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S P E C K L E  L A S E R  DI nÂ m IC o  C o m o  F E R R a m E n ta  DE 
monItoRamEnto Do PRoCEsso DE sECagEm DE tIntas

Lettycia Pinheiro Silva1

Cleberson Rodrigues Alves2

IntRoDuÇão. O processo de pintura consiste em uma das etapas mais importantes 
na edificação de uma obra. Além do efeito decorativo, a tinta tem função de proteção 
do substrato, higienização dos ambientes e é fundamental no controle térmico e de 
luminosidade, além de outras finalidades. Entender melhor como ocorre a secagem 
deste revestimento final é extremamente importante para a garantia da qualidade 
da etapa. A ausência de rachaduras ou deformações depende de como a secagem 
ocorreu. Assim, monitorar o tempo de secagem de tintas tornou-se uma tarefa de 
grande relevância, tanto para fabricantes como para o consumidor. Técnicas ópticas 
de monitoramento de atividades em estruturas biológicas já são utilizadas há algumas 
décadas. Recentemente, muitos estudos têm sido realizados, mostrando o grande 
potencial da luz como ferramenta na metrologia de materiais. Quando um feixe de 
luz laser é espalhado por uma superfície com rugosidades da ordem do comprimento 
de onda da luz incidente, ocorre a formação de um padrão de interferência chamado 
speckle. Esse padrão sofre alteração quando a superfície espalhadora apresenta alguma 
dinâmica temporal. A técnica do speckle laser dinâmico (SLD) consiste em analisar as 
mudanças sofridas nos padrões de speckle ao longo do tempo. obJEtIVo. O objetivo 
deste trabalho foi utilizar a técnica SLD para monitorar o tempo de secagem de tinta 
sobre uma superfície de madeira. mÉtoDo. Nossa montagem experimental consistiu 
de um diodo laser DPSS de comprimento de onda 532 nm, operando com uma potência 
de 20 mW e uma câmera científica de sensor CMOS conectada a um computador. A 
amostra utilizada foi de madeira, com dimensões aproximadas de 2 cm x 2 cm. Uma 
única demão de tinta acrílica branca foi aplicada na superfície e o seu processo de 
secagem foi monitorado através do registro de 150 padrões de speckle com intervalos de 
90 segundos entre as capturas e, após isso, as imagens foram processadas nos softwares 
OCTAVE e MATLAB. REsuLtaDos. Nossos resultados mostram a eficiência da 
técnica na análise do processo de secagem de tintas, já que consegue monitorar todo o 
processo, identificando as microvariações na estrutura do material ao longo do tempo 
na estrutura dos materiais. ConsIDERaÇÕEs FInaIs. A partir dos resultados é 
possível formular novos experimentos com a aplicação da tinta em duas superfícies 
distintas e analisar o comportamento da tinta nessa situação, analisando parâmetros 
como tempo, absorção da tinta pelo material, dentre outros. 
Palavras-chave: Tintas; Tempo de secagem; Speckle dinâmico.  

1 Graduanda em Engenharia Civil pela Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR
2 Professor Dr. da Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR e da Faculdade Santo Agostinho – FASA, 

email: cleberson@fainor.com.br e clebersonr@fasa.edu.br



9Faculdade Santo Agostinho - Vitória da Conquista-BA

aVaLIaÇão Da REsIstÊnCIa À ComPREssão DE bLoCos PaRa 
aLVEnaRIa DE VEDaÇão FabRICaDos Com REsíDuos DE E.V.a

Luciana Pereira de Oliveira1

Silvna Ferreira Bicalho2

IntRoDuÇão.  Com o grande crescimento das industriais, a quantidade de resíduos 
sólidos só tende a crescer, e variáveis estudos são desenvolvidos para evitar que todos 
os resíduos sejam despejados ao meio ambiente. Nessa pesquisa, o estudo é voltado 
a construção civil, pois alguns resíduos juntamente com agregados que se utiliza 
na construção pode obter resultados satisfatórios e economicamente mais barato. 
Com o grande desenvolvimento tecnologia que o mundo vem adquirindo cada vez 
mais, oferece incontáveis benefícios à sociedade, contudo, não se pode dizer que 
esses grandes benefícios são direcionados também ao meio ambiente. Exemplos de 
indústrias que sempre estão inovando, mas como materiais poluentes, tipo o Etileno 
Acetato de Vinila - E.V.A nas indústrias calçadistas. DIsCussão/REsuLtaDos. 
Ainda não foi possível obter resultados, pois a pesquisa se encontra em andamento. O 
que se podem discutir é que estudos de reaproveitamento de E.V.A já foram realizados 
por outros estudiosos e os resultados foram satisfatórios em questão de boa acústica 
e resistência. obJEtIVos. Pensando em bem ambiental e em desenvolvimento 
sustentável essa pesquisa obtêm com objetivo reutilizar resíduos de E.V.A para uso na 
construção civil. Reduzir a quantidade desses resíduos, principalmente na cidade de 
Vitória da Conquista com o propósito de reutilizar na construção e trazendo benefícios 
ambiental e econômico para sociedade.  mÉtoDos. Para o desenvolvimento desta, 
será necessário revisões bibliográficas e estudo sobre o material E.V. A juntamente com 
ensaio laboratorial. ConsIDERaÇÕEs FInaIs. Na passagem ambiental, a quantidade 
de resíduos gerados cresce cada vez mais e por distintas industrias. Com avanços de 
desenvolvimento de pesquisas e mecanismos de conscientização ao meio ambiente, a 
segregação dos resíduos passou a ser implementada de forma positiva a amenizar os 
impactos de resíduos ao ambiente em parte de algumas indústrias e construtoras. A 
pesquisa busca um resultado surpreendente ao reaproveitamento do resíduo E.V.A, 
mas ao mesmo tempo tendo ciência que será necessário estudos e variáveis ensaios 
para os resultados.

1 Graduanda em Engenharia Civil 9° Semestre. Faculdade Santo Agostinho. E-mail: luoengcivil@gmail.com
2 Professora do Curso de Engenharia Civil. Faculdade Santo Agostinho. E-mail: sillfbicalho@hotmail.com
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EstuDo Do tRansPoRtE FERRoVIaRIo no bRasIL

Raymundo Melo Amorim1

Leandra Freitas Barbosa1

Rita de Cássia Silva Tagliaferre2

IntRoDuÇão: Neste trabalho trataremos sobre as infraestrutura das ferrovias 
brasileira baseada no transporte rodoviário, tanto para passageiros como para cargas. 
obJEtIVo: Este trabalho objetiva-se analisar, através de uma ampla revisão de 
literatura, sobre o setor ferroviário no Brasil que depende de transformações em sua 
cadeia produtiva e logística para que consiga competir globalmente. mEtoDoLogIa: 
Para atingir o objetivo proposto, neste trabalho foi utilizado um método através de 
pesquisas bibliográficas, baseados em livros, artigos e obras de autores especialistas 
no tema, além de sites especializados. REsuLtaDos: O setor ferroviário é uma 
condição para o desenvolvimento econômico do país, pois as possibilidades de ganho 
que o Brasil terá ao investir no modal ferroviário para o transporte de cargas, elevaria 
cada vez mais a produção e a exportação dos produtos, ocasionando menos poluição 
ambiental comparada às demais modais de transportes quando se trata de combustível. 
A economia que esse meio proporciona poderá elevar o pais a uma posição de principal 
exportador de produtos vegetais e minerais. Mas, para isso, será necessária a construção 
de um sistema de transporte eficiente, que seja usado de forma eficaz, visando sempre 
reduzir os custos a longo prazo. Assim, além de ser conhecido como um dos meios de 
transporte mais seguros, com baixo risco de acidentes, irá proporcionar uma escala no 
transporte ferroviário, gerando economias para os produtores e competitividade no 
mercado internacional. ConCLusão: Tendo em vista a necessidade de uma melhoria 
meio de transporte, durante o estudo, foi perceptível que o modal ferroviário é o mais 
adequado para o transporte, principalmente quando se refere a cargas volumosas. 
Neste sentido, há uma economia diante dos agregados, desde os fluxos reunidos, em 
origens e destino, até distâncias percorridas.

1 Graduandos em Engenharia Civil, Faculdades Santo Agostinho- FASA-IESA/VIC
2 Professora, Faculdades Santo Agostinho- FASA/VIC
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VIabILIDaDE Da anÁLIsE DE mICRoatIVIDaDEs Do bIoConCREto 
atRaVÉs Do SPECKLE LASER

Caíque Viana Sousa Almeida1

Cleberson Rodrigues Alves2

IntRoDuÇão. O concreto é um dos materiais de construção mais utilizados e 
tem uma alta tendência a formar rachaduras. Estas rachaduras levam a uma redução 
significativa na vida útil do concreto e altos custos de reposição. Embora não seja 
possível impedir a formação de fissuras, existem vários tipos de técnicas que buscam 
minimizar a existência destas. A abordagem de auto-cura microbiana distingue-se pelo 
seu potencial de reparação de fendas de longa duração, rápida e ativa, ao mesmo tempo 
que é ambientalmente amigável. Além disso, a abordagem de auto-cura microbiana 
prevalece sobre as outras técnicas de tratamento de reparo e compatibilidade com 
composições de concreto. As bactérias utilizadas para a fabricação do bioconcreto são 
as que possuem a capacidade de fazer a precipitação de carbonato de cálcio, sendo as 
mais utilizadas pertencentes a família Bacillus (Bacillus pseudofirmus, Bacillus cohnii, 
Escherichia coli, Bacillus pasteurii, Bacillus balodurans, Bacillus subtilis e Bacillus 
sphaericus). O bioconcreto possui dois métodos de preparação, sendo eles, o método 
de aplicação direta, a solução bacteriana é misturada junto com o lactato de cálcio e 
adicionada a água junto ao concreto, quando ocorre a fissura no concreto as bactérias 
ficam expostas as intemperes, e com isso elas saem do seu estado vegetativo e começam 
a se alimentar do lactato de cálcio ali presente. O segundo método é o encapsulamento 
das bactérias junto ao lactato de cálcio em pastilhas geralmente de argilas expandida 
tratadas, e adicionadas juntas a mistura do concreto. Quando há fissura no concreto, 
a estrutura dos grânulos de argila é quebrada, assim dando o início do tratamento de 
reparação, este método é o mais utilizado, porém é o que possui o maior custo, sendo 
o método de Henk Jonkers, desenvolvedor da técnica. Analisar a atividade bacteriana 
no bioconcreto é fundamental para a continuidade dos estudos envolvendo os avanços 
na área. A técnica do speckle laser dinâmico (SLD) consiste em uma ferramenta de 
monitoramento de microatividades em materiais, tornando-a candidata na análise 
de bioconcreto.  obJEtIVo. Revisar na literatura quais as técnicas utilizadas na 
análise do desenvolvimento do bioconcreto, sugerindo o uso do SLD como técnica 
alternativa nessa análise. mÉtoDo. A metodologia consistiu, inicialmente, em uma 
revisão bibliográfica através dos mecanismos de buscas de artigos científicos e livros 
que tratam do bioconcreto e do SLD. Após isso, foi realizada uma tabulação de dados 
coletados das conclusões destes trabalhos e construção de gráficos. REsuLtaDos. Os 
resultados mostram que é possível fazer análise da atividade bacteriana em bioconcreto 
utilizando da técnica do SLD. ConsIDERaÇÕEs FInaIs. Conclui-se que a técnica 
do SLD pode ser aliada de outras técnicas já utilizadas para a melhoria da qualidade 
e desenvolvimento do bioconcreto.
Palavras-chave: Bioconcreto; Fissuras e rachaduras; Ação microbiana; Speckle dinâmico.
1 Graduando em Engenharia Civil pela Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR
2 Professor Dr. da Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR e da Faculdade Santo Agostinho – FASA, 

email: cleberson@fainor.com.br e clebersonr@fasa.edu.br
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muLhEREs na EngEnhaRIa CIVIL  

Jaciane Pereira Lopes1

Marilaine Oliveira Prado1 
Rita de Cássia Silva Tagliaferre2

IntRoDuÇão: Neste trabalho trataremos sobre as mulheres na engenharia civil, 
seus desafios, superação contra os preconceitos de gêneros, sua luta pela igualdade que 
vem se percorrendo por vários anos, e determinação em ser independente profissional. 
Acabar com o crescimento de assédio nas obras, discriminação, e dá um ponto final em 
relacionar obras só com o sexo masculino. A mulher na engenharia vem sofrendo ao 
longo da sua carreira para obter seu espaço no meio da sociedade, tal esse preconceito 
que desde o momento que ela ingressa na faculdade, com a sociedade dizendo que não 
é profissão certa, por acharem que elas são o sexo frágil. obJEtIVo: Diagnosticar a 
sociedade como tem sido a inserção do papel da mulher no setor da construção civil. 
mEtoDoLogIa: Para a realização desde trabalho, foi realizado uma pesquisa 
bibliográfica através de artigos e entrevistas com algumas engenheiras, fazendo assim 
um levantamento nos dados obtidos. REsuLtaDos E DIsCussão: O trabalho 
consistiu em observar que empregos no setor civil não são os mais tradicionais para as 
mulheres, e que grande números não estão em obras, 90% das entrevistadas disseram 
que sofreram preconceitos com os próprios funcionários e clientes, muitos diziam que 
elas não teriam capacidade para fazer um trabalho tão bom quanto um homem. As 
dificuldades frequentes em que elas passam, podem diminuir a autoestima, muitas 
empresas têm certo receio ao contratarem, e preconceitos achando que por poder 
serem mães, não irão trabalhar conforme a necessidade, mas 80% das mulheres não 
foram desmotivadas por conta dos preconceitos e dificuldades que passaram por 
acreditarem que são capazes de fazer o serviço, mas a sociedade acreditam que mulher 
representa a sensibilidade e o sexo frágil e elas trabalhariam mais pela emoção e não 
pela capacidade. ConCLusão: Com base nos estudos e pesquisas realizadas, falta 
muita compreensão do mundo para constituir uma igualdade de gênero e não designar 
profissões referentes para cada tipo de sexo. Apesar dos obstáculos enfrentados, é 
possível notar que ao longo dos anos a situação vem melhorando para as mulheres na 
engenharia brasileira.

1 Graduando em Engenharia Civil, Faculdade Santo Agostinho-FASA/VIC
2 Professora, Faculdade Santo Agostinho –FASA/VIC
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EstuDo PEDoLÓgICo Dos soLos LatERítICos

Lucas Carvalho de Souza1 

Victor Hugo Gomes Almeida
Beatriz Almeida Nascimento

Nilton Meira Correia Neto

IntRoDuÇão. O estudo e análise dos solos são efetuados pela pedologia, uma ciência 
relativamente nova. Essa ciência estuda as características dos solos, sua formação, 
classificação, composição e propriedades; e é realizado por exame do seu perfil, incluindo 
a delimitação dos horizontes e camadas com identificação e registro das características 
morfológicas, por meio de sondagens, escavações e observações feitas em barrancos de 
estradas, caracterizando sua profundidade, consistência, transição entre os horizontes 
ou camadas, texturas, espessura, cores, etc. Partindo da ideia de que tudo era rocha e 
suas transformações químicas as tornaram-nos mais variados tipos de solos, tem-se 
o aproveitamento dos mesmos em projetos e construções. Isso depende diretamente 
do seu comportamento no que diz respeito às ações e esforços que são diretamente 
aplicados e solicitados. Pode-se afirmar que esse conjunto de análises é um ramo ou 
abordagem de estudos relacionados à Engenharia Civil e denomina-se de geotécnica. 
DIsCussão/ REsuLtaDos. Os resultados de trabalhos desenvolvidos em São Paulo 
e no Rio Grande do Sul com objetivo de utilização dos solos lateríticos em camadas 
de base de pavimentação confirmam a veracidade da importância do conhecimento 
das inúmeras metodologias que podem ser utilizadas para o dimensionamento e 
execução na produção de pavimentos com mais longevidade. Através destes estudos, 
os resultados obtidos demonstram que o uso deste tipo de solo torna o pavimento mais 
eficiente e econômico, se o mesmo for encontrado no entorno da obra. Espera-se que 
este trabalho chegue a identificar uma quantidade de solos lateríticos suficiente para 
poder produzir pistas de pavimentos na região de Vitória da Conquista. obJEtIVos. 
O objetivo desta pesquisa é usar os estudos diagnósticos da pedologia para constatar os 
solos lateríticos que possuem condições de serem utilizados em obras de engenharia de 
pavimento. MÉTODOS. A utilização de coletas de amostras de solos para identificação, 
através de ensaios, de quais são os solos lateríticos que apresentam melhores condições 
de uso em camadas de base de pavimentação em diferentes regiões do território de 
Vitória da Conquista. ConsIDERaÇÕEs FInaIs. Os solos lateríticos são encontrados 
em mais de 60% do território brasileiro, sendo característicos de áreas bem drenadas 
que ocupam as camadas mais superficiais. Em virtude disso, presume-se que na região 
de Vitória da Conquista será encontrada uma grande quantidade de solos lateríticos 
para serem utilizadas em diversas pistas de pavimento ao longo do percurso da BR 
116 que atravessa este território.
Palavras-chave: Pedologia. Solos lateríticos. Pavimentação.

1 Discente. FAINOR – Faculdade Independente do Nordeste. E-mail: lucasouza.1995@hotmail.com.
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EstuDo DE EXECuÇão E EConomIa DE PaVImEntos utILIZanDo 
soLos LatERítICos

Lázaro Fernandes Pereira¹
Lettycia Pinheiro da Silva²

Débora Valim Sinay Neves³ 
Nilton Meira Correia Neto4 

IntRoDuÇão. Da demanda, redução de custo e necessidade de inovação, a 
pavimentação é uma das áreas da engenharia que tem se tornado cada vez mais alvo de 
pesquisas científicas. Para isso há uma necessidade de conhecimento das propriedades 
de materiais utilizados na execução das camadas em projeto. DIsCussão/
REsuLtaDos. Os materiais de estudo são os solos, pelo qual sabe-se de sua formação 
geológica oriunda de decomposição das rochas através do intemperismo. Cita-se os 
Solos Lateríticos encontrados em larga escala no Brasil e regiões tropicais, onde há 
ocorrência de muita chuva, evaporação e alta temperatura o que faz que por meio 
de lixiviação os elementos químicos que compõe esses minerais rochosos percolem 
e nesse processo a água “leva” os íons de cálcio, magnésio dentre outros, ficando nas 
camadas superiores os íons de sílica, ferro e alumínio, esse é o chamado processo de 
laterização. Mediante patologias decorrentes do tempo de uso ou cargas excessivas 
nos pavimentos nota-se a importância de um bom projeto, bem como sua execução. 
Quanto às camadas dos pavimentos, sabe-se que quanto maior o uso de recursos 
naturais, mais viável economicamente se tornam. Dentre os impactos do uso desse tipo 
de solo em questão, cita-se a construção de rodovias com menor impacto ambiental, 
uma vez comparado a pavimentos tradicionais com uso decorrente de solo cimento 
ou brita por exemplo onde seu procedimento de extração e até mesmo de transporte 
fere o meio ambiente de uma forma consideravelmente maior, o que difere também 
na recuperação de áreas exploradas na extração de ambos é a recuperação das jazidas 
de solos, ou seja, os terrenos são facilmente ajustados e recuperada sua vegetação. 
Dos tipos de pavimentos sendo Rígido, Semirrígido e Flexível, há uma diversidade de 
métodos e ensaios utilizados antecedendo a execução deles. obJEtIVos. Tomando 
como base para estudo o tipo Flexível, uma das metodologias existentes é a MCT 
(Miniatura Compactada Tropical), método adotado para pesquisa em tese com aplicação 
e utilização de Solos Lateríticos. Tem-se como referencial teórico e resultados obtidos os 
autores Nogami e Villibor tratando sobre Pavimentação de Baixo Custo. MÉTODOS. A 
pesquisa é desenvolvida baseada no método MCT, com ensaios laboratoriais de solos 
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2 Discente. FAINOR – Faculdade Independente do Nordeste. E-mail: letty.civil@outlook.com
3 Docente, Mestre em Ensino de Ciências Exatas. FAINOR - E-mail: deborauesb@gmail.com. 
4 Mestrando em Geografia, Especialista em Gerenciamento de Obras. FAINOR – Faculdade Independente do 

Nordeste. E-mail: nilton@fainor.com.br.
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da região para constatação de dados, resultados, melhoramento com material granular, 
entre outros. Será utilizado desse tipo de solo na substituição da camada Basa e/ou 
Sub-base de pavimentação em meio urbano ou a depender do suporte de cargas e 
comportamento do mesmo em meios rodoviários. ConsIDERaÇÕEs FInaIs. Feitas 
as análises laboratoriais e comprovados os resultados obtidos nos ensaios, será projetada 
e executada uma pista experimental sendo um trecho da BR-116, com extensão de 1km, 
com seções fracionadas de 200 metros, cada uma com suas características de execução, 
metodologia e propriedades diferentes para análise comportamental ao longo do tempo 
e de cargas do tráfego de veículos pesados. O objetivo final é viabilizar por melhor 
e mais eficaz metodologia com uso dos Solos Lateríticos, o uso desses solos visando 
economia na execução de pavimentos em áreas concessionadas pela VIABAHIA, ou 
no melhoramento das pistas já existentes, bem como na execução de duplicações. 
Palavras-chave: Pavimentação. Solos lateríticos. Pista Experimental.
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anÁLIsE ComPaRatIVa EConÔmICa EntRE LaJEs maCIÇas E PRÉ-
FabRICaDas tRELIÇaDas unIDIRECIonaIs Em uma EDIFICaÇão 
DE quatRo PaVImEntos

Nilton Meira Correia Neto1 

Débora Valim Sinay Neves2

IntRoDuÇão. A construção civil vive um grande avanço com um número de 
obras cada vez maior, contribuindo para o crescimento dos centros urbanos. Com este 
crescimento é importante que exista o surgimento de métodos e técnicas construtivas 
diferentes das convencionais e que estas possam atender as perspectivas quanto a 
funcionalidade e desempenho, proporcionando um menor custo da obra. Quando se 
executa estruturas em Concreto Armado, existe a alternativa de utilizar diferentes 
tipos de lajes, como por exemplo as lajes maciças, nervuradas, pré-fabricadas com 
vigotas treliçadas, protendidas, entre outras. Nas edificações residenciais de até quatro 
pavimentos as lajes convencionalmente utilizadas são as lajes pré-fabricadas com 
vigotas treliçadas e as lajes maciças. DIsCussão/REsuLtaDos. Os resultados 
foram obtidos através do dimensionamento das lajes, vigas e pilares do projeto, fazendo 
posteriormente um levantamento de quantitativos de materiais e insumos. Através do 
levantamento de quantitativos foi realizado um orçamento dos dois sistemas utilizando 
como base as composições unitárias de preços do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil), como também as referências de preços 
unitários do mesmo. Desta forma, foi possível fazer a comparação dos dois orçamentos 
referentes aos sistemas estruturais em concreto armado, utilizando lajes maciças e lajes 
nervuradas pré-fabricadas unidirecionais com vigotas treliçadas, chegando ao resultado 
que diferencia o custo entre os dois sistemas.  obJEtIVos. O artigo tem como objetivo 
a análise comparativa de custos entre dois sistemas estruturais em concreto armado, 
um utilizando lajes maciças como elementos planos e o outro utilizando a laje nervura 
pré-fabricada unidirecional com vigotas treliçadas.mÉtoDos. Para a realização do 
estudo de caso, foram elaborados dois projetos estruturais de um edifício de quatro 
pavimentos, sendo que um projeto utiliza-se a laje maciça e no outro a laje pré-moldada 
treliçada, levando em conta todos os aspectos de desempenho estrutural dos dois tipos 
de laje, fazendo com que o dimensionamento de todos os elementos estruturais sejam 
feitos de modo mais econômico possível, atendendo a NBR 6118/2014, sendo que dentre 
estes elementos estruturais foi desconsiderado o cálculo da fundação, pois existe o fator 
variável do solo. ConsIDERaÇÕEs FInaIs. Quanto a análise em questão pôde-se 
constatar que a diferença entre os dois sistemas estruturais em relação ao custo é da 
ordem de 2,8%. Os resultados desta pesquisa podem ser realizados para edificações 

1 Mestrando em Geografia, Especialista em Gerenciamento de Obras. FASAVIC. E-mail: niltonm@fasa.edu.br
2 Doutoranda em Ensino de Ciências Exatas, Mestre em ensino de Ciências Exatas. E-mail: deborauesb@gmail.com
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semelhantes, considerando o número de pavimentos, área construída e o tipo de uso 
da edificação, sendo sugerido que para edificações maiores e com mais pavimentos 
deve ser feito novo estudo para análise dos custos e verificação da diferença entre os 
dois sistemas, para que possa ser constatado se essa diferença tende a aumentar ou 
diminuir quando se trata de edifícios com um número maior de pavimentos.
Palavras-chave: Análise Econômica. Concreto Armado. Laje Maciça. Laje pré-moldada. 
Laje treliçada. Orçamento.  
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anÁLIsE ComPaRatIVa EntRE o ConCREto FEIto Em obRa E o 
ConCREto DosaDo Em CEntRaL

Bruna da Silva Gusmão

REsumo
Em vista da grande utilização e variedade de concreto no mercado, pelo qual depende 
assim da necessidade de cada obra, dois dos métodos que vêm se destacando muito 
nos últimos dias são o concreto dosado em central (usinado) e o concreto feito em obra. 
O presente estudo de caso tem como finalidade apresentar a análise comparativa das 
resistências e custo-beneficio dos mesmos. Para realização do estudo de caso serão 
moldados 12 (doze) corpos-de-prova, sendo 6 (seis) destes provenientes do concreto 
dosado em central e 6 (seis) para o concreto feito em obra, onde logo após serão 
realizados ensaios de ruptura à compressão dos corpos-de-prova na prensa eletro-
hidráulica no laboratório. As idades dos concretos para ruptura serão respectivamente 
três, sete e vinte e oito dias, conforme a norma que relata sobre os ensaios de compressão 
em corpos de prova cilíndricos, ABNT NBR 5739/2007. Os resultados serão utilizados 
para compor um gráfico comparativo, visando identificar às resistências a compressão 
dos concretos, quando comparados com o com a resistência estimada em projeto, logo 
após será realizado uma pesquisa na cidade de Vitória da Conquista com finalidade 
de verificar o custo benefício de ambos. Por tanto, diante da necessidade de obter um 
concreto de qualidade e também escolher o melhor tipo de concreto através da relação 
custo/benefício, estima-se que um dos dois tipos de concreto, atenderá a todos os 
parâmetros da pesquisa, atingindo a resistência desejada, maior viabilidade econômica, 
redução de mão de obra, menor tempo para execução, controle tecnológico.
Palavras-chave: Concreto Usinado. Concreto feito em obra. Custo benefício.

abstRaCt
In view of the great use and variety of concrete in the market, which depends on the 
need of each work, two of the methods that have stood out in the last few days are the 
concrete dosed in the central (machined) and the concrete made on site. The present 
case study aims to present the comparative analysis of the resistance and cost-benefit 
of the same. In order to carry out the case study, twelve (12) test specimens will be 
molded, six (6) of these coming from the concrete dosed in the central one and six (6) 
for the concrete made on site, where soon after rupture tests to the compression of the 
specimens in the electro-hydraulic press in the laboratory. The ages of the concretes for 
rupture will be respectively three, seven and twenty eight days, according to the norm 
reporting on the compression tests on cylindrical specimens, ABNT NBR 5739/2007. 
The results will be used to compose a comparative graph, aiming to identify the 
compressive strengths of the concretes, when compared with the resistance estimated in 
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the project, soon after a research will be carried out in the city of Vitória da Conquista 
to verify the cost benefit of both. Therefore, it is estimated that in view of the need 
to obtain a quality concrete and also to choose the best type of concrete through the 
cost / benefit ratio, one of the two types of concrete, will meet all the parameters of 
the research, reaching the desired resistance , greater economic viability, reduction of 
labor, less time for execution, technological control.
Key words:  Concrete Machined.  Concrete made on site.  Cost  benef i 

IntRoDuÇão

O uso do concreto dispõe de elevado grau de importância dentro da construção 
civil, por ser um material flexível e com ótima resistência, considera-se indispensável 
na concepção e execução de uma obra. Resultante da composição principal de cimento, 
areia, pedras fragmentadas e água, o concreto vem sendo classificado como o mais 
apropriado para as condições do país, e é sem dúvida um mecanismo utilizado em 
arquiteturas e engenharias, facilitando assim o sistema construtivo (IBRACON, 2009).

