçadas e Travessias – IACT 

Para caracterizar a infraestrutura das calçadas e das travessias no eixo viário do corredor 

de ônibus analisado, aplicou-se o Índice de Acessibilidade de Calçadas e Travessias (IACT), 

obtido em função das 5 variáveis recomendadas por Ferreira e Sanches (2004): perfil 

longitudinal, estado de conservação das calçadas, tipo de material usado no revestimento do 

pavimento da calçada, adequação da travessia das vias urbanas e largura efetiva das calçadas. 

Posteriormente, realizou-se, para cada sentido do corredor de ônibus, a análise 

qualitativa das 5 variáveis em função de seus atributos e respectivos pesos (Ferreira e Sanches, 

2004). Para tanto, cada sentido foi subdividido o em trechos com, aproximadamente, 100 metros 

cada. A avaliação de cada atributo foi feita nos anos de 2020 e 2021, tanto “in loco”, bem como 

de forma remota utilizando, nestes casos, imagens do Google Earth, recursos do Google Street 

View, bem como imagens do trajeto percorrido por automóvel sobre cada trecho obtidas por 

gravações em vídeo. Após este procedimento, elaborou-se o diagnóstico de cada trecho por 

meio da associação dos atributos de cada classe. 

Nesta etapa, também foram obtidas as inclinações de cada trecho a partir do Google 

Earth, tomando como referência o ponto inicial e final de cada trecho. Para o cálculo do IACT, 

os valores obtidos na avaliação do atributo de cada classe foram padronizados no intervalo de 

0 a 1, para que, desta forma, não fossem afetados por possíveis diferenças na escala dos dados. 

A partir do modelo elaborado por Ferreira e Sanches (2004), foi proposta uma adaptação 

de avaliação por trecho pelo IACT, cujos coeficientes foram calibrados para cada local de 

aplicação por meio da Equação (1):  

 

𝐼𝐴𝐶𝑇𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑡
= (𝐴𝑡𝑟̅̅ ̅̅

1̅. �̅�1 + 𝐴𝑡𝑟̅̅ ̅̅
2̅. �̅�2 +  ⋯ + 𝐴𝑡𝑟̅̅ ̅̅

�̅�. �̅�𝑛). 𝑙𝑡                                           (1) 

 

Onde: 

𝑡 = identificador do trecho, variando de 1 a 𝑚; 

𝑖 = identificador da classe correspondente à variável analisada, variando de 1 a 𝑛, 

𝑛 = número total de classes utilizadas na modelagem do índice; 

𝐴𝑡𝑟𝑖
̅̅ ̅̅ ̅ = atributo padronizado pertencente classe 𝑖; 

𝑃�̅� = peso padronizado do atributo pertencente à classe 𝑖; 

𝑙𝑡 = comprimento do trecho 𝑡 em metros. 

 

Desta forma, o IACT para cada sentido do eixo viário analisado foi obtido em função 

da Equação (2): 

 

𝐼𝐴𝐶𝑇𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 =
∑ 𝐼𝐴𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑡

𝑚
𝑡=1

𝐿
                                                                                 (2) 

 

Onde: 

𝐿 = extensão ou comprimento total do eixo viário analisado em metros; 
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𝑚 = número total de trechos utilizadas na modelagem do índice. 

Análise do índice de acessibilidade por trecho em função do nível de serviço 

Os valores calculados para o IACT foram comparados com o Nível de Serviço (NS) da 

via, respectivamente, trecho a trecho, (Equações 1) e por sentido (Equações 2), conforme se 

verifica na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Índice de Qualidade e Nível de Serviço (Adaptado de FERREIRA E SANCHES, 2004) 

Qualidade das calçadas e travessias 
Valor 

Calculados 
NS Condição 

Pessoas em cadeira de rodas conseguem circular 

sem dificuldade 
1,00 A Ótimo 

Pessoas em cadeira de rodas conseguem circular 

com alguma dificuldade 
0,76 a 0,99 B Bom 

Pessoas em cadeira de rodas dependem de ajuda 

para circular 
0,51 a 0,75 C Regular 

Pessoas em cadeira de rodas dependem de ajuda e 

precisam fazer manobras para circular 
0,26 a 0,50 D Ruim 

Impossível a circulação de pessoas em cadeira de 

rodas 
0,00 a 0,25 E Péssimo 

 

EXPERIMENTOS E RESULTADOS 

Avaliação da acessibilidade nas calçadas 

Para o IACT, aplicando a Equação (1), foram obtidos os índices de acessibilidades para 

cada trecho do corredor de ônibus da Avenida Segismundo Pereira para o ano de 2020 e 2021. 

Desta forma, com base na Equação (2) obteve-se o valor de 0,67 no IACT para o sentido Norte 

(Oeste/Leste). Já para o sentido Sul (Leste/Oeste), 0,68. Em ambos os sentidos, constatou-se 

um nível de serviço C, que equivale a uma condição regular de infraestrutura das calçadas e 

travessias ao longo do corredor de ônibus estudado neste artigo. 

Espacialização dos valores de acessibilidade 

Com o objetivo de representar visualmente os valores calculados para os índices de 

acessibilidade do IACT, foram elaborados mapas temáticos no software QGIS 3.4.6 Madeira. 

Estes mapas apresentam a variabilidade espacial dos índices, calculados tanto para o sentido 

Norte (Oeste para Leste) quanto para o sentido Sul (Leste para Oeste) do corredor de ônibus da 

Avenida Segismundo Pereira.  

Neste contexto, foram elaborados gráficos comparativos dos valores calculados para os 

índices de acessibilidade em cada trecho de avenida de acordo com a metodologia empregada. 

Assim, a Figura 1 ilustra o comparativo entre os índices calculados para o sentido Norte da via, 

enquanto a Figura 2 ilustra o comparativo para o sentido Sul. 

No que diz respeito à avaliação da acessibilidade das calçadas por meio da metodologia 

IACT, as Figuras 1 e 2 permitem observar que houve preponderância da classificação “regular” 

tanto para o sentido Norte quanto para o Sul.  Todavia, no sentido Norte, é possível notar a 

existência de um número maior de trechos considerados “ruins”. 
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Figura 1 - Avaliação pelo IACT no sentido Norte (Oeste para Leste). 

 

 

Figura 2 - Avaliação pelo IACT no sentido Sul (Leste para Oeste) 

 

Neste contexto, foram elaborados gráficos comparativos dos valores calculados para os 

índices de acessibilidade em cada trecho de avenida de acordo com a metodologia empregada. 

Assim, a Figura 3 ilustra a variabilidade entre os índices calculados para o sentido Norte da via, 

enquanto a Figura 4 a variabilidade para o sentido Sul. 

Considerando que, após a categorização da área de estudo por subdivisões e em uma 

visão socioeconômica do mesmo, percebe-se que a adaptação do IACT retornou valores muito 

satisfatórios e coerentes com a realidade, visto que esta adaptação foi feita exclusivamente para 

a avenida Segismundo Pereira, resultando em uma maior precisão, considerando todos os 

elementos relacionados à acessibilidade das travessias e calçadas. 
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Figura 3 - Índices de acessibilidade para sentido Norte da via 

 

 

Figura 4 – Índices de acessibilidade para sentido Sul da via 

 

CONCLUSÕES 

A importância deste trabalho se concretiza na interpretação e caracterização deste 

corredor de ônibus, mapeando os pontos críticos e passíveis a manutenções e melhorias, sendo 

que esta análise colabora com a sociedade local, retornando qualidade de vida e 

consequentemente maior desenvolvimento urbano. De maneira complementar, possibilita a 

aplicação do mesmo estudo em diferentes regiões no município de Uberlândia/MG, visto que 

as adaptações feitas se referem às condições municipais. 
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Substituição de agregados miúdos por casca de soja em argamassa 

geopolimérica à base de metacaulim  

Um estudo preliminar precursor 

Replacement of fine aggregates by soy husk in geopolimeric metacaulim-

based mortar 

A preliminary precursor study 

Ana Laura Berger Cokely1

Leonardo Santos Gratão² 

Maria Clara Avelar e Silva³ 

Leila Aparecida de Castro Motta4 
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Resumo: O desenvolvimento de novos processos construtivos incita pesquisadores e empresas a investir em 

novos materiais de engenharia que satisfaçam as necessidades do setor, que contribuam na busca por 

alternativas sustentáveis, com custo compatível aos dos materiais poluidores convencionalmente utilizados. 

Deste modo, o geopolímero é estudado como uma alternativa ecologicamente viável de substituição da matriz 

cimentícia, uma vez que o impacto ambiental da produção do cimento Portland é muito alto. Ademais, o 

aproveitamento de resíduos de produção vegetal como substituição de agregados naturais não renováveis 

concebe uma ação relevante sob o ponto de vista da sustentabilidade. O presente trabalho estuda o 

comportamento de um novo material, com o metacaulim utilizado como fonte de aluminossilicato em uma 

matriz geopolimérica, associado a uma solução ativadora composta pela combinação de silicato de sódio e 

hidróxido de sódio. Cascas de soja foram incorporados como substituição de agregados miúdos, tal que a 

porcentagem destes materiais foi a variável estudada. Os resultados dessa substituição apresentaram uma 

queda acentuada da resistência à compressão, porém a baixa massa específica torna este material muito 

interessante, pois pode ser utilizado como material leve, sem demanda de resistência e que agrega menos 

carga à estrutura. Entretanto, ressalta-se a importância da continuidade destes estudos a fim de se aprimorar 

o traço de substituição, visando melhor trabalhabilidade do material e possivelmente melhores resultados.  

Palavras-chave: Argamassa geopolimérica, metacaulim, substituição, agregado, casca de soja. 

Abstract: The development of new construction processes encourages researchers and companies to invest 

in new engineering materials that satisfy the sector, which contributes to the search for sustainable 

alternatives, at a cost compatible with those conventionally used polluting materials. Thus, the geopolymer 

is studied as an ecologically viable alternative to replace the cement matrix, since the environmental impact 

of Portland cement production is very high. In addition, the use of plant production waste or recyclable 

materials as a substitute for natural aggregates conceives a relevant action from the point of view of 

sustainability. The present work studies the behavior of a new material, with the metacaolin used as a source 

of aluminosilicate in a geopolymeric matrix, associated with an activating solution composed by the 

combination of sodium silicate and sodium hydroxide. Soy husks were incorporated as a substitute for fine 

aggregates, such that the percentage of these materials was the variable studied. The results of this 

replacement showed a sharp drop in compressive strength, however the low specific mass makes this material 

interesting, as it can be used as light material, without resistance demand and that do not add load to the 

structure. However, the importance of continuing these studies is emphasized in order to improve the 

substitution trait, aiming at better workability of the material and possibly better results. 

Keywords: Geopolymeric mortar, metacaolin, replacement, aggregate, soy husks. 
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INTRODUÇÃO 

O interesse em alternativas sustentáveis fomenta o estudo para a substituição de matérias 

primas e métodos de produções poluidoras. A indústria cimenteira é responsável por cerca de 

7% de todo o gás carbônico (CO₂) emitido no planeta (ABCP, 2019) o que incita pesquisas para 

a substituição deste material tão presente no âmbito da construção civil. Neste sentido, o 

geopolímero se apresenta como material de grande potencial sob o ponto de vista da 

sustentabilidade com bom desempenho.  

