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EDITORIAL 

              É com grande satisfação que apresentamos a quinta edição da revista do curso de 

Engenharia Mecatrônica. Tendo iniciado suas publicações no ano de 2014 em parceria com a 

Revista Engenharias, é chegado o momento de atuar de forma independente, divulgando os 

inúmeros trabalhos relevantes que estão sendo produzidos. O avanço da tecnologia ao longo 

dos anos, tem trazido imensas contribuições a população, e o curso de Engenharia Mecatrônica, 

desde sua autorização até os dias atuais, tem acompanhado essa evolução, contribuindo com 

uma formação atualizada, entregando ao mercado de trabalho profissionais pesquisadores e que 

buscam soluções e melhorias nas condições de trabalho e qualidade de vida das pessoas. Ao 

longo desses anos, com muito esforço e contando com a colaboração do corpo docente, 

conseguimos garantir a periodicidade da revista, e esse ano em especial também retomaremos 

a versão impressa que poderá ser usada como material de apoio para os alunos e professores.  

               Essa revista tem como objetivo geral socializar a produção acadêmica dos professores 

e alunos dos cursos de Engenharias das Faculdades Network e também da Pós-Graduação Lato 

Sensu, além de consolidar-se como um significativo instrumento de registro da memória 

institucional e do curso, portanto tem um valor inenarrável.  

               A Network já possui uma significativa comunidade de ex-alunos que podem receber 

formação continuada através dessa revista, que a partir dessa edição passa a ser encaminhada a 

todos os ex-alunos visando uma aproximação dos egressos.   

               Esse volume consolida estudos realizados em diversos contextos e municípios 

situados na Região Metropolitana de Campinas (RMC).  

              Os autores discutem diversos temas, tais como inovação no sistema de controles de 

máquinas aplicado ao setor industrial, redução de recursos na produção, bem como a redução 

do tempo para produzir, sistemas de controle que facilitam o dia a dia das pessoas, planejamento 

da manutenção industrial e otimização de serviços, energias renováveis, robótica, tecnologia 

automotiva, sistema de comunicação, sistema de reconhecimento de imagem, melhoria das 

condições de habitabilidade e conforto da população, minimizar agressões à natureza, 

reduzindo impactos negativos, melhoria de sistemas construtivos e sistemas estruturais. 

               Almejamos que os artigos possam contribuir de maneira significativa para a 

construção do conhecimento científico da área de Engenharia, especialmente no que tange 

região metropolitana de Campinas.       

               Nessa publicação renovamos nosso compromisso em conhecer a realidade e refletir 

sobre a mesma. Convidamos os leitores a fazer o mesmo, boa leitura!     

 

 

      Maria Amarilza Anerão   

      André Luis Fortunato                
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RESUMO  

O Projeto Integrador de Robótica, visando aplicar todos os conhecimentos adquiridos no curso de Engenharia 

Mecatrônica, através da criação de um robô de batalha, cujo as regras e especificações técnicas foram estipuladas 

pelo professor orientador Alysson Fernandes Mazoni. Com base nos conceitos de engenharia, calculamos e 

analisamos os valores de graus e distância do robô através das aulas em sala e do programa de simulação do LEGO 

e programa de simulação do Arduíno. 

PALAVRAS CHAVES: Robótica; Manobras; Trajetórias. 

 

 

ABSTRACT 

The Robotic Integrator Project, aiming to apply all the knowledge acquired in the course of 

Mechatronics Engineering, through the creation of a battle robot, whose rules and technical 

specifications were stipulated by the tutor Alysson Fernandes Mazoni. Based on the 

engineering concepts, calculate and analyze the robot's degrees and distance values through 

the classroom and the LEGO simulation program and the Arduino simulation program. 

KEYWORDS: Robotics; Maneuvers; Trajectories. 

 

 

1. Introdução 

Uma das formas mais comuns de tração de robôs móveis terrestres é a tração diferencial.                   

              Esta tração TWC (two-whelled car) consiste de duas rodas idênticas tracionadas 

independentemente e uma ou mais rodas adicionais sem tração para dotar o robô de estabilidade 

estática. 

1.1. Figura 1: Tração Diferencial 

     
Fonte: Google 

  



 

 

 

1.2.Figura 2: Referência do Robô. 

 Fonte: Google 

1.3. Figura: Mudança de Referencial. 

  
 Fonte: Google 

A posição dos sensores deve ser levada em conta para se determinar o ponto de leitura 

no referencial do robô. 

1.4. Figura 4: Posição dos Sensores. 

Fonte: Google 

Modelo cinemático: estabelece relações algébricas entre velocidades das rodas e 

deslocamento (trajetória). No modelo cinemático direto o deslocamento é computado em 

função das velocidades das rodas e das dimensões do robô.  

No modelo cinemático reverso as velocidades das rodas são computadas em função da 

trajetória desejada e das dimensões do robô. 



 

 

 

Modelo dinâmico: É um modelo onde relações diferenciais entre velocidades e trajetória 

são estabelecidas levando-se em conta além das dimensões do robô sua inércia, atritos e forças 

que agem sobre o robô causadas pelo seu deslocamento ou por fatores externos. É um modelo 

bem mais complexo que o cinemático. 

1.5.Figura 5: Unidades de medida das velocidades. 

Fonte: Google 

1.6. Figura 6: Início do movimento de curvatura do robô. 

 Fonte: Google 

Modelo incremental: A nova pose do robô é computada a cada ∆t em função das 

velocidades das rodas Vd e Ve. 

1.7.Figura 7: Movimento de curvatura do robô em relação ao tempo: 

Fonte: Google 



 

 

 

O modelo incremental gera erros cumulativos, ou seja, a pose computada do robô vai se 

distanciando de sua pose real. Tais erros são causados:  

• Pelas aproximações do modelo cinemático;  

• Pela resolução dos encoders que estimam a velocidade angular das rodas;  

• Por erros na estimativa de ∆d e ∆e a partir das velocidades das rodas. Por exemplo, 

∆d ≠ r.ωd.∆t se ocorrer um deslizamento da roda (derrapagem).  

• Daí a importância da localização onde os erros na estimativa da pose são minimizados. 

Modelo cinemático reverso: No modelo cinemático reverso, dada uma trajetória 

(contínua ou discretizada) deseja-se determinar as velocidades das rodas tal que o robô execute 

a trajetória com uma velocidade linear determinada. Via de regra, o modelo cinemático reverso 

é realizado por meio de um controlador que atua na velocidade das rodas em função do erro de 

trajetória. 

Em uma trajetória qualquer onde haja retas e curvas, o robô se desloca de um ponto a 

outro (hop-by-hop) com uma velocidade Variável. Para percorrer certa trajetória, o robô 

aproxima essa trajetória usando retas e seguimentos de círculos. 

1.8.Figura 8: Trajetória do robô. 

Fonte: Google 

1. Revisão Bibliográfica 

 

      Projeto Integrador de Robótica, visando aplicar todos os conhecimentos 

adquiridos no curso de Engenharia Mecatrônica, através da criação de um robô de 

batalha, cujo as regras e especificações técnicas foram estipuladas pelo professor 

orientador Alysson Fernandes Mazoni, calculamos e analisamos os valores de 

graus e distância do robô através das aulas em sala e do programa de simulação 

do LEGO que utilizamos na faculdade, além do programa de simulação do 

Arduíno, pois precisamos executar as funcionalidades de movimentos em todas as 

direções, acionamento e direcionamento do disco giratório contra o alvo, 

manobras evasivas e manobras de ataque e capacidade de receber comandos no 

caso de falha no sistema de navegação. Após os testes preliminares realizamos um 

teste prático que consistia em realizar uma trajetória reta de 5 metros, 2 metros de 

trajetória seguida de curva à esquerda com mais 2 metros de linha reta, mesmo 

anterior com curva à direita, trajetória de um metro, meia volta, e mais um metro 

no sentido contrário. Todos os testes foram acompanhados pelo professor e 

também filmados e o resultado final foi concluído com êxito. 



 

 

 

2. Montagem 

 

2.1. Figura 9: Diagrama elétrico do robô. 

Fonte: Robson Leal Da Silva 

2.2. Figura 10: Diagrama Elétrico do controle remoto. 

Fone: Robson Leal Da Silva 

2.3.Figura 11: Ligação dos componentes elétricos. 

Fonte: Robson Leal Da Silva  

Após a fixação dos componentes mecânicos realizamos as ligações elétricas dos 

periféricos existentes. O arduino foi fixado na base e irá funcionar como central do robô. 

É mais fácil do que projetar e construir um microcontrolador do zero e é muito mais 

simples, também utilizamos ponte H, que é dedicado para controle de motor DC e 

determina um sentido de corrente e valor de tensão, o banco de baterias foi fixado na 

base e será responsável por alimentar os componentes elétricos e eletrônicos do robô. 

  



 

 

 

2.4.Figura 12: Medidas do Chassi. 

 

Fonte: Edison Roberto Tardio 

2.5.Figura 13: Prolongador do eixo do motor. 

 

Fonte: Edison Roberto Tardio 

Após o desenho finalizado, realizamos cálculos e pesagens dos materiais para não 

ultrapassar o limite de peso especificado que foi de 6 a 8 quilos. Iniciamos a construção do 

chassi do robô, inicialmente moldado em um caixote de madeira que após processado foi 

fundido em alumínio para suportar o peso dos componentes e impactos mecânicos. 

 

2.6.Figura 14: Modelagem interna do robô. 

 
Fonte: Edmilson Alves De Lima 

  



 

 

 

2.7.Figura 15: Modelagem externa do robô. 

 

Fonte: Edmilson Alves De Lima 

2.8.Figura 16: Moldes finalizados. 

 

Fonte: Edmilson Alves De Lima 

2.9. Figura 17: Molde do Chassi inferior. 

 

Fonte: Guilherme Bassani 

  



 

 

 

2.10. Figura 18: Aquecimento para retirada de gases da areia. 

 

Fonte: Guilherme Bassani 

2.11. Figura 19: Material para fundir alumínio de liga 323. 

 

Fonte: Guilherme Bassani 

Com a base pronta montamos as duas rodas feitas de uma borracha resistente, para que 

possa receber impacto direto, deformando (absorvendo e dissipando a maior energia possível) 

sem "quebrar" e sustentadas por um eixo, também existe uma roda de apoio, esse tipo de roda 

é esferica e omniderecional que refere- se a noção de ter as mesmas propriedades em todas as 

direções. 

Os motores foram colocados em seguida, sendo dois para os movimentos lineares e um 

para o controle e rotação do disco giratório com orifícios posicionados para formar uma espiral 

de uma única rotação a partir de um ponto radial externo do disco e seguindo para o centro do 

disco.  