A indústria da construção civil é portada de uma variabilidade satisfatória 
de tipos de concreto, sendo estes adotados de acordo as necessidades específicas de 
cada edificação, verificando se há adequação com a as normas regulamentadoras que 
garantem a segurança e a qualidade dos materiais utilizados. A comparação busca 
melhor desempenho entrelaçado à redução de custos, observado a praticidade em 
função de acelerar o processo produtivo.

Entre os diversos avanços ocorridos nos métodos construtivos, o uso da tecnologia 
apresenta forte participação na composição do concreto, que tem proporcionado 
vantagens competitivas relacionadas ao concreto tradicional ou concreto virado na 
obra, por apresentar funcionalidade na execução e prevenir possíveis patologias no 
decorrer da vida útil da estrutura. No entanto essa aplicação deve ser documentada e 
fiscalizada seguindo as diretrizes específicas de normatização.

Nesse contexto, serão realizados testes de Slump, moldagens e posteriormente 
ensaios de resistência à compressão de corpos-de-prova em laboratórios, executando as 
dosagens e procedimentos adequados, com a perspectiva de resultados comparativos 
de acordo a resistência obtida entre as duas moldagens.

Partindo dessas informações, este trabalho tem como objetivo analisar a resistencia 
a compressão do concreto dosado em central e o concreto feito em obra, apresentando 
a melhor tipo de concreto através da relação custo benefício. 

A pesquisa será realizada na cidade de Vitória da Conquista, na qual será 
apresentada o traço, processo de cura, moldagem, rompimento e custo benefício das 
duas modalidades do concreto em estudo. Após a conclusão de todas as exigências 
definidas pela norma, serão confeccionados gráficos para análise comparativa dos dois 
concretos em estudo. 
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obJEtIVos

Analisar a resistencia a compressão do concreto dosado em central e o concreto 
feito em obra, apresentando a melhor tipo de concreto através da relação custo benefício. 

obJEtIVos EsPECíFICos

Identificar os principais preocedimentos executivos que garantem a qualidade 
na  preparação, transporte, lançamento, adensamento, conctrole tecnologico e cura dos 
dois tipos de concreto em estudo. 

Verificar evolução da resistência a compressão até os  28 dias em relação a 
resistencia estimada em projeto dos concretos.

Analisar o custo local dos materiais e mão de obra empregados na confecção do 
concreto dosado em central e o concreto feito em obra.

REVIsão DE LItERatuRa

O concreto de cimento Portland é o material de maior importância na construção civil, 
composto por mistura adequada de água, areia, cimento, brita e se preciso também, aditivos, 
pigmentos, fibras, agregados especiais e adições minerais. O uso de aditivos está relacionado 
a melhorar ou conferir propriedades especiais ao concreto, tais como impermeabilidade da 
massa, diminuição do calor de hidratação, aumento impermeabilidade da massa, aumento 
resistência quando endurecido, etc. (PEDRUCCI, 1978).

Existem vários tipos de concreto disponíveis para a utilização na obra, na qual 
a escolha adequada se dá em função da aplicabilidade requerida. Dentre eles temos o 
concreto: dosado em central, virado na obra, pré-moldado, convencional, bambeável, 
rolado, resfriado, colorido, auto adensável, leve, pesado, ciclópico, grout, extrusado 
entre outros (PEDRUCCI, 1978).

O mesmo é um dos materiais mais utilizado em relação ao estrutural, devido a 
sua facilidade de produção, moldagem, sua elasticidade e por ter também sua maior 
característica que é a resistência a compressão, e relativamente à tração. De acordo com 
a NBR 6118 – Projeto de estrutura de concreto, o concreto para ser estrutural, deve 
ter fck (Resistência Característica do Concreto à Compressão) no mínimo 20 MPa, 
onde o mesmo resiste a compressão de 20 a 90 MPa, e a tração resiste de 1,6 a 2,9 MPa 
(HELENE; ANDRADE, 2010).

O concreto dosado em central (usinado) é reconhecido como uma evolução na 
tecnologia por ter diversas vantagens que melhoram na execução e nas condições 
da obra e estrutura, também sendo uma das variáveis para se evitar patologias. De 
acordo a ABNT NBR 12654/1992 – Controle Tecnológico de Materiais Componentes 
do Concreto, esse controle deve ser bem esquematizado e devem comprovar que os 
materiais envolvidos na elaboração do concreto devem atender aos requisitos das 
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Normas Técnicas. Podemos dizer que ao se comparar o controle tecnológico com os 
problemas que podem ser evitados, o custo é muito baixo (GOMES; BARROS, 2009).

Segundo a ABNT NBR 7212/2012 – Execução de Concreto Dosado em Central, 
o tempo para o lançamento do concreto usinado através do caminhão betoneira tem 
que ser no máximo 150 minutos após receber a primeira adição de água, na qual o 
abatimento do mesmo seja igual ou inferior a 40 mm. Caso o concreto não seja atendido 
a este prazo de tempo previsto para lançamento ou a este abatimento, cabe à contratante 
recusar o recebimento.

O concreto feito em obra é o concreto mais antigo no mercado da Construção 
Civil, por esse motivo, encontra-se mais difundido no mercado comparado ao concreto 
dosado em central, este método é produzido pelos próprios serventes dentro do 
canteiro de obra, na qual se utiliza equipamentos e ferramentas simples, o mesmo, 
apesar da grande utilização, possui algumas desvantagens como desperdícios de 
materiais e maior tempo de concretagem, maior numero de mão de obra na execução 
e confecção, afetando também a limpeza e o espaço disponível no canteiro (REVISTA 
CONSTRUÇÃO, 2005).

A resistência do concreto não depende apenas da qualidade dos materiais e isso 
está relacionado também com a sua dosagem, ou seja, a correta dosagem do concreto 
vai determinar a sua resistência. Considerando que os integrantes da mistura são de 
boa qualidade, o concreto com maior teor de cimento é considerado assim de maior 
resistência, na qual se deve observar também o fator água cimento, pois ele também 
tem grande influencia na resistência e na sua durabilidade (NEVILLE, 1982).

O “traço” ou dosagem do concreto é normalmente uma relação de volumes, em 
quê há uma proporção de cimento, água, agregados miúdos e graúdos, sendo todos 
relacionados com a mesma unidade de medida, na qual a mais indicada é o peso, 
pois se trata de uma dosagem mais precisa. O traço a ser utilizado varia de acordo 
com a finalidade de uso e com as condições de aplicação segundo a NBR 12655:2006, o 
calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista mudança de 
marca, tipo ou classe do cimento, na procedência e qualidade dos agregados e demais 
materiais (HELENE & TERZIAN, 1993).

Segundo a NBR 12655:2006 – Concreto de cimento Portland – Preparo, controle 
e recebimento, a contratante do serviço deve assumir a responsabilidade e cumprir as 
prescrições relativas às etapas de preparo, bem como as disposições desta e da ABNT 
NBR 7212/12. A documentação relativa ao cumprimento destas deve ser disponibilizada 
para o responsável da obra e arquivada na empresa de serviço de concretagem, sendo 
preservadas durante o prazo previsto na legislação vigente.

mÉtoDos

Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, do tipo exploratória descritiva onde 
será elaborado um levantamento de dados, considerando a qualificação dos resultados 
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observados no decorrer do estudo. Visto que, o assunto tratado é pouco explorado e por 
esta razão, fez-se o uso de grandes levantamentos bibliográficos como livros, artigos, 
normas e conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Engenharia Civil, visando 
o aprimoramento de técnicas e experiências.

A primeira etapa, trata-se da fabricação do concreto dosado em central, onde será 
feita a segregação dos materiais utilizados discernindo a quantidade adequada para 
definir o traço.  Partindo dessas informações será confeccionado um traço inicial a uma 
resistência de compressão estimada em 20 Mpa sendo feito a separação dos materiais 
utilizados, como agregados miúdos e graúdos, aditivos e dosagens de água e cimento; 
além de equipamentos como betoneira, moldes cilíndricos, balança de precisão e cone.

Após a escolha e separação, os materiais passaram pela balança de precisão, 
no qual cada um terá seu respectivo peso de acordo com o traço confeccionado. A 
partir disso, inicia-se-a o processo de preparação do concreto, onde os materiais serão 
misturados na betoneira, passando por um controle tecnológico e atendendo os critérios 
da norma. Enquanto isso, na segunda etapa, essa mistura será feita à mão dentro de 
um canteiro de obras localizado no Condomínio Caminho do Parque na região em 
estudo. Será realizado o Slump Test, para averiguar a consistência do concreto. Após 
a conferência do abatimento, iniciaram-se as moldagens dos corpos-de-prova com 
dimensões de 10x20 cm, obedecendo as normas para essa moldagem. 

Serão moldados 6 corpos-de-prova para o concreto usinado e o concreto feito 
em obra, cada um identificado de acordo a normatização adequada, com nome das 
amostras, data do rompimento, observações sobre o ensaio de abatimento e informações 
adicionais. O processo de desmoldagem será executado após um dia da sua moldagem, 
colocando assim os corpos-de-prova submersos na água, criando um enrijecimento no 
concreto, aumentando a sua resistência a compressão. Essa etapa será fundamental, 
pois tem a finalidade de evitar a evaporação da água, hidratando o cimento, mantendo 
o concreto saturado, assim alcançando melhor desempenho do concreto, evitando 
problemas posteriormente.

Após o tempo de cura, os corpos de prova serão retirados do tanque e passarão por 
um processo de capeamento, ou seja, uma regularização dos topos com uma camada 
fina de material apropriado que deverão obedecer às características de aderência ao 
corpo de prova; compatibilidade química com o concreto; fluidez no momento, da sua 
aplicação; acabamento liso e plano após endurecimento e resistências a compressão 
compatíveis com os valores obtidos no concreto, seguindo as diretrizes de acordo a 
ABNT NBR 5738:2003 que se refere ao procedimento para moldagem e cura de corpos-
de-prova. 

As amostras escolhidas para a realização dos rompimentos dos corpos-de-prova, 
será com 3, 7 e 28 dias. No qual o concreto aumenta a sua resistência de acordo o maior 
tempo de cura, finalizando assim os 28 dias com a sua resistência estimada.

Por fim, serão anotados os dados da resistência em MPa(mega pascal) de cada 
corpo de prova para fins de comparação entre o concreto virado em obra e o concreto 
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usinado, analisando se as suas resistências obtidas estão conforme a norma ABNT NBR 
5739:2007 que refere-se ao ensaio de compressão de corpo-de-prova cilíndrico, além de 
analisar a comparação do custo benefício entre os dois tipos de concreto.

A partir dos resultados finais será feita uma análise quantitativa referente ao 
custo-benefício dos dois tipos de concreto, utilizando como base os valores obtidos no 
mercado da Construção Civil em Vitória da Conquista. Será realizado um orçamento 
fazendo uma média do custo entre empresas que dispõe do concreto dosado em central, 
e um orçamento referente aos insumos empregado para a confecção do concreto feito 
em obra, será feito uma cotação entre 3 empresas e lojas no local de estudo, estimando-
se o preço final dos dois tipos de concreto na cidade de Vitória da Conquista.

REsuLtaDos E DIsCussão

De acordo o levantamento bibliográfico acerca do comparativo entre concretos e 
baseando nas informações expostas estima-se observar vantagens e desvantagens do 
concreto virado em obra e do concreto usinado, apresentado qual o tipo de concreto é 
mais viável para utilização nos canteiros de obra, levando em consideração o tempo, 
prazos, e qualidade.  No decorrer dos procedimentos, pretende-se apontar qual dos 
dois concretos oferece uma maior produtividade e agilidade na produção, reduzindo 
o número de trabalhadores. 

ConsIDERaÇÕEs FInaIs

Com o aumento da competitividade no mercado da construção civil, buscar 
estratégias que permitam a redução dos gastos sem interferir na qualidade é de 
grande importância no mercado de trabalho. Sendo o procedimento executivo de uma 
concretagem de extrema importância para um resultado satisfatório, tanto no requisito 
de resistência final quanto no custo benefício do concreto os fatores que interferem 
nos mesmos são inúmeros, sendo assim o estudo da escolha adequada do concreto 
para se utilizar na obra é indispensável para satisfazer as suas devidas necessidades.

Diante do estudo realizado, pretende-se concluir qual o tipo de concreto atingirá 
uma maior resistência a compressão, garantindo a qualidade, o tempo e o custo. 
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aVaLIaÇão Do gRau DE ConhECImEnto  EntRE o EstuDantEs 
DE EngEnhaRIa CIVIL E agRonomICa sobRE a ImPoRtÂnCIa E 
utILIZaÇão Da bIoEnERgIa na sua ÁREa DE FoRmaÇão

Bruna da Silva Gusmão
Roberto Fortuna Carneiro

REsumo
A utilização da bioenergia no Brasil como fontes de energia renovável ainda não esta 
amplamente divulgada, apresentando uma baixa participação no cenário energético 
mundial. Entretanto, fundamentada nos conhecimentos atuais e na escassez de recursos 
não renováveis, essa modalidade energética vem obtendo espaço especialmente nas 
engenharias, ciência que busca incessantemente modos alternativos que minimizem 
o o impacto ambiental e de resíduos sólidos. Partindo desse princípio, o objetivo desse 
estudo é avaliar as percepções dos discentes e docentes dos cursos de Engenharia civil 
e agronomica da região Sudoeste da Bahia quanto ao conhecimento da Bioenergia. 
Trata-se de estudo tranversal, de natureza quantitativa e cunho exloratório, utilizando-
se de pesquisa de campo, com alunos de nível superior dos cursos de engenharia civil 
e agronomica das Instituições de Ensino superior do Sudoeste da Bahia. A coleta de 
dados foi realizada em novembro (2018). Foi utlizado um questionário semiestruturado 
para o discente e docente com variáveis socioeconômicas, acadêmicas e sobre o campo 
da bioenergia Considerando o fato da temática apresentar-se como inovadora e de 
extrema relevância social, os alunos dos cursos de Engenharia dessas IES podem 
não reconhecer a aplicabilidade das bioenergias,  já que esse conteúdo é abordado 
indiretamente em disciplinas afins nas universidades estudadas.
Palavras-chaves: Meio Ambiente; Energia renovável; Bioenergia.

abstRaCt
The use of bioenergy in Brazil as sources of renewable energy is not widely disseminated 
yet, presenting a low participation in the world energy’s scenario. However, based on 
the areas of knowledge and scarcity of non-renewable resources, this modality has come 
gaining special space in the engineering, which search incessantly alternative to minimize 
the environmental impact and solid waste. Following this principle, the objective of this 
study is to evaluate the perceptions of the students and teachers of the Environmental 
Engineering courses of the Southwest region of Bahia about the Bioenergy’s knowledge. 
This is a cross-sectional study of a quantitative nature and exploratory character, using 
field research, from 18 to 50 and more years, from the upper level of the environmental 
engineering courses of the the Higher Education Institutions from Southwest of Bahia.  
The data collection will be carried out in November (2018).
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A semi-structured questionnaire with socioeconomic, academic and bioenergy 
variables will be applied to the student and teacher. Considering the fact of the 
theme an innovative and of extreme social relevance, Environmental Engineering’s 
students of these IES may not recognize the applicability of the bioenergies,  
once this content is approached indirectly in related disciplines in the studied 
universities.
Key-words: Environment; Energy renovy; Bioenergie.

IntRoDuÇão

Diante das novas tecnologias em busca de energias renováveis, a bioenergia vem 
ganhando destaque em termos econômicos, ambientais e sociais, onde passou a ser 
empregada continuamente como mecanismo de desenvolvimento limpo, incentivando 
assim a implementação de projetos nesta modalidade.  

No Brasil, a utilização da bioenergia como fonte alternativa de energia ainda não 
esta amplamente difundida apresentando uma baixa participação no cenário energético 
mundial. Porém, fundamentada nos conhecimentos atuais e na escassez de recursos 
não renováveis, essa modalidade de energia vem ganhando espaço principalmente nas 
engenharias, ciência que busca incessantemente modos alternativos de construção que 
diminuam o impacto ambiental e de resíduos sólidos. 

Logo, considerando a escassa produção científica relacionando o ensino superior 
e a popularização da bioenergia, este trabalho mostra-se de especial relevância e 
aprofunda-se em um campo pouco explorado. Os achados desse estudo podem 
colaborar no modo de aprendizagem sobre a bioenergia e evidenciar à população de 
estudo a aplicabilidade desta no exercício de sua profissão. Ademais, espera-se que, 
de forma geral, as evidências possam apoiar iniciativas de produção no campo da 
engenharia civil e agronomica, com vistas a garantir o desenvolvimento econômico 
sustentável, com redução dos impactos ambientais e o desenvolvimento contínuo de 
educação ambiental, sobretudo entre os profissionais que atuam na área.

Nessa perspectiva, esse estudo terá como objetivo caracterizar o perfil de 
conhecimento sobre a aplicabilidade e utilização da bioenergia por estudantes de 
engenharia das Instituições de Ensino Superior da macrorregião sudoeste da Bahia. 
Dentre os objetivos específicos, estão propostos: (i) identificar os principais conceitos 
sobre a produção e utilização de bioenergia conhecidos pela população de estudo; 
(ii) medir o grau de conhecimento sobre a aplicabilidade da bioenergia na área da 
engenharia civil; (iii) medir o grau de conhecimento sobre a utilização da bioenergia 
nos setores produtores da engenharia civil; 

Propõe-se trabalhar com variáveis quantitativas para caracterizar a população do 
estudo, como: sexo, idade, IES que estuda, semestre, se já cursou algum componente 
sobre a bioenergia, dentre outros.
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obJEtIVos

Avaliar as percepções dos discentes e docentes dos cursos de Engenharia civil e 
agronomica da região Sudoeste da Bahia quanto ao conhecimento acerca da Bioenergia 
e sua aplicação nas suas áreas de atividade.  

obJEtIVos EsPECíFICos

Identificar os principais conceitos sobre a produção e utilização de bioenergia 
conhecidos pela população de estudo;

Medir o grau de conhecimento sobre a aplicabilidade da bioenergia na área da 
engenharia civil e agronomica;

Medir o grau de conhecimento sobre a utilização da bioenergia nos setores 
produtores da engenharia civil e agronomica;

Verificar a escassez/ausência de componentes curriculares relacionados à 
bioenergia nos programas e disciplinas ofertados pelas Instituições de Ensino Superior 
do local de estudo

REVIsão DE LItERatuRa

A Bioenergia, é um processo que em tese poderá ser a esperança do desenvolvimento 
sustentavel no planeta, diante do imenso potencial cientiífico e tecnologico concentrado 
na produtividade de Biomassa, é a denominação para as matérias orgânicas (origem 
vegetal ou animal), passível de serem utilizadas como fonte de produção de energia. 
A bioenergia é considerada toda energia obtida por intermédio da biomassa, as fontes 
principais de bioenergia são madeiras, resíduos urbanos, milhos, cerais e etc (SFREDO 
e FIORESE; CARNEIRO 2013,2017).

Biomassa é classificada como toda matéria orgânica de origem mineral ou animal, 
que pode ser convertida em energia mecânica, térmica ou elétrica. De acordo com a 
sua origem, elas podem ser: florestal (madeira), agrícola (arroz e cana-de-açúcar, entre 
outras) e rejeitos urbanos e industriais (sólidos ou líquidos). Assim como a energia 
hidráulica e outras fontes renováveis, a biomassa é uma forma indireta de energia 
solar. A energia solar é convertida em energia química, pela fotossíntese, base dos 
processos biológicos de todos os seres vivos. A biomassa constitui uma forma de 
aprovisionamento da energia solar que é transformada em energia química (ANEEL, 
2008; CORREA; SILVA; SILVA, 2010). 

O Ministério da Educação criou e aprovou a área de Engenharia Ambiental em 5 
de dezembro de 1994, pela Portaria nº 1.693. As prerrogativas do Engenheiro Ambiental 
encontram-se padronizadas pela Resolução nº 447, de 20 de setembro de 2000, do 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) (CFE,2000; 
BRASIL,1994).
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A Resolução nº 1010, de 22 de agosto 2005 (que vigora desde 01/07/2007), determina 
o campo de atuação profissional da Engenharia Ambiental. O atual mercado de trabalho 
para o Engenheiro Ambiental é estabelecido por empregabilidade nas três esferas do 
governo, em Organizações Não Governamentais, em empresas públicas, privadas, na 
academia como docente, além de organizações sociais de interesse público.

mÉtoDos

DEsEnho E LoCaL Do EstuDo

Trata-se de estudo transversal, descritivo, de cunho exploratório, utilizando-se 
de pesquisa de campo. Gil (1999, p. 43) explica que “as pesquisas exploratórias têm 
como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo 
em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 
estudos posteriores”.

A pesquisa foi desenvolvida no municipio de Vitoria da Conquista Bahia, onde são 
encontradas mais de 5 Instituições de Ensino Superior (IES) que dispõem do curso de 
bacharelado em Engenharia Civil e agronômica.

O Estado da Bahia demonstra grande potencial de produção de bioenergia, 
principalmente por aspectos geográficos, condições de clima e de solo, disponibilidade 
de áreas para novos plantios e diversidade de matérias-primas. Adicionalmente, a 
região sudoeste baiana destaca-se como um polo educativo do estado, principalmente 
no município de Vitória da Conquista, considerada a 3ª maior cidade do estado e 
é tipicamente urbana, acompanhando os padrões de cidades de médio porte em 
desenvolvimento. 

PoPuLaÇão DE EstuDo E amostRa

O universo amostral foi composto por alunos do curso de engenharia civil e 
agronomia, da modalidade presencial, matriculados no 9º e 10º semestre do curso 
para o período 2018.2. Estima-se que os alunos matriculados para esses semestres 
são considerados aptos a participar do estudo, haja vista que neste período do curso 
já foram abordadas disciplinas que tratam, direta ou indiretamente, do tema energia 
em suas ementas, com possibilidades de subtemas em bioenergia. 

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: estar devidamente 
matriculado no 9º ou 10º semestre do curso de Engenharia Civil e agronomica e ter 
idade igual ou maior que 18 anos. Desse modo, não farão parte do cálculo amostral as 
IES que não disporem de turmas nestes semestres.

Como critério de exclusão serão consideradas as situações em que os discentes 
estiveram impossibilitados de responder ao instrumento, por possuir alguma 
deficiência visual que impeça ler o questionário, ou haja recusa em assinar o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
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InstRumEntos E PRoCEDImEntos PaRa a CoLEta DE DaDos

Como instrumento de coleta de dados, foi elaborado um questionário semi-
estruturado, adaptado de outros instrumentos já validados em pesquisas (ComBio, 
2017; RACHACURA, 2017; NOS, 2016). O questionário contemplou questões referentes 
ao conhecimento sobre utilização e aplicabilidade da bioenergia no setor da construção 
civil, sendo todas de múltipla escolha. Foram abordadas questões referentes ao conceito 
de bioenergia, biomassa, aplicabilidade da bioenergia no futuro do Engenheiro, principais 
fontes de energia renováveis, regiões do Brasil com potencial eólico, combustíveis fósseis 
e resíduos. Além disso, foram coletados dados sociodemográficos e referentes às IES 
(APÊNCIDE A).