Ademais, os materiais orgânicos e reciclados na engenharia civil podem ser utilizados 

de diversas maneiras sob o viés da sustentabilidade. Os resíduos da produção de soja e arroz, 

por exemplo, podem ser utilizados como substituição da areia, agregado miúdo natural 

comumente utilizado. Há poucos estudos sobre a utilização da casca de soja no âmbito da 

construção civil, entretanto, a literatura traz bons resultados para o uso da casca de arroz e 

segundo Hickert (2014), a composição é muito similar.  

Dessa maneira, os objetivos principais deste estudo são: analisar o comportamento dos 

compósitos produzidos com matriz geopolimérica com substituição parcial dos agregados 

miúdos por resíduos de produção vegetal (cascas de soja) e compará-los à uma matriz de 

referência, visando obter resultados satisfatórios, que possibilitem sua aplicação. 

METODOLOGIA 

A produção do geopolímero foi realizada com metacaulim como material base, ativado 

pela solução alcalina resultante da combinação de hidróxido de sódio e silicato de sódio e água, 

em proporções previamente determinadas pelo estudo de Alves (2018). Para estudar a 

substituição parcial dos agregados, variaram-se os teores do resíduo em 10%, 20% e 30% do 

volume total. Serão verificadas as propriedades físicas dos compostos por meio do ensaio de 

compressão, da determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica seca. 

Materiais utilizados 

Metacaulim 

O metacaulim, material rico em aluminossilicato escolhido para ser base do 

geopolímero estudado, é termicamente ativado, gerado pela calcinação de argilas cauliníticas 

em temperaturas entre 650°C a 800°C, além de possuir alta atividade pozolânica (LI, C.; SUN, 

H.; LI, L, 2010). O metacaulim utilizado, denominado MetacaulimHP, foi doado pela empresa 

Metacaulim do Brasil Indústria e Comércio Ltda, de Jundiaí – SP. 

Hidróxido de sódio e Silicato de sódio 

De maneira simplificada, geopolímeros são ligantes que se endurecem por meio da 

ativação de um sólido em meio alcalino, cujo ganho de resistência é resultado das redes 

tridimensionais de aluminossilicatos inorgânicos (SEVERO et al., 2013). Neste estudo, a 

solução ativadora é composta por hidróxido de sódio (adquirido na empresa Vetec Química 

Fina Ltda que contém 99,00% de NaOH) e silicato de sódio (adquirido na empresa 

UNAPROSIL - Usina Nova América, sendo o nome do produto “Silicato de sódio alcalino em 

pó 2.00”). 

Agregado miúdo natural 

O agregado miúdo natural utilizado foi areia média de rio, proveniente da região do 

Triângulo Mineiro em Minas Gerais. O material foi caracterizado, obtendo-se massa específica 

igual a 2,657 g/cm³, dimensão máxima característica de 2,36 mm e módulo de finura igual a 

2,75. 
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Casca de soja 

A casca de soja é um subproduto do cultivo da soja em que, de acordo com a Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab), deve ter uma produção recorde no período da safra 

2020/21, estimada em 268,7 milhões de toneladas (GOV.BR, 2021). Desse modo, pode-se 

também concluir que este subproduto em abundância no Brasil, colaborando com o viés 

sustentável deste trabalho.  

A casca de soja utilizada neste trabalho, representada na Figura 1, é proveniente de 

rejeitos do beneficiamento da soja e foi cedida pela empresa Algar Agro AS, localizada em 

Uberlândia - MG. Para a determinação da massa específica da casca de soja, adaptou-se o ensaio 

de determinação da massa específica de agregados miúdos (ABNT NBR NM52:2009), sendo 

o resultado obtido igual a 0,803 g/cm³. 

 

  

Figura 1 – Casca de soja in natura 

 

Dosagem, preparo e moldagem dos corpos de prova 

Neste trabalho, utilizou-se a matriz geopolimérica a base de metacaulim previamente 

estudada por Alves (2018) e adaptada para argamassa com um pré-estudo da relação 

metacaulim e areia. A relação água/metacaulim é de 0,60, a relação metacaulim/areia é de 0,50 

e a relação NaOH/Na₂SiO₃ é de 0,40. A Tabela 1 apresenta a massa dos materiais utilizados, 

para moldar 6 corpos de prova de 4 x 4 x 4 cm da argamassa de referência. 

 

Tabela 1 – Massa de materiais em gramas para argamassa de referência  

Metacaulim Água NaOH 
H₂O para 

NaOH 

Na₂SiO₃ H₂O para 

Na₂SiO₃ 

H₂O 

excedente 

266,66 533,34 45,42 75,68 113,54 77,52 6,8 

 

Primeiramente, misturou-se a solução de NaOH durante 1 minuto e a solução de 

Na2SiO3 em seguida durante 1 minuto. Foi necessário fazer essas misturas em resfriamento 

controlado (banho em água resfriada) devido ao calor gerado neste processo, que prejudicaria 

a cura correta do metacaulim. Após, as soluções foram misturadas promovendo a 

homogeneização e resfriamento à temperatura ambiente novamente. A mistura foi acrescentada 

ao metacaulim e homogeneizada por 5 min. 

Posteriormente, acrescentaram-se a areia, a casca de soja, de acordo com a porcentagem 

de cada substituição, e a chamada água excedente para conferir trabalhabilidade à argamassa. 
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A casca de soja foi saturada com água por 15 min, para que o material não absorvesse parte da 

água da mistura calculada para o traço. Depois o excesso de água do resíduo foi retirado, com 

o uso de peneiras finas e das mãos para fazer uma leve pressão. Mesmo com a saturação, a 

substituição com casca de soja prejudicou a trabalhabilidade da argamassa, porém ainda foi 

possível moldá-la. 

A Figura 2 A mostra a casca de soja saturada antes de ser acrescentada à argamassa, a 

Figura 2 B mostra a argamassa sem substituição (referência), e a Figura 2 C mostra o traço com 

30% de substituição por casca de soja (CS30).  

 

   

(A)                                   (B)                                   (C) 

Figura 2 – Casca de soja saturada (A), argamassas de referência (B) e CS30 (C) 

 

Após a mistura, o material foi moldado em formas metálicas com capacidade para três 

corpos de prova com dimensões 4 x 4 x 4 cm, de acordo com adaptações sugeridas por 

CAPRARO et al. (2019) à ABNT NBR 13279 (2005). Foram moldados, para cada teor 

estudado, seis corpos de prova, sendo quatro para o ensaio de compressão e dois para o ensaio 

de absorção.  

Cada molde foi adensado com trinta golpes na mesa de adensamento e selados com 

filme plástico, para evitar perda de umidade para o ambiente (KHAN et al., 2016), a reação 

com o CO₂ do ambiente e a formação de carbonato de sódio (ALZEER; MACKENZIE, 2013; 

BOUGUERMOUH et al., 2017). Por fim, os corpos de prova foram curados a temperatura 

ambiente de 25 ± 5° C, desmoldados em 24h e embalados novamente com o filme plástico, para 

posteriores ensaios na idade fixada em 7 dias. A idade de 7 dias foi definida para viabilizar a 

realização do estudo e também porque a resistência não aumenta significativamente após os 

sete dias de idade (ALVES, 2018). 

Ensaios 

O ensaio de compressão foi realizado em conformidade com a ABNT NBR 13279 

(2005), em condições ambientes do laboratório (temperatura: 25 ± 5 °C; umidade: 55 ± 10%) 

utilizando uma Máquina Universal de Ensaios da marca Instron, modelo 5982 e célula de carga 

de 100 kN. 

Já os ensaios de absorção de água, índice de vazios e massa específica seca foram 

realizados de acordo com a NBR 9778 (2005), seguindo as etapas de secagem da amostra na 

estufa, saturação da amostra por imersão em água, fervura das amostras, com determinação da 

massa em cada condição, e por fim, determinação da massa imersa em água. 

RESULTADOS E ANÁLISES 

Os resultados obtidos nos ensaios de compressão e absorção estão representados em 

gráficos nas Figuras 3 e 4. Para a legenda, considera-se: “REF” a argamassa de referência, 
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“CS10, CS20, CSS30” são respectivamente as argamassas com 10%, 20% e 30% de 

substituição da areia por casca de soja, em volume. Estão destacados nos gráficos os valores 

médios obtidos para cada teor estudado e o erro foi definido como o desvio padrão obtido para 

cada propriedade e amostra. 

Para os resultados de compressão, conclui-se que quanto maior o teor de substituição, 

menor a resistência à compressão, o que já era esperado. Analisando o maior teor de 

substituição, tem-se uma queda máxima de 92,30% para substituição de 30% do agregado por 

casca de soja. 

 

Figura 3 – Resistência à compressão dos compósitos 

 

Ressalta-se, portanto, que mesmo com a redução da resistência à compressão, os valores 

ainda são altos ou condizentes a valores de ensaios a 7 dias de geopolímeros na literatura. Para 

geopolímeros à base de cinzas volantes com areia de fundição, Vargas et al. (2015) obtiveram 

valores médios de resistência à compressão de 1 a 4 MPa. Os valores obtidos neste estudo, 

apesar de baixos, permitem a utilização destas argamassas para diversas aplicações e fabricação 

de componentes para a construção, utilizando os resíduos e poupando o agregado natural. 

 

   

Figura 4 – Absorção, índice de vazios e massa específica dos compósitos 

 

A alta absorção dos compósitos com casca de soja, com um aumento de até 127% 

comparando a absorção do traço de referência com o CS30, se explica pelo fato de que o 

material vegetal possui a característica intrínseca de alta absorção de água. 

Os resultados de índice de vazios apresentam elevação com o aumento do teor de 

substituição parcial do agregado, comparados ao traço referência. O contrário ocorre com os 

resultados de massa específica, tal que a substituição do agregado gera menor massa específica 
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seca em relação à referência, o que é explicado pelo fato de os resíduos terem menores massas 

específicas comparadas à massa específica da areia de rio utilizada, e ainda porque houve 

incremento do índice de vazios nos compósitos com a substituição por resíduo. 

Uma outra observação a ser feita está relacionada à quantidade de água nas misturas. 

Acredita-se que o processo de retirada do excesso de água da casca não tenha sido eficiente, o 

que pode ter acarretado aumento da quantidade de água livre nas misturas (aumento da relação 

água/metacaulim) e possivelmente a incorporação de ar durante a mistura, causando aumento 

do índice de vazios e absorção, além da redução acentuada na resistência à compressão.  

Um novo processo de umidificação da casca antes da sua aplicação na mistura está sendo 

testado, de forma a garantir a umidificação apenas das paredes lignocelulósicas, sem água livre 

que é o elemento prejudicial às propriedades das misturas após endurecidas. 

Por fim, a significância dos dados apresentados foi analisada pelo cálculo da variância, 

utilizando a ferramenta “Anova: fator único” do software Microsoft Excel. Assim, é possível 

afirmar, para cada comparação, se os resultados obtidos são estatisticamente equivalentes ou 

não, com um nível de significância de 95%.  

Através desta análise foi possível concluir que apenas os teores CS10 e CS20 são 

equivalentes para absorção, índice de vazios e massa específica, tal que qualquer teor de 

substituição altera significativamente a resistência à compressão. Todos os demais valores são 

não equivalentes, o que significa que a variação dos teores é em geral significativa. 

Além disso, não houve variação significativa dos valores de absorção com o aumento 

da incorporação do material vegetal. O mesmo ocorre com a massa específica e o índice de 

vazios, tal que a equivalência destes resultados significa que o maior teor de substituição 

impacta tanto quanto o menor teor, sendo assim teoricamente é seguro escolher o maior teor 

levando em conta apenas estas características para ter um material mais leve. Portanto, entre 

10% e 20% de substituição, convém escolher 20% para obter-se um material mais leve. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da queda da resistência dos compósitos com o material vegetal, a baixa massa 

específica torna os materiais estudados interessantes, pois podem ser utilizados na fabricação 

de unidades de alvenaria sem demanda de elevada resistência à compressão, com o objetivo de 

ser leve e não agregar carga à estrutura. 