  



 

 

 

2.12. Figura 20: Montagem das rodas. 

 

Fonte: Maycon Welliton Ferreira 

2.13. Figura 21: Montagem dos motores e bateria principal.   

 

Fonte: Maycon Welliton Ferreira 

2.14. Figura 22: Montagem do motor e da arma. 

 

Fonte: Maycon Welliton Ferreira 

  



 

 

 

3. Tabela de materiais e gastos do projeto 

  

Quantidade 

Tipo Fabricante Preço 

1 Chapa de alumínio 400mm x 300mm N/A R$ 80,00 

1 Disco de desbaste Bosch R$ 18,90 

1  Roda omnidirecional VEX R$ 20,00 

2 Rodas de borracha N/A R$ 27,00 

3 Bucha de eixo  N/A R$ 60,00 

1 Arduino Mega Arduino R$ 65,00 

1 Arduino Uno Arduino R$ 38,00 

2 Shield Ponte H L298N N/A R$ 52,00 

1 Joy Stick KY-023 N/A R$ 12,00 

1 Shield Wireless NRF24L01 N/A R$ 17,50 

2 Botão liga/desliga Margirus R$ 13,30 

2 Motor de passo DC 23LM-C720-02 (1.5 A 12V) Astrosyn R$160,00 

1 Motor 12 VCC 20000RPM N/A R$ 19,00 

1 Bateria selada 12Vcc 3,4 A Unipower R$ 118,00 

1 Banco de pilhas 6Vcc Panasonic R$ 7,80 

1 Bateria 9Vcc Duracell R$ 9,70 

10 Parafuso/porcas N/A R$ 5,20 

Fonte: Robson Leal Da Silva 

Encontramos alguns problemas na montagem do projeto, pois decidimos utilizar 

motores de passo (4 fios) de impressoras usadas, que possuíamos para reduzir os custos. 

A princípio realizamos os testes dos motores em vazio e comandados por um drive que 

após alguns minutos funcionando não suportou a carga e o excesso de aquecimento e queimou, 

após alguns estudos optamos em utilizar ponte H para alimentar os motores e assim 

conseguimos um resultado satisfatório. 

Outro problema em relação aos motores escolhidos foi na hora de programar, pois ao 

contrário dos motores de corrente contínua encontrados em brinquedos, os motores de passo 

não rodam simplesmente aplicando uma voltagem nos seus terminais. Eles necessitam de uma 

sequência de pulsos em ordem nas suas bobinas, de acordo com a direção e velocidade, e com 

a orientação dos professores responsáveis pelo projeto conseguimos ajustar esses tempos e 

velocidades no programa. 

Por fim ao finalizar a montagem do robô, nos deparamos com excesso de 400 gramas 

de peso do valor estipulado que era entre 6 e 8 quilos, isso ocorreu porque alteramos a bateria 

principal que ficou mais robusta e pesada, para solucionar esse problema tivemos que realizar 



 

 

 

alguns furos na parte inferior do chassi para chegarmos ao peso final de 7,9 quilos e que acabou 

consequentemente colaborando para a ventilação dos componentes eletrônicos montados na 

parte interna.  

4. Programação 

Figura 23: Fluxograma do programa de operação do robô. 

 

 Fonte: Guilherme Bassani 

A primeira etapa foi testar o controle dos motores de passo com o joystick usando 

conexão via cabos e LED no lugar dos motores de passo, após essa etapa foram incluídos os 

módulos de Rádio nRF24L01 no projeto para que o controle pudesse ser feito através de um 

controle remoto sem fio usando outro Arduino, com tudo montado foram feitos testes de 

controle usando o Joystick para ascender os LED’s dependendo da posição que o joystick era 

movido, quando tudo estava funcionando como deveria os LED’s foram substituídos pelos 

motores de passo. 

Foi encontrada dificuldade na conexão entre os módulos de Rádio nRF24L01 pois foram 

usados dois Arduinos de modelos e pinagem diferentes, mas a maior dificuldade foi programar 

e ajustar os motores de passo para fazer com que eles tivessem uma boa velocidade mantendo 

o torque suficiente para movimentar o carro, foi percebido que são motores complexos e com 

uma finalidade bem especifica. 

5. Testes 

Realizamos os testes estipulados pelo professor orientador para comprovar o correto 

funcionamento do robô, o primeiro teste foi uma trajetória reta de 5 metros, cujo objetivo era 

comprovar o movimento linear do robô. 



 

 

 

Figura 24: Trajetória reta. 

 

Fonte: Maycon Welliton Ferreira 

Em seguida uma trajetória linear de 2 metros seguida de curva à esquerda com mais 2 

metros de linha reta, cujo objetivo foi verificar a rotação do robô para o lado esquerdo. 

 

Figura 25: Trajetória curva esquerda. 

 

 Fonte: Maycon Welliton Ferreira 

Repetimos o teste anterior, mas dessa vez rotacionando o robô para o lado direito. 

Figura 26: Trajetória curva direita. 

          

Fonte:  Edison Roberto Tardio                                                                                                         

Para finalizar realizamos uma trajetória de um metro, meia volta, e mais um metro no 

sentido contrário com objetivo de verificar em sentido de ré. 



 

 

 

Figura 27: Trajetória reta em ré. 

 

 

Fonte: Edison Roberto Tardio 

6. Considerações Finais. 

Nesse trabalho utilizamos muitos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, como a 

de desenho técnico e Autocad para realizarmos o esboço do robô, a de cálculos e robótica para 

simular movimentos preliminares, a de resistência dos materiais e processos mecânicos para 

elaborar a estrutura, circuitos elétricos para realizar os dimensionamentos e ligações elétricas e 

programação de computadores para desenvolver o programa utilizado no robô com Arduino. 

O robô construído em sua proposta atingiu os objetos propostos que envolviam a 

movimentação e o trajeto linear. 

Para uma melhor performance do projeto que disputará uma batalha de robôs no final 

do ano, realizaremos a troca dos motores com intuito de aumentar sua velocidade e eficácia e 

iremos projetar outra arma de combate para ser colocada na parte traseira do robô. 
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REUTILIZAÇÃO DE CONCRETO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
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RESUMO 

No ramo da construção civil há um grande número de desperdício de materiais e entulhos, seja 

por erro no planejamento do projeto, utilização de forma irregular e diversos outros fatores 

contribuem para que exista esse entulho em uma obra. Esse material pode afetar o investidor, 

comunidade ao redor dessa construção e até mesmo o meio ambiente está sujeito a sofrer danos 

devidos a “sobra” da obra. Nesse artigo irá ser apresentado reusos do concreto, um dos materiais 

mais descartado em uma obra, seja de pequeno, médio ou grande porte, favorecendo o apelo à 

sustentabilidade ambiental e as boas práticas na área de construção civil. 

PALAVRAS CHAVE: Concretagem; Entulhos; Sustentabilidade. 

 

  

ABSTRACT 

In the civil construction sector there is a great number of waste of materials and debris, either 

by mistake in the planning of the project, use of irregular form and several other factors 

contribute to the existence of this rubble in a work. This material can affect the investor, the 

community around this construction and even the environment is subject to damage due to 

"leftovers" of the work. In this article will be presented reuse of concrete, one of the materials 

most discarded in a work, whether small, medium or large, favoring the appeal to 

environmental sustainability and good practices in the area of civil construction. 

 

KEYWORDS: Concrete; Debris; Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma obra tem uma enorme produção de entulhos gerados pelo decorrer da mesma. 

Esses entulhos são resultados de diversos possíveis fatores existentes em uma obra, seja causado 

por mão de obra, erro de projeto/cálculo do uso de materiais, compras excessivas de materiais 

e diversas outras “deficiências” ao decorrer de todo planejamento existentes na construção civil. 

Uma das dificuldades existentes em diversos países, é o investimento para reciclagem e 

tratamentos desses entulhos devido ao conteúdo presente (como por exemplo madeira, gesso, 

areias, pedras, etc.), onde o retorno pode não ser tão alto financeiramente como esperado, 

porém, bem satisfatório para o meio ambiente (devido a contaminação do solo, contaminação 

de águas, emissão de poluentes no ar), para fatores econômicos e sociais. 

O concreto descartado é visto como algo não muito bom na maioria dos pontos de vistas, 

na parte financeira, ambiental e social. Com um projeto bem definido, detalhando passo a passo 

de todo o decorrer da obra, a quantidade correta que será utilizada de cada tipo de material, mão 

de obra em que os colaboradores prezem pelo material e qualidade do serviço, qualidade de 

materiais são os princípios fundamentais para que a quantidade de concreto descartável seja 

próxima ou quase nula, salvo materiais que não é possível realizar a reciclagem, materiais que 

possam danificar o produto final. 

É muito importante visar e se atentar ao volume de materiais que vão para descarte no 

final de uma construção, o local em que será descartado e como será feita a destinação do 

produto, para que não gere mais danos e possíveis penalidades. 

É necessário aplicar também estratégias que iram ter como resultados minimização de 

resíduos, se atentar passo a passo da execução do projeto e trabalhar em cima dessas sobras 

restantes, seja com reutilização e reduzir compras de insumos, reciclagem, entre outras formas. 

Com todo esse reaproveitamento, uma cidade por exemplo, poderia utilizar entulhos de 

obras públicas e até mesmo receber resíduos de obras privadas, para que haja a reutilização dos 

mesmo em lugares que não comprometam a segurança da população e sim, trazer benefícios a 

cidade e cidadãos nela presente (quadras, obras em praças, etc.) 

Este artigo apresenta planos baseados em estudos que visam a reutilização do concreto 

como entulho em construções, demolições ou reformas, agredindo menos o meio ambiente, 

evitando descartes de formas incorretas e também contribuindo de certa forma na parte 

econômica, gerando moradias, obras públicas e para outros benefícios que podem ser oferecidos 

devido a toda essa reciclagem de materiais.  

Nem todos os materiais utilizados na construção civil podem ser reaproveitados, mas 

boa parte deles não teriam que ser simplesmente descartados. Uma prática simples e que pode 

ser adotada em qualquer canteiro de obras é a separação dos restos de materiais utilizados na 

obra. 

Outra boa pratica na obra pode ser a aquisição de maquinário específico 

para transformar entulho em matéria-prima. Cada obra produz uma quantidade grande de 

entulho que, de tempos em tempos, é transportada e descartada. Essa logística, gasta tempo dos 

gestores e dinheiro da construtora. Construtora que tem um grande número de obras ou algum 

empreendimento de maior porte, poderiam realizar essa pratica para economizar matéria prima 

e dinheiro, até mesmo alugando e fazendo esse processo de “transformações” para outras 



 

 

 

interessadas, aumentando ainda mais o seu lucro e também contribuindo para com o meio 

ambiente. 

Essas máquinas utilizem restos de argamassa, concreto, cimento, telhas, madeiras, cerâmica, 

gesso, entre outros tipos de materiais para produzir insumos que serão utilizados na própria 

construção.  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Segundo (Lima,1999) São necessários procedimentos sistematizados para a produção 

de agregados reciclados e sua utilização na construção civil. Existem características físicas e 

químicas comuns aos diferentes tipos de agregados reciclados aplicáveis em argamassas e 

concreto e a partir da identificação de algumas dessas características, e da fixação de valores e 

limites para cada uma delas, é possível garantir a qualidade nas aplicações. 

O pesquisador Daniel Simiele, da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira da 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), inventou uma maneira nova de produzir concreto: 

substituiu a areia por resíduos de construção e demolição. Obteve um produto de 20% a 30% 

mais barato e com resistência 39,5% superior, em média, à estabelecida pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).   

3. DESENVOLVIMENTO 

 

O desperdício sempre está presente em uma obra, geralmente é estimável um valor de 

10% de todo material existente na mesma é desperdiçado e que 90% desse resíduo pode ser 

reciclável e reutilizado, até para a mesma obra. Isso ocorre devido a deficiência de projetos, 

mão de obra e outros fatores que influenciam nessa porcentagem. 