Foi realizado um pré-teste mediante aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) na Fundação Pública de Saúde de Vitoria da Conquista. O pré-teste teve 
como objetivo identificar as possíveis falhas e dificuldades do questionário, adaptação 
de linguagem e tempo de aplicação, tornando-o apto à população de estudo. Para a 
entrevista, foi calculada amostra referente a 10% da amostra total, em uma das IES 
abordadas para o estudo, respeitando todos os critérios de inclusão do estudo principal.

Os entrevistados para o pré-teste foram submetidos a uma orientação antes do 
início da entrevista, para leitura pormenorizada, e entendimento do questionário. 
Após a aplicação e análise do questionário, foram observados os seguintes pontos 
para revisão do instrumento: 

Tempo de aplicação, pois um questionário muito dispendioso em tempo 
impossibilita o desenvolvimento da entrevista, podendo gerar problemas ao longo da 
aplicação como um todo. 

Rever questões que foram sinalizadas apresentando frases muito longas, o que 
dificulta o entendimento do entrevistado.

Examinar as questões que não foram respondidas, buscando-se os motivos e 
possíveis soluções para os mesmos. 

REsuLtaDos E DIsCussão

A coleta de dados do estudo principal ocorreu em novembro de 2018. As 
instituições participantes do estudo foram informadas via ofício circular, encaminhado 
ao diretor responsável pela mesma com  60 dias de antecendência, com apresentação 
do projeto, seus objetivos, bem como, com o documento de aprovação do CEP. O pré 
teste foi realizado e validado na Faculdade de Tecnologia e Ciências  (FTC).

Foi solicitado autorização por escrito para realização da pesquisa nos espaços das 
instituições e serão acordados os agendamentos para realização da coleta de dados, 
estimou-se que todos os estudantes acionados, participassem da pesquisa para que seja 
anallisadas quais as percepções de discentes docente  de Engenharia Civil e ambiental 
das instituições de ensino superior instaladas no sudoeste baiano, sobre o conhecimento 
da Bioenergia e aplicabilidade na sua futura atuação profissional e pratica social. 
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ConsIDERaÇÕEs FInaIs

O Engenheiro civil e agronômico, assim como está prescrito nos modelos 
curriculares do curso, consegue e precisa envolver-se ativamente na metodologia de 
construção de um novo paradigma de desenvolvimento sustentável, pois por intermédio 
de sua atuação, potencializa ações de análise e caracterização do meio ambiente com 
a finalidade de resguardar a qualidade ambiental. 

Diante das múltiplas atribuições do Engenheiro destaca-se o seguimento da 
construção sustentável, o estudo da eficiência energética, aproveitamento de água, uso 
de materiais ecológicos dentre outros. À vista disso, os conceitos ligados a essa temática 
da Bioenergia devem permear de maneira incisiva os projetos politico-pedagógicos 
das Instituições de Ensino Superior (IES) que oferecem cursos de Engenharia. 
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anÁLIsE DE ImPaCtos ambIEntaIs E soCIoEConÔmICos Do 
ComPLEXo IntERmoDaL E LogístICo PoRto suL

Giovana Sampaio Souza Torregrossa
Camila Silva Sotero

Larissa Silva Dos Santos Grazielle

REsumo
Estimado em R$5,6 bilhões, o Complexo Porto Sul será construído na região de 
Aritaguá, norte do município de Ilhéus, com o intuito de integrar a Ferrovia Oeste-
Leste com destaque para o escoamento de minério provenientes das minas da BAMIN 
e transporte de cargas. O local escolhido para o empreendimento faz parte de um 
corredor ecológico da Mata Atlântica. O presente artigo tem como objetivo expor 
as principais consequências ambientais e socioeconômicas que o complexo Porto 
Sul - Ilhéus é capaz de provocar na região. O trabalho baseia-se em uma a análise de 
estudos, com destaque para o EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e RIMA (Relatório 
de Impacto Ambiental) e estudos realizados pelo INEMA.
Palavras-chave: Complexo Porto Sul; Corredor ecológico; Ilhéus; Impacto ambiental; 
Mata Atlântica.

abstRaCt
Estimated at R $ 5,6 billion, the Porto Sul Complex will be built in the region of Aritaguá, 
north of Ilhéus, with the aim of integrating the West-East Railway, with emphasis on 
the ore flow from the BAMIN mines and cargo transportation. The place chosen for 
the development is part of an ecological corridor of the Atlantic Forest. The present 
article aims to expose the main environmental and socioeconomic consequences that 
the Porto Sul - Ilhéus complex is capable of provoking in the region. The work is based 
on an analysis of studies, highlighting the EIA (Environmental Impact Study) and 
RIMA (Environmental Impact Report) and studies carried out by INEMA.
Keywords: Atlantic forest; Ecological corridor; Environmental impact; Islets; Porto 
Sul Complex.

IntRoDuÇão

Fundada em 1535, a cidade de Ilhéus localiza-se no sul da Bahia e possui, 
atualmente, uma economia voltada principalmente para o setor turístico. O município 
conta com um acervo histórico relevante para a cultura brasileira, com grande destaque 
para o escritor Jorge Amado, romancista natural de Itabuna e que logo após mudou-se 
para Ilhéus, suas histórias foram marcadas pelo cotidiano ilheense da época em que a 
cidade era um grande produtor e exportador de cacau (MOREIRA, 2014).
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O cultivo de cacau proporcionou um aumento significativo na economia da cidade 
de ilhéus, promovendo empregos, gerando melhorias no setor urbano, e propiciando 
lucro aos proprietários de fazendas onde eram cultivados o cacau. A produção do fruto 
começou a ter um crescimento significativo no Sudeste da Ásia, o que acarretou na 
redução de exportação do cacau de ilhéus, concomitantemente ocorreu a generalização 
do fungo (Crinipellis perniciosa) apelidado como “vassoura de bruxa” que gerou a 
decadência da era cacaueira na região (ANDRADE, 2003).

Após o declínio da cultura cacaueira, o município começou a perder potência 
econômica, sendo submetido a investir em outros meios para gerar emprego e renda 
para população, a solução foi a implementação e promoção do turismo na cidade, o 
que não foi uma tarefa impossível pela existência de um aeroporto nacional e porto 
internacional, e pelo fato de possuir belas atrações naturais e históricas na região.

O crescimento de cidades provém, a maioria das vezes, do comercio e indústrias 
presentes, e é fato que um complexo portuário pode impulsionar sua economia. A 
implementação de um porto depende de uma série de fatores e estudos que precisam 
ser feitos com grande antecedência para aprovação, principalmente sobre o impacto 
ambiental que o empreendimento pode causar.

Formado por uma série de zonas que devem ser projetadas exclusivamente de acordo 
com sua utilização, como terminais portuários, cais, armazéns entre outros, o complexo 
portuário é idealizado com intuito de facilitar o deslocamento, seja de mercadoria ou de 
pessoas, por um custo relativamente menor do que alguns outros modais de transporte 
utilizados. O sistema de plataforma offshore tem sido utilizado com grande frequência 
nos terminais portuários, trata-se de uma grande estrutura de terminal construída no 
mar a alguns quilômetros da costa.

O complexo Intermodal e Logístico Porto Sul tem como objetivo incorporar a 
ferrovia Oeste-Leste (FIOL) e o sistema rodoviário (BR 101, BR 116 e BR 324) a sua 
plataforma operacional, proporcionando essencialmente o escoamento do minério 
de ferro através do modal marítimo de responsabilidade privada (BAMIN-Bahia 
Mineração Ltda), importando ou exportando todos os tipos de cargas através da SPE 
(Sociedade de Propósito Específico).

Figura 1 – Traçado da Ferrovia de Integração Oeste Leste-FIOL

Fonte: VALEC. Traçado da Ferrovia de Integração Oeste Leste-FIOL1 

1 Disponível em: http://www.valec.gov.br/ferrovias/ferrovia-de-integracao-oeste-leste/a-ferrovia-de-integracao-
oeste-leste
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A aprovação e implementação de um Porto depende, além de todos projetos 
técnicos, um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e RIMA (Relatório de Impacto 
Ambiental), que são de extrema importância na decisão do local a ser realizado o 
empreendimento. Dessa forma, publicada pela Conferência das Nações Unidas, a 
Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano em Junho de 1972, princípio 17 
estabelece que:

A avaliação do impacto ambiental, como instrumento nacional, deve ser 
empreendida para atividades planejadas que possam vir a ter impacto negativo 
considerável sobre o meio ambiente, e que dependam de uma decisão de 
autoridade nacional competente. 

O órgão responsável pelo meio ambiente tem como, através do Ministério público 
como mediador, fazer uma análise e efetuar o EIA/RIMA de qualquer empreendimento 
que ofereça algum tipo de risco ao meio ambiente. 

A APA Lagoa Encantada e Rio Almada possui uma área de 157.745 hectares, no qual 
engloba a região norte de Ilhéus, os municípios de Uruçuca, Itajuípe, Coaraci e Almadina. 
Presente no litoral, a zona de proteção ambiental contém reservas naturais, manguezais, 
restingas, cachoeiras, rios (Pipite e Caldeiras que constituem a Lagoa Encantada) que 
integram os corredores da Mata Atlântica (INEMA, 2003).

Logística do Complexo Porto sul

Com um investimento estimado em R$5,6 bilhões, o processo de definição do 
local a ser utilizado para o porto sul, além de ser necessário uma profundidade de 
-20m em até 5km, passou por métodos comparativos com 4 condições essenciais e 17 
premissas determinantes. A região da Ponta da Tulha foi escolhida inicialmente para 
implementar o porto, pois de acordo com estudos preliminares constatou-se que seria 
uma área na qual poderia ter um menor custo com obras civis, mais facilidade com o 
acesso rodoferroviário, e dispor de uma vasta área para construção do retroporto, no 
qual é imprescindível (INEMA, 2011).
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Figura 2 – Área de Proteção Ambiental (APA) Costa de Itacaré / Serra Grande

Fonte: Dos autores, 2019

O Porto Sul foi projetado para ser construído na região de Ilhéus Ba, com um projeto 
de terminal do tipo offshore, sendo dividido em meios de utilização e responsabilidade: 
TUP (Terminal de Uso Privativo) que tem como responsável a BAMIN, com o objetivo 
de ser essencialmente para utilização de carregamento e escoamento de minério de 
ferro, contendo: “píer de embarque do minério, ponte de acesso ao píer de carga, píer 
de rebocadores, dolfins de atracação e amarração e ponte de ligação ao quebra-mar.” 
(INEMA, 2011). O Terminal Portuário Público, projetado para o movimento e fluxo de 
outras cargas como granéis agrícolas (grãos), granéis líquidos (produtos químicos e 
alimentos), movimentação de contêineres; e um retroporto, que tem objetivo armazenar 
e movimentar as cargas, além de áreas destinadas a logística e gestão.

Impactos ambientais e socioeconômicos gerados pelo Complexo Porto sul

Inicialmente foram estudadas algumas regiões que possivelmente poderiam ser 
escolhidas para o empreendimento, logo após algumas análises ambientais foi possível 
concluir que o território ao sul de Maraú sofreria um impacto ambiental maior do que 
o restante das possíveis áreas, restando Ponta da Tulha, Sul de Olivença e Aritaguá. 
A existência de famílias e terras indígenas no local resultou na suspensão da zona do 
Sul de Olivença para o porto.

Diante dos estudos de viabilidade iniciais, estava previsto para ser construído 
na região da ponta da tulha, pois teria um menor custo e maior área disponível para 
as construções necessárias, porém ocorreram diversos motivos para que houvesse 
uma mudança no local pré-estabelecido pelos empreendedores. As justificativas mais 
relevantes para ter sido reconsiderado o local foram as de cunho ambiental, já que a 
área possui uma Unidade de Conservação.
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Por fim, a região de Aritaguá foi determinada pelos empresários como intenção 
de área para construção do Porto Sul, encontra-se ao Norte do município de Ilhéus e ao 
Sul do município de Itacaré. Trata-se de uma área constituinte do corredor ecológico, 
composta por unidades de conservação ao redor, e que possui atividades voltadas para 
o setor turístico e agrícola (INEMA, 2011). O espaço selecionado está localizado em 
uma ligação do Parque Estadual da Serra do Conduru, com 9275 hectares, e o Parque 
Municipal Boa Esperança, com 437 hectares (INEMA, 2003; BRASIL, 2015).

Figura 3 - unidades de Conservação na região do empreendimento4 

Fonte: MOREIRA, 2014.

De acordo com o IBAMA (2012) existem medidas mitigadoras como tentativa 
de amenizar os impactos causados, porém, trata-se de uma área verde que constitui 
um espaço ecológico de preservação, como a Serra do Conduru, Lagoa Encantada, 
minicorredores, entre outros, toda a superfície será devastada e qualquer espécie que 
depender desse bioma sofrerá consequências.

É importante considerar o impacto negativo do complexo, pois está diretamente 
ligado aos danos ambientais que podem resultar. A área possui uma variedade de animais 
já ameaçados de extinção, macaco prego de peito amarelo, preguiça de coleira, o pássaro 
Mutum do Sudeste, e uma diversidade de plantas (PADUA, 2010).

A área do empreendimento é considerada como Região Ecológica da Floresta 
Ombrófila Densa, e são identificadas: “Floresta Ombrófila – Mata de Tabuleiro, 
Áreas antropizadas – Vegetação herbácea e vegetação Arbóreo-arbustiva, Restinga, 
2 Disponível em: http://www.uesc.br/eventos/xvencontrogeografia/arquivos/artigo6-gabrielvm.pdf
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Manguezais, Áreas Alagáveis e Matas Ciliares e Agroecossistema Cacau – Cabruca” 
(IBAMA, 2012, p.26). O estudo levou em conta os índices de Shannon, que são utilizados 
para mensurar a biodiversidade.

tabela 1 - Comparação dos índices de riqueza e diversidade entre fitofisionomias

Fonte: IBAMA, 2012.

A partir dos dados da Tabela 1, considera-se a Floresta Ombrófila e Cabruca com 
maior nível de riqueza e biodiversidade resultando em maior número de espécies 
constituintes da ADA (Área Diretamente Afetada).

De acordo com o IBAMA (2012), o ambiente marinho será diretamente afetado 
e deve ser destacado “alto” o grau de relevância para a mortandade de Comunidades 
Bentônicas Marinhas, que podem ser afetados principalmente na fase de dragagem, 
alterando o setor de pesca local. O processo de despejo de resíduos contribuirá para a 
modificação de características aquáticas necessárias para a biota aquática. Assim como 
o impacto de afugentamento, a Mortandade de ictiofauna críptica e de baixa mobilidade 
representa uma grande preocupação ambiental, pois o empreendimento irá gerar uma 
dificuldade para animais territoriais e/ou de baixa locomoção que não conseguiriam 
se deslocar e permaneceriam estacionados, acarretando o risco de morte. O ambiente 
terrestre também irá sofrer os impactos gerados pelo empreendimento, a destruição 
de habitats da fauna terrestre resultará na dispersão e afugentamento de animais da 
região, podendo contribuir para o processo de extinção de algumas espécies.

Considera-se fundamentais as mudanças negativas na qualidade do ar, 
ocasionadas pela movimentação de um grande número de cargas, com destaque para 
o escoamento de minério e grãos, e pela recepção de produtos químicos, gerando 
uma emissão dos resíduos para a atmosfera que poderá entrar em contato com o mar 
e originar o fenômeno conhecido como maré vermelha, matando peixes e até mesmo 
pessoas próximas (PADUA, 2010).

No processo de edificação do complexo portuário será necessário o serviço de 
inúmeros trabalhadores, que poderão migrar de outras localidades ou da região, 
ocasionando um aumento de pessoas nas imediações do empreendimento. Esses dados 
serão negativos ao final da construção, pois o número de desempregados aumentaria 
consideravelmente, alterando a capacidade financeira das famílias. 

Fitofisionomia Índice de Riqueza Diversidade de Shannor

Área Antropizada  – Vegetação 
Arbóreo-arbustiva 19 2,75

Floresta Ombrófila 87 4,13

Restinga 23 2,75

Áreas Alagáveis 24 2,41

Cabruca 55 3,21
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O crescimento da população na área implica diretamente no aumento de resíduos 
sólidos, necessitando de uma política pública de gerenciamento dos efluentes e um 
programa de educação ambiental para os moradores, também como um programa 
de valorização cultural, tendo em vista o processo migratório de trabalhadores. É 
necessário considerar que o processo de migração populacional requer um investimento 
no setor de infraestrutura, compreendendo desde o saneamento básico até serviços 
indispensáveis como saúde, moradia, alimentação, educação, segurança, etc.

ConCLusão

Diante dos dados e análises mencionados, é possível inferir que a construção 
do Complexo Intermodal e Logístico Porto Sul facilitará a exportação e importação 
de matéria prima e cargas, e possibilitará a geração de empregos nas obras civis do 
empreendimento. Do ponto de vista econômico industrial e logístico, trata-se de um 
forte vetor de crescimento na região. 

No entanto, os danos ambientais causados pelo complexo são praticamente 
irreversíveis e de grande complexidade. É notório a falta de responsabilidade do Estado 
em aprovar e colaborar com um empreendimento que gera impactos em diversos 
setores. Modificar um espaço natural, rico em todos os biomas é uma agressão a mata 
atlântica e derivados, assim como para o meio marinho. Uma alternativa mais viável 
deveria ser considerada pelas entidades governamentais e privadas para reduzir danos 
causados ao ecossistema.
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ConCREtagEm DE FunDaÇÕEs Rasas Em um REsIDEnCIaL 
 

Leila Brito da Silva
Paloma Raquel Silva de Andrade

Bruna da Silva Gusmão

REsumo
Em vista da crescente utilização do concreto nas obras para construção de edificações 
faz-se necessário um concretagem de boa qualidade, para obter uma resistência 
estimada em projeto. O presente estudo de caso tem como finalidade apresentar 
e demostrar os processos executivos de uma concretagem em uma fundação rasa 
conforme a NBR 6118, analisando o risco de restrição de uso ao não cumprimento de 
tal norma, podendo chegar ao estado limite último e ocasionando ruína ou colapso. 
O estudo de natureza bibliográfica e os resultados da pesquisa apontam que o tipo de 
concretagem e o processo influenciam diretamente na qualidade do concreto. Percebe-
se que é fundamental um traço, dosagem, transporte, lançamento e adensamento de 
acordo com a norma, verificando a resistência característica à compressão, que deve 
ser de aos 28 dias, do concreto utilizado na fundação residencial. 
Palavras-chave: Concreto; Resistência; Fundação.

abstRaCt
In view of the increasing use of concrete in building construction works, a good quality 
concreting is required to obtain an estimated design strength. This case study aims to 
present and demonstrate the executive processes of a concreting in a shallow foundation 
according to NBR 6118, analyzing the risk of restriction of use to non-compliance with 
such standard, and may reach the ultimate limit state and causing ruin or collapse. 
The bibliographic study and the research results indicate that the type of concreting 
and the process directly influence the quality of the concrete. It is noticed that it is 
essential a trace, dosage, transport, release and thickening according to the standard, 
checking the characteristic compressive strength, which must be at 28 days, of the 
concrete used in the residential foundation. 
Key-words: Concrete. Resistance. Foundation.

IntRoDuÇão

O concreto é um material de grande significância dentro da construção civil. Trata-
se de uma mistura composta de cimento, água e materiais granulosos, formando uma 
massa flexível e de alta resistência, sendo fundamental na execução de uma obra. O 
processo de cura (secagem) do cimento pode-se dar de diversas formas, como a vapor, 
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prensados, tratados a vácuo, vibrados por impactos, estruturados e projetados, dentre 
outros (NEVILLE; BROOKS, 2013).

A construção civil dispõe de uma variedade de modos de fabricação e de tipos de 
concreto, sendo que cada edificação emprega um tipo específico de concreto de acordo 
com a finalidade da obra. Um item fundamental à essa escolha refere-se à segurança 
da edificação e o fim a que se destina. Importa também a qualidade dos materiais, 
que é regulamentada em norma NBR 6118 que instrui os procedimentos executivos 
na concretagem e nos elementos estruturais de uma fundação. No nosso caso trata-se 
de uma fundação residencial.

Neste contexto, é possível analisar os riscos referente as restrições do uso de 
acordo com o não cumprimento da norma NBR 6118 no que se refere à concretagem. 
Os riscos podem chegar até o estado limite último, resultando em um colapso ou ruína 
estrutural. Sabe-se que a durabilidade das estruturas está ligada às características 
do concreto, da espessura e qualidade do cobrimento da armadura e qualidade no 
procedimento executivo, conforme a NBR 6118.

Transporte, lançamento, adensamento e a cura também são processos importantes 
que influenciam diretamente na qualidade do concreto. A sua resistência característica 
pode ser obtida aos 28 dias com o rompimento do corpo de prova. Tal constatação pode ser 
feita em testes de laboratório, como procedimentos para a produção dos dados desse artigo.  

Partindo desses estudos prévios de revisão de literatura este trabalho tem como 
objetivo demostrar os processos executivos de uma concretagem em uma fundação 
rasa em uma edificação. Partimos do pressuposto teórico que a qualidade do concreto 
usinado é decorrente ao traço e dosagem obtidos em projeto, é recomendado cumprir 
com os procedimentos da execução influenciando na qualidade e durabilidade da 
estrutura, conforme a NBR 6118. 

Metodologicamente buscamos delimitar o procedimento executivo de uma 
concretagem nos elementos estruturais em uma residência com uma fundação rasa, 
seguindo as etapas da norma NBR 6118, analisando a sua influência na qualidade e 
durabilidade da estrutura. E então analisamos o risco de restrição de uso referente ao 
não cumprimento da norma NBR 6118 no que diz respeito a concretagem, verificando 
a resistência característica a compressão aos 28 dias do concreto utilizado na fundação 
residencial. 

A pesquisa foi realizada no estado da Bahia, na cidade de Vitória da Conquista, 
em uma residência térrea, onde foi analisado o procedimento executivo das etapas da 
concretagem da fundação rasa do tipo sapata e verificando se estava de acordo a NBR 
6118, NBR 7212, NBR 12655 e NBR 14931.  

FunDamEntaÇão tEÓRICa 

Segundo Berberian (2012), a geotecnia tem como objetivo prover informações 
de análise em campos de um traçado para o perfil geotécnico.  E para representar 
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diversas camadas no solo é preciso de uma forma gráfica, onde o perfil é analisado 
pela classificação geotécnica das camadas, espessuras, atitude (inclinação), posição do 
lençol freático, diagramas de resistências e parâmetros nos solos de algumas camadas 
que complementam e enriquecem o perfil. Ainda segundo Berberian (2012), existem 
vários métodos de prospecção de maneira que uma série de fatores se juntam sob o 
ponto de vista técnico ou econômico obtendo alguns tipos de sondagem sendo elas 
diretas (SPT), semidiretas (CPT) e indireta (GEOFÍSICA).

O SPT (standard penetration test) é o ensaio mais aplicado no Brasil para o 
dimensionamento de fundações, sendo o primeiro passo a ser feito em uma em obra 
para melhor análise do solo, tornando-se essencial para o projeto geotécnico e os 
projetos de execução (RIBEIRO, 2018).

Para Berberian (2012) SPT é um ensaio dominante das sondagens diretas, onde 
para descrever o perfil geotécnico é necessário a retirada de amostras do solo no terreno 
com ferramentas adequadas, sendo executada de acordo com cada tipo de região e 
obra, realizada conforme a NBR 6484.

O concreto é um material de alta importância na Engenharia Civil e é uma 
mistura de água, cimento, aditivos e agregados miúdos e graúdos, podendo ser curados 
a vapor, prensados, aquecidos, autoclavados, tratados a vácuo, vibrados por impactos, 
estruturados e projetados (NEVILLE, BROOKS, 2013). 

Na construção civil destaca-se vários tipos de concreto. A escolha se dá em função 
da aplicabilidade requerida, e entre eles está o concreto estrutural, convencional, 
armado, usinado, protendido, auto adensável, ralado, leve, pesado, celular, bombeado, 
pré-moldado entre outros (PEREIRA, 2016).

Conforme a NBR 6118 estabelece, uma estrutura de concreto deve cumprir 
com os requisitos de qualidades no decorrer da construção, reunindo três grupos 
distintos, onde são classificadas como capacidade resistente, desempenho em serviço 
e durabilidade, definida pelo autor do projeto estrutural e o contratante.

A NBR 7212 estabelece que, para a dosagem do concreto, é necessário a variação 
de pesagem para obter uma resistência estimada em projeto, tendo como materiais o 
agregado e o cimento medidos em massa, a quantidade de água somada com a umidade 
dos agregados e os aditivos que devem ser distribuídos uniformemente na massa. 

A partir da dosagem obtemos o traço, que nada mais é do que a indicação da 
quantidade dos materiais que constituem no concreto O traço é o procedimento que irá 
garantir a mistura apropriada para as demandas de uma construção para assegurar um 
concreto resistente, duradouro e econômico, de acordo pesquisas realizadas (BARBOZA; 
GONÇALVES; SANTOS; SARTORTI, 2017).

Conforme a norma NBR 12655 o preparo do concreto consiste:

“[...] nas operações de execução do concreto, desde o armazenamento dos 
materiais, sua medida e mistura, bem como na verificação das quantidades 
utilizadas desses materiais. Esta verificação tem por finalidade comprovar que 
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o proporcionamento da mistura atende ao traço especificado e deve ser feita 
uma vez ao dia, ou quando houver alteração do traço”. 

O preparo desse concreto deve ser manuseado de forma rigorosa de acordo com 
o traço, os materiais devem ser calculados conforme a dimensão estabelecida, onde a 
mistura, sendo ela manual ou mecânica, deve ser feita em concordância com a norma 
e devem estar bem repartidos em toda a massa de concreto.  