Há a possibilidade desses materiais terem boas propriedades termoacústicas, sendo 

assim, recomenda-se um estudo mais aprofundado das propriedades desses materiais. 
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Análise da sucção matricial em um solo de Uberlândia-MG 

Matric suction analysis in a soil from Uberlândia-MG  
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Resumo: Em obras geotécnicas situadas em zonas de clima tropical, é comum situações em que os solos 

se encontrem não saturados por toda a vida útil da obra. Nestas condições, a variação do grau de 

saturação do solo altera sua sucção e pode influenciar suas propriedades mecânicas e hidráulicas. Para 

considerar o efeito da sucção em projetos geotécnicos, é necessário quantificá-la, além de conhecer sua 

variação temporal e espacial. O objetivo desta pesquisa consiste em analisar a variação da resistência à 

compressão simples de um solo da cidade de Uberlândia com a mudança no teor de umidade, resultando 

na mudança do valor da sucção matricial, a qual também será analisada. Para tanto, serão realizados 

ensaios de caracterização, determinação da curva de retenção de água e da resistência à compressão de 

amostra indeformada. Os resultados desta pesquisa serão parte do banco de dados de características 

geotécnicas do solo da região em estudo. 

Palavras-chave: solo não-saturado, sucção, resistência, compressão simples. 

Abstract: In geotechnical works situated in tropical climate zones, situations in which soils are found 

unsaturated through all the lifespan of the work are common. Under such condition, the variation in the 

degree of saturation of the soil changes its suction and may influence its mechanical and hydraulic 

properties. To consider the effect of suction in geotechnical projects, it is necessary to quantify it, as 

well as to know its temporal and spatial variation. The objective of this research is to analyze the 

variation of the unconfined compressive strength of a soil from Uberlândia due to the change in water 

content and the resulting change in matric suction value, which will also be analyzed. For this purpose, 

the soil will be first characterized and then, an undisturbed sample will be tested for water retention 

curve and unconfined compressive strength. The results of this research will be part of a database of 

geotechnical characteristics of the soil of the region under study. 

Keywords: unsaturated soil, suction, strength, unconfined compression. 
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INTRODUÇÃO 

Na Engenharia Geotécnica, a maior parte das teorias utilizadas para solo foram 

desenvolvidas com base na condição saturada, que seria a situação mais crítica do solo para os 

casos de resistência e compressibilidade, por exemplo. Entretanto, em situações reais, é comum 

que os solos se encontrem na maior parte do tempo não saturados. A variação do grau de 

saturação do solo altera sua sucção, provocando variações de propriedades mecânicas e 

hidráulicas. (GEORGETTI, 2014; CARVALHO, 2015) 

A resistência ao cisalhamento é uma das propriedades mecânicas fundamentais no 

estudo do comportamento dos solos. Segundo Pinto (2006), o ensaio de compressão simples é 

a forma mais elementar para a determinação da resistência ao cisalhamento do solo. Motta 

(2016) procurou correlacionar a sucção do solo com sua resistência à compressão, utilizando-

se do ensaio de compressão simples. Já Oliveira (2014) utilizou métodos de medição de sucção 

e o ensaio de compressão simples para investigar a relação entre as propriedades de retenção 

de água e a resistência ao cisalhamento de um solo. 

Neste contexto, o objetivo desta pesquisa consiste em analisar a variação da resistência 

à compressão simples de um solo da cidade de Uberlândia, bem como a variação do valor da 

sucção matricial e a correlação entre estas duas propriedades. O procedimento experimental 

envolverá a medição da sucção do solo, utilizando os métodos de papel filtro e de placa porosa, 

bem como a caracterização do solo e a definição da resistência à compressão de amostra 

indeformada não saturada, por meio do ensaio de compressão simples. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Sucção no solo 

A sucção é definida como a capacidade do solo em reter a água, devido à diferença de 

pressão entre as fases ar e água presentes nos vazios do solo. Ela é dividida em duas parcelas: 

a sucção osmótica, a qual está relacionada à diferença de concentração química de solutos da 

água no solo, comumente considerada constante; e a sucção matricial, que depende da 

composição do solo, e refere-se à pressão isotrópica da água nos vazios do solo, causada pela 

capilaridade e pela adsorção (CARVALHO, 2015). 

Segundo Carvalho (2015), a sucção pode variar em função da composição, índices 

físicos e estado de tensões do solo, da presença de água e sua composição, entre outros fatores. 

Por isso, para considerar o efeito da sucção em projetos geotécnicos, faz-se necessário 

quantificá-la, além de conhecer sua variação temporal e a espacial. 

A medição da sucção no solo pode ser feita por diversas técnicas, em campo ou em 

laboratório, através de métodos diretos e indiretos. Nos métodos diretos, a sucção é obtida 

através de correlações com outros parâmetros do solo, através de um equipamento calibrado, 

como o psicrômetro, o tensiômetro e o potenciômetro. Nos métodos indiretos, a determinação 

da sucção do solo é feita através da sua relação com propriedades de outros materiais, como o 

papel filtro e a placa de pressão (VIVIAN, 2008). 

Resistência ao Cisalhamento 

A resistência do solo é definida pela máxima tensão de cisalhamento que ele suporta 

antes de sua ruptura, a qual, na grande maioria das vezes, ocorre pelo deslizamento entre suas 

partículas sólidas, resultando em tensões cisalhantes (PINTO, 2006). 

A resistência ao cisalhamento do solo engloba a coesão e o ângulo de atrito das 

partículas que compõem este solo. Quando o solo se encontra na condição não-saturada, a 
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envoltória de resistência ao cisalhamento recebe mais uma parcela, referente à sucção do solo, 

como mostra a equação sugerida por Fredlund et al. (1978): 

 

𝜏 = 𝑐′ + (𝜎 − 𝑢𝑎) 𝑡𝑎𝑛 ɸ′ + (𝑢𝑎 − 𝑢𝑤) tan ɸ𝑏                                               (1) 

 

em que: 

τ é a resistência ao cisalhamento; 

𝑐′ é a coesão efetiva; 

ɸ′ é o ângulo de atrito efetivo; 

(𝜎 − 𝑢𝑎) é a tensão normal líquida; 
(𝑢𝑎 − 𝑢𝑤) é a sucção matricial; 

ɸ𝑏 é o ângulo de atrito interno com relação à sucção. 

De acordo com Georgetti (2014), a determinação da resistência de um solo pode ser 

realizada por meio dos ensaios de compressão simples, de cisalhamento direto e compressão 

axial, os quais também podem ser realizados em solos não saturados, sendo que neste caso é 

feita a medição da sucção. 

Segundo Marinho (2005), o ensaio de compressão simples associado a ensaios de 

medição de sucção, compõem uma ferramenta promissora para a obtenção dos parâmetros de 

resistência de solos não saturados.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostra de solo 

Para esta pesquisa, foram coletadas amostras deformada e indeformada. As amostras de 

solo foram coletadas no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, 

próximo ao bloco da Faculdade de Engenharia Civil. A extração da amostra indeformada, 

mostrada na Figura 1, foi realizada conforme a ABNT NBR 9604:2016. 

 

     

Figura 1 – Coleta de amostra indeformada 
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Caracterização do solo 

Com a amostra deformada, serão realizados os ensaios de análise granulométrica 

conjunta (ABNT NBR 7181:2016), limites de consistência (ABNT NBR 6459:2016, ABNT 

NBR 7180:2016), e massa específica dos sólidos (ABNT NBR 6458:2016); da amostra 

indeformada será obtida a massa específica aparente. 

Método do Papel Filtro 

O método do papel filtro permite a medição da sucção para diferentes teores de umidade 

do solo, através da utilização do papel filtro, que é um material poroso e capaz de absorver água. 

Quando o solo é colocado em contato com o papel filtro, a água passa do solo para o papel até 

o estado de equilíbrio, de modo que a sucção no solo seja a mesma do papel filtro, porém, com 

umidades distintas. O valor da sucção pode então ser obtido pela curva de calibração, que é o 

gráfico dado pela sucção em função da umidade do papel filtro. (CARVALHO, 2015) 

Para a medição da sucção matricial, o papel filtro deve ser colocado diretamente sobre 

a superfície da amostra de solo. Então, o conjunto solo-papel filtro deve ser embrulhado com o 

filme PVC e com o papel alumínio e, em seguida, colocado em uma caixa de isopor durante o 

tempo de equilíbrio, que para a medição da sucção matricial é de 7 dias. (MARINHO et al, 

2015) 

Após o tempo de equilíbrio, os papéis filme e alumínio devem ser removidos o mais 

rápido possível, e o papel filtro deve ser retirado da amostra com o uso de uma pinça e colocado 

em um saco plástico auto selante em menos de 4 segundos. 

A massa do papel filtro deve ser medida na balança, então ele deve ser seco em estufa 

por no mínimo 2 horas a 105°C. Com as massas do papel filtro úmido e seco, é determinada a 

umidade e o valor da sucção na curva de calibração do papel filtro. Chandler et al. (1992) 

apresentam uma calibração  para o papel filtro Whatman 42, que será usada nesta pesquisa: 

 

{
 = 10 4,84 − 0,0622 ∙ 𝑤, se 𝑤 ≤ 47% 

 = 10 6,05 − 2,48 ∙ log 𝑤, se 𝑤 > 47%
                                                                   (2) 

 

em que: 

 é a o valor da sucção, em kPa; 

𝑤 é o teor de umidade do papel filtro, em %. 

Método do funil de placa porosa 

O funil de placa porosa, também chamado de funil de Haines ou placa de sucção, é uma 

técnica de medição da sucção matricial em amostras de solo, geralmente é utilizada para impor 

ao solo sucções entre 0 e 70 kPa. Nesta técnica, a sucção é imposta ao solo por uma coluna de 

água negativa, o que induz o solo a se adequar à nova condição de pressão, quer seja absorvendo, 

quer seja expulsando água dos seus vazios (MARINHO, 2005). 

De forma resumida, o procedimento de ensaio para a medição da sucção utilizando o 

funil de placa porosa consiste em saturar a placa porosa; preencher o sistema com água destilada 

e desaerá-lo; colocar a amostra de solo em forma de anel cilíndrico sobre a placa e saturá-la por 

capilaridade; impor sucção nula à amostra e depois do equilíbrio hidrostático, impor a sucção 

através da diminuição do nível do frasco extravasor, que gera uma coluna de água negativa 

(MARINHO et al., 2015). 



ANAIS DA III MOSTRA SEECIV 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Uberlândia-MG, 03 de maio de 2021 
 

101 
 

Para cada sucção imposta, aguarda-se que o sistema entre em equilíbrio e determina-se 

o teor de umidade da amostra em estufa. 

Ensaio de resistência à compressão simples 

O ensaio de compressão simples consiste na aplicação de uma carga axial em um corpo 

de prova, com uma velocidade de carregamento tal que não ocorra a dissipação das tensões 

neutras por meio da saída de água dos poros do solo, garantindo assim a condição não drenada. 

Assim, este ensaio é considerado uma situação particular do ensaio triaxial não drenado, em 

que a pressão confinante é nula (GEORGETTI, 2010; PINTO, 2006). 