Um dos métodos construtivos que menos geram resíduos são as estruturas de concreto. 

“Em média, de 2% a 3% de tudo que uma concreteira produz acaba retornando para as plantas 

e é descartado como resíduo. Estimando uma produção nacional de concreto usinado perto de 

40 milhões m³/ano, é gerado cerca de 1 milhão de m³ de resíduos em todas as concreteiras 

brasileiras”, afirma o engenheiro Luiz de Brito Prado Vieira, consultor especialista em Pesquisa 

e Desenvolvimento da Votorantim Cimentos, em reportagem de Mapa da Obra. 

Em uma obra, 3% pode não representar tanto espanto, porém, a concreteira recebe esse 

material de várias construções á qual é fornecido o concreto pela mesma, gerando uma alta 

porcentagem de resíduos (devoluções).  

As devoluções são realizadas de duas formas diferentes, a primeira é a sobra, onde são 

enquadrados quaisquer volumes residuais não utilizados na obra e a segunda forma é chamada 

de lastro, que é o resíduo restante após o uso da betoneira.  

O concreto pode chegar à concreteira seja ele fresco ou endurecido, onde sua reciclagem 

é feita de formas diferentes de acordo com o estado em que se encontra. Com o concreto fresco 

pode ser realizado essa reciclagem de duas formas, uma delas é através de aditivo estabilizador 

que reduz sua velocidade de hidratação, prolongando o tempo do material no estado fresco. A 

outra maneira envolve uso de equipamentos mecânicos conhecidos como recicladores e envolve 

a lavagem forçada do material, com água sob pressão, que separa o cimento dos agregados. O 

agregado obtido deste processo de reciclagem é conhecido como agregado recuperado. 



 

 

 

O concreto endurecido, para conseguir realizar o processo de reciclagem é utilizado um 

britador especificamente desenvolvido para essa finalidade, que tritura o material.  

O processo da reciclagem do concreto poderá ser feito após a separação de outros 

resíduos como, por exemplo, vidros, madeira, lixos em geral, ou no caso do cimento fresco, 

essa separação não ocorre, devido a não ter materiais que irão atrapalhar ou danificar o produto 

final. 

Feito essa separação, o concreto passa pelo processo de quebra inicial, onde são utilizados 

diversos meios para a quebra do mesmo, britadeiras, explosivos, bolas de demolição, etc. São 

quebrados em pedaços pequenos, assim, facilitando o transporte e também a separação de 

outros materiais, esse processo ocorre no concreto endurecido, ou seja, aquele concreto 

utilizado na obra (paredes, pilares, etc.). 

Chegando na central de reciclagem é feita a trituração do material obtido, onde são 

triturados e misturados com uma espécie de areia mais grossa, que contribui para o novo 

concreto. Em seguida o novo concreto é misturado com agregados de concreto virgem, areia, 

agua e cimento, gerando o concreto fresco. 

O agregado que é produzido na britagem das sobras de concreto endurecido é conhecido 

como agregado reciclado. O concreto com agregado reciclado está normalizado pela ABNT 

NBR 15116 para uso em concretos não estruturais. 

O concreto reciclável é geralmente utilizado na base para projetos, portanto não existem 

especificações onde o concreto reciclável poderá ou não ser usado. O agregado desse concreto 

é mais leve e forte do que o agregado virgem, ajudando também a minimizar custos e o impacto 

ambiental. 

A reciclagem do concreto começou a ser realizada no país, gerando ganhos econômicos 

e também ambientais. A parte ambiental é a mais destacada nos seus benefícios, porem para 

analisarmos de forma correta o quão é favorável precisamos pensar que para quem vai realizar 

o processo dessa reciclagem, terá um alto consumo de energia elétrica (em alguns processos), 

para a reciclagem feita através de aditivos é a que mais geram benefícios para o meio ambiente. 

Com a reciclagem de concretos é possível obter agregados com características bastante 

semelhantes ao produto original, a partir de matérias-primas com custo muito baixo. 

Esse agregado reciclável tem sido estudado para que se utilizados não apenas em sub-

base de uma pavimentação, mas também onde exigem do concreto uma alta resistência, de 

acordo com pesquisas realizadas, o resultado dessa reciclagem pode fazer com que o concreto 

alcance uma alta resistência (realizando o processo de forma correta e com dependência do 

material que foi utilizado como matéria prima). 

Segundo Arnaldo Battagin, engenheiro responsável pelos laboratórios da Associação 

Brasileira de Cimento Portland (ABCP), é necessário esclarecer que não é o concreto e sim o 

agregado que entra na composição da nova concretagem que é reciclado. Esse agregado é 

adquirido por meio dos resíduos de construção e demolição (RCD), tais como fragmentos de 

concretos, argamassas, cerâmicas, tijolos, blocos e outros, obtidos por meio da britagem, 

operações de separação ou beneficiamento. 

Praticamente todos os tipos de concreto podem ser reciclados, tanto em estado fresco 

quanto endurecido. Os mais comuns são aqueles residuais de centrais dosadoras e os 

provenientes de RCD. Já as exceções são muito óbvias. Não é possível aproveitar um material 

pigmentado ou com substâncias contaminantes, como o sulfato de cálcio, a madeira e o vidro, 



 

 

 

que podem comprometer as propriedades da nova massa. Na fabricação de elementos 

estruturais, o cuidado na especificação da dosagem deveria ser redobrado. Um estudo 

aprofundado apontaria melhor a verdadeira resistência, durabilidade e capacidade de 

deformação, sem fissuras, da mistura. 

 

Concreto endurecido descartado na obra 

Fonte:https://www.pensamentoverde.com.br/wp-

content/uploads/2018/02/Depositphotos_4883790_original_Cebas1.jpg 

 

 

Composição do concreto 

 

Fonte: http://deviante.com.br/wp-

content/uploads/2016/02/composi%C3%A7%C3%A3o-do-concreto-1.jpg 



 

 

 

Concreto no processo de reciclagem – trituração do concreto 

 

Fonte: https://i.ytimg.com/vi/Z10p2fNBxzo/maxresdefault.jpg 

 

Concreto no processo de reciclagem – trituração do material 

 

Fonte:https://i.ytimg.com/vi/sh9JtaTZWxQ/maxresdefault.jpg 



 

 

 

Concreto no processo de reciclagem 

 

 

Fonte:http://www.deviante.com.br/wp-content/uploads/2016/02/Concreto-Reciclado.jpg 

Restos de concreto fresco 

 

Fonte: https://www.ufrgs.br/eso/content/up/2.coloca%C3%A7%C3%A3o-do-concreto-nos-
moldes.jpg 

  



 

 

 

Concreto reciclado utilizado em lajes e pisos 

 

Fonte:http://1.bp.blogspot.com/-
ToRgcB193uM/UKXpmVwW_AI/AAAAAAAAAG8/EPIPpq8xDqU/s320/concreto.JPG 

 

O pesquisador Daniel Simiele, da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira da 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), inventou uma maneira nova de produzir concreto: 

substituiu a areia por resíduos de construção e demolição. Obteve um produto de 20% a 30% 

mais barato e com resistência 39,5% superior, em média, à estabelecida pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).   

Esse experimento foi realizado pelo pesquisador, provando assim, que o concreto de 

construção pode sim ter outros destinos e ser reutilizado. Além de ser mais barato, o resultado 

é bem satisfatório em relação a sua resistência aumentando ainda mais o número de utilização 

de sua reciclagem, em algumas situações o concreto reciclável chega a superar os resultados 

de um concreto convencional, desde que, o processo de seleção desse material que será 

reutilizado seja feita de forma correta, retirando parte não desejável, assim o resultado do 

material obtido será ainda melhor. 

Podemos utilizar o resultado final desse concreto em várias situações, como por 

exemplo, para calçadas, obras em praças e diversas outras, com uma economia considerável 

dependendo do tamanho da obra, se caso for uma obra pública, a prefeitura da cidade, por 

exemplo, poderá investir essa economia em outras áreas, atendendo a população da mesma. A 

parte ambiental da obra também terá grandes melhorias, reduzindo a porcentagem de 

desperdício da mesma e tendo um impacto ambiental consideravelmente positivo por ter 

reduzido o descarte de concreto ou até mesmo eliminando-o do meio ambiente. 

O concreto reciclado é seguro, como citado antes, feita de forma correta a separação 

dos materiais o resultado obtido pode ser igual ou superior a um concreto comum, sendo 

assim, esse material tem tido várias ampliações de usos nas obras, tanto pelo seu custo quanto 

pelas vantagens apresentáveis. Alguns pesquisadores citam que o material reaproveitado seja 



 

 

 

mais qualitativo que o convencional, a ideia do concreto reciclável ser utilizado apenas em 

sub-base das obras tem sido estudada, resultados mostram que pode ser possível e beneficente 

o uso desse concreto. 

O uso do concreto reciclado é viável, porém é recomendado que seja aplicado um 

processo de formulações de regras e técnicas padronizadas, mantendo a mesma qualidade em 

toda parte da obra. 

4. MEIO AMBIENTE 
 

De acordo com as pesquisas realizadas, o reuso do concreto, é uma enorme vantagem 

para o meio ambiente. O solo é um dos principais itens que sofrem com o descarte realizada 

de forma incorreta, sua contaminação pode trazer muitos prejuízos, por isso, devemos tomar 

muito cuidado para que isso não ocorra. 

Empresas de construção civil e também as que participam da mesma devem tomar 

uma atitude para que não haja um impacto ambiental negativo. Com a melhoria na parte de 

descarte do concreto ajuda de uma forma enorme para com o meio ambiente. Melhorias na 

parte de produção e aproveitamento de recursos disponíveis são de extrema importância para 

que o desperdício se torne proveitoso, lucrativo e para que não ocorra problemas relacionadas 

ao descarte, podendo até mesmo ser um diferencial em empresas que prezam pelo dinheiro e 

meio ambiente do cliente, que hoje em dia, muitos investidores procuram essa diferença nas 

empresas contratadas, para que haja pouco desperdício e menos gastos com a obra em si. 

Banco feito a partir de concreto descartado em obra 

 

Fonte:https://mx.habcdn.com/photos/project/big/banca-de-concreto-reciclado-

137767.jpg 

  



 

 

 

5. SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

A construção civil é um dos setores que mais demandam do consumo de recursos 

naturais e da energia de forma intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais. Além 

dos impactos relacionados ao consumo de matéria e energia, há aqueles associados à geração 

de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Estima-se que mais de 50% dos resíduos sólidos 

gerados pelo conjunto das atividades humanas sejam provenientes da construção. Tais 

aspectos ambientais, somados à qualidade de vida que o ambiente construído proporciona, 

sintetizam as relações entre construção e meio ambiente. 

Com a questão de sustentabilidade ambiental na obra os desafios são inúmeros e com a 

reutilização do concreto pode ser altamente influenciada positivamente. Uma das questões 

mais visadas na construção e também um dos desafios, é fazer com que existam redução e 

otimização do consumo de materiais e energia, no caso, o concreto. 

Existem vários modos de alcançar esse objetivo. Mudanças de hábitos, realização de 

reciclagem principalmente de concreto, entre outras práticas que possam ser aplicas, são 

fatores que ajudam fortemente o meio ambiente. 