Segundo a NBR 7212, quando o transporte é realizado em um caminhão betoneira, 
deve ter um período de tempo inferior a 90 minutos para o transporte até a local de 
destino da descarga. E para um veículo não beneficiado de equipamento de agitação 
dever ser inferior de 40 min, para que não haja perda da trabalhabilidade e diminuição 
do efeito do endurecimento do concreto. 

De acordo com a NBR 14931, o lançamento do concreto na obra não deve em 
hipótese alguma ser realizado depois do início da pega ou com o concreto contaminado 
com solo ou outros materiais.  O concreto deve ser lançado o mais próximo possível 
da posição final.

A NBR 7212 sugere que o lançamento e o adensamento devem iniciar em até 30 
min após a chegada do caminhão betoneira na obra, todo o procedimento executivo 
de uma concretagem não deve ultrapassar 150 minutos, sendo necessário o descarte 
do concreto caso exceda esse prazo, caso o veículo não for dotado de equipamentos 
seu tempo não pode ultrapassar 60mim.   

O adensamento do concreto tem o intuito de retirar o ar dos vazios compreendidos 
na massa, sendo ela feita após o lançamento de imediato e durante o procedimento. 
Portanto o adensamento é a prática de movimentar o concreto por processos manuais 
ou mecânicos, fazendo com que não haja segregação do concreto promovendo a 
acomodação do mesmo nas formas de acordo com pesquisas realizadas no curso de 
engenharia civil.

Conforme pesquisas realizadas, depois de exercido o adensamento do concreto 
de forma correta, aumenta a impermeabilidade, melhora a resistência mecânica e de 
intempéries e a aderência do concreto a armadura de acordo com pesquisas realizadas.

A quantidade de trabalho interno útil primordial para o alcance do adensamento 
total é conhecido com trabalhabilidade, tornando-se uma propriedade física inerente 
do concreto, a quantidade de água pode ser considerada, massa de água por unidade 
de volume, onde deve ser levado em consideração o tamanho da seção a ser concretada, 
o espaçamento e quantidade das barra de armaduras (NEVILLE, BROOKS, 2013).

É a qualidade do material obtida por meio de ensaios que assegura que o concreto 
tenha resistência e consistência garantindo assim sua conservação previsível nos 
cálculos. É através do controle tecnológico que pode se atestar a qualidade do concreto 
empregado minimizando assim os possíveis problemas oriundo das falhas nos traços ou 
no procedimento da concretagem (BARBOZA; GONÇALVES; SANTOS; SARTORTI, 2017).



43Faculdade Santo Agostinho - Vitória da Conquista-BA

mÉtoDos

Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória descritiva, onde seu 
objetivo é aprofundar o estudo do tema, buscando descobrir a partir de um problema 
dados de uma investigação mais precisa, trazendo um método de averiguação cientifica 
focando no objetivo analisado.   

O presente trabalho foi realizado no município de Vitória da Conquista- BA 
e caracteriza-se como um estudo de caso, onde foi estudado uma fundação rasa 
de uma residência em construção. Para a produção dos dados da pesquisa foi feito 
levantamentos bibliográficos em livros, artigos, normas e conhecimentos adquiridos 
durante o curso de engenharia civil. 

A primeira etapa foi localizar o terreno onde foi construído a edificação. 
Inicialmente foi necessário fazer uma sondagem do tipo SPT e verificar o nível do lençol 
freático. Logo depois da análise da sondagem foi detectado um tipo de solo, levando 
ao projetista para ser avaliado a escolha do tipo de fundação, sendo ela a fundação 
rasa tipo sapata, e o traço estimado em projeto.

Para a execução da fundação, iniciou-se os procedimentos técnicos, atendendo 
assim todas as exigências da norma de concretagem NBR 6118. Em seguida foi feita 
a limpeza do terreno onde foi implantado temporariamente o gabarito para locação 
da obra, definindo o local de cada sapata, iniciando as escavações dos elementos da 
infraestrutura em estudo. 

Após a escavação seguiu a compactação do solo, para reduzir o volume de vazios 
e dar-lhe maior rigidez e resistência. Em seguida lançou-se o concreto magro para 
regularização da superfície e para a ferragens não ter contato diretamente com o solo.  
Logo após lançar as armaduras foi dado início a concretagem. 

Após a conferência de todos os itens acima foi realizado a concretagem, onde utilizou-
se o concreto convencional dosado em central, com a utilização de agregados graúdos e 
miúdos, com traço estimado em 1:2:3, onde foi estabelecido o FCK de 25Mpa, e o abatimento 
do concreto de 8+- 2. Com a chegada do concreto na obra em perfeita qualidade foi feita a 
verificação do Slump Test, que é responsável pela trabalhabilidade do concreto, verificou-
se que o mesmo atendeu as condições estimadas em projeto que foi 8cm. 

O lançamento do concreto foi feito através de uma bomba estacionária fornecida 
pela concreteira contratada. O adensamento do concreto foi feito com o vibrador 
de mangote com 32mm atendendo as especificações técnicas promovendo assim a 
acomodação do concreto na sapata concretada. Durante o processo de concretagem 
foram extraídas amostras para a ruptura a compressão para verificar a resistência do 
concreto. Foram retiradas 4 amostras de cada caminhão, sendo que 2 amostras ficaram 
retidas pela concreteira e 2 amostras ficaram no canteiro de obras para posteriores 
conferências, feita a análise da resistência a compressão após os 28 dias sendo ela de 
25MPa. 
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Durante a concretagem foram feitos o mapeamento do concreto, controlando todo 
o concreto utilizado na obra e verificando se o material está de acordo com o da nota 
fiscal, assim determinando o local de concretagem nas sapatas que cada caminhão foi 
descarregado.  

De acordo com a NBR 5738 os procedimentos de cura foram feitos após o início 
da pega do concreto, para controlar a evaporação da água de amassamento, uma 
vez que a mesma também é responsável pelo processo de hidratação do concreto 
contribuindo assim para o alcance das resistências ao final dos 28 dias, e verificando 
que o empreendimento não entrara em restrição de uso, pois a foi feita devidamente 
coerente ao que a norma estabelece. 

REsuLtaDos E DIsCussão  

Para a produção dos dados que trouxesse a discussão os resultados esperados 
do projeto, foi feito um levantamento das etapas da concretagem para comprovar o 
estabelecido nas normas técnicas NBR 6118 e NBR 7212. Nesse sentido observou-se 
que os resultados alcançados foram satisfatórios e devidamente de acordo com os 
estimados inicialmente. 

Iniciando as etapas do processo construtivo de uma fundação relacionada a sua 
concretagem, foi utilizado o concreto que foi feito em usina dosado conforme a NBR 
7212, onde o preparo atendeu o traço estimado em projeto, utilizando o FCK acima 
de 25 MPA, sendo transportado em caminhão betoneira atendendo a NBR 7212, que 
estabelece o tempo inferior a 90 minutos.

O slump test foi feito com a chegada do concreto em obra atendendo a estimativa do 
projeto de 8-+2 cm, retirando 4 amostras de concreto como corpo de prova para verificar 
a resistência do concreto, logo após, foram inicializadas o lançamento e adensamento 
do concreto em até 30 minutos, conforme estabelece a NBR 7212, sendo utilizada uma 
bomba de lançamento, onde todo o procedimento foi executado em 150 minutos, em 
seguida deu início  a cura após a pega do concreto estabelecida em NBR 5738.      
  
ConsIDERaÇÕEs FInaIs 

Diante do estudo realizado, conclui-se que um dos fatores que contribui para uma 
boa concretagem é a qualidade do material utilizado em obra, seguindo as normas e de 
acordo com os procedimentos referidos no projeto de estrutura do concreto. Com isso 
verificou-se que as etapas da construção da fundação rasa analisada estão de acordo 
com a NBR 6118, finalizando com a proposta de melhoria das obras para longo prazo, 
no que se diz respeito a durabilidade da edificação, impedindo que o empreendimento 
não entre em restrição de uso. 

Com este levantamento observou-se que a obra estudada seguiu com os 
requisitos mencionado pelas normas NBR 6118 e NBR 7212, no que se diz a respeito ao 
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procedimento executivo de uma concretagem de uma fundação rasa em um residencial, 
comprovando que não haverá restrição de uso na residência, pois a concretagem da 
fundação seguiu com a norma estabelecida.
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REsumo
O presente artigo relata o contexto da análise do veículo leve sobre trilhos (VLT) como 
fator de promoção de mobilidade social, incluindo os métodos para sua implantação nas 
cidades, de modo que esse sistema de transporte seja viável e positivo para os centros 
urbanos. Baseando-se nos conceitos de mobilidade urbana sustentável, o modal, além 
de trazer modernidade às cidades que o adotam, permite a obtenção de uma melhor 
qualidade de vida aos cidadãos reduzindo a emissão ruídos e de gases poluentes 
na atmosfera e compartilhando o belo contraste arquitetônico entre a paisagem 
natural e a urbanização globalizada. Tendo em conta a sobrecarga dos sistemas de 
transportes, verifica-se a inserção do VLT com a possibilidade de um respiro para a 
circulação de passageiros em um meio alternativo, atendendo a eficientes mecanismos 
de funcionamento com um enfoque sustentável e respeitando as suas limitações de 
instalação em áreas de relevo acentuado e vias compartilhadas.
Palavras-chaves: Veículo Leve sobre Trilho (VLT); Mobilidade Social; Centros Urbanos.

abstRaCt
This paper reports the context of the analysis from the light rail train (LRT) as a factor 
who promotes social mobility, including the methods for his implantation in cities, in 
ways to turn viable and positive this transport system for urban centers. Based on the 
concepts of sustainable urban mobility, the modal, in addition to bringing modernity 
to the cities that adopt it, allows citizens to obtain a better quality of life by reducing 
the emission of noise and pollutant gases in the atmosphere sharing the beautiful 
architectural contrast between the natural landscape and the globalized urbanization. 
Beholding the overload of transport systems, it’s remarkable the possibility to insert 
the LRT as a breathing for the movement of passengers in an alternative locomotion, 
attending efficient operating mechanisms with a sustainable approach and respecting 
their installation limitations in areas of accentuated steeps and shared streets.
Keywords: Light Rail Train (LRT); Social Mobility; Urban Centers.
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IntRoDuÇão

Tratando-se da integração de modais de transporte urbano, comumente é vista 
em larga escala a utilização de ônibus e automóveis particulares para a realização do 
transporte de passageiros. Em sua grande maioria, as cidades são influenciadas pela 
facilidade como estes meios podem ser inseridos na dinâmica de locomoção da população, 
não demandando altos custos de investimento estrutural em suas principais vias. 

Contudo, a mobilidade inerente às relações de comunicação entre os métodos de 
transporte aliadas às alternativas para a promoção da melhor qualidade de vida dos 
cidadãos, permite a utilização de modais alternativos que atendem os parâmetros de 
redução da emissão de poluentes na atmosfera, níveis de ruídos urbanos, período de 
deslocamento de passageiros, dentre outros, conforme a liberação de investimentos 
governamentais. (PINTO, 2018).

Historicamente os bondes foram os precursores do transporte coletivo de massas, 
promovendo o início da expansão do espaço urbano (ligando a periferia aos centros) e 
a valorização da utilização dos setores comerciais de trabalho e serviços públicos; mais 
que uma forma de circulação, a introdução do modal no Brasil se tornou uma forma 
de acelerar o crescimento econômico do país sob o aspecto da facilidade de produção 
e comercialização de mercadorias. (PIRES, 2012).

Contudo, o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, recorrente a partir de 
meados do século XX, foi coroado pelas modificações de gestão governamental que 
promoveram a criação de políticas nacionais de transporte que favoreciam a utilização 
de automóveis individuais como principal forma de locomoção. Dessa maneira, houve 
um declínio da utilização dos bondes no país justificado pelo congestionamento das 
faixas de rodagem nos principais centros urbanos, onde os protagonistas passaram a 
ser os automóveis.  (ALMEIDA, 2011).

Traçando um paralelo entre as escolhas governamentais feitas há ao menos meio 
século e a situação de afogamento das vias públicas nacionais atualmente, percebe-se a 
formação de um círculo vicioso de substituição de modais com o objetivo de melhorar as 
características de circulação da população, entremeado ao desenvolvimento tecnológico 
para a melhoria das atividades de transporte de cargas e pessoas.

O surgimento do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT pode ser verificado neste 
aspecto como uma atualização dos preceitos de funcionamento dos antigos bondes. 
O renascimento deste tipo de modal é uma realidade recorrente há alguns poucos 
anos, confirmando a razão pela qual os bondes eram considerados alternativas de 
enfrentamento de dificuldades de deslocamento. Hoje em dia, verificando os problemas 
de operação do sistema no passado é possível implantá-lo nas vias públicas em 
coexistência harmônica com os modais automobilísticos. (BRINCO, 2012).

Dessa forma, o presente trabalho discorre sobre as características de inserção do 
modal ferroviário (VLT), como forma de modificação dos aspectos urbanos relacionados 
à mobilidade e sustentabilidade dos meios de transporte presentes na sociedade 
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atual, reforçando as prerrogativas de instalação do sistema em áreas que permitam a 
integração socioespacial e econômica derivada do alívio funcional dos processos de 
locomoção.  

obJEtIVos

A apresentação deste trabalho tem por objetivo descrever as atividades de 
implantação do sistema do VLT nas cidades brasileiras como forma de tratar a 
problemática da aglomeração exacerbada de pessoas durante a utilização dos modais 
de transporte, descrevendo as necessidades de modificação do meio urbano em função 
da máxima da mobilidade urbana. 

O texto deverá discutir também as características estruturais do modal, 
informando os procedimentos de instalação, configurações de veículos, especificações 
de trilhos e materiais rodantes. E, por fim discutir suas limitações baseadas nas 
propriedades de relevo da área que será implantando relacionando suas aplicações 
de funcionamento em razão às localidades que demandam alívio durante a utilização 
do transporte coletivo.  

FunDamEntaÇão tEÓRICa

A mobilidade urbana é uma questão recorrente das atividades relacionadas ao 
desenvolvimento de planos de gestão das cidades, pautada pela discussão acalorada sobre 
as melhorias dos processos de transporte de pessoas e de cargas dentro do ambiente 
urbano. Contudo, para entender e realizar as atividades administrativas que demandam a 
modificação nestes planos é necessária a compreensão das barreiras intelectuais travadas 
pela percepção individualizada dos planejadores que normalmente, talvez, não residam/
laborem na localidade.   

A solução para transpor estas barreiras pode estar arrolada a consulta popular 
e imersão nas atividades cotidianas perceptivas do funcionamento da cidade pautada 
pela utilização da prerrogativa defendida pela Política Nacional de Mobilidade 
Urbana (Lei nº 12.587/12) de que deve-se promover, através do planejamento e gestão 
democrática de recursos, a mobilidade sustentável relacionada ao deslocamento de 
bens dentro do espaço urbano, respeitando a capacidade do cidadão se locomover no 
ambiente baseando-se na equidade de acesso aos transportes públicos, espaços de 
circulação social, vias e logradouros. 

Entretanto, é sabido que há a necessidade de que os responsáveis pela gestão da 
mobilidade urbana no âmbito governamental, independente à sua área de atuação 
profissional, compreendam todo o processo de promoção do deslocamento e solução 
de problemas viários, relacionando-os à sua capacidade de transformar e promover 
formação social de caráter espacial e populacional; pois dialogar sobre mobilidade 
urbana no cenário mundial atual, é também falar sobre a instauração de acessibilidade, 
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inclusão social e integração de meios urbanos, ou seja, existe a necessidade de se pensar 
em mobilidade a partir de três premissas: sustentabilidade, inclusão e compartilhamento 
de recursos. (PINTO, 2018). 

Levando em consideração a sobrecarga dos sistemas de transporte atuais 
nas grandes cidades (fluxo de trânsito superlotado em ruas e avenidas principais, 
transporte público mal distribuído e insuficientemente gerido do ponto de vista 
econômico e operacional) pode-se dizer que a latente necessidade de melhorias 
compreendidas sob o aspecto organizacional das cidades, já descrito, é possível 
com a integração das características de funcionamento de modais alternativos, 
como por exemplo o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), devidamente aperfeiçoados 
tecnologicamente relacionando a sustentabilidade, acessibilidade e, por consequência, 
o ciclo de vida do sistema  com a criação de mecanismos eficientes de manutenção 
de vias, veículos públicos, estações e terminais. 

É intrínseco ao momento de desenvolvimento mundial o aprofundamento nas 
necessidades de construção de comunidades urbanas que promovam os aspectos 
sustentáveis de locomoção voltados ao aproveitamento de recursos que impactam no 
modo como são utilizados os combustíveis emissores de poluentes. Para se exemplificar 
essa urgente necessidade, a partir de análise prévia, pode-se afirmar que os níveis de 
poluentes na atmosfera emitidos pelos automóveis apenas na Região Metropolitana de 
São Paulo constituem 90% das emissões de monóxido de carbono e hidrocarbonetos 
na área, constituindo uma ameaça à saúde humana; abre-se portanto, espaço para a 
propagação de políticas de gestão da mobilidade com base na sustentabilidade urbana. 
(MONTEIRO, 1998).

Nesse quesito, o Ministério das Cidades (2006) conceitua a mobilidade urbana 
sustentável como a maneira como são organizadas e aplicadas as políticas públicas 
de controle de transporte e circulação que favorecem a utilização de modos não-
motorizados e compartilhados de locomoção, que não impulsionam a marginalização 
socioespacial e promovem a inclusão social ecologicamente correta. Dessa forma, 
imbui-se diretamente o comportamento deste tipo de enfoque sustentável às bases de 
sustentação do uso de transportes alternativos caracterizadas nos parágrafos anteriores.

A principal questão no item modificação na mobilidade urbana é aceitar que é 
possível realizá-la, mas nem sempre possui fácil instalação e administração. Demanda 
altas verbas públicas, acompanhamento das autoridades reguladoras do sistema e 
dos órgãos responsáveis pela asseguração da qualidade do serviço prestado. No caso 
específico da implantação do sistema VLT, a sua instalação não pode ser tida como uma 
solução universal para os problemas de transporte urbano, visto que não depende-se 
apenas das questões financeiras e de fiscalização, mas também da estruturação física 
original das cidades que podem gerar pouca mobilidade devido a redução dos espaços 
urbanos em vias compartilhadas (automóveis e VLTs) relacionando-se diretamente 
aos níveis de segurança e velocidade no trânsito. (GRAVA 2003, apud PELIZZA, 2014).
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mÉtoDos

A realização deste trabalho é baseada na utilização de pesquisas bibliográfica 
científica. Para tanto, foram considerados artigos, teses de doutorado, dissertações de 
mestrado, normas técnicas nacionais e internacionais e manuais de instalação. A fim 
de construir o embasamento teórico sólido de texto acerca do dimensionamento e 
funcionamento do sistema VLT, abarcou-se também a verificação prática da viabilidade 
de implantação do modal como alternativa para solucionar problemas da mobilidade 
urbana.

REsuLtaDos E DIsCussão

De acordo com a livre tradução da definição do sistema VLT presente no 
glossário de transportes públicos urbanos publicado pela “Transportation Research 
Board” em 1989, o mesmo pode ser descrito como um sistema urbano de trilhos 
ferroviários elétricos caracterizado pela sua habilidade de operar vagões individuais ou 
pequenos trens sobre trilhos exclusivos em estruturas térreas ou suspensas, podendo 
executar o embarque e desembarque de passageiros em estações ou no nível do solo1. 

Basicamente, a nomenclatura “VLT” é admitida em sistemas onde opera-se um 
pequeno trem no meio urbano em trilhos de ferro, assemelhando-se às operações do 
“metrô de superfície” ou aos antigos bondes.  As suas atividades podem ser realizadas 
compartilhando o espaço de tráfego de veículos automotores do sistema viário ou não, 
através da instauração de regras de coexistência dos modais com sinalização específica 
em suas rotas de funcionamento.

Tecnicamente, os veículos ferroviários são denominados materiais rodantes, mas 
podem ser identificados como composições, unidades e, mais usualmente, trens. No caso 
do VLT, as configurações são rígidas com apenas um veículo ou compostas com dois 
veículos ou mais e possuem alimentação para propulsão das composições por diesel, 
biodiesel e mais usualmente por energia elétrica, tornando-o “leve” em comparação 
aos outros sistemas. Dessa forma, as instalações de manutenção e repouso dos veículos 
possuem características físicas simples, não necessitando de bombas de combustíveis e 
utilizando apenas de uma cobertura para armazenamento dos aparelhos de assistência 
técnica. (RIBEIRO, 2015; BOORSE et al, 2000).

As estações podem possuir configurações funcionais com plataformas no nível do 
solo onde passageiros podem embarcar de forma segura e direta; e, quando aéreas ou 
subterrâneas, estas últimas mesmo quando mais profundas (metrôs), com a necessidade 
de escadas, rampas e elevadores. Seu sistema de funcionamento é automático e o 
pagamento do valor de cobrança para transporte pode ser realizada pelo passageiro 
nos totens do veículo ou nas catracas de entrada de algumas estações. 
1 Texto Original: “A metropolitan electric railway system characterized by its ability to operate single cars or short trains 

along exclusive rights-of-way at ground level, on aerial structures, [...] to board and discharge passengers at track or car 
floor level”.
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É importante ressaltar que o VLT é um sistema que quando utilizado no nível 
do solo (devido as suas características “leves” podem ser instalados a apenas 35cm 
do solo), respeitando o relevo das cidades (não sendo recomendada a instalação em 
áreas sinuosas e/ou desníveis acentuados em curtos espaços) e as características de 
fluxo do trânsito operacional da localidade, pode ser coordenado para funcionar 
simultaneamente ao modal viário automobilístico de forma rápida e eficiente devido 
a presença de portas largas para acesso aos veículos e da venda de bilhetes fora dos 
trens. (BOORSE et al, 2000).

De acordo com o autor supracitado, os processos de instalação do sistema 
compreendem diversos tipos de configuração estrutural que comportam os veículos leves: 
linhas de trilhos alocadas na superfície do solo, no subterrâneo com o corte de túneis ou 
metrô e/ou em vias aéreas com pontes e viadutos ou cabeamento suspenso (via catenária2); 

todavia se assemelham às características executivas de vias férreas tradicionais 
substituindo lastros e dormentes por plataformas de concreto/asfalto paralelos a linhas 
de abastecimento elétrico embutidas no solo (APS  - Alimentação pelo solo), quando o 
sistema for autônomo e não dependa de cabeamento suspenso permitindo a energização 
do veículo quando postos em contato. 

Sob análise de eficiência, o modal apresenta superioridade em relação aos demais 
pois associa-se o menor gasto de energia de deslocamento entre a roda metálica e os 
trilhos à promoção de uma rodagem suave e relativamente mais veloz; realizando 
o transporte de passageiros em vias exclusivas com até 80km/h e em corredores 
compartilhados, calçadões e/ou centros históricos com velocidades entre 20 e 30 km/h 
com baixo teor de ruído, vibração e emissão de poluentes na atmosfera. (BRINCO, 2012; 
ALOUCHE 2008, apud RIBEIRO, 2015). 

Por conseguinte, a União Internacional de Transportes Público (UITP) atribui 
as características eficientes do modal aos projetos de engenharia que permitem a 
utilização de manobras e instrumentos minimizadores dos prováveis impactos 
negativos decorrentes da instalação do sistema, trazendo em seu texto principalmente 
a problemática de integração dos modais e suas adversidades de funcionamento: 

O ruído e a vibração são também desafios para o VLT: trens podem criar 
vibrações que afetam edifícios próximos e geram ruído em curvas. Essas 
perturbações não estão relacionadas com os próprios trens, que são elétricos 
e muito silenciosos, mas à interação entre a via e os veículos. Os projetos da 
engenharia permitem que a infraestrutura minimize o ruído e vibração: evitar 
curvas fechadas, a utilização de elementos de absorção de elastômero em 
rodas e componentes da via podem atenuar estes problemas. (UITP – LATIN 
AMERICA, 2016 [a]).

Vale afirmar as características menos poluidoras do modal, visto que a média de 
vida útil do sistema é de 30 anos apresentando elevados índices do “ecologicamente 
2 CATENÁRIA: Via aérea eletrificada através da qual as composições do veículo são alimentadas. (RIBEIRO, 

2015). 
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correto” através da redução da emissão de poluentes na atmosfera, quando alimentado 
pela eletricidade. Contribui também à mobilidade urbana sustentável induzindo 
a modernização dos grandes centros e localidades históricas em aspectos visuais, 
proporcionando equilíbrio e harmonia sob o ponto de vista arquitetônico e paisagista, e 
operacionais influenciando a população a utilizar com maior frequência os transportes 
públicos. 

Elencando os atrativos de implantação do sistema VLT, podemos dar prioridade 
ao fator segurança tão quanto aos fatores sustentáveis. Dados apontam que viagens com 
a utilização do VLT podem ser seis vezes mais seguras que a execução dos mesmos 
trajetos realizados por automóveis e motocicletas, ou seja, contribuem para reduzir o 
número de acidentes de trânsito e aumentar as estatísticas de controle e manutenção 
dos sistemas de transporte das cidades. Apesar de ser um sistema considerado seguro, 
acidentes podem ocorrer com a influência de terceiros que possam a vir desrespeitar 
deliberadamente as regras de trânsito necessárias para o funcionamento do modal. 
(UITP – LATIN AMERICA, 2016 [b]).

Entende-se que a utilização do modal nos centros urbanos é derivada das 
possibilidades de inclusão e instalação do sistema nas circunstâncias reais e operacionais 
da cidade, como por exemplo, as características do trânsito local, disponibilidade de 
áreas que podem ser dedicadas exclusiva ou parcialmente aos veículos do VLT e fluxo 
diário de passageiros. Mesmo assim, a planificação do cenário ideal de implantação 
do sistema oferece a visão de uma solução de infraestrutura simples e devidamente 
equiparada tecnologicamente para o transporte de massas podendo ser nomeada como 
“metrô leve”. (BRINCO, 2012).