Os ensaios de resistência à compressão simples serão realizados em corpos de prova de 

amostra indeformada com base nas recomendações da ABNT NBR 17220:1992. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho ainda está em desenvolvimento, pois os ensaios tiveram que ser 

interrompidos devido à pandemia de corona vírus.  

Sabendo que a sucção modifica o comportamento mecânico do solo não saturado, 

espera-se que o aumento da sucção provoque um acréscimo na resistência deste solo, o que 

poderá ser constatado e quantificado com os resultados desta pesquisa.  

Os resultados desta pesquisa irão compor uma base de dados sobre o comportamento do 

solo local para que os profissionais geotécnicos possam estimar com maior segurança o 

comportamento dos solos não saturados, visando a economia em seus projetos. 
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Resumo: Os impactos ambientais causados pela indústria da construção civil têm acarretado uma busca por 

materiais que, tanto reduzam o consumo de recursos naturais, quanto diminuam a geração de resíduos 

prejudiciais ao meio ambiente. É nesse contexto que o geopolímero se faz importante. Atuando como um 

sistema ligante à base de aluminossilicatos álcalis-ativados, ele surge como uma alternativa ao cimento 

Portland, com o adicional de não causar impacto ambiental. Faz-se importante, no entanto, desenvolver 

materiais que não só sejam sustentáveis, mas que também tenham boas propriedades físico-mecânicas. 

Quando se trata de materiais cimentícios, as fibras vegetais surgem como um bom reforço, que além de 

auxiliar na resistência à tração do compósito, não geram danos ambientais. Desta forma, o presente trabalho 

consiste na análise do desempenho de geopolímeros à base de metacaulim com adição de fibras curtas de 

rami, visando aumentar a resistência à flexão da matriz cimentícia. O geopolímero utilizado apresentou como 

material cimentício suplementar o metacaulim, e como líquidos alcalinos uma solução de silicato de sódio e 

hidróxido de sódio. Objetivando analisar o comportamento das fibras junto ao compósito geopolimérico, 

variou-se o comprimento e teor destas, sendo estudadas as características físico-mecânicas do material 

conforme cada formulação. Como resultado, obteve-se que apenas a variável teor de fibra se mostrou 

estatisticamente significante. Além disso, concluiu-se que o compósito reforçado com fibra de rami apresenta 

maior resistência à tração quando comparado ao compósito sem reforço, no entanto, conforme o teor da fibra 

aumentou, a resistência diminuiu. 

Palavras-chave: Compósitos geopoliméricos, reforço, fibras naturais, propriedades mecânicas, superfície de 

resposta. 

Abstract: The environmental impacts of construction industry have resulted in a search for materials that, 

both reduce the consumption of natural resources, and decrease the generation of residue that is harmful to 

the environment. It is in this context that the geopolymer becomes important. Acting as a binding system 

based on alkali-activated aluminosilicates, it emerges as an alternative to Portland cement, with the advantage 

of not causing an environmental impact. However, it is important to develop materials that are not only 

sustainable, but that also have good physical-mechanical properties. When it comes to cementitious materials, 

vegetable fibers act as a good reinforcement, besides aiding in the tensile strength of the composite, do not 

generate environmental damage. Thus, this work consists of the performance analysis of metakaolin-based 

geopolymers with addition of ramie fibers, aiming to increase the flexural strength of the cementitious matrix. 

The geopolymer used presented the metakaolin as a supplementary cement material, and as alkaline liquids 

a solution of sodium silicate and sodium hydroxide. In order to analyze the behavior of fibers with the 

composite geopolymer, were varied the length and content of these, being studied the physical-mechanical 

characteristics of the material according to each formulation. As a result, it was found that only the fiber 

content variable proved to be statistically significant. Furthermore, it was concluded that the composite 

reinforced with ramie fiber presents greater tensile strength when compared to the composite without 

reinforcement, however, as the fiber content increased, the strength decreased. 

Keywords: Geopolymer composites, reinforcement, natural fibers, mechanical properties, response surface. 
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INTRODUÇÃO 

O geopolímero é um sistema ligante que teve seu estudo aprofundado a partir da década 

de 1940, sendo considerado uma excelente alternativa ao cimento Portland tradicional à medida 

que apresenta menor impacto ambiental. Isso ocorre devido à sua formação, que advém da 

reação química entre os componentes sílica e alumina, a qual ocorre em temperaturas ordinárias. 

O geopolímero, à semelhança do cimento Portland, endurece à temperatura ambiente, 

adquirindo resistência com o tempo e formando uma forte ligação química com os agregados 

incorporados a ele (DAVIDOVITS, 2013).  

Para este estudo, foram utilizados compósitos, os quais são definidos como materiais 

formados através da interação de uma matriz, a exemplo dos geopolímeros, e um material de 

reforço, como as fibras (RAJU; SHANMUGARAJA, 2020). Como reforço, foram empregadas 

fibras de rami. Esta é uma planta perene, produzida principalmente no sul e sudeste brasileiros 

e cuja espécie cultivada no país é a Boehmeria Nivea Gaud (FREIRE, MEDEIROS E 

ANDRADE, 1996). Essa se destaca pelo baixo percentual de lignina – o que confere a ela maior 

elasticidade – além de um elevado comprimento, cerca de 154 mm, o que a caracteriza como a 

mais longa entre as fibras.  

Matsunaga, Sato e Goda (2018) investigaram o comportamento de compósitos de 

poliamida reforçados com baixos teores de rami, e a influência que a fibra exercia na resistência 

à tração e no módulo de elasticidade dos compósitos. Os autores optaram por utilizar fibras 

curtas, com comprimento de 10 mm, e teores variando de 1 a 5%. Notou-se que, tanto a 

resistência quanto o módulo de elasticidade aumentavam até o teor de 4% de fibra. Após esse 

teor, no entanto, as propriedades começaram a decrescer. Logo, após os estudos foi possível 

concluir que a fibra de rami agiu favorecendo tanto a resistência à tração quando o módulo de 

elasticidade do compósito, porém apenas a teores limitados a 4% de fibra. 

METODOLOGIA 

Uma vez que a ênfase do presente estudo está no uso de matrizes geopoliméricas 

reforçadas com fibras vegetais, utilizou-se como base para a matriz o metacaulim, e como 

solução ativadora uma solução associada de hidróxido de sódio e silicato de sódio. O reforço 

foi feito com fibras vegetais curtas de rami. As variáveis de estudo consistiram no comprimento 

e teor das fibras. Através da consulta à literatura existente, optou-se por variar em 2%, 4% e 6% 

os teores de fibra em relação ao volume de argamassa; quanto ao comprimento, definiu-se que 

seriam utilizadas fibras curtas, da ordem de 10 mm, 15 mm e 20 mm.  

Para dosagem do compósito geopolimérico, utilizou-se estudo anterior de Alves (2018), 

no qual foi definido o traço ideal de argamassa geopolimérica que garantisse boa 

trabalhabilidade e resistência. Este encontra-se descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Componentes do traço do geopolímero (Adaptado ALVES, 2018) 

Metacaulim / 

Areia 

Água / 

Metacaulim 

Concentração do 

NaOH 

Concentração do 

𝐍𝐚𝟐𝐒𝐢𝐎𝟑 

𝐍𝐚𝟐𝐒𝐢𝐎𝟑 / 

NaOH 

0,5 0,6 15 M 12 M 2,5 

 

A fim manter a umidade ideal da mistura, as fibras foram imersas em água por 15 

minutos, após o período, elas tiveram o excesso de água manualmente retirado. A moldagem e 

adensamento dos corpos de prova ocorreu na mesa de adensamento por queda, sendo aplicada 
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uma camada única a qual foi adensada com 30 golpes, utilizando-se formas metálicas nas 

dimensões 16 x 4 x 4 (cm). 

Para análise dos resultados, foi realizado ensaio de resistência à tração na flexão, 

conforme NBR 13279 (ABNT, 2005).  Os compósitos foram estudados no estado endurecido, 

com 7 dias de cura, a qual se deu em câmara úmida. A máquina universal de ensaios utilizada 

foi a Instron 5982, com célula de carga de 5kN, sendo aplicado carregamento de 50 N/s. 

Para análise dos dados experimentais, empregou-se primeiro o critério de Chauvenet, 

com o fim de determinar a aceitabilidade dos resultados obtidos com cada corpo de prova. Após 

esta, prosseguiu-se com a análise fatorial 2k, dessa vez utilizando o software Statistica 7.0. Foi 

então analisada a influência de cada variável no resultado obtido através da superfície de 

resposta, tendo como nível de significância o valor de 95%.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Através dos resultados obtidos com os ensaios, foram determinados os módulos de 

ruptura, módulo de elasticidade e resiliência, bem como a tenacidade. As propriedades foram 

calculadas através de formulações próprias do ensaio de flexão em três pontos. Na Tabela 2 é 

mostrada a matriz de experimentos, enquanto a Tabela 3 resume a média dos resultados obtidos 

por meio dos ensaios. Ressalta-se que, ao empregar o critério de Chauvenet, todas as 

formulações apresentaram corpos de prova com desvio padrão aceitável. 

Tabela 2 – Matriz de experimentos (AUTORES, 2021) 

Experimento / Nomenclatura Teor de fibras de rami (%) Comp. das fibras (mm) 

EXP.1 / R 2-10 2 10 

EXP.2 / R 2-20 2 20 

EXP.3 / R 6-10 6 10 

EXP.4 / R 6-20 6 20 

EXP.5 / R 4-15 (C) 4 15 

EXP.6 / R 4-15 (C) 4 15 

EXP.7 / R 4-15 (C) 4 15 

EXP.8 / R 4-15 (C) 4 15 

Tabela 3 – Média dos resultados obtidos (AUTORES, 2021) 

Experimento 

Módulo de 

ruptura médio 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

médio (MPa) 

Módulo de 

resiliência 

médio (KPa) 

Tenacidade 

média (J/m²) 

Referência 2,10 292,08 7,27 250,24 

EXP.1 / R 2-10 2,35 235,78 7,82 892,28 

EXP.2 / R 2-20 2,37 408,34 5,72 806,88 

EXP.3 / R 6-10 1,16 149,20 1,88 810,13 

EXP.4 / R 6-20 1,03 86,24 2,68 729,86 

EXP.5 / R 4-15 (C) 1,43 178,76 3,20 776,01 

EXP.6 / R 4-15 (C) 1,58 118,61 3,24 1083,33 

EXP.7 / R 4-15 (C) 1,47 110,62 2,40 1006,29 

EXP.8 / R 4-15 (C) 1,76 131,25 2,44 1168,99 
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Módulo de Ruptura 

Ao analisar o módulo de ruptura, percebe-se que as únicas formulações que ultrapassam 

os valores obtidos na referência, apresentados na Tabela 3, são as que compreendem o teor de 

2% de fibra. Para essas formulações o módulo de ruptura chega a ser 12% superior ao valor 

médio de 2,10 MPa, encontrado para a referência. Em contrapartida, as formulações com 

elevados teores de fibras apresentaram cerca da metade da resistência observada na amostra de 

referência. Quanto ao comprimento, não se viu uma clara influência.  

Através da análise estatística, representada na Figura 1 pela superfície de resposta, 

observa-se que, enquanto há uma relação linear entre a variável teor e o módulo de ruptura, 

para a variável comprimento quase não se observa interferência desta na propriedade avaliada. 

Além disso, é possível observar que o teor e o módulo de ruptura são inversamente 

proporcionais, à medida que o aumento do teor acarreta diminuição do módulo de ruptura. 