Com a evolução e utilização do concreto reciclável pode-se tornar ainda mais 

beneficente, construtoras poderão investir ainda mais em pesquisas e no processo de 

reutilização desse material, assim como consequência, conseguindo aprovações e sendo 

amparados por normas para que o uso do concreto reciclável seja aprovado para ser utilizados 

em mais etapas de uma obra, hoje em dia o concreto reciclável é amparado por normas apenas 

para sua utilização em sub-base de uma edificação. 

Com essas opções de melhorias, aplicadas apenas no concreto já teríamos um retorno 

positivo, caso o responsável da obra optar por utilizar recursos mais sustentáveis esse retorno 

aumentara ainda mais. Essa prática é bastante influenciada na escolha das matérias prima, 

onde pode ser encontrado materiais com o mesmo objetivo e recicláveis/reutilizáveis de uma 

forma ainda mais simples e barata. 

6. OBJETIVO DA PESQUISA 
 

O objetivo da pesquisa apresentado nesse artigo tem como principal característica 

conscientizar todos os colaboradores de uma obra, reforma ou manutenção que façam o 

descarte do concreto em construção civil, desde o investidor até as pessoas que forem efetuar 

a obra (seja pedreiro, carpinteiro, engenheiro) o quanto é importante a reciclagem desse 

concreto utilizados na execução da mesma, o quanto o descarte incorreto é prejudicial ao meio 

ambiente e com todos em sua volta e também o quão lucrativo pode se tornar, diminuindo 

custos de uma forma “extrema”, seja de pequeno ou grande porte. 

Para alcançar o objetivo proposto, colocamos em evidência o que poderá ser feito com 

o material e também, focando bastante, na parte do meio ambiente, que hoje é um dos fatores 

mais preocupantes para a população e algumas empresas do ramo. Após terem o 

conhecimento sobre o assunto, esperamos que passem a ser aplicados os fatores aqui colados, 

aumentando a conscientização e tendo um retorno mais satisfatório, gerando inclusive um 

lucro que poderá ser revertido aos colaboradores da própria obra. Este artigo deixa uma 

contribuição no sentido de apoiar as iniciativas privadas, públicas e acadêmicas. Estes 



 

 

 

pequenos gestos, num processo de melhoria contínua sempre será uma fonte geradora de 

benefícios a todos os envolvidos.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos assim concluir que o reuso de concreto pode ser facilmente aplicado em uma 

obra, não importando o seu tamanho e sim o descarte gerado, podendo utilizar o material que 

foi reciclado em diversas partes da construção como o exemplo citado: na calçada, garagens, 

entre outros, com um grande retorno positivo nesse pequeno gesto, seja ele financeiramente 

ou em questões de poluição do meio ambiente. 

Outro fator importante também é lembrar que o concreto reciclado de forma correta, 

pode ter propriedades muito satisfatórias para ser utilizada, sua resistência pode ultrapassar a 

resistencia de um concreto virgem, aumentando ainda mais a segurança da obra e o valor 

financeiro da obra toda, com o mesmo desempenho. Muitas obras estão utilizando esses 

concretos reaproveitados como base da construção, com um valor mais acessível do que o 

usado tradicionalmente. Acredita-se que o concreto reciclável também poderá ser utilizado em 

outras etapas da construção e sendo aprovado por norma esse uso. 
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BATALHA DE ROBÔS 
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RESUMO 

 A Faculdade Network vem incentivando os estudantes com o “Projeto Integrador”, no objetivo de relacionar 

elementos eletrônicos e mecânicos para montagem de um robô controlado por joystick de vídeo game ou 

aplicativos de smartphone, realizando um campeonato de Batalha de Robôs, sendo dessa forma, expondo em 

prática vários conhecimentos obtidos ao longo do curso. Elaboramos uma pesquisa sobre os últimos campeões 

de batalha entre robôs e o entendimento foi, que seria difícil vencer uma competição sem uma estrutura 

apropriada com pontos estratégicos e uma boa arma de defesa. Para o sucesso do projeto, foram interrogados 

profissionais de mecatrônica com o objetivo de analisar o conhecimento e obter experiência sobre o conteúdo 

para que o projeto obtivesse exceto. 

 

PALAVRA-CHAVE: Projeto, Elementos Eletrônicos e Mecânicos, Programação. 

 

ABSTRACT 

The College Network has been encouraging students with the "Integrator Project", in order to relate electronic 

and mechanical elements to the assembly of a robot controlled by a video game joystick or smartphone 

applications, holding a Robot Battle Championship. form, exposing in practice several knowledge obtained 

throughout the course. We did a survey of the latest robot battle champions and the understanding was that it 

would be difficult to win a competition without an appropriate structure with strategic points and a good defense 

weapon. For the success of the project, mechatronics professionals were interviewed with the objective of 

analyzing knowledge and gaining experience on the content for the project to obtain except.             

KEYWORD: Design, Electronic and Mechanical Elements, Programming. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Falando sobre carros de duas rodas nada melhor exemplificar trazendo para uma visão do 

mercado a esse seguimento que foi apresentado pela GM, o EN-V, como mostra a (Figura 1). 

Figura 1 – Protótipo 

 

           Fonte: Gm & Saic, 2010. 

  

Aquele projeto foi otimizado e agora teus fundadores estão apresentando ao mundo o 

resultado de muita pesquisa e trabalho, o veículo elétrico de duas rodas nomeado de EN-V 

(Electric Networked-Vehicle), que pode transportar até dois passageiros, preenchendo espaço 

ínfimo no trânsito e em estacionamentos, além de atrair o que há de mais atual em tecnologia 

de bordo, como a tecnologia drive-by-wire, demonstrando condições para o veículo seja 

operado autonomamente ou com controle manual. A (Figura 2) apresenta o modelo aprimorado. 

Figura 2 - Apresentação do EN-V 

 

  Fonte: Gm & Saic, 2010. 

Com controle drive-bi-wire o carrinho se comunica com os satélites de GPS (Global Sys-tem 

Position) e com os outros veículos que partilham a rodovia no mesmo instante, podendo se 

mover muito perto uns dos outros como se estivessem conectados um ao outro tipo vagões de 

trem. Outros tipos de conexão com a internet são possíveis assim como definição de melhores 



 

 

 

rotas, contatos com grupos de redes sociais enquanto o veículo se desloca autonomamente e há 

promessa de redução drástica no número de acidentes visto que um veículo sabe exatamente a 

localização e direção dos outros veículos na rodovia. Essa linha de automóveis estará nas ruas 

em 2030, porém na linha do entretenimento temos o hoverboard que faz muito sucesso nos 

estados unidos e vem ganhando o mercado aqui no Brasil. 

Assim, o equilíbrio no hoverboard (Figura 3) é mantido por um conjunto de sensores, que lê a 

inclinação do corpo do usuário para interpretar seus comandos. Se o corpo se inclina para a 

frente, a placa eletrônica interpreta que o movimento dos motores mova a prancha para a frente. 

Se o corpo vai para trás, o movimento é de ré.  

Figura 3 – Hoverboard 

                     
                      Fonte: Robert Bigler, 2011. 

Para evitar quedas, há um giroscópio que ajuda a calibrar a velocidade das rodas. O 

equipamento registra a inclinação do usuário e a placa que controla o dispositivo usa o valor 

para determinar a quanta velocidade os motores precisam empurrar as rodas para anular a 

tendência de queda. 

Para virar, o procedimento é bem simples e intuitivo: para ir para a direita, o condutor deve 

fazer pressão com o lado esquerdo do corpo. Isso vai fazer com que o conjunto giroscópio-placa 

eletrônica façam com que a roda esquerda acelere e a direita diminua de velocidade, fazendo a 

curva para a direita. 

Elétricos, os hoverboards funcionam à bateria e, na maioria dos casos, prometem autonomia de 

até duas horas de uso. 

Após o recebimento do material “Lego” os grupos programaram os robôs para mostrar os 

seguintes ângulos: 35º, 45º, 60º, 90º, 100º, 145º e 180º. Os movimentos foram feitos de formas 

diferentes, alguns desenvolveram um programa com vários os ângulos de e outros programaram 

cada ângulo separado. Além destas medidas determinadas os estudantes fizeram ainda outros 

exemplos, estes elaborados através do respectivo grupo, partindo do interesse deles. Após 

testarem os ângulos, os estudantes iniciaram um debate para identificar as dificuldades em 

relação à programação dos robôs, ou seja, se o resultado da atividade ocorreu de acordo com o 

planejado e as medidas mostradas por eles se encaixariam em concordo com as dos ângulos. 

Com o auxílio do professor, mediram os ângulos desenhados na malha. Dessa forma, conferiam 

se o ângulo feito através do robô estava correto. 

 



 

 

 

2 PROBLEMÁTICA 
 

Para a evolução do projeto, foi necessário obter um apoio financeiro, devido à inacessibilidade 

da tecnologia e o alto custo das peças mecânicas e eletrônicas. Foram obtidos vários 

componentes para desenvolvimento do projeto com empresas parceiras a partir de doações. 

 

3 MONTAGEM 
 

Foi realizado uma pesquisa dentre os membros do grupo, com relação aos robôs de combate 

como o “general, touro dentre outros”, sendo dessa forma, foi definido um designer de um robô 

mais sólido e arrojado. O professor instituiu normas na construção do robô como: peso dentre 

6 e 8 kg, armas inofensivas e o desenvolvimento da programação. 

Quando se refere a Batalha de Robôs, um dos primeiros desafios é a inacessibilidade da 

tecnologia que um verdadeiro robô de combate possui. Custo alto, peças que não podem ser 

encontradas com facilidade e um motivo que conta muito na programação de um robô, que é o 

conhecimento da tecnologia, que está bem mais avançada nos estudantes que fazem cursos 

técnicos. 

O assunto robótica e mecatrônica estão em alta em todos os níveis de ensino. A Batalha de 

Robôs tem um destaque ainda maior, com a realização de competições mundiais de altíssimo 

nível. Hoje com a tecnologia digital todos veem as transmissões ao vivo via internet. 

Para a definição do robô usado na competição, foi feito uma pesquisa avançada onde nela foi 

verificado os componentes necessários para a construção do mesmo. 

3.1 Estrutura mecânica 

A função da carcaça é servir como suporte para os componentes, tais como: motor, bateria, 

ponte H e Arduino. 

3.2 Motores de corrente continua (motores DC) 

Os motores DC também são conhecidos como motores de corrente continua (CC) ou motores 

(DC – Direct Current) são importantes equipamentos que operam aproveitando todas as forças 

de atração e repulsão criadas por eletroímãs e imãs fixos. Por conta de seu o funcionamento 

existem diversos tipos desses motores no mercado, desses como os feitos de imãs fixos com 

seja sem escovas e os de relutância variável. Esses já podem ser encontrados numa alta faixa 

de voltagens reais especificamente dentre 1,5 a 48 volts. Tal tipo de produto possui diversos 

comprimentos, e voltagens de trabalho, que são indispensáveis para os desenvolvedores do 

segmento, da automação industrial e mecatrônica, como em principal a robótica, equipamentos 

bancários, esteiras alimentadoras, relógio de ponto e impressoras. 

No momento optar por um motor cc, é fundamental que você determine as principais exigências 

de desempenho, além das condições de capacidade e dimensão. Também é importante 

considerar as condições ambientais para a sua utilização. 