Por conseguinte, a UITP[2] corrobora com Brinco (2012), complementando a visão 
geral do VLT através da afirmação de que regência do sistema deve ser considerada 
também como um projeto urbanístico: sua infraestrutura é permanente e promove 
visibilidade ao meio urbano traduzindo o compromisso de políticas sustentáveis para 
modificação da paisagem e aumentando a modernização das áreas onde está inserido. 

O VLT moderno afirma-se, crescentemente, como um modal que se distingue 
por sua originalidade e estética apuradas, pelos níveis de segurança que oferece, 
por sua capacidade de adaptação a uma oferta de transporte variável — sendo 
capaz, assim, de bem acompanhar a evolução da demanda — e por suas 
ótimas condições de inserção no meio urbano. Acrescentem-se seus excelentes 
atributos técnicos, herdados de uma tecnologia secularmente comprovada, seu 
rodar silencioso e as condições de conforto oferecidas aos passageiros, tudo 
isso dentro de um quadro orçamentário de investimentos comparativamente 
modesto. (BRINCO 2012, p. 109).

As características do modal descritas acima permitem a compreensão de que o 
sistema possui autossuficiência para a realização de transporte de massas ocupando a 
área urbana de forma consciente, distribuindo os espaços com intenções de integração 
social e favorecimento econômico local com a rentabilidade comercial estando entre 
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7.000 à 20.000 passageiros/hora/sentido em via da baixa segregação; de 15.000 à 25.000 
passageiros/hora/sentido em via de alta segregação; e de 25.000 à 40.000 passageiros/
hora/sentido em via totalmente confinada. (Brinco 1988, p. 44, apud BRINCO, 2012).

Apesar dos incentivos à instalação do sistema VLT compartilhados ao conceito de 
mobilidade urbana sustentável, da forma como as projeções de utilização do modal tem se 
desenvolvido em áreas urbanizadas consolidadas, a problematização da escassez do espaço 
para uso e ocupação viária é um tema recorrente e provocador de diversos obstáculos 
técnicos relacionados à manutenção e proteção de patrimônios históricos, incluindo 
monumentos, construções históricas e elementos imateriais. (VIEGAS et al., 2013).

Não obstante, englobam-se as atividades derivadas da planificação da produtividade 
e eficiência dos modais de transporte de passageiros em conjunto a garantia da 
conservação dos aspectos históricos locais à integração igualitária geográfica nessas áreas, 
que elevam a demanda de deslocamento, seja por questões domiciliares, comerciais ou 
turísticas de forma contínua, intercalada por períodos de maior concentração devido a 
sazonalidade de visitação ou instalações de projetos de arquitetura efêmera. (Magalhães 
2001, apud CRUZ et al, 2013).

Nesse aspecto o VLT é um modal que pode atribuir à suas capacidades versáteis 
o desenvolvimento de materiais rodantes específicos para linhas de funcionamento 
alternativas e ambientes operacionais. Seus trilhos, como já explanado, podem ser 
construídos sobre, acima ou abaixo da superfície do solo utilizando as medidas 
métricas mais comuns de 1,435 metros entre eixos, contornando depressões dentro das 
cidades, prédios e estruturas através da realização de curvas fechadas ou vencimento 
de desníveis acentuados. (DERIN, 2014).

Para a construção propriamente dita dos veículos, compreende-se que o raio de 
curva mínimo adotado deve ser de 25 metros para trens convencionais; sendo preferível, 
quando possível, a utilização de raios maiores combinados ao respeito à inclinação de 
funcionamento máxima de 8% com o objetivo de garantir a estabilidade da composição. 
Contudo, existe a possibilidade de criação de carros que executem curvas com raios 
menores de até 11 metros em áreas específicas e que superem desníveis de até 10%. 
(BOORSE et al, 2000).

Em contrapartida, sob o aspecto do cenário brasileiro, o Ministério das Cidades 
em parceria com a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana (SeMOB), publicou em 
dezembro de 2016 o “Caderno técnico para projetos de mobilidade urbana – Veículo 
Leve sobre Trilhos”, que traz em seu texto instruções para elaboração de projetos de 
execução e instalação do modal no país aliadas às normativas técnicas presentes nas 
NBR 14.035/2017 e NBR ISO 14.813-1/2011, definindo o raio de curva mínimo e o grau 
de inclinação máxima nas faixas de rolamento de 30 metros e 7% ao longo de vias 
e de 20 metros e 1% em pátios e estações respectivamente, a partir da prerrogativa 
referencial de que esses são os valores mínimos para que o veículo tenha estabilidade 
e permita o conforto dos passageiros. 
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É claro que, avaliando os processos de instalação do modal sob os parâmetros 
de largura e percentuais de inclinação de vias das cidades brasileiras, entende-se que 
há a necessidade de implementação de sistemas de modais de transporte alternativos 
que aliviem socialmente as demandas geradas principalmente pelos centros históricos 
e periferias; lembrando sempre que as cidades precisam de redes de transporte que 
permitam que os cidadãos circulem entre os espaços urbanos com rapidez, conforto e 
segurança. (ALOUCHE, 2008). 

Estas especificações, visualizadas pelos aspectos característicos de relevo das 
cidades brasileiras, revelam que a opção de utilização do VLT nem sempre será a saída 
para resolução dos problemas de mobilidade social nos centros urbanos; visto que além 
dos custos elevados de implantação, manutenção e operação sistema, as vias existentes 
não atendem completamente as normas de execução e funcionamento do modal devido 
às suas condições físicas e índices de ocupação do espaço elevados. 

Essas condições podem ser descritas a partir da análise dos pontos de 
congestionamento de outros modais de transporte: centros das cidades, avenidas 
principais de acesso e áreas históricas permeadas por pontos turísticos com altos níveis 
de visitação; todos estes espaços têm em comum a ocupação desordenada decorrente 
da falta de planejamento das cidades brasileiras e as características históricas de 
desenvolvimento dos centros urbanos em áreas de relevo acentuado com percentuais 
de inclinação superiores aos solicitados para a instalação do VLT descritos no Caderno 
do Ministério das Cidades. 

Afirma-se, portanto, que o sistema mesmo possuindo características que 
influenciam em sua popularização, principalmente no que diz a respeito sobre o 
atendimento da minimização do impacto ambiental através da redução de combustíveis 
poluentes, não apresenta índices elevados de eficácia em ambientes urbanos de relevo 
acentuado e/ou localidades com vias estreitas, situações facilmente encontradas em 
centros históricos e periféricos.

ConsIDERaÇÕEs FInaIs

A utilização do VLT no meio urbano é um tema complexo que demanda estudos 
específicos para a compreensão dos motivos ao qual o sistema será instalado em 
determinada região. É visto que hoje, nas condições de catárticas em que se encontra 
o sistema de transportes brasileiro, o modal pode alcançar resultados em larga escala 
pela sua capacidade de integração ao meio urbano de maneira rápida, modificando 
a paisagem geral, mas fornecendo benefícios aos cidadãos no quesito deslocamento. 

É importante afirmar que o VLT já é utilizado no país e apresenta grandes 
resultados relacionados ao alívio na mobilidade social das áreas em que se encontra 
em operação. Todavia, apesar de ser um reflexo dos antigos bondes que circulavam nas 
ruas quando ainda não existia a popularização dos ônibus, demonstra dificuldades 
de instalação nos grandes centros urbanos por conta da urbanização desordenada e 
configuração atual de vias. 
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Existem áreas, principalmente históricas e periféricas, que não permitem o uso do 
modal devido às características naturais e construtivas do ambiente em que se inserem, 
segregando parte da população ao usufruto benefícios no quesito deslocamento e 
não gerando resultados favoráveis no alívio dos fatores de sobrecarga dos sistemas 
existentes. Contudo, é fundamental avaliar que momentaneamente é necessária a 
intervenção governamental nessas localidades com o intuito de melhorar o transporte 
existente e proporcionar a integração destas massas às regiões em que o VLT pode 
ser instalado.

Conclui-se portanto, que o sistema VLT é vantajoso em inúmeros pontos, incluindo-
se como fator de modificação socioambiental e contribuinte do desenvolvimento da 
mobilidade urbana sustentável apenas quando instalado em vias largas e relativamente 
planas, ligando áreas isoladas das cidades ou em regiões de forte apelo comercial; se 
tornando um exemplo de como a inovação tecnológica permite o aprofundamento de 
técnicas que permitem o aumento do conforto de deslocamento dentro dos centros 
urbanos aos passageiros.
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o InCEntIVo Da EXPansão Da maLha FERRoVIÁRIa PaRa a 
mELhoRIa Da mobILIDaDE uRbana no bRasIL

Mayara Meira Silva
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Camila da Silva Sotero

REsumo
A mobilidade urbana, intimamente ligada aos sistemas de transporte, hoje ainda 
ativos no Brasil, incentivou o desenvolvimento deste trabalho. Visto que a demanda 
de circulação de pessoas e mercadorias tem um alto fator de crescimento, é necessário 
pensar e analisar sobre os benefícios que alguns modais podem trazer para a urbanização 
e conforto no direito de ir e vir do cidadão. Dentre os sistemas de transporte terrestres 
utilizados no Brasil, comentam-se neste artigo os modais rodoviário e ferroviário, 
sendo o segundo o qual teve a intenção de maior ênfase, por poder representar uma 
sugestão de melhora na mobilidade urbana futura do país e por ser um meio que é mais 
planejado e pensado a longo prazo, assim voltando sua utilização para o transporte 
de passageiros, ao invés de apenas mercadorias, como tem sido mais usual nos dias 
atuais. Com tudo, é focado nos benefícios do modal ferroviário para transformação 
do contexto de mobilidade urbana, diminuindo a superlotação em rodovias e dispor 
de outro meio para o transporte público.
Palavras-chaves: Mobilidade urbana; Ferrovia; Sistema de transporte.

abstRaCt
Urban mobility, closely linked to transport systems, which are still active in Brazil, 
encouraged the development of this work. Since the demand for movement of people 
and goods has a high growth factor, it is necessary to think and analyze about the 
benefits that some modalities can bring to urbanization and comfort in the citizen’s 
right to come and go. Among the terrestrial transport systems used in Brazil, the road 
and rail modalities are discussed in this article, the second one was intended to be 
more emphasized, since it could represent a suggestion of improvement in the future 
urban mobility of the country and because it is a medium that is more planned and 
thought in the long term, thus returning its use to the transport of passengers, instead 
of just goods, as it has been more usual in the current days. All in all, it focuses on 
the benefits of the rail modal for transforming the urban mobility context, reducing 
overcrowding on highways and having another means for public transportation.
Key-words: Urban mobility; Railroad; Transport system.
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IntRoDuÇão

Com a demanda de transportar minérios, há muitos anos atrás, foi desenvolvido 
um sistema de transporte por meio de trilhos de madeiras e puxado por tração animal, 
conhecido como wagon ways (ainda utilizado nos dias atuais para o transporte de 
minérios e retirada de água no fundo das minas), que posteriormente foi substituído 
por trilhos de ferro e na sequência se inovando com a primeira locomotiva a vapor. 
Atualmente, as vias férreas já contam com a eletricidade, diesel, trens com grandes 
velocidades, entre outros para promover a sua locomoção.

As ferrovias – sistema de transporte terrestre que vaga sobre trilhos – ganhou 
força no âmbito da engenharia e transportes no ano de 1830, quando a primeira linha 
férrea a longa distância foi inaugurada entre as cidades de Liverpool e Manchester na 
Inglaterra, transportando não só produtos e mercadorias como também passageiros. 
Este avanço fez o ano ser marcado como o início da Era das Ferrovias.

No Brasil, a primeira ferrovia foi concedida ao Barão de Mauá (Irineu Evangelista 
de Souza), no ano de 1852, com saída na Baía de Guanabara na cidade do Rio de Janeiro 
em direção a Petrópolis (RJ), mas somente foi inaugurada em 1854 pelo então Imperador 
do país, Dom Pedro II. Atualmente o país possui trechos ferroviários internacionais 
ligando-o à Argentina, Bolívia e Uruguai.

O capitalismo industrial teve grande influência para o desenvolvimento em 
tecnologias nesse meio de transporte, uma vez que permite o translado de grandes 
mercadorias a longas distancias, possibilitando a importação e a exportação. Agrega-se 
revolução industrial o desenvolvimento do sistema rodoviário que passa a eliminar 
barreiras regionais, iniciando a formação de um mercado nacional, com novos espaços 
comerciais para o capital industrial (PEREIRA, 1997). 

Essas modificações na organização econômica permitiram o progresso do 
transporte ferroviário em inúmeros países, que se manteve como o mais significativo 
meio de transporte terrestre até a década de 30. Seguidamente, o desenvolvimento 
industrial mais tardio na parte de exportação como, Argentina, África do Sul e o 
Brasil, fizeram uso de corredores ferroviários como plano para o  recurso econômico. 

A partir da década de 1920, a implantação de rodovias pavimentadas foi se 
expandindo, ficou em ascensão por muitos anos, iniciando um processo de depreciação 
dos outros modais, assim competindo com as ferrovias por recursos públicos e pelo 
transporte de cargas e passageiros. Isto representou uma perda na manutenção do 
modal ferroviário e menos investimento para a sua infraestrutura. Considerando que a 
amplificação da malha férrea foi de aproximadamente 50mil quilômetros, fazendo uma 
comparação com as mesmas existentes atualmente é de apenas 28.476km de extensão.

A mobilidade urbana, no Brasil, com o tempo tem auferido crescimento no 
espaço público, à medida que se reconhece cada vez mais a sua excelente relevância 
econômica, social e ambiental. Assim, as infraestruturas e os serviços de transporte, 
por promoverem a movimentação de pessoas e bens, podem, com um planejamento 
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adequado, contribuir para a concorrência das cidades, estados e para a igualdade de 
acesso dos diferentes locais, assim como para a utilização eficiente do espaço público 
e a redução do consumo de combustíveis e da emissão de poluentes.

Nesse contexto, o transporte ferroviário de cargas e passageiros ganha destaque 
como um mecanismo indutor de crescimento e desenvolvimento econômico. Assim, o 
trabalho tem por objetivo avaliar o desenvolvimento do sistema ferroviário brasileiro, 
contribuindo para a mobilidade urbana e identificar gargalos sob a ótica econômica, 
além de apresentar parâmetros dos sistemas de transporte ferroviário urbano de 
passageiros no Brasil, por meio da apresentação do seu histórico, da evolução recente, 
dos principais indicadores operacionais e de aspectos econômicos e ambientais no seu 
planejamento e operação para a ampliação dos mesmos no país, tornando perceptíveis 
os benefícios que a ampliação das vias férreas pode trazer para o transporte de 
passageiros e alivio nas vias do modal rodoviário.

obJEtIVos

geral 

Analisar a mobilidade urbana no país apresentando dados, falar da sua deficiência 
e assim dando ênfase ao modal ferroviário mostrando suas vantagens para melhoria 
do ir e vir do cidadão assim aliviando as rodovias.

Específicos 

Avaliar o desenvolvimento do sistema ferroviário brasileiro, contribuindo para 
a mobilidade urbana;

Identificar gargalos sob a ótica econômica;
Apresentar parâmetros dos sistemas de transporte ferroviário urbano de 

passageiros no Brasil, por meio da apresentação do seu histórico, da evolução recente, 
dos principais indicadores operacionais e de aspectos econômicos e ambientais no seu 
planejamento e operação;

Tornar perceptíveis os benefícios que a ampliação das vias férreas pode trazer 
para o transporte de passageiros e alivio nas vias do modal rodoviário.

Deficiência na mobilidade urbana e demanda de transporte coletivo

Segundo Santos (2014), um dos grandes desafios das cidades brasileiras é a 
adequação do sistema de transporte coletivo com a demanda. Os investimentos para a 
melhoria dos serviços ofertados são inferiores à demanda, gerando superlotação, falta de 
confiabilidade na grade horária e lentidão nos deslocamentos. São Paulo, por exemplo, 
considerada a cidade mais atrativa economicamente do país, enfrenta grandes problemas 
com a mobilidade urbana devido aos problemas com sistema de transporte público.



61Faculdade Santo Agostinho - Vitória da Conquista-BA

A capital de São Paulo e suas regiões metropolitanas, devido às relações 
econômicas e sociais estabelecidas em áreas amplas têm se resultado em cadeias 
de viagens gradualmente complexas. Em efeito, a concorrência pela utilização do 
meio rodoviário nos deslocamentos diários, entre veículos individuais e veículos 
de transporte públicos e de cargas, tem levado à formação de engarrafamentos e ao 
aumento do tempo e dos custos de viagens. 

Assim o modal de transporte de passageiros sobre trilhos, por sua situação 
estruturante do território, por confiança e pela enorme capacidade que ele permite, 
pode colaborar para a melhoria do acesso, da mobilidade e da qualidade de vida 
da população, da concentração urbana onde se instalam. Entretanto, ainda que se 
tenha entendimento dessa relevância, não tem posto, no país, a expansão das malhas 
existentes à altura da execução dos sistemas e da demanda exigida pela população 
e há ainda algumas das vias que estão paradas em sua execução, como é o caso da 
ferrovia transnordestina, no município de Salgueiro, em Pernambuco, que juntamente 
com o canal de transposição do Rio São Francisco ficou orçada em mais de 20 bilhões 
de reais (GLOBO, 2017).

A resposta do Brasil em relação ao investimento nas malhas ferroviárias mostra 
o quão imaturo o país está em relação ao conhecimento de desenvolvimento social, 
ambiental e econômico que o sistema ferroviário pode promover para o país, além de 
fornecer uma melhor qualidade de vida à sociedade, facilitando a mobilidade até no 
sentido do âmbito interestadual.

Quando se retrata de quais são os fundamentos de maior relevância para o 
progresso de países e regiões devemos necessariamente pôr em ênfase a importância 
de se ter um sistema de transporte eficiente. O modal ferroviário, em função de 
suas características que lhe proporcionam grande eficiência, sendo um meio de 
transformação econômica, assumiu um importante papel pensado na composição da 
matriz de transporte. 

A figura 1 retrata a situação da ferrovia nos últimos anos, destacando trechos 
que já foram executados, os que ainda estão inacabados, lotes em execução e em fase 
de contratação e até mesmo os que ainda passam pela etapa de revisão/licenciamento 
ambiental.
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Figura 1: Situação do processo da obra da ferrovia 
transnordestina no interior de Pernambuco.

 Fonte: Arte/G1, 2017.

sistema ferroviário e rodoviário no brasil

A malha ferroviária no Brasil se concentra na região sudeste, com alguns trechos 
no nordeste e sul. Na Figura 2 mostra como é perceptível a pequena extensão desse 
modal no país, principalmente na região norte, que conta quase 100% com apenas o 
sistema rodoviário em sua mobilidade. Pode-se concluir a partir do mapa 1, que os 
maiores trechos são provenientes das regiões que mais movem o país economicamente. 
Exemplo disso é São Paulo, situada na região sudeste, que já tomado como exemplo 
outras vezes neste artigo, tem alta demanda de mobilidade urbana e grande deficiência 
em relação ao custo benefício de tempo/mobilidade.
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Figura 2: Distribuição da malha ferroviária no Brasil

Fonte: Faria, 2016.

Conforme a Figura 3 nota-se o alto uso das vias rodoviárias no Brasil, margem 
de aproximadamente 65%, enquanto que, a utilização das vias férreas se restringe 
apenas a cerca de 22%.

Figura 3: Participação dos modos de transporte rodoviário e 
ferroviário nos sistemas de transporte de países selecionados

Fonte: Confederação Nacional da Indústria, 2009
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Em especial o Brasil e os países da América Latina deveriam desfrutar no 
desenvolvimento nos setores de produtividade e logística. Uma rede de transporte 
inapto reduz a capacidade de crescimento econômico, particularmente devido à 
dependência de exportação de matérias-primas e diminuição no valor do frete.

Atualmente o Brasil é um país de população fundamentalmente urbana, a qual 
cerca de 65% da população das capitais simultaneamente ativa do Brasil se locomove 
de veículos públicos e outros usuários passam maior parte do seu dia no trânsito 
(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, 2011). Assim, aliviar 
o tráfego nas cidades é fundamental para acrescer no melhoramento da qualidade de 
vida das pessoas e aumentar o rendimento, pois esse tempo literalmente “perdido” 
no trânsito exprime na economia e no desenvolvimento do país.

É possível entrever concepções para o progresso do Brasil pelo transporte urbano, 
também se tornam claras as possibilidades de desenvolvimento da infraestrutura 
brasileira a se voltar a indagar para o modal ferroviário para transporte de cargas e 
principalmente de passageiros. Nesse ponto é importante chamar a atenção para a 
conexão entre o contexto, já que o transporte de cargas, no modal rodoviário, embate no 
transporte urbano. Quem circula pelas cidades sabe que um considerável contingente 
desses veículos acaba ocupando parte das estradas, vias expressas, avenidas e ruas, 
estendendo o cenário de trânsito que dificulta a circulação urbana implicando na 
mobilidade. Se esse contexto já se mostra altamente contestador no presente, a tendência 
é o agravamento da situação.

Investimentos na expansão da malha ferroviária e seus benefícios ambientais

Sabe-se que com a chegada das rodovias, a ferrovia passou a perder espaço no 
pensamento urbanista dos técnicos e poderes públicos, as quais decidiram investir 
maior parte do valor para infraestrutura de estradas rodoviárias, o que ocasionou em 
um decréscimo de quilometragem de trechos férreos executados por ano. Contudo, 
enfatizando o sistema rodoviário, o transporte de cargas e passageiros passou a ser 
dependente de inúmeras pessoas, já que os veículos não comportam cargas muito 
elevadas, aumentando assim o número de automóveis circulando nas vias para suprir 
as necessidades, demandando, consequentemente, manutenções em prazos cada vez 
mais curtos nas vias.  

Considerando que os vagões suportam pesos mais elevados e a velocidade dos 
trens podem alcançar valores muito maiores que os carros, caminhões, carretas, 
dentre outros, ainda que haja um custo superior para sua instalação e manutenção, a 
agilidade do translado, diminuição de mão de obra (motorista), preços econômicos do 
frete podem compensar essas desvantagens.

Levando em consideração que os custos para implementação, manutenção e 
operação do sistema rodoviário é menos expressivo que o ferroviário (tal motivo, 
justifica o Brasil investir mais em rodovias), os autores Eller, Junior e Curi, afirmam que:
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“[...] quando se considera os custos sociais, custos explícitos (internos) e os custos 
implícitos (externos), de forma agregada, o modo ferroviário torna-se mais vantajoso. 
Essa diferença se explica provavelmente em razão do papel do transporte rodoviário 
agir como polo de atração de adensamentos populacionais ao longo das rodovias, o 
que aumenta as áreas de desmatamento. Essa característica é menos observada no 
modo ferroviário.”

Percebe-se então, que as avaliações governamentais para a escolha do modal a 
ser adotado no país em virtude do maior valor de investimento público não se baseia 
em analises a longo prazo. 

É imprescindível, que o transporte de pessoas seja planeado, concebido e 
executado como parte de uma infraestrutura de mobilidade ampla, inclusive porque 
o transporte sobre trilhos traz outro benefício, de caráter ambiental. Como exemplo, 
um sistema metro-ferroviário ocupa vinte vezes menos espaço físico do que outras 
opções de mobilidade, além de favorecer a redução de emissão de gases poluentes, 
principalmente se o Brasil considerar a possibilidade de eletrificar sua malha ferroviária 
voltada para o transporte de mercadorias e passageiros.

Para nível de informação um estudo feito pelo Conselho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), demonstra que a execução da malha 
ferroviária eletrificada no Brasil oferece a possibilidade de redução de emissões de 
CO2 na atmosfera, afim de incrementar um sistema de logística mais competitiva e 
eficiente, também trazer como uso podendo, percorrer cabos de fibra ótica, internet e 
a própria energia elétrica, abastecendo regiões que não são atendidas, pois o modal 
irá percorrer em vias que não tem esse serviço.

O modal ferroviário é instrumento fundamental para a sustentabilidade, para 
melhorar a mobilidade das cidades brasileiras (neste caso incluindo metrôs, trens 
regionais e VLT – veículo leve sobre trilhos), e para tornar mais eficiente a logística 
nacional (para a produção, exportação e abastecimento interno).

mÉtoDos

O método utilizado consiste em um estudo/pesquisa no tema mobilidade urbana, 
dando ênfase na sua deficiência atual e destacando a melhoria dessa irregularidade, 
dando como solução o investimento no modal ferroviário e citando como exemplo a 
cidade de São Paulo – SP por ser um polo referência em mobilidade e diversificação 
na utilização nos modais de transporte. Através do estudo qualitativo, foi avaliado seu 
contexto histórico, sua perda e suas vantagens para a sociedade do modal ferroviário. 
Nesse contexto será mostrado por dados coletados por uma pesquisa a informação 
do modal rodoviário x o modal ferroviário, a utilização do modal rodoviário como 
primeira alternativa no Brasil e em outros países, assim causando congestionamento 
nas rodovias, a falta de recursos no modal ferroviário, e o porquê se investir da sua 
expansão, assim, ter a utilização de vários modais em um só contexto, para melhoria 
na qualidade de vida dos cidadãos.
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REsuLtaDos E DIsCussão

O baixo capital público para melhorias de vias, sejam elas férreas ou rodoviárias, 
fez o governo trazer a esta política, a privatização de vias, para solucionar questões 
como investimento para manutenção e preservação viária. 