 

Figura 1 – Superfície de resposta do módulo de ruptura para fibras de rami (AUTORES, 2021) 

 

Módulo de Elasticidade 

A partir dos resultados de módulo de elasticidade expressos na Tabela 3, observa-se que 

o maior valor encontrado corresponde à formulação com 2% de teor e 20mm de comprimento, 

a qual chega a ser 40% superior ao valor encontrado para a amostra de referência. Esta, porém, 

foi a única formulação que excedeu os valores de módulo de elasticidade da referência, sendo 

todos os outros inferiores ao observado para esta. 

Ao analisar a superfície de resposta, presente na Figura 2, percebe-se que a influência 

das variáveis teor e comprimento no resultado apresentado quase não é significativa. O que se 

pode observar é que, para baixos teores e elevados comprimentos das fibras, ocorrem maiores 

valores de módulo de elasticidade, mas este aumento não é estatisticamente significante. 

 

Figura 2 – Superfície de resposta do módulo de elasticidade para fibras de rami (AUTORES, 2021) 
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Módulo de Resiliência 

Para o módulo resiliência, percebe-se que apenas a formulação 1 apresentou valores 

superiores à referência. Tal acréscimo, porém, foi pequeno, cerca de 7%. Já os demais valores 

foram inferiores à referência, e seguiram a tendência vista para as outras propriedades, de forma 

que os menores valores de módulo de resiliência foram observados para teores maiores de fibras. 

Em relação ao comprimento, novamente não foi possível observar uma influência significativa.  

Analisando a superfície de resposta, vista na Figura 3, confirma-se a pouca influência 

do comprimento, à medida que atesta a relação entre teor e módulo de resiliência, indicando 

que maiores valores de módulo são observados para menores teores de fibra. 

 

Figura 3 – Superfície de resposta do módulo de resiliência para fibras de rami (AUTORES, 2021) 

 

Tenacidade 

Observa-se, dos resultados, que todas as formulações apresentaram tenacidade superior 

à referência, indicando que a fibra cumpre seu papel ao aumentar a capacidade de absorção de 

energia do compósito até sua fratura. Os maiores valores de tenacidade, no entanto, são 

observados nos pontos intermediários, sendo estes até quatro vezes maiores que a referência.   

Ao analisar a Figura 4, a qual traz a superfície de resposta, percebe-se que não há 

influência significativa de nenhuma das variáveis, uma vez que a superfície é quase horizontal. 

A exceção está em uma pequena inclinação, a qual indica que menores valores de comprimento 

e teor de fibra resultam em melhores resultados de tenacidade, mas essa não é conclusiva.  

 

Figura 4 – Superfície de resposta da tenacidade para fibras de rami (AUTORES, 2021) 
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CONCLUSÕES 

Dos resultados obtidos no estudo do reforço com fibras de rami em geopolímeros à base 

de metacaulim, é possível concluir que há uma relativa melhora no desempenho do compósito 

quando reforçado com pequenas quantidades de fibra. Observa-se isso, sobretudo, nas 

propriedades módulo de ruptura e tenacidade, o que indica que, para essas, baixos teores de 

fibras atuam positivamente no compósito. Quanto à variável comprimento, observou-se que 

não houve uma influência significativa nas características do geopolímero. 

Ao analisar, porém, os módulos de elasticidade e resiliência, observa-se que não há uma 

melhora relevante no desempenho do compósito. Ao avaliar estas propriedades, percebe-se que 

a fibra não contribuiu para o compósito em sua fase elástica, mas sim após a fissuração da 

matriz.  

Além disso, pressupunha-se que o aumento no teor das fibras, apesar de impactar 

negativamente na trabalhabilidade da mistura, colaboraria para o aumento da resistência do 

compósito, o que não ocorreu. A relação de proporcionalidade entre o teor e as propriedades 

mecânicas foi inversamente proporcional, uma vez que estas tinham seus valores reduzidos à 

medida que a quantidade de fibras era acrescida. 

A explicação, tanto para o baixo desempenho na fase elástica, quanto para o 

comportamento inversamente proporcional do teor nas propriedades mecânicas, pode estar no 

método de saturação das fibras. Isso é devido à elevada área superficial vista na fibra de rami, 

o que acarreta maior adesão de água na superfície da fibra. Essa água é então agregada à mistura, 

que passa a ter relação água-metacaulim diferente da especificada no traço, não podendo, assim, 

ser comparada à matriz de referência. Ademais, a água excedente aumenta a porosidade da 

matriz, o que ocasiona a queda de desempenho das propriedades mecânicas do compósito.  
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Vitória Moura Willemann1 

Giovana Bizão Georgetti² 

 

Recebido: mar. 2021 | Aceito: abr. 2021 

Resumo: A condutividade hidráulica é um fator importante de análise em projetos geotécnicos, uma 

vez que permite estimar a infiltração de água em uma escavação, analisar recalques, bem como estudar 

a estabilidade de estruturas. O presente artigo apresenta um estudo da condutividade hidráulica do solo 

laterítico argiloso do Campus Glória da Universidade Federal de Uberlândia, compactado na energia 

Proctor normal e submetido a ensaios de permeabilidade à carga variável. As análises desenvolvidas 

abrangem duas situações, que relacionam a disposição das camadas compactadas de solo com o sentido 

de percolação do fluido. Nos ensaios em que a percolação de água foi paralela à disposição das camadas 

de solo, estudou-se a condutividade hidráulica horizontal. Para os ensaios em que estes vetores eram 

perpendiculares, analisou-se a condutividade hidráulica vertical. O caso horizontal forneceu um valor 

da ordem de 10-6 cm/s e valores para o caso vertical até dez vezes menores. Os resultados obtidos 

apontam para uma tendência de maior condutividade hidráulica horizontal em relação à vertical, 

condizente com a literatura. Tal tendência confirma o objetivo desta pesquisa, de avaliar a anisotropia 

da condutividade hidráulica desta amostra de solo. Além disso, foram reconhecidas inúmeras variáveis 

laboratoriais que influenciam e dificultam na obtenção de dados precisos. 

Palavras-chave: solo laterítico, condutividade hidráulica, anisotropia, varáveis laboratoriais. 

Abstract: The hydraulic conductivity is a determining factor for geotechnical projects, since the 

awareness of this characteristic enables the estimation of water seepage in a digging process, the analysis 

of consolidation, as well as the study of structures stability. This article presents information about the 

study of hydraulic conductivity in the lateritic-clayey soil from the university campus Glória, of the 

Federal University of Uberlândia, compacted under standard Proctor energy and tested using the falling-

head permeability test method. Two situations were analyzed, connected to the arrangement of the 

compacted layers of the soil and to the direction in which the fluid percolates. In the laboratory tests in 

which the percolation of water was parallel to the arrangement of the layers, the horizontal hydraulic 

conductivity was studied. For the tests in which these vectors were perpendicular, the vertical hydraulic 

conductivity was studied. The execution of the horizontal case provided an order of magnitude of 10-6 

cm/s and for the vertical case this value can be ten times lower. The results obtained indicate a tendency 

to higher horizontal hydraulic conductivity in comparison to the vertical, compatible with some literature 

resources. Such tendency confirms the main objective of this research: to evaluate the anisotropy of this 

soil property (hydraulic conductivity). Additionally, it was possible to recognize many laboratory 

variables that affect and complicate accurate data collection. 

Keywords: lateritic soil, hydraulic conductivity, anisotropy, laboratory variables. 
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INTRODUÇÃO 

A permeabilidade é uma propriedade do solo que representa o comportamento de 

percolação da água através de seus poros, sendo caracterizada pelo coeficiente de condutividade 

hidráulica (k). O estudo e determinação deste é de interesse da Geotecnia uma vez que se 

relaciona, entre algumas situações, à estabilidade de encostas, barragens e à deformação em 

solos não saturados (CONCIANI et al., 1997), bem como aos processos de escoamento 

subsuperficial e rebaixamento de níveis de água (RODRIGUEZ et al., 2015). 

Segundo Queiroz (2015) e Bhasin (1975) (apud SANTOS, 2015), o processo de 

compactação reduz a quantidade de macroporos, causando interferências nas propriedades 

hidráulicas e mecânicas do solo. Além disso, analisando os planos de compactação, Pinto (2006) 

ressalta que os solos compactados apresentam coeficientes k na direção horizontal de 5 a 15 

vezes maiores que os da vertical, como também é verificado por Santos (2015). 

No que diz respeito à determinação da condutividade hidráulica, foi aplicado o método 

de carga variável, que consiste na medida de variação de carga hidráulica. Para isso, o solo é 

colocado em um permeâmetro de paredes rígidas e submetido à passagem de uma carga de água, 

contida em uma bureta de diâmetro pequeno. Essa carga, com altura inicial hi decai para hf no 

decorrer do ensaio; o tempo da variação ∆h é medido e, juntamente com os dados do corpo de 

prova e do tubo de ensaio, é possível determinar a condutividade hidráulica, através da equação 

1, descrita na norma ABNT NBR 14545: 2000:  

 

𝑘 =  
𝐻× 𝑎

𝐴×𝛥𝑡 
 𝑙𝑛

ℎ1

ℎ2
                                                                                                                         (1)  

                                                                                                         

em que, H corresponde ao comprimento de solo pelo qual a carga percola, em 

centímetros; A é a área do corpo de prova e a, a área da seção da bureta, ambas em centímetros 

quadrados e Δt, o tempo de ensaio, em segundos. 

A partir do entendimento dos diversos fatores que influenciam na condutividade 

hidráulica, este trabalho objetiva determinar a condutividade hidráulica do solo do Campus 

Glória da Universidade Federal de Uberlândia. O estudo foi desenvolvido a partir de uma 

amostra deformada deste solo, de característica argilosa. Constitui também um dos fins deste, 

a verificação da anisotropia do solo, através da comparação dos valores de condutividade 

registrados em casos em que a orientação do fluxo de água é paralela ao plano de compactação 

e de quando esta é perpendicular. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Solo estudado 

O solo de estudo é caracterizado como laterítico, com granulometria argilosa com 

aproximadamente 90% de finos, classificação TRB como A-7-5 e classificação Unificada como 

MH. Através da classificação MCT, realizada por Carminati (2018), este solo é categorizado 

como LG’, ou seja, laterítico argiloso. Os limites de Atterberg, segundo ensaios de Almeida 

(2017), são: LL = 74 %; LP= 42% e, por consequência, IP =32%.  

Os valores de massa específica seca máxima (ρd máx) e de umidade ótima (wót), adotados 

foram determinados por Almeida (2017), na Energia Normal. Para complementar a 

caracterização do solo de estudo, realizou-se o ensaio de massa específica dos sólidos. 
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Coleta e massa específica dos sólidos 

A partir da extração de uma amostra deformada, o solo passou por secagem ao ar e por 

destorroamento, para início dos ensaios. Segundo procedimentos recomendados pelo Anexo B 

da NBR 6458:2016, para solos que passam na peneira de abertura de 4,8 mm, determinou-se a 

massa específica dos sólidos igual a 2,64 g/cm³.  

Preparação dos corpos de prova para ensaios de permeabilidade 

Para a confecção dos corpos de prova, o solo foi compactado (segundo NBR 7182:2016) 

com amostra em umidade ótima de 30,2%. Em seguida, foi talhado na direção desejada 

(paralela ou perpendicular à compactação) para atingir as dimensões de 10 cm de altura e 5 cm 

de diâmetro. Por fim, foram registradas as dimensões e massa deste corpo de prova, a fim de 

calcular a condutividade hidráulica, bem como obter índices físicos. 