 

 

 

Os motores elétricos CA necessitam de uma mudança na periodicidade caso existir a 

necessidade de alternar sua aceleração envolvendo desse jeito um monitoramento de aceleração 

muito complexo e dispendioso. Em contrapartida, o motor cc precisa apenas de uma mudança 

no grau de voltagem para que seja possível alternar sua velocidade, desta forma ele torna-se 

bem mais adequado para equipamentos alimentados por níveis de tensão de 24 Vcc ou 12 Vcc 

como no caso dos veículos e utilidades de fabricação que requerem um comando fino de 

aceleração. Usaremos motores DC com redução 24V 350 rpm 6 kgf.cm, para se locomover, 

permitindo a movimentação e viabilizando o controle por meio elétrico, será utilizado na arma 

do robô.  

3.3 Sensores de comunicação 

Para mostrar como se faz a conexão e comunicação entre um aparelho Android e um Arduino, 

vamos desenvolver um contador. Algo bem simples. O app Android terá apenas uma tela, nesta 

tela um TextView para exibir o valor do contador e outro para exibir o status da conexão. O 

valor do contador exibido será calculado pelo Arduino e transmitido ao Andróid, que é apenas 

responsável por exibir o número (assim demonstramos transmissões Arduino -> Andróid). Se 

o usuário clicar na tela, o Android envia um comando para que o contador seja reiniciado (assim 

demonstrado transmissão Android -> Arduino). Bluetooth Hc05. 

3.4 Locomoção 

Rodas de poliamida são preservadas, contrarruptura, resistentes a batidas, impactos, 

substâncias químicas e à corrosão. Por esta razão, essas rodas contêm excelente resistência à 

abrasão e uma baixa resistência ao rolamento. 

3.5 Bateria 

 A bateria será usada na alimentação do robô, juntamente com a parte eletrônica. Na arma de 

batalha, usaremos um botão liga e desliga para termos toda potência necessária de 24v. 

3.6 Polias 

As polias são componentes usadas para transmissão de movimento, podendo dessa forma, 

aumentar ou reduzir a velocidade e torque do motor, onde estas estarão sendo usadas. São muito 

utilizadas para propagar potência para as rodinhas do robô, podem também ser aplicadas na 

arma do robô. Ela será usada para transmitir o movimento do motor para a arma, fazendo com 

que adquiramos um maior torque, aumentando o impacto. 

3.7 Ponte H 

A Ponte H é muito importante para o desenvolvimento de equipamentos robóticos, refere-se de 

um sistema simples com a capacidade de gerenciar motores cc diretamente a partir de sinais 

elétricos, possibilitando o monitoramento de sentido de giro até o controle de potência e 

velocidade. 

A ponte h será usada para o controlar os motores de locomoção, podendo inverter seu sentido 

de rotação, ou seja, possibilitando que o robô não se locomova em uma só direção.                                       

O micro controlador usado será a ponte H L298N. 



 

 

 

3.8 Arduino uno 

O Arduino é uma placa de sistema programável de código aberto que pode ser integrada a uma 

vasta diversidade de projetos de espaço único, simples e complexos. Esta placa contém um 

micro controlador que pode ser programado para identificar e monitorar objetos no mundo 

físico. Responde a sensores e entradas, o Arduino é capaz de interagir com uma alta diversidade 

de saídas, como LEDs, motores e monitores. Devido à sua flexibilidade e debaixo custo, o 

Arduino tornou-se uma escolha muito popular para fornecedores e fabricantes que querem criar 

projetos de hardware interativos. 

Este micro controlador é o responsável pela forma transparente como funciona a placa Arduino 

Uno, possibilitando o upload do código binário gerado após a compilação do programa feito 

pelo usuário. 

Com as especificações de todos os componentes, optamos em escolher materiais mais eficazes, 

pois o peso de cada componente influencia no peso final do robô. 

 

4 ESQUEMA ELÉTRICO 
 

A ligação de todos elementos (Figura 7) alimenta o arduino com uma tensão de 9 V, essa tensão 

é encaminha ao Bluetooth, porém como o Bluetooth pode receber apenas 3.3 V, precisamos 

inserir dois resistores no caminho para termos uma queda de tenção e chegar a uma tensão ideal 

no modulo. O modulo Bluetooth tem os seguintes pinos VCC, que ao conectar com o 5 v do 

arduino, GND que eu conecto com o GND do arduino o próximo é o TX que eu conecto com o 

RX do arduino e o RX que eu conecto com o TX do arduino, essas ligações finalizamos parte 

do Bluetooth. Iniciando a ligação da ponte H, a ponte H existe um ponto + onde alimenta a 

energia da bateria de 24V e o campo GND que é o terra, o comandos dos motores conecto em 

cada porta lógica do arduino, essa mesma lógica é usada para as duas ponte H. Para finalizar 

temos o botão ON e OFF, onde é conectado à porta positiva do botão à porta positiva da bateria 

e a porta negativa com o GND do circuito, assim fica concluía a montagem elétrica. 

DESENHO DO PROJETO 
Figura 5- Projeto do Carrinho      

 

Fonte: Vagner Santos Rosa (2018) 



 

 

 

4.1 Montagem mecânica 

A montagem do projeto iniciou na oficina de manutenção do supermercado Pague Menos, a 

estrutura do carrinho começou a ser construída com chapa de inox com espessura de 1,22 mm, 

o carrinho foi tomando forma quando começou a soldar, a solda utilizada foi a elétrica. Após a 

carcaça do carrinho estar pronta, iniciou-se roda e a arma. 

Na empresa de usinagem USIESP foi projetada e construída a roda e a arma. Estes dois itens 

teve um apoio muito grande do dono da empresa que nos forneceu o material e disponibilizou 

a máquina de centro de usinagem para fazer as peças, onde o operador com o desenho do projeto 

da arma (Figura 5) na mão fez a programação e usinou a peça. A bancada também ajudou, 

tirando a rebarba, polindo e gravando a peça. A roda foi feita com o material de poliamida e 

usinada no torno convencional. O tempo gasto para essas peças ficarem prontas foi de 8 horas, 

visto que não gastamos com o material, pois só a hora de usinagem é de 200,00 reais hora. 

Por fim, foi soldado um rodizio em uma barra de metal e fixamos no carrinho, para dar um 

apoio maior e mobilidade nos movimentos. Foi usado rebites e parafusos com porcas para 

fixação do carrinho.  

Não imaginava que um projeto simples se tornaria complexo e desafiador pelo modo que está 

sendo feito.  

4.2 Desenho da arma 

 

Figura 6- Projeto da Arma 

 
Fonte: Vagner Santos Rosa (2018) 

 

 



 

 

 

 

 

 Figura 7 - Montagem dos Componentes 

 
Fonte: Vagner Santos Rosa (2018) 

Cada integrante do grupo trouxe uma ideia como: acionamento do robô, acionamento da 

arma, sistema de programação que seria utilizado, tipo de arduino e peças utilizadas (Tabela 

1) na parte do robô e lataria utilizada.  

Tabela: Gastos 

Nome Fabricante Quantidade Unidade (R$) Total (R$) 

Arduino Uno mega 1 50,00 50,00 

Bateria 12v elgin 2 57,00 114,00 

Bluetooth Shield 1 45,00 45,00 

Motor CC Abb ltda 3 63,00 189,00 

Botão On/Off N/A 1 8,00 8,00 

Controle Ps3 1 50,00 50,00 

Ponte H mega 3 50,00 150,00 

Shield Motor mega 1 28,00 28,00 

Parafuso N/A 12 1,00 12,00 

Porca N/A 12 0,50 6,00 

Rebite N/A 30 0,80 24,00 

Rodizio  N/A 1 60,00 60,00 

Valor Final 736,00 

Fonte: Vagner Santos Rosa (2018) 



 

 

 

As compras foram feitas em uma loja de confiança, onde a negociação foi bem satisfatória para 

ambos os lados. Mesmo assim todas as peças foram cotadas em mais de 3 lojas diferentes sendo 

elas físicas e on-line, buscando o melhor preço e qualidade de fornecimento. 

Com muito custo encontrou-se a loja ideal para comprar o material necessário, a loja 

selecionada foi a CINESTEC, localizada em Campinas-Sp. As primeiras peças compradas foi 

o arduino e ponte H. Todos os custos foi dividido igualmente a todos os integrantes do grupo. 

     TESTE 

O teste de funcionamento consiste em verificar se o robô se move corretamente  nas direções 

desejadas e com boa agilidade. Deve-se ter atenção para com o motor, verificando-se se a 

roda não saia durante o movimento, ou se ela não trava.  Sendo assim, o teste foi realizado  de 

acordo com as exigências propostas pelo professor. 

Figura 8 - Vista Superior                                                    Figura 9 – Vista Frontal 

 

 

 

 

         Fonte: Vagner Santos Rosa (2018) 

4.3 Projeto concluido 

 

 Figura 9 – Vista Lateral 

 

 

                                                               Fonte: Vagner Santos Rosa (2018) 

  



 

 

 

5 CONCLUSÃO  
 

Todo projeto mecânico deve ser planejado com muito cuidado antes de seu início. É melhor 

perder tempo planejando para evitar erros no projeto final. Esse é um tipo de projeto 

denominado interativo, isto é, adaptando dados e medidas durante os cálculos, recalculando 

sempre que necessário. Com isso preciso ter um bom planejamento para não se perder durante 

os cálculos do projeto. 

Os problemas que surgiram durante a execução deste trabalho residiram, na maior parte das 

vezes, na incerteza inerente aos meios robóticos disponibilizados. Embora se tenha perdido 

muito tempo a tentar perceber o comportamento inconstante dos robôs e as causas do mesmo, 

conseguiu-se implementar um comportamento robusto que contorna as várias falhas associadas 

ao hardware.  

O desenvolvimento do presente projeto mostrou, assim, uma ampliação das possibilidades do 

trabalho em sala de aula, pois a motivação durante seu desenvolvimento foi uma constante. Isso 

vem demonstrar as possibilidades de um ensino que troca matérias teóricas, sem atração e 

atrativos, pela dedicação ao ‘excitante’ trabalho com os projetos mecatrônicos. A experiência 

mostrou assim, amplas possibilidades ao processo de ensino e aprendizagem, já que o grande 

desafio dos professores é relacionar os conteúdos de sala de aula com situações encontradas no 

cotidiano dos alunos e mostrar a eles a importância e a utilidade dos conteúdos aprendidos. 

Como melhoria, iremos isolar a parte interna do robô com borracha, para não ter contato com 

o material “aço” que é condutor de energia e assim não entrar em curto circuito. Colocaremos 

borracha nas rodas para dar mais aderência e não derrapar, mantendo assim estável para 

manobras e controle. Adicionamos duas Ponte H para um melhor funcionamento do circuito 

que necessita de um caminho que carregue a corrente ao motor em uma direção, e outro caminho 

que leve a corrente no sentido oposto. Além disso, o circuito deve ser capaz de ligar e desligar 

a corrente que alimenta o motor. 
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RESUMO 

O projeto foi desenvolvido para realização de uma experiência desenvolvida em sala, para a realização e construção 

de Robôs Combates. Tendo em vista a vida moderna do homem, é necessária à automação e construções de 

aparelhos e máquinas capazes de realizar trabalhos de maneira autônoma ou pré-programada, com um alto custo 

dos já produzidos no mercado. Com o desenvolvimento deste projeto, visamos baixar ao máximo, o custo para se 

tornar viável a todas as empresas e indústrias, que necessitam do mesmo. Os resultados finais são satisfatórios, já 

que o dispositivo atinge o objetivo principal do trabalho, representando um baixo custo no seu desenvolvimento e 

trazendo grandes investimentos ao mundo. Para que o projeto fosse bem-sucedido, foi feita uma pesquisa 

quantitativa com profissionais da área com o objetivo de analisar o conhecimento que o mesmo tem pelo assunto 

e tirar dúvidas, para que o projeto fosse construído do melhor modo possível. 