A privatização das vias férreas trouxe como avanço a implementação do setor 
de concessões. As concessionárias se tornaram responsáveis pelos investimentos na 
manutenção dos mesmos. As toneladas transportadas aumentaram enormemente, 
bem como o nível de segurança, atestado pelo declínio no índice de acidentes, que por 
sinal, dentre tantas vantagens do sistema ferroviário, ele caracteriza-se também por 
ser um meio de transportes seguro. 

Assim o sistema ferroviário brasileiro apresenta seus pontos positivos devido 
aos resultados dos investimentos e benefícios que trouxe através das concessionárias e 
também o baixo custo de frete e de manutenção, inexistência de pedágios, menor índice 
de roubos e acidentes, além de transportar grandes quantidades a longas distâncias. 

Mas nada disso vale se não der a atenção especial aos segmentos infra estruturais 
que são no identificar oportunidades, esquadrinhar o mercado, planejar, projetar, negociar 
com os diversos atores (“stakeholders”), autorizar, licitar, estruturar, implantar, operar, 
comercializar, fiscalizar (obras e operações), regular. No entanto benefícios virão no planejar 
até o executar adequadamente no modal ferroviário.

Assim, as ferrovias já existentes no Brasil, podem ser modernizadas, trechos 
abandonados podem ser reativados, novas ferrovias e metrôs podem e devem ser 
ampliados e implantados para que a mobilidade e a logística brasileira tenham melhores 
desempenhos. E, com isso, contribuam para a sustentabilidade, e suas metas, e para a 
retomada do desenvolvimento nacional.

Conforme a ANTT (2019), as atuais concessões ferroviárias do Brasil são:
● América Latina Logística Malha Norte S.A
● América Latina Logística Malha Oest S.A
● América Latina Logística Malha Paulista S.A
● América Latina Logística Malha Sul
● Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A
● Ferrovia Centro-Atlântica S.A.
● Ferrovia Norte Sul (FNSTN e FNSTC)- VALEC S.A
● Ferrovia Tereza Cristina S.A.
● Ferrovia Transnordestina Logística S.A
● MRS Logística S.A.
● VALE - Estrada de Ferro Carajás
● VALE - Estrada de Ferro Vitória a Minas
● Transnordestina Logistica S.A.
● ALEC S.A. - Ferrovia de Integração Oeste-Leste
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As perspectivas da urbanização mundial, produzido em 2014 pela Organização 
das Nações Unidas, mostra que 2,5 bilhões de pessoas vão viver em cidades em 2050, 
o correspondente a 66% da população mundial. Ou seja, caso não sejam empregadas 
medidas estruturantes para o transporte urbano no presente, a anarquia urbana tende 
a crescer nas próximas três décadas.

Atualmente, a maior parte dos cidadãos no Brasil tem em domicilio um automóvel 
ou uma motocicleta em sua garagem.  Com efeito, a frota brasileira de veículos está 
em aumento, graças à política de prerrogativas para fazer com que o usuário seja mais 
consumista, muito das vezes sem precisar, exemplo disso é o rodizio de carros em São 
Paulo, onde é estabelecido que de acordo com o final da placa, horários e dia da semana 
o usuário pode sair ou não com seus veículos nas ruas, trazendo como “solução” para 
alguns a compra de um novo veículo de placa oposta, assim aumentando a quantidade 
dos mesmos nas rodovias.

ConsIDERaÇÕEs FInaIs

Observa-se uma perda muito grande na extensão territorial da via férrea. 
Acreditamos que um estudo na parte econômica agregada do setor, auxilia para uma 
melhor compreensão da relevância do modal e das necessidades de aplicações para 
solucionar os empecilhos do transporte ferroviário no país.

O progresso dos transportes urbanos, entretanto, trafega por uma via que se 
subdivide em vários caminhos. Afinal, não basta à autoridade pública e à iniciativa 
privada engendrarem um sistema eficiente de forma isolada, pois a maioria das pessoas 
que se deslocam pelas cidades depende de uma combinação de modais para chegar 
aos seus destinos.

Procurando e comparando as opções de modais disponíveis (trens, ônibus, carros 
e outras opções) com oferta de conveniência e previsibilidade ao passageiro, outras 
ferramentas desse tipo avançam ainda mais na prestação de serviço, o que indica 
não apenas os meios de transporte, mas também os horários em que o passageiro 
deve embarcar, a fim de garantir pontualidade e praticidade em seus deslocamentos. 
Os movimentos estratégicos das empresas atuantes nesse segmento reafirmam a 
importância do transporte sobre trilhos para os negócios e para a sociedade, hoje e 
no futuro. 

Portanto, precisa ser inserida não apenas em cada modal, esporadicamente, 
mas de forma extensa, considerando a rede de transportes que engloba trens, metrôs, 
veículos leves sobre trilhos, ônibus, carros entre outros. Ao enxergar com antecedência 
as necessidades da população e ajustar seu foco sobre soluções que atendem a essa 
demanda, a iniciativa privada e o governo contribuem para que o cenário desafiador 
enfrentado hoje, aos poucos, uma lembrança do passado.
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o tREm Passou E tEÓFILo otonI-mg FICou: quanDo as DECIsÕEs 
Do goVERno IntERFEREm no CREsCImEnto uRbano

 
Antônio Marcos Tavares Aguiar

Deizivania Souza Passos
Camila Silva Sotero

REsumo
O presente artigo aborda o panorama de uma cidade à luz de sua urbanização tendo 
como referencial a possível utilização do transporte ferroviário, esquecido pelo governo 
brasileiro desde a década de sessenta. Atualmente, nossa malha ferroviária atende a 
um escoamento da produção agrícola e mineral do país. As cidades que, no passado, 
fizeram uso desse modal, tinham seu desenvolvimento acelerado, com crescimento 
econômico e populacional. Para que a ideia seja fortalecida, faremos um estudo de caso 
da cidade de Teófilo Otoni – MG, cidade que chegou a ser a terceira maior de Minas 
Gerais e hoje está na 18ª colocação em números de habitantes.
Palavras-chave: Urbanização, Transporte ferroviário, desenvolvimento, Teófilo Otoni -MG.

abstRaCt
The present article approaches the panorama of a city in the light of its urbanization 
having as reference the possible use of rail transport, forgotten by the Brazilian 
government since the sixties. Currently, our railway network serves a flow of the 
country’s agricultural and mineral production. The cities that in  the past made use 
of this procedure, had their development accelerated, growing both economically and 
in population. In order for the idea to be strengthened, we will make a case study of 
the city of Teofilo Otoni - MG, became the third largest city in Minas Gerais, which 
today also is in 18th place in numbers of inhabitants.
Key-Words: Urbanization, Railway transport, Development, Teofilo Otoni – MG.

IntRoDuÇão

O título deste artigo tem o objetivo de despertar a curiosidade do leitor em 
relação ao tema. Na bíblia, encontramos uma citação no livro de Oseias no capítulo 4 
e versículo 6, que diz assim: “O Meu povo padece por falta de conhecimento”. A falta 
de conhecimento empobrece o indivíduo e o faz vegetar intelectualmente. A falta de 
conhecimento quanto ao que pode ou não trazer progresso para uma comunidade é 
o que faz os políticos decidirem o que querem sem ser penalizados. Isto não é assunto 
novo, começou lá atrás, na época da ditadura, quando decidiram investir mais em 
rodovias deixando de lado as ferrovias.
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Talvez seja normal ver cidades desenvolvidas a partir da malha rodoviária. 
Realmente ela traz crescimento. As cidades precisam de mobilidade e uma das formas 
de sustentação é o transporte de mercadorias e de pessoas. Não se pode negar que 
o meio mais conhecido hoje é o rodoviário. O Brasil funciona sobre rodas, já que a 
grande maioria de nossas mercadorias é transportada por caminhões. Não foi sempre 
assim. Houve um período em que o crescimento chegava por trilhos e a economia 
girava em torno das rodas de ferro. Quando as rodas se foram, a esperança também 
se foi.  Cidades começaram a encolher, o crescimento parou e o povo mais uma vez 
foi deixado de lado pelo governo.

A cidade de Teófilo Otoni – MG também teve seu crescimento afetado pela 
desativação dos trens. O progresso veio pelos trilhos, de modo que, quando eles 
se foram, deixaram para traz impactos sociais, econômicos, políticos e ambientais. 
(GIFFONI, 2006)

hIstoRIa

Os detalhes envolvendo quantas pessoas tentaram desbravar a região do Mucuri 
não são o foco deste artigo e sim a cidade de Teófilo Otoni-MG. Por isto, será apresentada 
uma retrospectiva a partir de seu fundador, Teófilo B. Otoni. Caso o leitor queira 
conhecer mais detalhes da história, sugerimos a leitura do livro: “História de Minas 
Gerais – As Minas Setecentistas”, volume 1, de Maria Efigênia Lage de Resende.

A cidade de Teófilo Otoni nasceu Filadélfia. Quando Teófilo B. Ottoni exclamou: 
“Aqui farei a minha Filadélfia!”, o nome lhe veio à lembrança por saber do rápido 
crescimento que a cidade norte-americana alcançava. Era este mesmo crescimento que 
ele esperava para sua cidade.

Em 1847, houve uma crise econômica na região serrana devido ao declínio da 
garimpagem do ouro. Para tentar resolver essa situação, Teófilo e seu irmão iniciaram 
um projeto para Comércio e Navegação do Rio Mucuri. O objetivo era ver um projeto 
para o desenvolvimento da região, buscando alternativas para a crise que se instaurou 
devido ao declínio do ouro. A Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri foi criada 
para atender as ideias e interesses da então elite brasileira (LIMA, 2007). Foi a criação 
dessa companhia que fez Teófilo pensar em um ponto estratégico para a instalação do 
centro de distribuição de sua companhia de comércio. Esse centro de distribuição foi 
estabelecido em um pequeno acampamento a quem ele deu o nome de Filadélfia.

O Projeto de urbanização da cidade começou a ser idealizado quando a primeira 
rua foi aberta. Teófilo solicitou ao engenheiro alemão Roberto Scholobach que projetasse 
uma rua. Não demorou muito para que ela fosse aberta. A rua recebeu o nome de Rua 
Direita, com aproximadamente 2415 metros, traçada de Norte a Sul. Ali foi construído 
o armazém que seria o depósito do centro de distribuição da companhia.  A partir 
daquela data, a cidade começou a evoluir, e seus primeiros habitantes foram indígenas 
e imigrantes alemães convidados por Teófilo para povoar a então Filadélfia. Assim, 
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Teófilo conseguiu estabelecer núcleos coloniais formados por imigrantes europeus. 
A cidade começava seu crescimento. Em 1857, ela já alcançava uma população de 600 
habitantes, com casas residenciais simples e rudimentares, mas que traziam esperança 
de crescimento. No mesmo ano, foi aberta a estrada para Santa Clara, sendo esta a 
primeira estrada de ligação entre municípios do interior de Minas Gerais, trazendo 
crescimento para as duas cidades, fator importante na Urbanização de qualquer 
centro comercial. No início, não foi fácil, algumas pessoas desistiram de seus sonhos 
e abandonaram a cidade devido a ataques indígenas e até mesmo a um surto de 
malária. O medo tomou conta dos habitantes, de modo que apenas 50% dos moradores 
permaneceram firmes. (PREFEITURA, TEOFILO OTONI;, 2018). Porém, os anos 
seguintes foram palco de uma retomada de crescimento. Em 1878, a cidade teve seu 
nome alterado para Teófilo Otoni, o que estava amparado na lei de número 2486, de 9 
de novembro, em homenagem ao seu fundador.

A cidade de Teófilo Otoni tinha como economia principal a agricultura e a 
pecuária, sendo a produção de café sua principal fonte econômica. A produção precisava 
de um meio mais rápido para realizar a distribuição, foi quando a esperança através 
das rodas de ferro começava a apontar e a história da cidade a mudar.

as RoDas Do DEsEnVoLVImEnto

Poucos meios de transporte ficaram marcados na memória popular como o 
trem. Poderíamos falar que o trem é universal, democrático, símbolo de romantismo 
e aventura.  As rodas de ferro já estavam correndo sobre trilhos na Inglaterra no inicio 
do século passado. Aqui no Brasil, o Barão de Mauá (Irineu Evangelista de Sousa) foi 
o empresário responsável por construir a primeira estrada de ferro, com o sonho de 
chegar a Minas Gerais. Quando idealizou a linha férrea, as cargas eram transportadas 
em mulas, e a produção de café seguia a todo vapor no Rio de Janeiro e em Minas. O 
transporte era lento, de modo que para que essas cargas chegassem ao litoral, eram 
necessários meses. Esse processo atrasava a entrega da produção e ainda desperdiçava 
os grãos de café. Como não tinha recursos e não teve ajuda do império, Mauá resolveu, 
por conta própria, pedir ajuda à Inglaterra. Com essa ajuda, ele começou a construir 
a Ferrovia Barão de Mauá. 

No ano de 1958, D.Pedro II, então imperador do Brasil, criava a primeira ferrovia 
do Governo, a E.F Pedro II que mais tarde se transformaria na famosa Central do Brasil. 
O interessante é que o objetivo era o mesmo da E. F. Barão de Mauá; ou seja, chegar a 
Minas. Apesar de iniciar depois da E. F. Barão de Mauá, a E.F.Pedro II alcançou primeiro 
seu objetivo, em 27 de julho de 1869. (PIMENTA, ELEUTÉRIO e CARAMURU, 2006).

EstRaDa DE FERRo bahIa-mInas

Não há como falar do crescimento de Teófilo Otoni, sem lembrar da estrada 
de Ferro Bahia-Minas (EFBM). O Estado de Minas estava sendo ligado pelos trilhos, 
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mas a região nordeste de Minas, que abrange o Mucuri e Jequitinhonha, receberia a 
esperança de alcançar o litoral da Bahia pelos trilhos.

Quando se estuda a EFBM (Estrada de Ferro Bahia Minas), observa-se como os 
territórios abrangidos por essa ferrovia tiveram suas rotinas alteradas. Começando por 
Ponta de Areia, no litoral Baiano, até Arassuai, ponto final no vale do Jequitinhonha, a 
esperança chegava a comunidades que pareciam estagnadas.

Foi em 1881 que os primeiros dormentes foram colocados. Nascia no litoral baiano 
a ferrovia que levaria o milagre econômico para várias regiões e que aproximaria o 
litoral do nordeste mineiro.

Quando o trem chegou, parecia que, em relação ao meio de transporte existente, 
os trilhos estavam muito à frente devido à velocidade que desenvolviam, levando 
mercadorias a um ritmo acelerado para a época. O transporte ferroviário era a forma 
mais rápida de se chegar ao mar, em cuja margem havia um porto que ligava o nordeste 
mineiro ao sudeste do Brasil. Os trilhos trouxeram o desenvolvimento que promovia 
empregos, alegria e progresso.  

o tREm Passou

Os trilhos alcançaram a cidade de Teófilo Otoni no ano de 1898. O percurso de 
Ponta de Areia até Teófilo era de 578 km. Nessa época, a cidade precisava retomar o 
crescimento. A economia estava estagnada. Parecia que a mobilidade urbana estava 
parada e o futuro era incerto.

A inauguração da estação de trem de Teófilo foi um marco na sociedade, 
um acontecimento único, uma festa para a população. Trazia emprego, alegria, 
modernidade. O discurso para a chegada do trem fazia propaganda com base nos 
benefícios e riquezas idealizados por empreendedores que visavam os lucros pelo 
transporte de cargas até o litoral bem como embarcar as mercadorias em navios, a 
fim de levar toda a produção para outros cantos do país e do mundo. (NOVAIS, 2010)

A cidade retomou o crescimento com a chegada da ferrovia. Segundo Novais 
(2010), o dinheiro começou a circular na cidade, o comércio vendia cada vez mais e o 
escoamento rápido da produção agrícola pelos trilhos fazia com que os agricultores 
plantassem mais e gerassem mais empregos.

Em uma reportagem publicada no Jornal Estado de Minas, o autor fala sobre 
o avanço econômico de Teófilo Otoni, reconhecendo os benefícios gerados por esse 
modal de transporte:

O avanço econômico é mostrado em números. De 1935 a 1944, por exemplo, o volume 
nos vagões de carga passou de 76.874 toneladas para 174.161 toneladas (aumento de 
126%). O total de passageiros subiu em escala maior num período menor, de 51,3 mil 
pessoas em 1935 para 373 mil homens e mulheres em 1940 (acréscimo de 627%). (Jornal 
Estado de Minas, 2019)
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Teófilo Otoni chegou a ser a terceira maior cidade em população do Estado de 
Minas na década de 60, ficando atrás apenas de Belo Horizonte e Juiz de Fora. Segundo 
dados do IBGE (2010), a cidade tinha 130 mil moradores em 1960.

A corrupção, ganância e má gestão política começaram a minar o que, até então, 
funcionava. Uma crise econômica começou a aparecer, os investimentos na linha férrea 
diminuíram e, além da crise e problemas econômicos, a EFBA havia se tornado um 
cabide político (NOVAIS, 2010). 

A manutenção dos trilhos e dos trens começou a ficar em segundo plano, e as 
locomotivas começaram a ficar de lado quando alguma manutenção era necessária. 
No ano de 1948 começava a ser construída a BR 116 e os investimentos começavam a 
ser canalizados para a construção de estradas. Teófilo Otoni agora era cortada pela 
BR, trazendo grande impacto para a Cidade. Os primeiros automóveis começaram a 
circular na cidade.

Com a chegada do Governo militar ao poder, o investimento foi totalmente 
revertido para as estradas, com a alegação de que as ferrovias davam prejuízos aos 
cofres públicos e as ferrovias trariam modernidade.

Em 1966 foi extinta a EFBA. Quando a ordem foi dada, as locomotivas eram 
estacionadas na estação onde estavam. As pessoas desavisadas ficaram esperando por 
horas o trem que não mais passaria, milhares de mineiros e baianos que tinham nesse 
modal seu meio de sustento e transporte ficaram órfãos do trem.

Por 85 anos a ferrovia levou e trouxe alegrias, a prosperidade inundou as regiões 
que eram atendidas pelos trilhos. Cidades foram criadas e fortalecidas economicamente, 
o litoral estava ligado ao nordeste mineiro.

Em Teófilo os trilhos duraram 68 anos, o crescimento parecia não parar. A cidade 
cresceu, o comercio vendia muito e novos habitantes chegavam. Quando o trem parou 
e os trilhos começaram a ser arrancados, era como se a esperança também fosse 
arrancada do povo. 

ConCLusão

Ainda hoje o saudosismo da áurea era dos trilhos nas regiões aqui comentadas 
é revivido por versos de música e na memória de quem já utilizou o trem como meio 
de transporte e também por quem ganhava a vida trabalhando nas ferrovias. 

Vemos o Exemplo de Teófilo, cuja população, segundo dados do IBGE (2010), era 
de 133 mil moradores no ano de 1970. No censo seguinte, em 1980, 14 anos depois da 
desativação da EFBA, a população baixou para 128 mil moradores. Hoje, 53 anos após a 
desativação, temos uma população estimada em 140 mil habitantes. Com a desativação 
da ferrovia, houve uma desaceleração no crescimento, o que demonstra a importância 
desse modal para uma sociedade. A influência das locomotivas no mercado interno 
de transporte de cargas e passageiros deixou marcas irreparáveis na memória do 
teófilo-otonense.  
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Quando se olha para o desenvolvimento de outros países, percebe-se que, com 
uma política eficaz e distributiva, é possível fazer investimento em diferentes tipos 
de modais de transporte. No Brasil, é notório ver que a política anda na contramão do 
cidadão. Fazem de tudo para prejudicar o que está dando certo. O sistema ferroviário 
pode não dar lucros com o transporte de passageiros, mas como escoamento da 
produção (agricultura, minério, madeira, bens de consumo), sim. O sistema ferroviário 
é mais econômico que o sistema rodoviário. A título de exemplo, uma viagem de trem 
pode substituir mais de 30 caminhões. Nos EUA, para que o sistema continuasse sua 
rotina de crescimento, o governo desregulamentou o sistema ferroviário. Os preços 
deixaram de ser regulamentados pelo governo, sendo definidos de acordo com a 
demanda do mercado, o que barateou o valor do frete e o crescimento foi retomado. 
Hoje os EUA é o pais que possui a maior malha ferroviária do mundo. 

Talvez, esse modelo não se aplique ao Brasil, mas se nossos governantes tivessem 
o mínimo de senso público e não atrapalhassem o desenvolvimento do país, certamente 
os custos de mercadorias para o consumidor seriam mais baixos.

A saudade dos trilhos em prosa e verso foi escrita por  Fernado Brant (1946 – 2015) 
intitulada “Ponta de Areia”, que soa como saudades de uma época que foi “roubada” 
da população:

“Ponta de Areia, ponto final/ Da Bahia-Minas, estrada natural/ Que ligava Minas ao 
porto, ao mar/ Caminho de ferro mandaram arrancar/ Velho maquinista com seu boné/ 
Lembra do povo alegre que vinha cortejar/ Maria-fumaça não canta mais/ Para moças 
flores janelas e quintais/ Na praça vazia, um grito, um ai/ Casas esquecidas, viúvas nos 
portais”. (Fenando Brand/Milton Gonçalves, 1971).
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REsumo
É comum na região de Vitória da Conquista, em construção de edificações, obter um 
solo propício para a utilização de fundações profundas escavadas, como por exemplo o 
Tubulão a Céu Aberto. Devido a problemática deste método, foi observado a necessidade 
de novos estudos e avanços de engenharia e tecnologia para se obter mais opções na 
escolha do tipo de fundação em solos relativamente firmes e com lençol freático baixo. 
Este artigo procura viabilizar outra solução alternativa de fundação para estes tipos de 
solos, evitando a abertura de base, utilizando o métodos executivo da Estaca Escavada 
com Ponta Apiloada, com menor risco profissional em sua execução e comportando as 
cargas do projeto estrutural sem perder a eficiência desejada.
Palavras-chaves: Fundações; Tubulão à Céu Aberto; Estacas Escavadas com Ponta 
Apiloada.

abstRaCt
It is common in the region of Vitória da Conquista, in construction of buildings, to 
obtain a soil suitable for the use of excavated deep foundations, as for example the 
pipe in open sky. Due to the problematic of this method, it was observed the need for 
new studies and advances in engineering and technology to obtain more options in 
choosing the type of foundation in relatively firm ground with low water table. This 
article tries to make possible another alternative foundation solution for these types of 
soils, avoiding the base opening, using the executive methods of the Staked Dug Stake, 
with less professional risk in its execution and behaving the loads of the structural 
project without losing the efficiency desired.
Key words: Foundations; Open Pipe; Dug Staked with Pointed Tip.

IntRoDuÇão

A escolha da solução de fundação para a edificação é importante para viabilizar 
um empreendimento, construção de edificações e estruturas em geral, tendo este tema 
uma grande importância no desenvolvimento dos estudos de Fundações que ainda é um 
campo com informações muito limitadas e com difícil acesso. Em solos relativamente 
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firmes e com lençol freático baixo é comum utilizar o tubulão como solução de Fundação, 
sendo um processo executivo de fundação profunda de grande porte e consiste na 
escavação manualmente ou mecanizada de um fuste com seção circular, posteriormente o 
alargamento ou não da base do fuste, com formato cônico (circular ou elíptico), de forma 
exclusivamente manual, podem ser vistos como estacas escavadas de grande diâmetro. 
(HACHICH, et al, 1998).

Apesar da facilidade em geral e boa capacidade de carga do tubulão existe uma 
problemática de acidentes graves ocorridos ao longo do tempo, sendo necessário 
intervenções e melhorias nas normas de segurança, para que garanta a integridade do 
colaborador, inviabilizando em alguns casos o uso desta técnica. Com as normas de 
segurança cada vez mais rigorosas, devido a inúmeros acidentes graves ocorridos na 
história da Construção Civil, viu-se a necessidade de novas soluções de Engenharia e 
Tecnologias para evitar possíveis acidentes.

O trabalho nos tubulões é considerado uma ocupação de alto risco, principalmente 
se houver necessidade da utilização de ar comprimido, os trabalhadores saem de uma 
atmosfera normal e entram em um local de alta pressão, o que pode acarretar inúmeros 
danos à saúde se não houver um treinamento adequado. Segundo o Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE, este processo possui alto índice de acidentes apresentando 
grau de risco igual a quatro. (ALVES, et al, 2013). O uso de Estaca Escavada vem crescendo 
ao longo dos anos, devido sua funcionalidade, velocidade de execução, variabilidade de 
diâmetros e diversidade de execução, podendo atingir cargas admissíveis mais próximas 
da carga real de projeto, além de ter uma segurança maior em relação ao Tubulão à 
céu aberto evitando o alargamento da base manualmente, podendo alcançar grandes 
profundidades. Os diâmetros podem ser ajustados a cada caso individualmente, 
utiliza-se cada diâmetro de acordo com a carga admissível necessitada para cada pilar, 
gerando um possível custo benefício, necessitando apenas da disponibilidade de um 
equipamento na região.

Estes estudos tem suma importância, para que métodos que colocam a vida em 
risco sejam inovados e substituídos sem perder a eficiência desejada, solucionando 
problemáticas como a do tubulão.

obJEtIVos

geral

Comparar dois métodos executivos de fundação profunda para um determinado 
tipo solo, através do levantamento de dados dos relatórios de ensaios SPT de sondagem 
e o dimensionamento de carga admissível.

Específicos

Analisar os dados dos relatórios de cargas para saber se as cargas solicitadas no 
projeto estrutural são atendidas sem perder a eficiência desejada;
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Realizar testes com diferentes diâmetros e profundidades de estacas até alcançar 
uma carga admissível adequada às cargas do projeto estrutural através da média 
aritmética entre os resultados dos 5 métodos utilizados para cálculo;

Testar a hipótese do apiloamento da ponta da estaca para possibilidade de avançar 
a carga admissível dos métodos empíricos.