Ensaio de permeabilidade a carga variável 

O ensaio a carga variável foi executado conforme recomendações determinadas pela 

ABNT NBR 14545:2000, especificamente para o método B, uma vez que foi utilizado um 

permeâmetro de parede rígida. Para a montagem do permeâmetro, foram seguidas as etapas 

descritas por Stancati et al. (1981), que podem ser observadas na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Processo de montagem do permeâmetro (AUTOR, 2020) 

 

Com o permeâmetro montado, prosseguiu-se com a saturação do solo durante 24 horas 

em fluxo ascendente. Inverteu-se então o fluxo de água e iniciou-se o ensaio com carga 

hidráulica variável. Coletadas as leituras, verificou-se a umidade do solo ensaiado. Com os 

dados do ensaio, calculou-se, por fim, a condutividade hidráulica. Foram realizados ensaios 

para percolações paralelas e perpendiculares ao plano de compactação do solo, sendo três 

corpos de prova para cada uma destas situações a fim de se verificar a repetibilidade dos 

resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fim de realizar uma análise fundamentada dos valores de condutividade hidráulica, 

foram calculados os índices físicos mostrados na Tabela 1, na qual se observa que os corpos de 
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prova na situação horizontal apresentaram massas específicas secas mais homogêneas que na 

condição vertical. Para a umidade de compactação, ocorreram diferenças de até -4% em relação 

à umidade ótima em ambas as condições, que possivelmente afetou a estrutura resultante do 

solo. 

 

Tabela 1 – Índices físicos dos ensaios de condutividade hidráulica (AUTOR, 2020) 

Índice físico 
Condição vertical Condição horizontal 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 

Massa específica (g/cm³) 1,801 1,670 1,920 1,796 1,789 1,870 

Umidade de compactação (%) 26 29 30 26 25 29 

Massa específica seca (g/cm³) 1,434 1,295 1,479 1,427 1,437 1,451 

Índice de vazios 0,841 1,039 0,786 0,850 0,837 0,819 

Umidade pós-ensaio (%) 33 33 34 32 34 40 

Grau de sat. pós-ensaio (%)  100 85 100 100 100 100 

 

Na condição pós-ensaio, os graus de saturação medidos atestam a saturação de cada um 

dos corpos de prova. Analisando esses dados, verifica-se que apenas em um dos ensaios não se 

obteve a saturação total do corpo de prova. 

Condutividade Hidráulica Vertical 

Os ensaios cuja percolação foi realizada perpendicularmente às camadas de compactação 

geraram dados de condutividade referentes à direção vertical (kv). Os dados obtidos com as 

leituras em laboratório são apresentados na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Dados de condutividade hidráulica vertical (AUTOR, 2020) 
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Para o ensaio 1, obteve-se um valor médio de kv =  3,79 × 10−6cm/s; enquanto no 

ensaio 2 foi de kv =  1,42 × 10−6cm/s e no ensaio 3, kv =  2,09 × 10−7cm/s. Nota-se que a 

condutividade hidráulica saturada deste solo compactado se encontra no intervalo 10-6 cm/s a 

10-7 cm/s, sendo 10-6 cm/s mais representativo do ramo seco (ensaios 1 e 2) e 10-7 cm/s pode 

ser associado ao ponto ótimo (ensaio 3). 

Todos os valores estão dentro do esperado para este tipo de solo – majoritariamente fino, 

o que é verificado também através dos dados apresentados na Tabela 2, onde se nota que o dado 

de Pazzetto (2009) para um solo muito semelhante ao desta pesquisa, apresentou kv bastante 

próximo. 

 

Tabela 2 – Comparativo de valores de condutividade hidráulica vertical (Autor, 2020) 

Solo kv (cm/s) 

Solo argiloso laterítico desta pesquisa, A-7-5, MH, LG’ 2,09 x 10-7 

Solo argiloso A-6 e MH (FERNANDES, 2017) 6,56 x 10-7 

Solo argiloso A-7-5 e MH (PAZZETTO, 2009) 2,76 x 10-7 

Solo argiloso A-7-6 e LG’ (SOUZA et al., 2007) 1,6 x 10 -8 

Solo argiloso ML e LG’ (ALONSO, 2005) 3,66 x 10-9 

Argilas (PINTO, 2006) < 1,0 x 10-7 

 

Condutividade Hidráulica Horizontal 

Os ensaios cuja percolação foi realizada paralelamente às camadas de compactação, 

geraram dados de condutividade referentes à direção horizontal (kh). Assim, a Figura 3 

apresenta os valores de condutividade obtidos para cada leitura, em cada um dos três ensaios. 

 

  

Figura 3– Dados de condutividade hidráulica horizontal (AUTOR, 2020) 
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Para o ensaio 1, obteve-se um valor médio de kh =  3,23 × 10−6cm/s; enquanto no 

ensaio 2 foi de kh =  4,88 × 10−6cm/s e no ensaio 3, kh =  3,22 × 10−7cm/s. Como é possível 

observar na Figura 3 os valores calculados em laboratório apresentaram uma considerável 

dispersão, mesmo com corpos de prova de índices de vazios próximos. Aparte de possíveis 

erros experimentais na execução dos ensaios de permeabilidade, estima-se que a condutividade 

hidráulica saturada na direção horizontal seja em torno de 10-6 cm/s. 

Diante da comparação dos dois casos, verifica-se a anisotropia do solo quanto à 

condutividade hidráulica, sendo o valor da horizontal maior que o da vertical, influenciada pelo 

processo de compactação. O corpo de prova do ensaio 3 da condição horizontal se aproxima 

bastante da condição ótima (como consta na Tabela 1), e pode ser comparado com o ensaio 3 

na condição vertical. Neste caso, tem-se a relação kh/hv = 1,54. 

CONCLUSÃO 

A partir dos dados obtidos nesta pesquisa, pode-se verificar que a condutividade 

hidráulica horizontal apresenta valores maiores que os registrados na direção vertical. Tal 

comportamento condiz com o explicitado pela literatura, e pode ser justificado por uma 

tendência de orientação preferencial das partículas dos solos, as quais se dispõem paralelamente 

ao plano de compactação, gerando então uma maior percolação de água neste sentido de análise. 

Observou-se ainda que pequenas diferenças de umidade no processo de compactação são 

suficientes para causar variações nos valores de condutividade hidráulica. Diante disso, 

verificou-se também a presença de inúmeras fontes de erro, que dificultaram a obtenção de 

dados mais precisos. Entre essas variantes, pode-se citar, além da umidade de compactação, a 

montagem das camadas dentro do permeâmetro – a qual interfere na vedação e, 

consequentemente, percolação da água. Outro fator percebido foi a consistência da argila 

bentonítica a ser usada, que deve ser em um ponto tal qual não haja carreamento de material, o 

que levaria a valores maiores dos que os esperados para este tipo de solo. Interferências 

provocadas pelos equipamentos de ensaio (tubo de carga e permeâmetro) também foram 

significativos nestes quesitos. 

Em suma, apesar de todas as variáveis encontradas durante a realização dos ensaios 

laboratoriais, constata-se que o objetivo de análise e verificação da anisotropia do solo, em 

relação à propriedade hidráulica de condutividade, foi atingida de maneira satisfatória. Os 

valores obtidos – na ordem de 10-6 a 10-7 cm/s - apesar de apresentarem certo desvio entre si, 

encontraram-se dentro do esperado para um solo argiloso de acordo com a literatura.  
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Resumo: As rodovias são extremamente importantes na dinâmica logística brasileira, comportando 60% 

do transporte de cargas e 90% do transporte de pessoas, aproximadamente. Nesse viés, estudos da 

condição do pavimento são imprescindíveis para a manutenção do bom funcionamento desse modal de 

transporte. Com a finalidade de agilizar o processo de obtenção de dados da condição do revestimento 

asfáltico, bem como reduzir a mobilidade de equipes para realizarem esse estudo, o presente trabalho 

tem como objetivo verificar métodos de aplicação da aerofotogrametria com veículos aéreos não 

tripulados, aliado à crescente tecnologia de câmeras, sensores e softwares de processamento de imagens. 

Para tal, foi elaborado uma revisão bibliográfica acerca de alguns trabalhos dos últimos 10 anos que 

buscaram estabelecer uma metodologia de aquisição de dados confiáveis sobre defeitos nos pavimentos, 

através de imagens aéreas. Além disso, também foi feito um trabalho de campo em um trecho do 

corredor de ônibus da Avenida João Naves de Ávila, em Uberlândia (MG), o qual consistiu em verificar 

os defeitos presentes no pavimento por meio do método de avaliação por caminhamento e da análise 

visual de imagens aéreas processadas. Posteriormente, os resultados foram comparados e constatou-se 

que a análise visual das imagens impõe muita subjetividade e não foi possível detectar alguns defeitos. 

Dessa forma, entende-se que a aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina podem ser uma boa 

estratégia para a utilização dessa tecnologia, conforme visto na revisão bibliográfica. 

Palavras-chave: sensoriamento remoto, VANT, rodovias, defeitos no pavimento. 

Abstract: Highways are extremely important in the Brazilian logistics dynamics, comprising 60% of 

cargo transportation and 90% of people transportation, approximately. In this way, studies of the 

condition of the pavement are essential for maintaining the good functioning of this mode of transport. 

Aiming to streamline the process of obtaining data on the condition of the asphalt coating, as well as 

reducing the mobility of teams to carry out this study, the present work aims to verify methods of 

application of aerophotogrammetry with unmanned aerial vehicles, combined with the growing 

technology of cameras, sensors and image processing softwares. To achieve this goal, a bibliographic 

review was made about some works from the last 10 years that sought to establish a methodology for 

the acquisition of reliable data on defects in pavements, through aerial images. In addition, fieldwork 

was also carried out on a stretch of the bus corridor on Avenida João Naves de Ávila, in Uberlândia 

(MG). This consisted of verifying the defects present in the pavement using the walk evaluation method 

and through the visual analysis of processed aerial images. Later, these results were compared and it 

was found that the visual analysis of the images imposes a lot of subjectivity and some defects were not 

possible to be detected. Thus, it is understood that the application of machine learning algorithms can 

be a good strategy for the use of this technology, as seen from the literature review. 

Keywords: remote sensing, UAV, highways, pavement defects. 
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INTRODUÇÃO 

As rodovias brasileiras são o sistema viário mais utilizado para o transporte de cargas e 

pessoas. Segundo estudos realizados pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), 

publicados em 2018, as rodovias comportam mais de 60% do transporte de cargas e cerca de 

90% do transporte de passageiros. No Brasil, as vias apresentam diversas deficiências 

preocupantes. Aproximadamente 50,9% dos trechos avaliados pela CNT receberam 

classificação regular, ruim ou péssima em relação ao pavimento. Quanto à sinalização, 44,7% 

das rodovias apresentam índices insatisfatórios de qualidade. Além disso, por meio do estudo 

da geometria das vias, constatou-se que 75,7% destas estão inseridas nas classificações regular, 

ruim e péssima. 

O estudo de métodos de monitoramento remoto é imprescindível para otimizar a análise 

da infraestrutura das rodovias. De acordo com Herold et al. (2008, apud RESENDE, 2010, 

p.19), as inspeções realizadas in loco limitam-se às rodovias principais do país. Ademais, o 

custo dessa operação é elevado e várias equipes se mobilizam para realizá-la. Dessa maneira, a 

utilização de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), bem como o desenvolvimento de 

ferramentas, dispositivos e softwares para a obtenção de imagens, permitem uma evolução no 

estudo do sensoriamento remoto. 