 

PALAVRAS CHAVE: Robôs, Baixo custo, Construção, Automação. 

 

 

ABSTRACT 

The project was developed for the realization of an experiment developed in the room, for the realization and 

construction of Combat Robots. In view of the modern life of man, it is necessary to automate and construct 

apparatus and machines capable of carrying out work in an autonomous or pre-programmed way, at a high cost 

of those already produced in the market. With the development of this project, we aim to lower the cost to become 

feasible to all companies and industries that need the same. The final results are satisfactory, since the device 

reaches the main objective of the work, representing a low cost in its development and bringing great investments 

to the world. In order for the project to be successful, a quantitative survey was carried out with professionals in 

the area with the purpose of analyzing their knowledge of the subject and asking questions so that the project was 

constructed in the best possible way. 

 

KEYWORDS: Robots, Low cost, Construction, Automation 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

           Os profissionais da área de mecatrônica e automação supervisionam, operam e 

controlam a manutenção de equipamentos utilizados nos processos automatizados de indústrias 

em geral, buscando reduzir custos operacionais e racionalizar as formas de produção. Utiliza-

se de métodos e processos que incorporam robôs em linhas de produções informatizadas. 

                                                           
1Acadêmicos em Engenharia Mecatrônica – Faculdades Network, Sumaré,SP, Brasil. 
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           Contudo, não é por simples acaso que diversos especialistas renomados ousam profetizar 

um futuro grandioso para a robótica. Se há discordância acerca de quantos anos isto levará, 10 

para uns, 15 ou 20 para outros, existe consenso em relação à importância e ao impacto da 

presença disseminada dos robôs no cotidiano humano. Confira  algumas opiniões sintetizadas 

nas citações a seguir. 

    “O estágio atual da área de robótica se assemelha muito àquele em que se 

encontravam os computadores 30 anos atrás. Pode-se dizer que os braços robóticos 

industriais são hoje os robôs mais comuns, assim como os mainframes eram os 

computadores em destaque naquela época. Embora tenham sua importância, é 

evidente o quão limitados são (e eram) estes dispositivos. A partir do momento que 

os robôs se tornarem acessíveis aos consumidores, eles poderão causar um impacto 

tão grande quanto aquele dos PCs há três décadas.” 

 Bill Gates, chairman da Microsoft Scientific American, 16/12/2006 “ 

    “A próxima grande indústria, com força comparável ao boom dos computadores 

pessoais nos anos 80 e à revolução da internet nos 90, será a robótica. Assim como 

nos acostumamos a ver Bill Gates (da Microsoft) nas capas de revista dos anos 80, 

ou Jeff Bezos (da Amazon) nas manchetes dos anos 90 e agora a dupla dos fundadores 

do Google, eu aposto que dentro de 10 anos nossos heróis serão os construtores de 

robôs.” 

 Paul Saffo, especialista em tecnologias do futuro O Estado de São Paulo, 

12/02/2006 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este item apresenta conceitos básicos sobre: Motor DC, Shield para Arduíno e Arduíno. 

2.1.  Motor DC 

Os motores DC também são conhecidos como motores de corrente continua (CC) ou 

motores (DC – Direct Current) são importantes dispositivos que operam aproveitando todas 

as forças de atração e repulsão geradas por eletroímãs e imãs permanentes. Por conta de sua 

funcionalidade, existem vários tipos desses motores no mercado, tais como os feito de imãs 

permanentes com ou sem escovas ou os de relutância variável. Esses já podem ser encontrados 

numa grande faixa de tensões nominais, tipicamente entre 1,5 a 48 volts.  

  



 

 

 

Figura 1 – Motor DC 

.  

Fonte: RODRIGO DÓRIA, 2012. 

         Assim, o tamanho de cada motor está diretamente conectado a sua potência, ou seja, 

quanto maior e mais potente ele será. Sendo que é importante entender que a tensão nominal 

não é obrigatoriamente a tensão de trabalho de cada um dos tipos motores DC.  Sua potência 

exige que cada motor dependa do seu motor e da sua carga.  

      Para você entender melhor, um motor que gira livre apresentará, certamente, uma 

velocidade muito superior do que um motor que tenha que deslocar algum tipo de mecanismo 

que lhe exija maior força. Existem ocasiões em que eles precisem utilizar micromotores DC – 

para baixas rotações – e alto torque de saída, o qual é dotado na construção do acoplamento de 

uma caixa de redução.  

 

2.2.  Shield para Arduíno 

Um Shield para Arduíno nada mais é que uma placa de circuito impresso com conectores 

que se encaixam na parte superior de uma placa arduíno. Como sabemos um arduíno é uma 

placa eletrônica que tem um micro controlador open-source de prototipagem.  

O Shield tem a função de aumentar a funcionalidade de uma placa arduíno com uma 

facilidade de conexão. Existem milhares de tipos e funções diferentes para Shields, os mais 

comuns são a Ethernet Shield, Motor Shield, Relay Shield, LCD Shield, xbee Shield, etc. 

http://blog.novaeletronica.com.br/arduino-documentario-video/


 

 

 

Figura 2 – Shield para Arduíno – Modelo: Ponte H L298N

 

Fonte: PAULA BORGES – 2016 

3.0. DISCIPLINAS E CONHECIMENTOS UTILIZADOS NO PROJETO. 

3.1. Elétrica 

Com base nos estudos que realizamos da matéria de Eletrônica, foi utilizado conceitos 

básicos, como o  programa Tinkercad para fazer as ligações e testes necessários, antes de 

começar o procedimento de montagem.  

Nele, utilizamos dois tipos de motores DC 12V 83 rpm, uma placa de arduíno (uno), 

duas baterias sendo 9V e 12V, duas pontes H L298N , um módulo Bluetooth HC05 e uma 

bateria geral de 9V. 
A bateria de 9 V  foi utilizada no projeto para alimentar o Arduíno e a bateria de 12V 

foi utilizada para alimentar os motores. 

  

3.2. Programação 

 

Com base nos estudos que realizamos na matéria de Programação, o robô necessitou 

conectá-lo ao computador por meio de um cabo USB e utilizar um ambiente de programação 

chamado IDE, onde você digita o programa, faz os testes para encontrar eventuais erros e transfere 

o programa para o dispositivo para processar a compilação para o Arduíno. 

Foram necessários utilizarmos dois programas para fazer a parte de controle e fazer a 

comunicação, já  

o segundo programa para rodar os dois motores, para se locomover para frente e reverso 

e para direita e esquerda ao acionar a arma. 

  
  



 

 

 

3.3. Mecânica 

 

Com base nos estudos feitos em sala e no laboratório de mecânica, foi utilizado no 

projeto chapas de inox , solda eletrodo , parafusos para fixar as rodas na base do robô , e 

utilizado parte de usinagem, onde aprendemos a  usinar os eixos de cada roda. 

  

4. MATERIAIS E MÉTODOS DE MONTAGEM 

Este item apresenta os materiais e equipamentos, além do fluxograma para a criação do 

robô combate. 

 

4.1. Esquema Elétrico - Desenho  

          Para montar o esquema da programação do Robô, utilizamos o programa Tinkercad para 

fazer as ligações e testes necessários, antes de começar o procedimento de montagem. Nele, 

utilizamos dois tipos de motores DC 12V 83 rpm,  uma placa de arduíno (uno), duas baterias 

sendo 9V e 12V, duas ponte H  L298N , um módulo bluetooth HC05 e uma bateria geral de 9V. 

 

Figura 3 – Esquema Elétrico

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

  



 

 

 

4.2. Projeto Mecânico do Robô 

Figura 4 – Projetando o robô.

                                   

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Imagens – Iniciando o processo de montagem 

Figura 5 – Iniciando os testes de programação 

        

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 



 

 

 

Figura 6 – Continuação dos testes de programação

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Figura 7 – Teste de motor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

  



 

 

 

Figura 8 – Teste de bateria 

     

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Figura 9 – Teste de locomoção

    

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

  



 

 

 

Figura 10 -   Projeto Final

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

4.3. Tabela de Componentes e Custo 

A Tabela 1 apresenta o custo para confeccionar o Robô de Guerra conforme orçamento 

realizado no mês de junho de 2018.  

Tabela 1 – Orçamento de materiais para confecção do Robô de Guerra 

ITEM QTD VALOR (R$) * 

Motor DC 02 500,00 

Arduíno 04 200,00 

Bateria 9V 02 170,00 

Ponte HC05 02 120,00 

Módulo Bluetooth 01 38,00 



 

 

 

Bateria 12V 01 70,00 

Kit Jumper  30 30,00 

Placa Inox 01 180,00 

Rodas 02 120,00 

Fita Térmica 01 50,00 

Parafusos 12 40,00 

Fita Isolante 01 3,50 

 TOTAL 1.621,50 

*Pesquisa realizada em junho/2018. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

5. PROBLEMAS E DIFICULDADES 

Para a construção do Robô Combate, tivemos uma grande dificuldade de 

encontrar as peças necessárias para a montagem, pois em nossa cidade, não há lojas 

especificas para construção, fazendo com que nós fossemos em outra cidade para 

comprar.  

Na parte de teste da programação, tivemos um pequeno problema, onde nossa 

ponte H e arduíno queimassem, e correr contra o tempo para a compra de novos 

componentes. 