Fundações

Fundação é o elemento estrutural responsável por suportar o peso da construção, 
tendo a função de absorver as tensões causadas pelos esforços físicos solicitantes e 
transmitir as cargas das estruturas ao terreno onde se apoia, ou seja, é o elemento 
estrutural que transfere ao terreno as cargas que são aplicadas à estrutura.

A norma Técnica Brasileira - NBR 6122 – Projeto e execução de fundações 
(2010), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), determina que, as 
fundações profundas possuem bases a uma profundidade superior a duas vezes sua 
menor dimensão e a pelo menos 3 m de profundidade. A norma NBR 6122 trata dos 
critérios gerais que regem o projeto e a execução de fundações de todas as estruturas 
convencionais da engenharia civil.

sondagem

O método SPT (Standard Penetration Test) indicará qual o tipo de solo a cada metro 
perfurado, a resistência N do solo a cada metro e, se houver necessidade, onde se encontra 
o nível d’agua no solo perfurado. As sondagens à percussão não conseguem ultrapassar 
grandes matacões, blocos de rochas ou camadas de rochas, sendo determinado pela NBR 
6484 (2001) os critérios de parada da mesma.

O método de execução é bem simples e com valores em conta, por isso se tornou 
um método bastante utilizado, que consiste na cravação de um amostrador padrão no 
solo em questão, através de um peso de 65 kg caindo em queda livre a uma altura de 
75 cm. Este procedimento visa determinar a soma do número de golpes (N) necessários 
para a penetração dos últimos 30 cm dos 45 cm de penetração do amostrador, sendo 
colhida a amostra do solo daquela margem de perfuração, realizado a cada metro. No 
Brasil esse ensaio esta normatizado pela NBR 6484 (2001).

Fundações Profundas: tubulão a céu aberto

O Tubulão é um elemento da fundação que transmite a carga ao solo resistente 
por compressão, é uma fundação profunda de fuste com forma cilíndrica que pode ser 
escavada com processo manual ou mecanizada, geralmente dotado de base alargada 
em forma de tronco de cone que recebe cargas muito elevadas, neste caso há descida 
dos operários para alargamento da base ou limpeza. (MEDEIROS, 2013).
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No processo executivo do Tubulão, existe uma problemática referente à descida de 
operários em espaço confinado, onde a gestão de segurança e saúde deve ser planejada, 
programada, implementada e avaliada, incluindo medidas técnicas de prevenção, 
medidas administrativas e medidas pessoais para capacitação do trabalho em espaços 
confinados (treinamentos).

Segundo a NR 7, estabelece que todo trabalhador designado para trabalhos em 
espaços confinados deve ser submetido a exames médicos específicos para a função 
que irá desempenhar, incluindo os fatores de riscos psicossociais com a emissão do 
respectivo Atestado de Saúde Ocupacional – ASO e Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional – PCMSO. (NR 33, 2012).

Conforme a NR 33, o espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado 
para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja 
ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir 
a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.

O uso deste método possui algumas problemáticas na forma de execução e 
de liberação do campo de serviço de modo seguro, que evite ao máximo afetar a 
integridade física do seu colaborador, por exemplo, segundo a NR 18, é proibido o 
trabalho simultâneo em bases alargadas em tubulões adjacentes, sejam estes trabalhos 
de escavação e/ou de concretagem, sendo necessário a manutenção e mudança de 
posicionamento do equipamento de segurança, bem como cobertura translucida tipo 
tenda, iluminação, sarilho com sistema de segurança de travamento e sistema de 
ventilação normatizados.

Fundações Profundas: Estacas escavadas

As Estacas são elementos de fundação, executadas em sua maioria pelo processo 
mecanizado, sem a necessidade da descida de um operário ou técnico em seu processo 
de execução. Existem diversos tipos de utilização da estaca, as mais utilizadas são as 
Pré-Moldadas, Escavadas, Hélice Contínua, Raiz, Strauss e Franki, existindo assim, uma 
grande variabilidade de estacas para fundações. Uma nova modalidade de execução 
ou tipo de estaca é inserida no mercado com grande frequência, devido as inovações 
e avanços da engenharia, surgindo opções e soluções a todo momento.

As estacas escavadas são executadas in loco, ou seja, executadas em campo 
através de escavação mecânica, com uso ou não de lama bentonítica, de revestimento 
total, parcial ou sem revestimento, com remoção do material e posterior concretagem. 
(SOLO.NET, 2015). Este método de execução é muito utilizado devido a sua grande 
variabilidade de diâmetros que são determinados pelos projetos executivos e estruturais, 
adequando-se uma variabilidade de casos. É necessário o conhecimento para a escolha 
do tipo de estaca a ser utilizada para cada situação, saber os esforços e cargas aplicados 
à fundação, as características do subsolo, e em particular, as características do local 
da obra a ser executada e de construções vizinhas para se evitar possíveis danos, 
construindo um projeto mais adequado a cada situação.
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Estacas escavadas são executadas por meio da concretagem de uma perfuração 
mecanizada no terreno, onde o equipamento pode vir acoplado sobre um caminhão em 
um chassi metálico, onde gera uma fácil mobilidade. Moldadas in loco, é recomendado 
pela NBR 6122 (2010) que seja concretado no mesmo dia da escavação, para evitar alívio 
de tensões no solo.

Para Aoki e Alonso (1988), o ponto fundamental para que a estaca resista é que 
haja garantia da continuidade e resistência adequada dos elementos que constituem as 
estacas. Sendo importante garantir o nivelamento do equipamento, para que a estaca 
fique perfeitamente na vertical (HACHICH, et al, 1998).

Um bloco de coroamento, deve ser utilizado, para união dos elementos de fundação 
entre si e a interação do carregamento do pilar com as estacas, podendo ter formato 
geométrico variado, a depender da quantidade de estacas inseridaS no mesmo bloco.

Como o solo é retirado do local da escavação, é necessário o auxílio de alguns 
ajudantes, a depender do volume de solo, com ferramentas (pá e inchada), para a 
execução da limpeza do terreno, que deve ser contínua.

Fundações Profundas: Estaca escavada com ponta apiloada

Consiste em uma alternativa de melhoramento da Estaca Escavada comum, onde 
ocorre compactação da ponta da estaca por meio de um Bate-Estaca, podendo haver um 
melhoramento na resistência de ponta.

Após ser realizada a Escavação de forma Mecanizada, utiliza-se um bate estaca 
com um pilão de massa aproximada de 600 kg, realizando uma sequência de golpes no 
solo com altura de queda de 1,0 m fazendo assim a compactação de solo solto na ponta 
até encontrar a nega, em seguida, deverá ser inserido concreto de fator água/cimento 
muito baixo, onde possui pouca plasticidade, semelhante ao da estaca Franki, podendo 
ser compactado com o mesmo pilão também buscando a nega, logo em seguida, insere-
se a armação e concretagem, formando o bloco de coroamento.

Segundo a NBR 6122 (2010), no caso específico de estacas escavadas, a carga 
admissível deve ser de no máximo 1,25 vezes a resistência do atrito lateral calculada na 
ruptura, ou seja, no máximo 20% da carga admissível pode ser suportada pela ponta 
da estaca. Quando superior a esse valor o processo executivo de limpeza da ponta deve 
ser especificado pelo projetista e ratificado pelo executor. O apiloamento serve para 
substituir a limpeza sugerida pela norma, causando a compactação mantendo a ponta 
com aspecto limpo, homogêneo e compacto, além de inserir concreto compactado, 
servindo de concreto magro. Sendo possível fazer um avanço da carga admissível que 
pode ser suportada pela ponta. (DA SILVA, et al, 2014)

método de Cálculo: aoki - Velloso

Através deste método de estimativa de capacidade de carga, é possível analisar os 
diferentes tipos de estacas e seus respectivos métodos de execução em variados tipos 
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de solos e comparar resultados. A capacidade de carga é resultante do relacionamento 
da resistência de ponta e o seu atrito lateral.

A tensão limite de ruptura de ponta (qp) e a de atrito lateral (qs) são avaliadas 
em função da tensão de ponta do ensaio de sondagem CPT (qc), sendo que para se 
diferenciar o comportamento entre estaca e o cone foram definidos coeficiente F1 e F2. 
Existe a possibilidade de analise a partir dos relatórios de ensaio SPT, onde a expressão 
de cálculo se adequa para utilização das informações obtidas.

Para a utilização dos ensaios de SPT, utiliza-se as seguintes relações:

𝑞𝑐   = 𝑘 𝑁                                                                                                                                        (01)
ƮƮ𝑐   =  𝛼 𝑞𝑐   =  𝛼 𝑘 𝑁                                                                                                               (02)

Obtendo-se a seguinte equação:

𝑄𝑢𝑙𝑡  =  𝐴 𝑞𝑝, 𝑢𝑙𝑡  +  𝑈 ∑Ʈ𝑙, 𝑢𝑙𝑡 ∆𝑙  =  𝐴 (𝑘    𝑁) +  𝑈 ∑ ( 𝛼 𝑘 𝑁) ∆𝑙                                     (03)
                                                                    𝐹1          𝐹2

Os valores de k e α utilizados por Aoki e Velloso são apresentados na Tabela 1, 
sendo que valores de F1 e F2 apresentados na Tabela 2, com resultados obtidos através 
de análise mais de 100 tipos de resultados de corpos de prova. Como não existia a 
possibilidade de separação entre a capacidade de carga do fuste e capacidade de carga 
da ponta, adotou-se F2 = 2F1.

                                           tabela 1 – Coeficientes k e α. 
                              tipo de solo k (kgf/cm²) α (%)

Areia 10 1,4
Areia siltosa 8 2

Areia siltoargilosa 7 2,4
Areia argilossiltosa 5 2,8

Areia argilosa 6 3
Silte arenoso 5,5 2,2

Silte arenoargiloso 4,5 2,8
Silte 4 3

Silte argiloarenoso 2,5 3
Silte argiloso 2,3 3,4

Argila arenosa 3,5 2,4
Argila arenossiltosa 3 2,8
Argila siltoarenosa 3,3 3

Argila siltosa 2,2 4
Argila 2 6

Fonte: Adaptado de Aoki e Velloso, 1975.
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tabela 2 – Valores de F1 e F2.

método de Cálculo: Décourt – quaresma

Este método visa o dimensionamento da capacidade de carga e a resistência de 
ponta separadamente, tomando-se como valor de N a média entre o valor de capacidade 
de ponta da estaca e seus imediatos valores, anterior e posterior, conforme a equação 
a seguir (04).

𝑄𝑝, 𝑢𝑙𝑡   = 𝐶 𝑁                     (04)

Os valores de C são dados através da Tabela 3.

tabela 3 – Valores de C. Tipo de solo 
argilas C (tf/m²) 12

Silte argilosos (alteração de rocha) 
Silte arenosos (alteração de rocha)

Areias

20
25
40

Fonte: Adaptado de Décourt e Quaresma, 1978.

Já para resistência lateral consideram-se os valores de N ao longo do fuste, sem 
levar em consideração os utilizados na resistência de ponta, tira-se uma média e se 
chega a um valor de atrito lateral sem levar em consideração o tipo de solo, como 
observado na Tabela 4.

tabela 4 – Valores de atrito médio.

Fonte: Adaptado de Décourt e Quaresma, 1978.

Tipo de estaca F1 F2

Franki 2,5 5
Metálica 1,75 3,5

Pré-moldada de concreto 1,75 3,5
Escavada 3 6

Fonte: Adaptado de Aoki e Velloso, 1975.

n (médio ao longo do fuste) atrito lateral (tf/m²)

≤ 3
6
9
12

> 15

2
3
4
5
6
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a(tf/m²) b a'(tf/m²) b'
Areias sedimentares 12 1 0,50 1
Argilas sedimentares 20 1 0,63 1
Solos residuais de gn 25 1 0,85 1
Solos residuais de gn                40            1                          0,80              1 

                                                 47 0,96  1,21 0,74

Ponta                                              Atritotipo de solo

método de Cálculo: Velloso

A capacidade de carga de uma estaca, com comprimento L, diâmetro de fuste B 
e diâmetro de base Bb pode ser estimada a partir das equações abaixo (05 e 06).

𝑄𝑙, 𝑢𝑙𝑡   =  𝑈 𝛼 𝜆 ∑Ʈ𝑙, 𝑢𝑙𝑡 ∆𝑙𝑖                                                                                               (05)
𝑄𝑝, 𝑢𝑙𝑡   =  𝐴𝑏 𝛼 𝛽 𝑞𝑝, 𝑢𝑙𝑡                                                                                           (06)

Para estacas escavadas tem-se, U = Perímetro da seção transversal do fuste, Ab 
= área da base, α = 0,5, λ = 1 (estacas comprimidas) ou 0,7 (estacas tradicionais), β = 
1,016 – 0,016 (Bb / b) e b = diâmetro da ponta do cone.

Dispondo dos resultados de SPT, adota-se:

Ʈ𝑙, 𝑢𝑙𝑡   = 𝑎 ′𝑁𝑏′                                                                                                                    (07)
Ʈ𝑙, 𝑢𝑙𝑡   = 𝑎  𝑁𝑏                                                                                                           (08)

Os valores de a, b, a’ e b’, estão determinados na Tabela 5.

                               tabela 5 – Valores aproximados de a, b, a’ e b’.

                         

 

Fonte: Adaptado de Velloso, 1979.

método de Cálculo: alonso

Segundo Alonso (1983), os valores de N são determinados metro por metro pelo 
SPT e o valor de Ql,ult é a parcela de resistência lateral da estaca, tem-se a seguinte 
equação:

∑ 𝑁  =  ( 𝜀 𝑄𝑙,𝑢𝑙𝑡 )                                                                                                   (09)
                     𝑈

𝑄𝑙, 𝑢𝑙𝑡  =  ( 𝑈 ∑ 𝑁)                                                                                                             (10)
                     𝜀
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O valor mais provável para ε é igual a 3, pelo somatório ao longo do fuste lateral.

método de Cálculo: teixeira

Teixeira (1996), apresentou um método para determinar o cálculo da capacidade 
de carga de estacas pelos parâmetros α e β

𝑄𝑙, 𝑢𝑙𝑡   =  𝛼 𝑁𝑏 𝐴𝑏  +  𝑈 𝛽 𝑁𝐿 𝐿                                                                                                 (11)

Onde:
Nb = valor médio obtido no intervalo de 4 diâmetros acima da ponta da estaca 

a 1 diâmetro abaixo:
NL = valor médio ao longo do fuste da estaca; Ab = área da ponta ou base;
L = comprimento da estaca.
Os valores dos parâmetros α e β estão indicados na Tabela 6.

tabela 6 – Valores de α e β.

Fonte: Adaptado de Teixeira, 1996.

Para as estacas do tipo I, II e IV, recomenda-se utilizar 2 como coeficiente de 
segurança, descrito em norma, para as do tipo III, coeficiente de 1,5 para o atrito lateral 
e 4 para ponta.

mÉtoDos

O método utilizado consiste em um estudo para aprimoramento de um projeto, 
onde se tem como base a utilização da melhor solução dentro das variedades de 
fundações que a Engenharia disponibiliza para escolha da mesma.

A análise e o levantamento de dados foram os instrumentos utilizados para 
o fornecimento de detalhes específicos básicos para realização do comparativo de 
dimensionamento, comportamento das soluções e os seus resultados.

Valores de α (tf/m²)
em função do tipo de
solo (4 < N < 40)

Solo Pré-moldadas    
tipo Franki escavadas Estaca -Raiz

I II III IV
Argila Siltosa 11 10 10 10
Silte Argiloso 16 12 11 11
Argila arenosa 21 16 13 14
Silte arenoso 26 21 16 16
Areia argilosa 30 24 20 19
Areia siltosa 36 30 24 22
Areia 40 34 27 26
Areia com pedregulho 44 38 31 29

Valores de β (tf/m²) em função do tipo de estaca                    0,5 0,4 0,6 0,4
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Depois da coleta de dados, resultados tabelados, análise criteriosa e categorização 
de fatos da temática levantada através de métodos já existentes, o estudo teve um 
direcionamento concluído.

REsuLtaDos E DIsCussão

sondagem

A sondagem foi executada pelo método SPT, sendo que os furos estudados 
possuem variabilidade de 9,30 m à 12,45 m, seguindo o critério de paradas estabelecido 
pela NBR 6484. Em todos os relatórios, o solo do terreno foi classificado em Silte 
Arenoso com pequenas alterações para Silte Areno - Argiloso e não foi encontrado o 
nível d’água, como pode ser verificado nos relatórios em amostragem.

Figura 1 – Sondagem SPT (SP03).

Figura 2 – Sondagem SPT (SP05).
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Figura 3 – Sondagem SPT (SP08).

soluções

I - tubulão a Céu aberto:
O residencial possui projeto de fundações anteriormente definido em Tubulão, 

tendo a possibilidade da necessidade de revestimento no fuste devido à baixa resistência 
do solo em alguns pontos do terreno, assim, pode surgir dificuldades quanto a 
segurança ao colaborador de logística e custo da fundação escolhida. A problemática 
do revestimento gera incerteza na execução, pois não seriam todos os elementos que 
seriam revestidos, a escolha seria mediante o tato e verificação da condição do solo 
durante a execução da escavação, podendo ter vários elementos com a necessidade da 
inserção do revestimento.

O corte do terreno, foi de 2,0 m, os dois primeiros metros da sondagem foram 
eliminados para o cálculo da fundação, tendo assim a profundidade entre 5,5 m e 6,0 
m, gerando um volume total médio de 348,91 m³ de escavação e posteriormente de 
concreto somando bases alargada e fustes de todos os 69 tubulões. Para a execução 
seria necessário a utilização de 6.292 Kg de Aço CA-50.

O projeto em tubulão tem variabilidade de diâmetros de fuste de 0,70 m à 1,70 m, 
percebendo que existiriam fustes grandes, o que dificultaria a execução da escavação 
pelo operário de forma manual, além das bases que chegavam à 4,0 m de diâmetro, com 
isso, haveria uma limitação de execução para abertura de bases simultaneamente, pois 
as escavações muito próximas não devem ser executadas por motivos de segurança 
(NR 18, 2015).

II - Estaca Escavada Com Ponta apiloada:
Com uma consultoria e auxílio de um especialista, verificou-se a possibilidade de 

alteração de projeto de fundações visando evitar todos os problemas citados e atendendo 
as cargas solicitantes por uma solução viável, utilizando uma técnica de melhoramento 
da estaca escavada comprovada por anteriores provas de carga.



87Faculdade Santo Agostinho - Vitória da Conquista-BA

A solução apresentada e adotada foi a substituição do tubulão a céu aberto por 
estaca escavada com ponta apiloada, que consiste na utilização de estacas com menor 
diâmetro, utilizando a quantidade de estacas necessárias para suprir a carga total de 
cada pilar, a depender da capacidade de carga que cada estaca possui.

É uma alternativa de melhoramento da Estaca Escavada comum, onde ocorre 
compactação da ponta da estaca por meio de um Bate-Estaca, podendo haver um 
melhoramento na resistência de ponta.

O apiloamento do fuste consiste na melhoria da resistência de ponta da estaca, 
podendo aumentar em média 0,5 m de profundidade da perfuração devido a 
compactação do solo. Este processo é feito com um bate-estaca queda livre específico 
sob caminhão, o que facilita mobilidade do equipamento e velocidade de execução em 
comparação com bate-estacas comuns no mercado.

Utiliza-se um pilão, em média de 600 Kg com altura de queda de 1,0 m gerando 
uma energia aplicada de aproximadamente 6 KN por golpe, sendo necessário 50 golpes 
no solo, além de aplicar um concreto idêntico ao concreto da estaca Franki utilizando 
no traço: 1 saco de cimento para 90 dm³ de areia, 140 dm³ de brita e fator a/c 0,25; e em 
seguida também apiloando o concreto com mais 50 golpes fazendo assim a compactação 
também do concreto.

O projeto final totalizou 131 estacas, sendo 7 com 6 m de comprimento e 0,4 
m de diâmetro, 30 com 7 m de comprimento e 0,4 m de diâmetro, 78 com 9 m de 
comprimento com 0,4 m de diâmetro e 16 com 9 m de comprimento com 0,5 m de 
diâmetro. Com projeto definido, determinou-se um volume de concreto total de 147,45 
m³ sendo necessário a utilização de 2.445 Kg de Aço CA-50.

Cálculo de Carga admissível

Para cálculo de carga admissível, foram utilizados 5 métodos diferentes, entre 
eles os de Aoki - Velloso e de Decourt - Quaresma, tendo como resultado final a média 
aritmética dos 5 métodos de cálculo, como podemos observar no exemplo demonstrado 
nas Tabelas de cálculo a seguir. É importante identificar e correlacionar a locação de cada 
furo de sondagem com seus resultados de ensaio e cálculos de carga admissível, para 
identificar onde provavelmente haverá alguma diferença que pode ser problemática.

Nas tabelas 7, 8 e 9, podemos observar os resultados de cálculos demonstrados 
(amostragem) realizados para os relatórios de sondagem com 7,0 m para estacas com 
400 mm de diâmetro. No SP03, os valores de NSPT que demonstra claramente que o 
solo do local possui muitas variações, onde obteve atrito lateral inferior a 10 tf. Não 
detectou presença de nível d’água no relatório de sondagem. Verificou-se que a partir 
dos cálculos, as estacas com 7,0 m localizam- se com a ponta apoiada em um SPT de 37 
golpes, tendo carga admissível de 15,7 tf, ou seja, para evitar blocos com mais de uma 
estaca, pilares com carga superior devem utilizar comprimentos superiores.

Já no relatório SP05, existe presença de nível d’água neste relatório de sondagem. 
Verificou-se que a partir de cálculos, que as estacas com 7,0 m localizam-se com a ponta 
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apoiada em um SPT de 37 golpes tendo carga admissível de 35,9 tf com 400 mm, ou 
seja, comparado ao SP04 foi inferior.

O relatório de sondagem SP08, registrou um resultado razoável, porém como foi 
cortado 2 m iniciais, após 3 camadas já se tem um valor de NSPT considerável. Não 
foi encontrado presença de nível d’água no relatório de sondagem. Verificou-se a partir 
de cálculos, que as estacas com 7,0 m localiza-se com a ponta apoiada em um SPT de 
39 golpes e carga admissível de 32,7 tf em estacas de 400 mm. 

tabela 7 – Tabela de cálculo da carga admissível (Teste para estacas com 7,0 m 
de profundidade e 400 mm de diâmetro, calculada através do relatório SP03).

tabela 8 – Tabela de cálculo da carga admissível (Teste para estacas com 7,0 m de 
profundidade e 400 mm de diâmetro, calculada através do relatório SP05).
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tabela 9 – Tabela de cálculo da carga admissível (Teste para estacas com 7,0 m de 
profundidade e 400 mm de diâmetro, calculada através do relatório SP08).

ConsIDERaÇÕEs FInaIs

Após estudos realizados com as duas possíveis soluções, a inicial e a definitiva, 
tem-se os resultados comparativos que comprovam a eficácia da decisão de substituição 
do método. O consumo de concreto e Aço de um tubulão é bem superior ao consumo dos 
mesmos pela estaca, sendo que a capacidade de carga da estaca atenderá ao projeto. O 
tubulão utilizaria um volume de concreto de 201,46 m³ e utilização de 3.847 Kg de Aço 
CA-50 a mais do que o processo da estaca, o que acarretaria em um custo de execução 
bem superior sem levar em consideração o gasto em segurança, sendo que o seu tempo 
de execução em estacas reduziria em até 1/5 do projeto inicial.

Baseando-se nos resultados de carga admissível encontrados e analisados, verificou-
se que a escolha de uma solução em fundação deve ser criteriosa, levando em conta 
aspectos técnicos e econômicos, ou seja, estudos geotécnicos, cargas, tempo, segurança 
e custo.

Diante do exposto, de acordo com o projeto de fundações realizado através de 
métodos empíricos, utilizando os ensaios de sondagem e adequando com as cargas 
calculadas em projeto estrutural foi comprovado a eficiência da substituição de método 
para Estaca Escavada com Ponta Apiloada, solucionando as problemáticas levantadas, 
além de reduzir custos em sua execução e sem perder a sua eficiência desejada, 
comportando assim as cargas do projeto estrutural.
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REsumo: O presente artigo teve como objetivo apresentar uma análise comparativa 
através de edifício localizado na cidade de Guanambi-Bahia onde buscou-se identificar a 
melhor opção para construção de garagem, se no segundo pavimento ou no pavimento 
de subsolo. Para tanto, dedicou-se em analisar o projeto estrutural, considerando 
duas situações diferentes quanto a escolha da localização das garagens comparando-
as quanto às suas vantagens e desvantagens técnicas e financeiras. A proposta teve 
como foco a realização de um estudo de caso onde buscou-se descrever as dimensões 
do projeto, onde considerou-se como base para demonstração dos cálculos estruturais 
um trecho da parede de contenção do subsolo para a opção de garagem subterrânea 
e uma laje tipo para a opção de garagem no segundo pavimento. O processo de 
análise envolveu a geração de imagens demonstrando as possibilidades dentro das 
opções selecionadas para o estudo. Utilizou-se para geração do dimensionamento, o 
software Eberick V10. Também foram feitas tabelas descrevendo os dados e cálculos 
para cada uma. Importante salientar ainda que foram feitas planilhas orçamentárias 
com descrição de todo material e dos serviços a serem utilizados para as duas opções. 
Essas planilhas contemplam de forma detalhada todos os elementos. Os resultados 
demonstraram que a construção da garagem no subsolo é mais viável.
Palavras-chave: Contenção de subsolo. Estruturas. Fundações. 

abstRaCt: The present article had the objective of presenting a comparative analysis 
through a building located in the city of Guanambi-Bahia where it was sought to 
identify the best option for garage construction, whether on the second floor or on the 
underground floor. In order to do so, it focused on analyzing the structural project, 
considering two different situations regarding the choice of garage location comparing 
them for their technical and financial advantages and disadvantages. The purpose 
of the proposal was to carry out a case study in which the dimensions of the project 
were described, where it was considered as a basis for demonstration of the structural 
calculations an expanse of the basement containment wall for the underground garage 
option and a type slab for the garage option on the second floor. The analysis process 
involved the generation of images demonstrating the possibilities within the options 
selected for the study. Eberick V10 software was used for sizing generation. Tables were 



92 Faculdade Santo Agostinho - Vitória da Conquista-BA

also made describing the data and calculations for each. It is also important to point 
out that budget sheets were made with a description of all the material and services 
to be used for the two options. These worksheets cover all the elements in detail. The 
results showed that building the underground garage is more feasible.
Keywords: Underground containment. Structures. Foundations. 