A tecnologia de VANTs é aplicável em diversas áreas de estudo. A fim de que seja 

realizado o monitoramento de uma rodovia, faz-se necessária uma análise dos requisitos da 

operação. Por meio desse estudo, é possível determinar a aeronave ideal para o trabalho, bem 

como os equipamentos que serão acoplados em sua estrutura, como câmera e sensores. No 

Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) criou o Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil Especial (RBAC-E) n° 94. Esse regimento, nomeado “Requisitos Gerais para 

Veículos Aéreos não tripulados e Aeromodelos”, estabeleceu regulamentações para a operação 

de aeronaves remotamente pilotadas (RBAC-E n° 94, 2015, p.3). 

A captura de imagens é apenas uma parte do processo de sensoriamento remoto com 

VANTs. Juntamente com essa etapa, é realizado um estudo de software que executa uma 

reconstrução das imagens obtidas. O processo é feito com o uso da sobreposição de imagens, 

técnica que permite a formação de uma única imagem da região analisada, de modo que os 

resultados obtidos representem com maior fidelidade a área fotografada.  

Atualmente, a utilização de novos satélites e sensores acoplados em aeronaves tem 

possibilitado o surgimento de uma série de imagens de alta resolução espacial no mercado. 

Além disso, imagens multiespectrais e hiperespectrais estão sendo disponibilizadas para fins 

comerciais e científicos (RESENDE, 2010).  

Em grande parte da bibliografia consultada, verificou-se muitos estudos sobre a 

aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina em etapas de pós-processamento de 

imagens. Assim sendo, o trabalho de PAN, Y. et al (2018) propôs um estudo avaliando a 

precisão de três modelos: máquina de vetores suporte, redes neurais e floresta aleatória. Os 

resultados obtidos foram excelentes na detecção de defeitos nos pavimentos, sendo a floresta 

aleatória o procedimento com maior acurácia, de 98,83% em um tempo de 0,09 segundos. 

OBJETIVO 

A pesquisa tem como objetivo estudar os métodos de monitoramento remoto de 

rodovias por meio do uso de veículos aéreos não tripulados. Concomitantemente, foram 
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investigadas as novas tecnologias de sensores digitais e softwares para a concepção e análise 

de imagens. Também foi estudado de que maneira os defeitos nos pavimentos asfálticos podem 

ser identificados e classificados com o uso do sensoriamento remoto. 

A pesquisa justifica-se na importância de se obter informações eficientes a respeito da 

qualidade do revestimento nas pistas das rodovias, tendo em vista que a malha rodoviária 

brasileira é o sistema de transporte de mercadorias e pessoas mais utilizado no Brasil. Dessa 

forma, o estudo de métodos que realizem um monitoramento com maior precisão e velocidade 

do que as análises manuais, são fundamentais para melhorar as condições das vias. 

METODOLOGIA 

O presente estudo consistiu em uma revisão bibliográfica acerca dos métodos atuais 

utilizados na verificação das condições das rodovias brasileiras, bem como compreender como 

o uso de VANTs, aliado à tecnologia de sensores e processamento de imagens, podem trazer 

resultados significativos ao se analisar os defeitos nos pavimentos. Para tal, também foram 

estudados os tipos de defeitos que são avaliados no revestimento asfáltico das rodovias, 

catalogados na Norma DNIT 005/2003. 

Além disso, foi realizada uma avaliação objetiva do corredor estrutural de ônibus da 

avenida João Naves de Ávila, em Uberlândia (MG). Esse procedimento é realizado via 

caminhamento, com o intuito de definir um parâmetro das condições do pavimento asfáltico, 

mediante levantamento de um inventário de ocorrência de defeitos (Norma DNIT 006/2003-

PRO). Para complementar essa análise, a fim de se obter um comparativo entre a avaliação por 

caminhamento e a análise visual por imagens aéreas processadas, realizou-se um voo com drone 

modelo Multirotor Phantom 4 PRO na mesma área de estudo. Esse trabalho foi realizado pela 

empresa DuSiqueira, bem como o processamento e a geração dos arquivos para análise. 

Na avaliação objetiva por caminhamento foram demarcadas 15 estações na faixa de 

corredor de ônibus, distantes uma das outras por 20 metros entre eixos. Para verificar a 

ocorrência dos defeitos no ortomosaico, que é um dos resultados do processamento das imagens, 

todas as estações foram delimitadas nele, utilizando-se o software QGis. Dessa forma, as 

demarcações coincidiram com as estações produzidas em campo, conforme mostra a Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Demarcação das estações no QGis 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Por meio dos resultados obtidos, foi possível observar que a detecção dos defeitos no 

ortomosaico de maneira visual não foi muito eficiente, já que em campo foram visualizados 
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muitos defeitos que não foram observados nas imagens do VANT. Além disso, fatores como 

sombreamento e interferência da cobertura vegetal dificultaram a análise das estações.  

Para verificar com maior clareza a quantidade de defeitos detectados nos dois métodos 

de análise, foi construído o Gráfico 1, que estabelece um comparativo entre a quantidade total 

de defeitos em cada estação. Dessa forma, é possível perceber que praticamente em todas as 

estações, exceto na 3 e na 15, os resultados da análise por caminhamento foram superiores. 

Em geral, apenas os defeitos de afundamento de trilha de roda não foram contabilizados 

para a construção do Gráfico 1, já que estes seriam praticamente impossíveis de serem 

analisados no ortomosaico, que é uma representação bidimensional. Mesmo descartando essa 

categoria, alguns defeitos de outras classes também não foram detectados nas imagens aéreas 

por apresentarem pequenas dimensões, como algumas trincas e panelas. Vale ainda ressaltar 

que alguns defeitos foram mais fáceis de serem reconhecidos nas imagens, já que a etapa de 

análise por caminhamento antecedeu a etapa de análise visual do ortomosaico. 

Nesse sentido, uma análise visual individual das imagens do VANT, ou seja, sem um 

estudo prévio pra verificar todos os defeitos presentes na área de estudo, pode trazer resultados 

ainda menos precisos. Neste caso, estudos de pós-processamento de imagens seriam uma boa 

alternativa para aumentar a acurácia dos resultados, como a utilização dos algoritmos de 

aprendizado de máquina. 

 

 

Gráfico 1 – Defeitos detectados em cada método 

 

CONCLUSÃO 

Conforme foi observado na revisão bibliográfica deste trabalho, a utilização dos 

algoritmos de aprendizado de máquina pode tornar os resultados muito mais precisos, além de 

remover a subjetividade durante as análises. Além disso, fatores como altura de voo e resolução 

das imagens capturadas podem facilitar a visualização dos defeitos. Neste trabalho, por exemplo, 

defeitos na superfície do pavimento com espessuras inferiores à 2,04 cm foram praticamente 
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incapazes de serem detectados, uma vez que são menores que a resolução espacial das imagens. 

Assim, algumas trincas e panelas não foram contabilizadas na análise do ortomosaico. 

Portanto, através da verificação da precisão dos algoritmos de aprendizado de máquina, 

principalmente da Floresta Aleatória, durante a etapa de revisão bibliográfica, é possível afirmar 

que a tecnologia de monitoramento remoto de rodovias utilizando os VANTs pode ser uma boa 

estratégia para o futuro. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados, já que o método impõe 

algumas limitações. Em geral, sombreamentos, cobertura vegetal, condições climáticas e tempo 

máximo de voo, são alguns dos fatores que podem interferir e limitar a área de análise no estudo. 
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Resumo: A indústria da construção civil utiliza grande quantidade de matérias primas e de recursos 

financeiros, sendo o concreto o segundo material mais consumido no mundo e o seu ingrediente mais 

caro e energético é o cimento. Para a fabricação do cimento são emitidas grandes quantidades de CO2, 

sendo responsável por 7% das emissões de CO2 do planeta. A produção de concreto geopolimérico reduz 

45,8% do consumo energético e 72,4% das emissões de CO2, em comparação ao concreto de cimento 

Portland. Além disso, os geopolímeros apresentam elevado desempenho mecânico nas primeiras idades, 

resistência ao fogo, a ácidos e a ataques químicos, excelente aderência aos agregados e reforços, baixo 

calor de hidratação, imunidade a reação álcali-agregado, entre outros. Portanto, esta pesquisa propõe a 

produção e otimização de argamassa geopolimérica à base de metacaulim ativada por solução alcalina 

de hidróxido de sódio e silicato de sódio. Para tanto, foram estudados 4 traços de argamassa 

geopolimérica variando a relação água/aglomerante e metacaulim/areia, sendo realizado o ensaio de 

resistência à compressão aos 3 dias de cura e avaliando sua trabalhabilidade e consistência no estado 

fresco. Com a escolha da argamassa geopolimérica de referência, foi avaliada sua resistência à 

compressão e à flexão, absorção de água, índice de vazios e massa específica aos 1, 5, 14, 24 e 28 dias 

de cura. Os resultados comparados com a literatura foram satisfatórios, mesmo não sendo realizada cura 

térmica e nem utilizando aditivos, e tanto a resistência à compressão quanto a trabalhabilidade foram 

adequadas. 

Palavras-chave: Argamassa geopolimérica, metacaulim, solução alcalina ativadora, sustentabilidade e 

impacto ambiental. 

Abstract: The construction industry uses a large amount of raw materials and financial resources, with 

concrete being the second most consumed material in the world and its most expensive and energetic 

ingredient is cement. For the manufacture of cement, large quantities of CO2 are emitted, being 

responsible for 7% of the CO2 emissions of the planet. The production of geopolymer concrete reduces 

45.8% of energy consumption and 72.4% of CO2 emissions, compared to Portland cement concrete. In 

addition, geopolymers have high mechanical performance in the early ages, resistance to fire, acids and 

chemical attacks, excellent adhesion to aggregates and reinforcements, low hydration heat, immunity to 

alkali-aggregate reaction, among others. Therefore, this research proposes the production and 

optimization of geopolymeric mortar based on metakaolin activated by an alkaline solution of sodium 

hydroxide and sodium silicate. For this purpose, 4 traces of geopolymeric mortar will be studied, varying 

the water/binder and metakaolin/sand ratio, and the compressive strength test will be carried out at 3 

days of curing and assessing its workability and consistency in the fresh state. With the choice of the 

reference geopolymeric mortar, its resistance to compression and flexion, water absorption, voids index 

and specific mass at 1, 5, 14, 24 and 28 days of curing were evaluated. The results compared to the 

literature were satisfactory, even though no thermal curing or additives were used, and both the 

compressive strength and workability were adequate. 

 
1,2 Universidade Federal de Uberlândia, Campus Santa Mônica - Uberlândia/MG 
1 leogratao@yahoo.com.br 



ANAIS DA III MOSTRA SEECIV 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Uberlândia-MG, 03 de maio de 2021 
 

122 
 

Keywords: Geopolymer mortar, metakaolin, alkaline activating solution, sustainability, environmental 

impact. 

INTRODUÇÃO 

O aumento de produtos para suprir a necessidade humana, assim como o crescimento 

econômico e populacional, impulsionam a extração de recursos naturais de modo intenso, sem 

preocupação com o meio ambiente e com as futuras gerações (KPMG, 2013). A indústria da 

construção civil utiliza grande quantidade de matérias primas e de recursos financeiros. Seu 

principal produto é o concreto, sendo o segundo material mais consumido no mundo, perdendo 

apenas para a água (BRUNAUER e COPELAND, 1964). No concreto, o ingrediente mais caro 

e energético é o cimento, além disso para a sua fabricação são emitidas grandes quantidades de 

CO2, sendo responsável por 7% das emissões de CO2 do planeta (MEHTA, 2001). 