  5.1. Programa 

Abaixo vemos o programa utilizado em nosso projeto: 

const int m1 = 3; 

const int m2 = 9; 

const int m3 = 5; 

const int m4 = 6; 

const int m5 = 10; 



 

 

 

const int m6 = 11; 

const int m7 = 12; 

const int m8 = 13; 

int arma=0; 

int arma2 = 0; 

int velocidade=0; 

String readString; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(m1,OUTPUT); 

  pinMode(m2,OUTPUT); 

  pinMode(m3,OUTPUT); 

  pinMode(m4,OUTPUT); 

  pinMode(m5,OUTPUT); 

  pinMode(m6,OUTPUT); 

  pinMode(m7,OUTPUT); 

  pinMode(m8,OUTPUT); 

  analogWrite(m1, 0); 

  analogWrite(m2, 0); 

  analogWrite(m3, 0); 

  analogWrite(m4, 0); 

  analogWrite(m5, 0); 

} 

void loop() { 

  while(Serial.available()){ 

    delay(50); 

    char c=Serial.read(); 

    readString+=c; 

  } 

  if(readString.length()>0){ 

    Serial.println(readString);    

    if (readString =="f"){ 

    analogWrite(m1, velocidade); 

    analogWrite(m3, velocidade); 

    analogWrite(m2, 0); 

    analogWrite(m4, 0); 

    delay(500); 

    } 

    if (readString =="b"){ 

    analogWrite(m1, 0); 

    analogWrite(m3, 0); 

    analogWrite(m2, velocidade); 

    analogWrite(m4, velocidade); 

    delay(500);       

    } 

    if (readString =="l"){ 

    analogWrite(m1, velocidade); 

    analogWrite(m3, 0); 

    analogWrite(m2, 0); 

    analogWrite(m4, velocidade); 

    delay(500); 

    } 



 

 

 

    if (readString =="r"){ 

    analogWrite(m1, 0); 

    analogWrite(m3, velocidade); 

    analogWrite(m2, velocidade); 

    analogWrite(m4, 0); 

    delay(500); 

    } 

    if (readString =="s"){ 

    analogWrite(m1, 0); 

    analogWrite(m3, 0); 

    analogWrite(m2, 0); 

    analogWrite(m4, 0); 

    delay(500); 

    } 

    if (readString =="a"){ 

      if(arma) {  

        arma=0; 

    digitalWrite(m5, LOW); 

      }else{ 

        arma=1; 

    digitalWrite(m5, HIGH); 

      } 

    delay(500); 

    } 

    if (readString =="g"){ 

      if(arma2) {  

        arma2=0; 

    digitalWrite(m7, LOW); 

      }else{ 

        arma2=1; 

    digitalWrite(m7, HIGH); 

      } 

    delay(500); 

    } 

    if (readString =="t"){ 

    velocidade=100; 

    delay(500); 

    } 

    if (readString =="z"){ 

    velocidade=150; 

    delay(500); 

    } 

    if (readString =="h"){ 

    velocidade=200; 

    delay(500); 

    } 

    if (readString =="e"){ 

    velocidade=250; 

    delay(500); 

    } 

    readString=""; 

   



 

 

 

5.2. Explicação do programa e as principais etapas: 

Este programa tem como função girar dois motores DC com o auxílio de dois módulos 

ponte H L298N, que tem como objetivo principal movimentar o protótipo de um carro montado 

para competir em uma batalha de robôs. 

Esses motores serão comandados por um módulo bluetooth  que será responsável por 

indicar os seguintes comandos: Direita, esquerda, frente e atrás, no qual estes comandos serão 

transmitidos por um módulo via bluetooth, que está encarregado de transmitir os sinais e o 

arduíno de  recebe-los, estando ligado ao respectivo Arduíno. 

 

6. TESTES 

6.1. Tabela Linha Reta por Volta Votação 

Linha Reta Voltas 

54cm 3 

18,5cm 1 

36,5cm 2 

70,5cm 4 

86,6cm 5 

 

6.2. Curva à Direita 

Giro Volta Medida 

20º 5 29,2cm 

15º 7 49,7cm 



 

 

 

12º 9 68cm 

10º 10,6 85,7cm 

17º 6,5 39cm 

 

6.3. Curva à Esquerda 

Giro Diâmetro 

-19º 31,3 

-13º 23,6 

-16º 43,5 

-11º 72,0 

-09º 91,5 

 

7. METODOLOGIA 

A metodologia foi baseada em pesquisa de campo, bibliografia do assunto, além de 

consultas de manuais técnicos, para o auxílio do desenvolvimento e conclusão do projeto. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude dos fatos mencionados, o desenvolvimento e implementação do Robô para 

as indústrias traz um ganho, pois: 

1. A diminuição do custo;  

2. Praticidade e Agilidade; 

3. Redução de Custos. 



 

 

 

9. CONCLUSÃO  

Encerrando as frentes de pesquisa contidas neste trabalho, propôs-se, neste capítulo, um 

sistema evolutivo capaz da realização de planejamento não apenas no nível de trajetórias, mas 

também de missões.  

Tivemos muita garra, luta e força de vontade para a construção do nosso robô, com base 

nos nossos conhecimentos adquiridos em sala, e com o auxilio do nosso professor Alysson. 

Com base nas disciplinas adquiridas na faculdade, tivemos um grande conhecimento 

para a construção do nosso robô, como e por onde começar, como construir e criar cada tópico 

importante de cada função solicitada pelo projeto. 

Dentre todas as frentes, esta é a que explora o maior espectro de camadas dentro da 

engenharia de um controlador, contemplando desde a reatividade presente no módulo de 

navegação do robô até graus mais altos de deliberação com os módulos de planejamento de 

curto e longo prazo. 

Com relação aos experimentos e resultados obtidos, considera-se que eles foram bem-

sucedidos no intuito de mostrar a utilidade da proposta. Enquanto as simulações visaram 

explorar aspectos mais intrínsecos ao sistema, os experimentos reais focaram nas implicações 

e benefícios práticos do uso de um robô autônomo inteligente em atividades de inspeção. 
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MUROS DE SOLO GRAMPEADOS 

 

Rovilson de Castro Santos1 

Robison Albuquerque Da Silva2 

Reginaldo Cássio da Silva³ 

 

RESUMO 

A contenção de grampeamento de solo se popularizou nas obras de todo o mundo. No decorrer 

deste estudo mencionamos aspectos da contenção de taludes através da revisão bibliográfica do 

tema. Abordaremos a origem, as técnicas a evolução e os métodos de execução. Hoje com a 

ajuda de softwares, é possível dimensionar as estruturas e analisar o comportamento durante seu 

processo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Técnicas do solo grampeado; engenharia geotécnica; dimensionamento 

da estrutura. 

 

 

ABSTRACT 

Containment of soil stapling, has become popular in works all over the world. In the course of 

this study we mentioned aspects of slope contention through the bibliographic review of the 

theme. We will address the origin, techniques and evolution and methods of implementation. 

Today with the help of software, it is possible to scale the structures and analyze the behavior 

during their process. 

 

KEYWORDS: Stapled soil techniques; geotechnical engineering; structure dimension in. 
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1 – Introdução 

 

O uso de técnicas de muros de arrimo para a estabilização de solo e escavações está em 

expansão em todos os lugares. O Solo Grampeado ganha cada vez mais aceitação pelos 

engenheiros e geotécnicos, devido ao custo, adaptabilidade às variáveis geometrias, velocidade 

da execução e aplicação aos solos instáveis com presença d’água.  

A empresa Ródio Perfurações e Consolidações, em 1996, aplicou concreto projetado e tela 

metálica para a estabilização da barragem de Xavantes. Em 1970, a Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (SABESP utilizou, na construção do túnel de adução do Sistema 

Cantareira em São Paulo. 

Solo grampeado é a introdução de chumbadores e barras de aço com calda de cimento, em uma 

escavação. Aplica-se este tipo de obra na estabilização de taludes, na entrada de túneis, 

escavações de subsolo, etc. Devido as topografias acidentadas é necessário em alguns casos até 

o nivelamento do solo. 

Solo grampeado surgiu, de modo restritivo em engenharia de minas, onde parte da técnica é 

utilizada em túneis e suportes das galerias.  Essa técnica foi desenvolvida a partir do século 

1945, pelo Engenheiro Minas Landilaus Von Rabcewicz, para a utilização em tuneis rochosos.  

Com a técnica reduziu-se os desplacamentos dos blocos e dos rochosos, o qual passou a ser 

considerado como bloco único. (Clouterre, 1993).  

A construção é realizada por etapas descendentes: escavação com altura limitada, incisão dos 

chumbadores, construção do muro de concreto projetado e implantação do sistema de 

drenagem.  

Essa técnica pode ser utilizada em taludes artificiais, taludes naturais e em escavações 

permanentes ou temporárias. Reduzindo os deslocamentos ou aumentando o fator segurança, 

sem técnicas de valor elevado.  

No processo do Solo Grampeado apresenta inúmeras vantagens as outras técnicas, dentre elas: 

Segurança: Podem ser feitas segundo a inclinação natural do terreno, evitando instabilidades, 

para movimentação dos grampos são baixos, e em seguida as escavações os grampos são 

inseridos no solo, tem alta flexibilidade; 

Baixo custo: Não e preciso grandes equipamentos para execução da obra, apenas para remover 

a sujeira e para o lançamento do concreto projetado; 

Acessibilidade: Os equipamentos podem ser usados em locais de grande movimentação 

inclusive em rodovias com trânsito intenso; 

Tempo de execução: Quando a necessidade de escavações onde o solo e mais duro, podem ser 

inseridos grampos menores, e o lançamento do concreto não necessita de formas e tempo de 

cura e etc; 

Facilidade de execução: Os equipamentos são de fácil manuseio e podem ser encontrados 

facilmente no mercado; 

Impacto ambiental: O processo de execução gera poucos resíduos devido os poucos materiais 

utilizados. 

 

 

 

 



 

 

 

2 - Revisão Bibliográfica  

2.1 – Dimensionamento  

 

Não há um método padrão ou único para o dimensionamento de um solo grampeado. As 

bibliografias pesquisadas identificam diferentes formas de cálculos. Existe alguns métodos de 

cálculo para o dimensionamento. Na Europa por exemplo, o método utilizado é o francês 

Clouterre, e o Alemão Stocker, empregados em 1991 e 1979 sucessivamente. Nos Estados 

Unidos o método é o Davis de 1981.  

Esse método descrito tem algo em comum, utilizam um mecanismo de ruptura onde o maciço 

é reforçado e dividido zonas ativas e passivas.  

Já no Brasil não há um padrão definido para o dimensionamento do solo grampeado, ele baseia-

se em métodos de equilíbrio limite. Isso faz com que o dimensionamento dependa dos 

parâmetros do solo e da resistência do cisalhamento.  

Um ponto muito importante em um projeto é a resistência ao cisalhamento, entre o reforço e o 

solo.  Como os reforços trabalham sob tração, quanto maior é o cisalhamento melhor será o 

desempenho do reforço na estabilização do aterro.  Muitos estudos desenvolveram métodos a 

partir de teorias, entre os principais: Proto Silva (2005), Ortigão e Palmeira (1997), Heymann 

et al. (1992), Clouterre (1991), Jewell (1990), Bustamante e Doix (1985) e Cartier e Gigan 

(1983). Estes estudos permitiu a realização de projetos mais econômicos e viáveis.  

 

2.2 -  Grampos 

 

Os grampos são de aço, destinados ao concreto armado (CA50), com diâmetros que podem 

variar de 16 a 32mm, com pintura resistente a corrosões.  

A instalação é feita com a perfuração e logo após a aplicação da calda de cimento e a de 

cravação. Na Figura 01 esta representada um grampo com seu devido espaçamento. 

Figura: 01 

 
 

Segundo Pereira (2012), em uma abertura no solo, ficam posicionadas as barras de aço, após é 

inserida a calda que escoa por todo o furo, e colocado no meio da barra com espaçamento de 

2m ou 3m os centralizadores, que permitem a cobertura prevista em norma, evitando contato 

com solo.  

Nos taludes e escavações, os grampos são inclinados, para atingir a eficiência máxima para 

tracionar melhor (SILVA, 2010).  

    

  
   Fonte:  FHWA   ( 2006) .   



 

 

 

 

A Figura 02 dois demonstra os principais tipos de reforço de cabeça da face. 

 

Figura: 02 

 
Fonte: Pereira (2016). 

 

 

2.3– Reforço por injeção 

 

No muro de solo grampeado, temos a perfuração do maciço preenchendo após, o furo com calda 

de cimento e a introduzindo de barras de aço. A técnica utilizada significou grandes avanços na 

prática de chumbadores.  