1 IntRoDuÇão

Em termos gerais, uma estrutura refere-se a um sistema de partes conectadas 
usadas para suportar uma carga. Exemplos importantes relacionados à engenharia 
civil incluem edifícios, pontes e torres.

Quando projetada uma estrutura para servir a uma função específica para uso 
público, o engenheiro tem de se preocupar com a segurança, estética e funcionalidade, 
mas ao mesmo tempo tem que levar em consideração as restrições econômicas e 
ambientais. Com frequência isto exige vários estudos independentes com soluções 
diferentes até que um julgamento final seja feito quanto a qual forma estrutural seja 
a mais apropriada (HIBBELER, 2013, p.187).

Trata-se de um procedimento considerado, ao mesmo tempo, criativo e técnico, 
e exige conhecimento fundamental das propriedades dos materiais e das leis da 
mecânica que governam a resposta dos materiais. Assim que o projeto preliminar de 
uma estrutura é proposto, a estrutura deve então ser analisada para assegurar que ela 
dispõe de rigidez e resistência necessárias.

Dentro do âmbito das edificações, pode-se dizer que as estruturas representam 
“um conjunto de elementos – lajes, vigas e pilares – que se inter-relacionam [...] para 
desempenhar uma função: criar um espaço em que pessoas exercerão diversas 
atividades” (REBELLO, 2000, p.21).

A importância de construções que sejam capazes de atender as necessidades da 
população como um todo tem se tornado cada vez mais latente dentro do universo das 
cidades. Prova dessa realidade está nos edifícios que atualmente têm sido projetados 
com garagens subterrâneas a fim de beneficiar a população de forma a aproveitar 
melhor o espaço.

Dentro desse contexto, compreende-se que a construção dessas garagens parte 
de princípios voltados para a realidade dos espaços urbanos se tornarem cada vez 
menores e com carência de áreas livres em sua superfície. Fator que pode ser facilmente 
identificado não somente nas grandes cidades, como também em cidades menores. A 
realidade da crescente modificação que as cidades vêm passando, demonstra facilmente 
que espaços para estacionamento são cada vez mais raros.

Fatores como os acima mencionados deixam claro a busca por soluções que 
viabilizem estacionamentos adequados de forma a beneficiar não somente a população 
como o fluxo de automóveis nas cidades, levando sobretudo, à valorização dos espaços 
urbanos.
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Diante dessas questões, torna-se imperativo compreender a viabilidade desse 
tipo de construção em termos sociais e financeiros na cidade de Guanambi – Bahia e 
região, tendo como foco a busca pelo melhor custo benefício.

Partindo desses pressupostos, o presente trabalho visa responder a seguinte 
inquietação: A construção de garagem em edifício é mais viável no 2º pavimento 
(considerando o pavimento térreo como o primeiro) ou no subsolo?

Para que fosse possível chegar a um resultado significativo, objetivou-se analisar 
o projeto estrutural de um edifício, considerando duas situações diferentes quanto 
a escolha da localização das garagens, se no pavimento subterrâneo ou no segundo 
pavimento, e comparando-as quanto às suas vantagens e desvantagens técnicas e 
financeiras.

Considerando a grande demanda atual para que as obras de edifícios verticais, 
tanto residenciais como comerciais, tenham vagas de garagem/estacionamento que 
atendam confortavelmente a demanda do edifício, construtores da região estão optando 
pela construção de garagens subterrâneas.

Ainda que essa seja uma realidade inegável, não se pode fugir ao fato de que 
nem sempre a estrutura adequada ou melhor será aquela mais fácil de ser erguida. O 
que se deve levar em consideração é o encontro de uma solução capaz de atender os 
pré-requisitos formulados.

Dentro desse contexto, importante destacar as palavras de Rabello (2000, p. 25) 
ao enfatizar que essa solução poderá ter eficácia econômica em termos de consumo 
de materiais, contudo sua execução poderá ser lenta, ou mesmo ela poderá ser bonita 
e onerosa, com dificuldade de ser executada.

Na verdade, o que deverá ser observado são os requisitos de forma hierárquica 
onde a solução venha a atender a demanda considerando os aspectos mais e menos 
importantes.

Ademais, a construção desse tipo de garagem acrescenta à obra uma série de 
etapas de movimento de terra e a construção de contenção, que são trabalhosas e 
caras, visto que deves levar em consideração a utilização de máquinas pesadas e até 
explosivos, a depender do tipo do terreno.

Por todo exposto acima, é que o presente estudo se justifica como elemento de 
extrema importância científica, uma vez que possui em sua conjuntura a demonstração 
de uma análise real e dotada de adventos que nortearam a definição da forma mais 
viável para realização da obra, contemplando sumariamente a melhoria das condições 
de locomoção das cidades.

2 matERIaL E mÉtoDos

Considerando o objetivo proposto para desenvolvimento desse trabalho, optou-se 
pela realização de uma pesquisa através do método indutivo com foco no estudo de 
caso. Dentro dessa conjuntura, Gil (2010, p.10) destaca que “de acordo com o raciocínio 
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indutivo, a generalização não deve ser buscada aprioristicamente, mas constatada a 
partir da observação de casos concretos suficientemente confirmadores dessa realidade”.

Em se tratando do estudo de caso, de acordo com Gil (2010, p.54), consiste no estudo 
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos.  Acredita-se ser o mais apropriado 
para o desenvolvimento do estudo, uma vez que, por se tratar de uma temática que 
envolve aspectos relevantes ao que se refere à melhor opção para construção de 
garagem, mister se faz trazer para o contexto do presente, uma análise comparativa 
como forma de demonstrar a viabilidade e a melhor opção a ser considerada para esse 
tipo de construção.

Assim, realizou-se o estudo de caso em uma construção predial da cidade de 
Guanambi-Bahia, onde buscou-se, através de análises, identificar qual a melhor opção 
para construção da garagem, se no pavimento subterrâneo ou no segundo pavimento 
de um edifício sem pavimento subterrâneo. 

O edifício objeto desse estudo de caso está localizado à Rua Dr. Francisco José 
Fernandes, 90 – Centro – Guanambi/BA. Construídos somente três pavimentos até a 
presente data, o projeto original de edifício foi concebido para suportar seis pavimentos 
cobertos (sendo o primeiro pavimento subsolo), com projeção de área em planta por 
pavimento de 697 m² aproximadamente, totalizando 4.182 m² de área construída e 
coberta em projeto. De posse das informações, foi possível realizar as análises e, por 
fim, determinar os custos para implantação da garagem considerando as duas opções.

Foram considerados duas hipóteses de cálculo: hipótese 1) estrutura com 
6 pavimentos cobertos, considerando como “primeiro pavimento” o pavimento 
subsolo (abaixo do nível da rua); e hipótese 2) estrutura com 6 pavimentos cobertos, 
considerando como “primeiro pavimento” o pavimento térreo (acima do nível da rua);

Como ferramenta computacional para cálculo do modelo matemático da estrutura 
e resumo de quantitativos de materiais foi utilizado o software AltoQi Eberick V10.

Para composição das planilhas orçamentárias foram consideradas como fontes de 
dados as planilhas CEF/SINAPI (set/16), DNIT/SICRO de jan/17 e PINI/TCPO de 2013.

3 REsuLtaDos E DIsCussão

Para que fosse possível a análise comparativa, foi utilizada para estudo uma obra 
que se encontra localizada em Guanambi, Bahia, cidade que se encontra no sudoeste da 
Bahia, localizada a 796 quilômetros da capital Salvador e que segundo dados do IBGE 
(2016) possui atualmente 86,320 mil habitantes, sendo, portanto, considerada como a 
20ª cidade mais populosa do Estado. Guanambi é conhecida como polo comercial da 
região por possui notável influência nesse segmento bem como de infraestrutura capaz 
de suportar cerca de 401 mil habitantes.

Considerando as possibilidades de crescimento da cidade, é imperativo ressaltar 
que, com esse advento, torna-se também necessário o planejamento adequado da sua 
estrutura para que possa suportar e atender as demandas da população. A realidade 
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advinda de grandes empresas que tem se estabelecido na cidade, traz também a 
necessidade de voltar o olhar para construções capazes de oferecer comodidade e 
facilidade para essa população.

Tendo em vista essa realidade, optou-se por realizar análise de uma obra 
localizada na cidade, buscando identificar qual a opção mais viável para construção 
de garagem, se no segundo pavimento ou subterrânea.

Para esse estudo de caso foram considerados duas hipóteses de cálculo, apresentadas 
na tabela abaixo, pelas figuras 1 e 2 e por cortes esquemáticos (anexos 3 e 4):

tabela 1: Hipóteses 1 e 2

Figura 1: Esquema 3D do edifício com 6 pavimentos segundo hipótese 1.

hipótese de Cálculo 1 hipótese de Cálculo 2

Descrição

Estrutura com 6 pavimentos 
cobertos, considerando como 
“primeiro pavimento” o 
pavimento subsolo (abaixo do 
nível da rua)

Estrutura com 6 pavimentos 
cobertos, considerando como 
“primeiro pavimento” o 
pavimento térreo (acima do nível 
da rua)

tipologia 6 pavimentos cobertos:
Subsolo + 5 pavimentos cobertos 6 pavimentos cobertos 

Localização 
da garagem No primeiro pavimento (subsolo) No 2º pavimento

Principais 
considerações

1 – Presença de paredes de 
contenção;
2 – Presença de subsolo 
(considerar escavação).

1 – Laje do 2º pavimento prevendo 
carga para automóveis (garagem);
2 – Sem subsolo (desconsiderar 
paredes de contenção e escavação 
de subterrâneo).
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Figura 2: Esquema 3D do edifício com 6 pavimentos segundo hipótese 2.

3.1 anÁLIsE Da hIPÓtEsE 1 (Com gaRagEm subtERRÂnEa)

Foi considerado, para a hipótese de cálculo 1, a existência de um pavimento 
subterrâneo, sendo necessário prever a escavação do terreno e a construção de paredes 
de contenção.

O corte esquemático da estrutura da hipótese 1 pode ser vista no Anexo 3.
Para o cálculo das paredes de contenção, considerou-se o trecho PAR13 como 

sendo uma “parede tipo” (figura 3).

Figura 3: Visão 3D do Subsolo com detalhe para a parede PAR13.



97Faculdade Santo Agostinho - Vitória da Conquista-BA

Os dados utilizados para dimensionamento da parede PAR13 do subsolo podem 
ser observados no Anexo 1 e figura 5. Para cálculo do carregamento, considerou um 
empuxo de solo (descontando a altura das vigas do pavimento superior) da cota -39 
a cota -273. Além do empuxo proveniente da carga de solo, foi também considerado 
uma sobrecarga de 300 kgf/m² distante a 100m da parede de contenção, prevendo-se 
construções vizinhas (conforme esquema da figura 4).

Figura 4: Esquema da sobrecarga sobre o muro de contenção.

Após o lançamento e o processamento da estrutura no software AltoQi/Eberick 
V10 foi detalhada a estrutura da parede PAR13 da contenção do subsolo onde é possível 
observar o dimensionamento da forma e do aço da mesma (figura 5). 

Figura 5: Detalhamento de Contenção de subsolo da parede PAR13.
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Na realização dos cálculos da parece PAR13 (anexo 1), foi possível inferir que na 
direção X a armadura inferior é de As = 14.94 cm²/m ø16.0 c/13 (15.47 cm²/m) fiss = 
0.18 mm; a superior, de A’s = 13.57 cm²/m ø16.0 c/14 (14.36 cm²/m) e o cisalhamento é 
de vsd = 10.97 tf/m vrd1 = 10.01 tf/m Modelo I vrd2 = 55.71 tf/m vsw = 0.56 tf/m asw 
= 1.35 cm²/m. 

Já na direção Y, os resultados demonstraram: armadura inferior (As = 2.99 cm²/m 
ø10.0 c/25, (3.14 cm²/m), fiss = 0.05 mm); superior (A’s = 2.50 cm²/m, ø10.0 c/25 (3.14 
cm²/m)) e cisalhamento: (vsd = 3.53 tf/m, vrd1 = 7.67 tf/m, vrd2 = 51.10 tf/m, vsw = 
0.00 tf/m, asw = 0.00 cm²/m).

Para fins de cálculo de orçamento da escavação foi considerado a retirada de um 
volume de 696,84 m² (área) x 2,88 m (profundidade);

O resumo de materiais, resultante do cálculo do pórtico espacial e dimensionamento 
dos elementos será apresentado no item 3.3. 

3.2 anÁLIsE Da hIPÓtEsE 2 (sEm gaRagEm subtERRÂnEa)

Considerou-se para a hipótese de cálculo 2, a mesma estrutura da hipótese 
anterior, diferenciando apenas quanto à localização da garagem, sendo localizada no 
segundo pavimento e a inexistência de um pavimento subterrâneo.

O corte esquemático da estrutura da hipótese 2 é apresentado no Anexo 4.
Elementar se faz destacar que a carga de projeto para uma estrutura é comumente 

especificada em códigos. Em geral, o engenheiro estrutural trabalha com dois tipos de 
código: códigos de construção gerais e códigos de projeto. As normas de construção 
gerais especificam as exigências de órgãos governamentais para cargas mínimas de 
projeto sobre estruturas e padrões mínimos para construção. As normas de projeto 
fornecem padrões técnicos detalhados e são usadas para estabelecer as exigências para 
o projeto estrutural real (HIBBELER, 2013, p. 79).

Por ser considerado pavimento de garagem, foi considerada uma sobrecarga de 
300kgf/m² para as lajes do segundo pavimento, conforme NBR 6120 - Cargas para o 
cálculo de estruturas de edificações.

Para evitar repetição demasiada, considerou-se a demonstração de cálculo da laje 
LD13 do segundo pavimento (garagem). 
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Figura 6: Planta do pavimento garagem com detalhe para a laje LD13.

Sendo a estrutura submetida ao processamento estrutural no Eberick V10, 
demonstra-se resultados de cálculo.

Através dos dados de dimensionamento da laje (Anexo 2), seu peso próprio foi 
dimensionado como 450 kgf/cm² e em termos de cargas, que a mesma possui um total 
de 909 kgf/m². 

Após dimensionar a laje 13, realizou-se cálculo (Anexo 2) para conhecer a 
necessidade desta em termos de atendimento à demanda, ou seja, saber efetivamente 
as quantidades necessárias para que fosse possível construir a garagem. Desse modo, 
os cálculos demonstraram na direção X: armadura inferior (As = 1.81 cm²/m, ø8.0 c/20, 
(2.51 cm²/m), fiss = 0.04 mm) e cisalhamento (vsd = 5.84 tf/m, vrd1 = 8.89 tf/m, Modelo 
I, vrd2 = 63.35 tf/m, vsw = 0.00 tf/m, asw = 0.00 cm²/m), e na direção Y: armadura 
inferior (As = 1.81 cm²/m, ø8.0 c/20, (2.51 cm²/m), fiss = 0.07 mm) e no cisalhamento 
(vsd = 2.37 tf/m, vrd1 = 8.49 tf/m, vrd2 = 59.88 tf/m, vsw = 0.00 tf/m, asw = 0.00 cm²/m).

O resumo de materiais, resultante do cálculo do pórtico espacial e dimensionamento 
dos elementos será apresentado no item 3.3.

3.3 ComPaRaÇão DE quantItatIVos

Ambas hipóteses sugerem o cálculo estrutural de modelos estruturais muito 
parecidos. Tanto no modelo da hipótese 1, quanto no modelo da hipótese 2, a estrutura 
foi lançada sobre a mesma planta arquitetônica, diferenciando apenas quanto à 
existência ou não da garagem subterrânea. 

Uma vez que as estruturas das duas hipóteses foram concebidas levando-se em 
conta o mesmo projeto arquitetônico (salvo a inexistência do pavimento subterrâneo 
na hipótese 2), assume-se que a comparação de quantitativos dos pavimentos iguais 
e presentes nas duas estruturas seja desnecessária, vista que apresentarão os mesmos 
valores quanto aos totais do peso aço, volume de concreto e área de forma.
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Dessa forma, considera-se, para fins de comparação de resultado que sejam 
considerados apenas os quantitativos de materiais dos elementos estruturais listados 
na tabela 2:

tabela 2: Elementos estruturais considerados nas hipóteses 1 e 2

Hipótese de Cálculo 1 Hipótese de Cálculo 2

Elementos 
estruturais a 
quantificar:

- Paredes de contenção
- Fundações

- lajes do pavimento garagem (2º pav.)
- vigas do pavimento garagem (2º pav.)
  Pilares do pavimento garagem (2º pav.)
- Fundações

Calculada as estruturas para as duas hipóteses de cálculo (hipótese 1, com garagem 
subterrânea, e hipótese 2, com garagem no 2º pavimento), utilizando-se da ferramenta 
computacional, o software Eberick V10, exportou-se para impressão os resumos de 
materiais dos elementos estruturais especificados na tabela 2.

A tabela comparativa pode ser vista na tabela 3:

tabela 3: Comparação de quantitativos de materiais. Considerar unidades 
de total de aço em kg, volume do concreto em m³ e área de forma em m².

Comparação de quantitativos (somEntE matERIaIs)

Com subsolo sem subsolo
garagem no 2º Pav (Lajes + Vigas + Pilares + Escadas)

Descrição quantidade Descrição quantidade
Barra Aço CA 60 5.0 Barra Aço CA 60 5.0 1.988,9
Barra Aço CA 50 6.3 Barra Aço CA 50 6.3 209,6
Barra Aço CA 50 8.0 Barra Aço CA 50 8.0 2.595,8
Barra Aço CA 50 10.0 Barra Aço CA 50 10.0 3.563,2
Barra Aço CA 50 12.5 Barra Aço CA 50 12.5 1.764,7
Barra Aço CA 50 16.0 Barra Aço CA 50 16.0 2.986,0
Barra Aço CA 50 20.0 Barra Aço CA 50 20.0 451,9
total Ca 50 0,0 total Ca 50 1.988,9
total Ca 60 0,0 total Ca 60 11.571,2
Volume do concreto Volume do concreto 179,50
Área de forma Área de forma 1.519,24

Paredes de contenção
Barra Aço CA 60 5.0 10,8 Barra Aço CA 60 5.0
Barra Aço CA 50 6.3 24,7 Barra Aço CA 50 6.3
Barra Aço CA 50 8.0 945,6 Barra Aço CA 50 8.0
Barra Aço CA 50 10.0 768,9 Barra Aço CA 50 10.0
Barra Aço CA 50 12.5 861,6 Barra Aço CA 50 12.5
Barra Aço CA 50 16.0 5.229,0 Barra Aço CA 50 16.0
Barra Aço CA 50 20.0 Barra Aço CA 50 20.0
total Ca 50 10,8 total Ca 50 0,0
total Ca 60 7.829,8 total Ca 60 0,0

(continua)
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A tabela 3 destaca a comparação da quantidade de materiais a serem utilizados 
contemplando as duas hipóteses. 

Levando em conta apenas os resumos dos quantitativos apresentados na Tabela 
3, observa-se que para a hipótese de cálculo número 2 (sem subsolo, com garagem no 
2º pavimento), são apresentados totais maiores do que a hipótese de cálculo número 1.

Ou seja, desconsiderando os pavimentos que são iguais em ambas hipóteses de 
cálculo, realizando apenas o levantamento dos resumos dos elementos estruturais 
descritos na Tabela 2, podemos ter uma conclusão parcial que a hipótese de cálculo 1 
(com garagem no subsolo) apresenta ganho significativo de economia.

Porém, na busca de uma análise mais completa, se faz por necessário o cálculo 
não apenas dos resumos dos quantitativos dos materiais, mas também deve ser 

Comparação de quantitativos (somEntE matERIaIs)
Com subsolo sem subsolo

garagem no 2º Pav (Lajes + Vigas + Pilares + Escadas)
Descrição quantidade Descrição quantidade

Volume do concreto 52,53 Volume do concreto
Área de forma 534,61 Área de forma

Fundações
Barra Aço CA 60 5.0 Barra Aço CA 60 5.0
Barra Aço CA 50 6.3 48,1 Barra Aço CA 50 6.3 11,9
Barra Aço CA 50 8.0 49,1 Barra Aço CA 50 8.0 58,0
Barra Aço CA 50 10.0 246,1 Barra Aço CA 50 10.0 1.343,6
Barra Aço CA 50 12.5 524,4 Barra Aço CA 50 12.5 1.506,4
Barra Aço CA 50 16.0 1.748,8 Barra Aço CA 50 16.0 129,3
Barra Aço CA 50 20.0 Barra Aço CA 50 20.0
total Ca 50 0,0 total Ca 50 0,0
total Ca 60 2.616,5 total Ca 60 3.049,2
Volume do concreto 48,31 Volume do concreto 55,85
Área de forma 110,40 Área de forma 74,59

totaIs
Com subsolo sem subsolo

Barra Aço CA 60 5.0 10,8 Barra Aço CA 60 5.0 1.988,9
Barra Aço CA 50 6.3 72,8 Barra Aço CA 50 6.3 221,5
Barra Aço CA 50 8.0 994,7 Barra Aço CA 50 8.0 2.653,8
Barra Aço CA 50 10.0 1.015,0 Barra Aço CA 50 10.0 4.906,8
Barra Aço CA 50 12.5 1.386,0 Barra Aço CA 50 12.5 3.271,1
Barra Aço CA 50 16.0 6.977,8 Barra Aço CA 50 16.0 3.115,3
Barra Aço CA 50 20.0 0,0 Barra Aço CA 50 20.0 451,9
total Ca 50 10,8 < total Ca 50 1.988,9
total Ca 60 10.446,3 < total Ca 60 14.620,4
Volume do concreto 100,8 < Volume do concreto 235,4
Área de forma 645,0 < Área de forma 1.593,8

(conclusão)
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levado em conta o custo com a mão de obra e com serviços relacionados à escavação 
do pavimento subterrâneo.

Para isso, realizou-se ainda o cálculo dos materiais e serviços necessários para 
construção da garagem tanto no 2º pavimento, quanto no subsolo. Os resultados 
desses cálculos são apresentados nas tabelas 4 e 5, e fundamentados nas planilhas de 
composições unitárias (figuras 7 a 12). 

Na tabela 4 que contempla a construção da garagem subterrânea, os serviços 
classificados na planilha orçamentária foram: escavação, paredes de contenção e as 
fundações. 

Na tabela 5 que contempla a construção da garagem no 2º pavimento (com o 
edifício sem pavimento subterrâneo), os serviços classificados na planilha orçamentária 
foram: estrutura do 2º pavimento (lajes, vigas e pilares) e as fundações. 

Levando em conta os serviços de mão de obra, fica evidente que a hipótese 2 
(edifício sem o subsolo, com garagem no 2º pavimento) fica mais caro do que a hipótese 
1 (edifício com garagem subterrânea)
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tabela 4: Orçamento Hipótese de cálculo 1: edifício com garagem subterrânea.
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tabela 5: Orçamento Hipótese de cálculo 2: 
edifício sem subsolo e garagem no 2º pavimento.
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4 ConsIDERaÇÕEs FInaIs

A realização de análise para definição da melhor opção par construção de 
garagem no edifício permitiu, através da realização de dimensionamentos e confecção 
de planilhas orçamentárias com destaque para os materiais e serviços, chegar a uma 
solução viável para a elevação da estrutura. Através dos resultados obtidos, concluiu-
se que os valores apresentam diferença de R$ 135.932,22, favorável à construção da 
garagem no subsolo. 

Tendo em vista a proposta analítica-comparativa delineada por esse estudo, 
pode-se inferir que mais importante do que constituir obras que valorize os espaços, 
é necessário pensar também nos aspectos estruturais a serem utilizados, como forma 
de permitir uma estrutura favorável e de proporções adequadas ao que se espera do 
projeto. 

Também é importante considerar o reaproveitamento das fôrmas de madeira e a 
redução de custos de execução. Outro fator que merece destaque está na funcionalidade 
que a estrutura deverá apresentar e, nesse ponto, o posicionamento dos pilares na 
garagem deve ser considerado a fim de atender adequadamente a necessidade de vagas 
no estacionamento. Outro ponto que merece ser enfatizado diante das conclusões 
obtidas está no posicionamento dos elementos estruturais o qual deverá ser feito 
considerando o comportamento primário destes onde as lajes deverão ser posicionadas 
de forma a se apoiarem nas vigas para que estas possam transferir as reações das lajes 
e do peso das alvenarias para os pilares ou vigas de apoio e, consequentemente para 
as fundações.

Ademais, visando sempre por opções que contemplem aspectos considerados 
como elementares para que a obra possa ser executada de maneira benéfica para todos. 
Ao concluir que a construção da garagem no subsolo é a opção mais adequada para o 
edifício, tem-se como lição que, para se chegar a resultados significativos, a contemplação 
de todo o contexto que envolve a geração de uma obra deve ser considerada, posto que 
é de suma importância que o engenheiro estrutural saiba reconhecer os vários tipos 
de elementos que compõem uma estrutura e ser capaz de classifica-las quanto à sua 
forma e função.
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