Neste contexto há grandes incentivos à inovação, desenvolvimento e uso de novos 

materiais de construção. Os geopolímeros apresentam elevado desempenho mecânico nas 

primeiras idades, resistência ao fogo e a ácidos, a ciclos de gelo e degelo, estabilidade 

dimensional, excelente aderência aos agregados e reforços, baixo calor de hidratação, 

imunidade a reação álcali-agregado e resistência a ataques químicos (TORGAL et al., 2005; 

DUXSON et al., 2007). Ao comparar os concretos de cimento Portland com os concretos 

geopoliméricos, BORGES et al. (2014) atestam que o consumo energético é reduzido em 45,8% 

na produção do concreto geopolimérico e as emissões CO2 são reduzidas em 72,4% comparado 

ao concreto de cimento Portland (CPII).  

Os geopolímeros possuem uma variedade de aplicações na construção civil, podendo 

ser utilizados para fabricação de concreto armado, argamassa, componentes de concreto pré-

moldado, matrizes para imobilização de resíduos tóxicos, entre outros (PROVIS, 2018). Dessa 

forma, as misturas geopoliméricas mostram-se como alternativas a serem consideradas, na 

produção de materiais de construção de menor impacto ambiental. 

A partir do estudo da literatura, o objetivo deste trabalho foi obter argamassa 

geopolimérica à base de metacaulim ativada com solução alcalina de silicato de sódio (Na2SiO3) 

e hidróxido de sódio (NaOH) otimizada com melhor resistência à compressão e tração, 

trabalhabilidade e consistência. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Programa experimental 

Para a produção do geopolímero foram utilizados os valores otimizados por Alves, 

(2018) em que se definiu uma concentração molar de 12 M para o silicato de sódio e 15 M para 

o hidróxido de sódio, sendo a relação mássica entre o primeiro e segundo ativador igual a 2,5. 

Além disso, a relação água/aglomerante ou total de água/metacaulim possui valor fixado em 

0,7 para dar trabalhabilidade ao composto (ALVES, 2018).  

Inicialmente, foram realizadas as soluções de NaOH (molaridade de 15 M) e Na2SiO3 

(molaridade de 12 M), após esfriarem elas foram misturadas para a produção da solução alcalina 

ativadora. Após o resfriamento total desta solução, ela foi adicionada ao metacaulim 

promovendo a homogeneização durante 5 minutos. Logo após, foram adicionados areia média 

de rio e água excedente ocorrendo novamente a homogeneização por 5 minutos, como 

apresentado na Figura 1. Após a mistura, para os ensaios de resistência à compressão, foram 

preenchidos 6 moldes cúbicos de 40 mm, sendo aplicados 30 quedas na mesa de adensamento, 

adaptado da ABNT NBR 15961-2:2011. 
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Figura 1 – A) Mistura da solução alcalina ativadora com o metacaulim, B) Pasta geopolimérica,  

C) Mistura da pasta com agregado miúdo e D) Argamassa geopolimérica. 

 

Para descobrir qual o traço ótimo de argamassa geopolimérica, foram feitos 4 traços de 

argamassas conservando a molaridade de NaOH igual a 15 M, a molaridade do Na2SiO3 de 12 

M e a relação Na2SiO3/NaOH igual a 2,5 (em massa). Porém, variou-se a relação 

água/aglomerante e metacaulim/areia, sendo realizado o ensaio de resistência à compressão aos 

3 dias de cura. A Tabela 1 apresenta os traços, sua composição e suas relações em massa para 

a execução de 6 blocos cúbicos de 4 x 4 x 4 cm. 

 O traço para a argamassa geopolimérica de referência foi escolhido em função da sua 

resistência a compressão, trabalhabilidade e consistência. Após escolhida a argamassa de 

referência, foi realizada ensaios de compressão, de tração na flexão e de absorção de água, 

índice de vazios e massa específica nas idades de 1, 5, 14, 24 e 28 dias de cura. Seus resultados 

foram comparados com a literatura. 

 

Tabela 1 – Traços para argamassa geopolimérica. 

Traço 

(metacaulim: 

areia: água/ 

aglomerante) 

 

Metacaulim 

(g) 

 

Areia 

(g) 

 

NaOH 

(g) 

H2O 

para 

NaOH 

(g) 

Na2SiO3 

(g) 

H2O 

para 

Na2SiO3 

(g) 

H2O 

excedente 

(g) 

1 (1:3:0,75)  200,00  600,00  34,06  56,76  85,14  58,14  34,88  

2 (1:3:0,80)  200,00  600,00  34,06  56,76  85,14  58,14  44,88  

3 (1:2:0,61)  266,66  533,34  45,42  75,68  113,54  77,52  10,00  

4 (1:2:0,65)  266,66  533,34  45,42  75,68  113,54  77,52  20,00 

Materiais 

 O metacaulim utilizado foi o “MetacaulimHP”. A composição química dos seus 

principais óxidos são: SiO2 (51,57%), Al2O3 (40,50%) e Fe2O3 (2,80%). As suas principais 

propriedades físicas são: diâmetro médio (12,40 µm), densidade (2,650 g/cm3) e área de 

superfície específica (32.700 m²/kg). Esses dados foram fornecidos pela fabricante em outubro 

de 2020. 

O hidróxido de sódio contém 99,00% de NaOH. O silicato de sódio utilizado foi o 

“Silicato de sódio alcalino em pó 2.00”. Este produto contém a relação entre os óxidos 

(SiO2/Na2O) de 1,98, densidade aparente de 0,570 g/cm3 e pH de 12,10 (UNAPROSIL, 2020). 

A B C D 
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O agregado miúdo utilizado foi areia média de rio. A dimensão máxima característica 

(2,36 mm) e o módulo de finura (2,75) da areia, foram determinadas seguindo a ABNT NBR 

NM 248:2003. A massa específica (2,657 g/cm³) foi determinada segundo a ABNT NBR NM 

52: 2009. 

Ensaios 

 Os ensaios para a obtenção da resistência à compressão das argamassas geopoliméricas 

foram realizados de acordo com a ABNT NBR 15961-2:2011, utilizando uma Máquina 

Universal de Ensaios da marca Instron, modelo 5982 e célula de carga de 100 kN. A resistência 

média foi obtida pela média de seis corpos de provas (4 x 4 x 4 cm) ensaiados. 

 Os ensaios para a obtenção da resistência à tração na flexão das argamassas 

geopoliméricas foram realizados por meio do método de 3 pontos, de acordo com a ABNT 

NBR 13276:2005, utilizando uma Máquina Universal de Ensaios da marca Instron, modelo 

5982 e célula de carga de 5 kN. A resistência média foi obtida pela média de seis corpos de 

provas (4 x 4 x 16 cm) ensaiados. 

 Os ensaios para a determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica 

foram realizados conforme a ABNT NBR 9778:2005, sendo ensaiados três corpos de provas 

cúbicos de 4 cm.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados dos ensaios de resistência à compressão dos 4 traços de argamassas 

geopoliméricas aos 3 dias de cura são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resultados dos ensaios de compressão. 

Traço (metacaulim: areia: 

água/ aglomerante) 

Resistência à 

compressão (MPa) 

Desvio Padrão 

(MPa) 

Coeficiente de 

Variação (%) 

1 (1:3:0,75)  14,12  1,67  11,83  

2 (1:3:0,80)  13,15  1,35  10,26  

3 (1:2:0,61)  19,57  1,71  8,73  

4 (1:2:0,65)  16,72  1,40  8,38  

 

Os traços 1 e 2 tem relação areia/metacaulim de 3 e apresentaram baixa trabalhabilidade 

e pior acabamento em comparação aos traços 3 e 4 que tem relação areia/metacaulim de 2, 

mesmo com maior relação água/aglomerante. Com os resultados, foi escolhido o traço 3 como 

argamassa geopolimérica de referência para o estudo, pois ela apresentou a maior resistência à 

compressão, boa consistência e trabalhabilidade. Porém, diminuiu sua relação 

água/aglomerante de 0,61 para 0,60. Na Tabela 3 está apresentado o traço referência com sua 

composição e suas relações em massa para a execução de 6 blocos cúbicos de 4 x 4 x 4 cm. 
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Tabela 3 – Composição do traço da argamassa geopolimérica de referência 

Traço 

(metacaulim: 

areia: água/ 

aglomerante) 

 

Metacaulim 

(g) 

 

Areia 

(g) 

 

NaOH 

(g) 

H2O 

para 

NaOH 

(g) 

Na2SiO3 

(g) 

H2O 

para 

Na2SiO3 

(g) 

H2O 

excedente 

(g) 

1 (1:2:0,60)  266,66  533,34 45,42  75,68  113,54  77,52  6,80  

  

Os resultados da resistência à compressão, flexão e absorção de água, índice de vazios, massa 

específica aparente e massa específica real para a argamassa geopolimérica de referência aos 1, 

5, 14, 24 e 28 dias de cura são apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Resultado dos ensaios da argamassa geopolimérica de referência. 

Idade 

(dias) 

Resistência 

à 

compressão 

(MPa) 

Resistência 

à flexão 

(MPa) 

Absorção 

de água 

(%) 

Índice 

de 

vazios 

(%) 

Massa 

específica 

aparente 

(g/cm³) 

Massa 

específica 

real 

(g/cm³) 

1  14,11 1,94  10,89  20,56  1,89  2,38  

5 18,79 2,26 10,83 20,38 1,88 2,37 

14 18,47 2,74 11,89 22,27 1,87 2,41 

24 20,25 2,75 10,65 19,78 1,86 2,31 

28 20,83 2,46 12,05 22,40 1,86 2,40 

  

Ao analisar os dados obtidos pela argamassa geopolimérica de referência com a 

literatura, pode-se observar que se encontra dentro dos limites da literatura. Como por exemplo 

os resultados de resistência à compressão da argamassa geopolimérica obtidos por Zanotti et al. 

(2017) de 31,30 MPa aos 28 dias, por Kumar e Revathi (2016) de 6,00 MPa aos 3 dias e 19,00 

aos 7 dias e por Rocha et al (2018) de 85,00 MPa aos 28 dias. 

Entretanto, a alta sensibilidade da geopolimerização a fatores como tipo e concentração 

molar da solução alcalina ativadora, características físico-químicas dos materiais envolvidos, 

relação água/aglomerante, tipo e tempo de cura, dentre outros, dificulta a comparação das 

resistências à compressão obtidas nesse estudo com as encontradas na literatura que utilizaram 

combinações diferentes desses fatores. 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos com a argamassa adotada como referência foram satisfatórios, 

quando comparados com a literatura, pois não foi realizada cura térmica e nem utilizados 

aditivos, e tanto a resistência à compressão quanto a trabalhabilidade foram adequadas. Porém, 

há ainda poucos estudos com argamassa geopolimérica (6%) em comparação ao número de 

trabalhos com pasta (52%) e concreto geopoliméricos (42%) (RASHAD, 2018). A pequena 

quantidade de pesquisa sobre a argamassa geopolimérica e a falta de padronização de ensaios 

para o geopolímero dificulta a comparação de resultados e a repetição de pesquisas por ausência 

de explicações minuciosas a respeito dos procedimentos realizados. Portanto, mais estudos com 
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esses materiais precisam ser desenvolvidos para difundir seu uso e também padronizar 

procedimentos. 
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