As barras devem ser devidamente preparadas com tubos de injeção, geralmente de polietileno, 

fixados na barra com comprimentos variáveis e com válvulas de injeção.  

Para as fases de injeção cada “furo” deve-se fixar um tubo de injeção, as injeções devem ser 

feitas com intervalos de no mínimo 12 horas. Durante estes ciclos, deve ser realizado o controle 

dos volumes injetados e a pressão aplicada.  

Os efeitos benéficos da injeção nos muros de solo grampeado, foram comprovados por diversos 

engenheiros, dentre eles Pacheco e Silva (2009), que realizou testes em laboratório e campo. 

Foi introduzido um experimento em duas obras, uma em Osasco e outra em Santo André, que 

totalizou em 52 ensaios de chumbadores com diferentes profundidades e com diferentes 

métodos.  

De modo geral, os resultados dos estudos, mostraram um aumento no parâmetro “qs”, quando 

comparado a outros métodos de chumbamento somente com bainha.  

Outra vantagem da injeção é a melhoria de condições geotécnicas. Em terrenos menos porosos, 

garantem o menor consumo de injeção, resultando em economia na obra. 

 

2.4 – Reforço na Face 

As paredes são feitas com concreto projetado com ou sem estruturas, com finalidade apenas de 

proteger o talude contra as ações das chuvas. 

O concreto projetado possui fibras de aço em sua constituição, ou é aplicado sobre telas 

metálicas, a conexão do reforço a face é um dos itens de extrema importância na obra de solo 

grampeado, que pode ser executado de várias maneiras, a figura 3 mostra as cabeças mais usuais 

em obras de solo grampeados: 



 

 

 

 

 

 

Figura3. 

 
Figura3: cabeças de reforço junto a face (alterado de GeoRio, 1999). 

 

 

A Figura 03-a detalha que o reforço pode ser dobrado em 90° e embutida. A figura 3-b mostra 

uma placa fixada por rosca e porca, o que garante o contato entre o solo e a face. 

 De Acordo com Springer et al. (2001) que avaliou as influências do comportamento tensão x 

deformação com diversas alternativas de cabeça de reforço, e ensaiado a introdução de duas 

maneiras diferentes, livre e fixa, e relacionadas a um determinado processo construtivo. Quando 

a cabeça do reforço e emitida e dobrada considera-se extremidade livre e pode ocorrer a 

movimentação na face do talude, para tal situação os autores simularam a cabeça com face livre. 

E ficou denominado que a fixação por placa metálica rosca e porca seja extremidade fixa, 

portanto representou os resultados através de simulações e foi verificado as duas alternativas, 

extremidades fixa ou livre são de extrema importância no comportamento da face e distribuição 

das tensões ao longo dos reforços. Para taludes com grandes larguras e alturas o método 

construtivo com reforços não foram tão relevantes. Observou-se que a tração máxima pode 

variar de acordo com o tipo de cabeça reforço utilizado na extremidade a face, quando se usa 

reforço fixo o ponto máximo de tração ocorre junto à face. No reforço de extremidade livre a 

tração máxima sofrida acontece na extremidade interna do maciço, diante disto os esforços 

junto às faces são mínimos, definindo, portanto, a melhor alternativa indicada para a conexão 

junto à face e, portanto, a extremidade fixa. Para taludes com inclinação máxima de 60%, pode 

utilizar revestimentos de cobertura vegetal, e para tal podem ser utilizadas ambas as conexões 

citadas, este revestimento além de deixar a estética mais bonita, diminui o custo global 

consideravelmente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.6– Processos executivos 

 

 

 

 

 

Nas Figuras 4 e 5 respectivamente mostram alguns dos processos de execução 

segundo LAZARTE et al., 2015. 

 

 

 
Fonte: Adaptado de LAZARTE et al., 2015. 

Figura 5: 



 

 

 

 
Fonte: Adaptado de LAZARTE et al., 2015. 

2.6– Drenagens  

 

O sistema de drenagem deve ser previsto em todas as obras de contenção. Os drenos devem ser 

considerados para evitar o fluxo de agua. A drenagem é feita através de tubos de PVC, furados 

e envolvidos por mantas. 

As drenagens mais profundas reduzem a ascensão do nível freático do terreno. Já as de 

superfície, são utilizados para evitar o acúmulo de agua atrás das paredes 

 

2.7 –Parâmetros do solo Coesão, ângulo de atrito e peso específico  

  

Conforme NBR 6502 - 1995, coesão e uma parte que define a resistência ao cisalhamento do 

solo, que independe das tensões atuantes. Para machado (1997) Coesão vem forca decorrente 

da atração das partículas. Caputo (1998), diferenciam-se entre coesão verdadeira e coesão 

aparente, aparente resulta da pressão capilar da agua do solo, repelindo uma pressão externa, a 

verdadeira e resultado das pressões químicas das argilas que dependem de outros fatores. De 

acordo com Pinto (2002), O angulo de atrito e maior que a forca causada pela superfície,  pode 

causar a normal sem causar deslizamento, a tangencia e maior que a resistência ao deslizamento. 

De acordo com NBR 6502 – 1995 O peso especifico e classificado como peso especifico seco, 

natural, submerso e saturado.  

 

2.8 - Granulometria do solo 

  

De acordo com Das Braja (2007), O estudo granulométrico se baseia em tabular as espessuras 

das partículas do solo, sendo que umas porcentagens dos grãos são secas. Caputo (1998) os 

tamanhos dessas partículas determinam a próxima etapa de execução do solo, para tal e de 

acordo com a NBR 6502 e representado a escala granulométrica brasileira na Tabela 1. 

  

Tabela 1 – Classificação quanto à dimensão das partículas segundo a NBR 6502  



 

 

 

 
Fonte: ABNT (1995)  

 

2.9 - Resistência ao cisalhamento  

  

A resistência ao cisalhamento do solo esta ligado a muitos problemas na engenharia, recorrente 

a isto temos a estabilidade e contenção de taludes. Segundo Caputo (1996), a equação de 

Coulomb (Equação 1). Denomina-se coesão e atritos das partículas. Para ele o atrito interno de 

um solo não possui apenas atrito físico, ela não é nítida, e sim com muitos contatos pontuais. 

  

            

Onde:  c’ e ’ = parâmetros de resistência do solo;  

 = tensão normal efetiva;  

= tensão normal total; u = poro-pressão;  

 

3- Metodologia de pesquisa 

 Para este artigo foi utilizado a pesquisa com base em artigos prontos sobre o tema solo 

grampeados afim de ressaltar e esclarecer os pontos mais relevantes dos solos grampeados com 

intuito descritivo e informativo, a coleta dos dados foi do tipo revisão bibliográfica. Segundo 

Vergara (2000), A revisão literária e vista como uma pesquisa que envolve o uso de artigos e 

matérias já publicados, sendo que o objetivo e obter e formular observações básicas, e que 

podem ser referencias usuais como base para outros artigos. 

 

4 – Resultados e discursões 

A técnica de contenção de taludes com solos grampeados resume-se basicamente em grampos 

atirantados nos solos, que e protegido por bainha e graute prevenindo assim ações naturais do 

tempo, um detalhe essencial do processo e a proteção da face com cabeças de reforços, e 

revestimentos da face seja ele em concreto projetado e ou revestimento vegetal (LAZARTE et 

al.,2015). Os grampos são inseridos na face da escavação com o objetivo de reforçar e 

estabilizar o solo, são fabricados em barras de aço geralmente com diâmetros iguais ou 

superiores a 20mm (LAZARTE et al., 2015). De acordo com Ortigão (1997), os furos dever ser 

cuidadosamente limpos, antes de receber o grampo para que se obtenha a maior resistência ao 

cisalhamento, seguir os padrões dos traços do graute atentando ao fator agua/cimento gerando 

uma adequada ancoragem na barra, além de acrescentar corretamente os aditivos de expansão 

da calda de cimento com o acelerador de pega, reduzindo a retração e consequentemente 

diminuindo o tempo e aumentando a resistência. Ainda segundo (LAZARTE et al., 2015), e 

indispensável evitar que a corrosão afete os grampos para que não haja perda no diâmetro 

transversal da barra, com a inserção da bainha e o correto travamento respeitando os limites de 

cobertura da barra não haverá contato com o solo, garantido assim sua preservação. O 

revestimento da face e de suma importância tendo em vista que sua estabilidade será maior com 



 

 

 

esta etapa, usualmente são feitos de malhas de aço e colocados com concreto projetado, apos e 

inserido os grampos sem muitas dificuldades e com maior segurança na execução da obra, em 

seguida e feito um revestimento final que dá continuidade ao processo estrutural da face do 

talude. 

Sequência de execução do solo grampeado (Modificado de Lazarte et al., 2015). 

Escavação - O primeiro corte varia de 1m a 1,5m os grampos são inseridos na primeira linha 

este passo e critico por não haver ancoragem do solo e a profundidade pode variar dependendo 

do tipo do solo. 

Furos – Para perfuração dos furos e preciso um equipamento especifico, após a execução não a 

suporte para os furos. 

Posição dos grampos e injeção do graute – As barras são posicionadas nos buracos, em seguida 

é inserido o graute, em baixa pressão, e colocado os drenos adjacentes aos grampos. 

Revestimento Inicial – este revestimento deve ser feito antes do próximo nível ser escavado, e 

colocado o reforço de cabeça de face, e só após três dias pode-se seguir para a próxima etapa, 

e então e repetido os processos anteriores para as próximas etapas. 

Revestimento final – Só então quando as escavações chegam ao pé do talude, pode ser 

construído o revestimento final e acabamento. Entretanto, no assunto discutido, segundo 

Mitchell e Villet (1987), o nível do lençol freático é uma limitação para o sistema, podendo até 

inviabilizar o projeto, a menos que um rebaixamento do nível da água seja feito. Além disso, 

caso o nivelamento não seja executado de maneira correta, corre o risco de rupturas dos 

grampos. 

Por último podemos destacar a argila, que pode aumentar a umidade do local, fazendo com que 

o solo perca sua resistência. 

Portanto o sistema não é indicado segundo Abramson et al., (1996), em 

argilas moles, possuindo limite de liquidez maior que 20%.  

 

5 - Conclusão  

Foi apresentada uma técnica usada para estabilizar os taludes, esta técnica consiste 

em inserir grampos no solo com argamassa. Solo grampeado ainda se apresenta 

em plena expansão, que ganha cada vez mais adeptos para a estabilização de 

taludes e escavações.  

Pode-se anotar as vantagens em relação aos outros muros de arrimo, com vantagens de menor 

custo, agilidade na execução e flexibilidade do sistema.  

Na maioria dos casos, não é necessário fazer corte do talude, apenas regularizar a sua face. 

O objetivo principal deste artigo é ver que o grampeamento é uma técnica antiga, mas deve-se 

ficar atento, pois seu uso exige uma análise do local e dos níveis da água.  
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RESUMO 

 

O artigo cientifico em questão tem como objetivo demonstrar a importância e os tipos 

atuais dos revestimentos asfálticos na pavimentação das rodovias brasileiras, com foco 

principal no CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), pois possuem um papel 

indispensável no cotidiano da população, tanto no transporte de cargas quanto de passageiros, 

todavia, a sua execução inadequada acarreta uma série de patologias, diretamente ligadas 

economicamente a custos extra orçamentais com reformas e manutenções, na qual inclui o 

projeto, materiais e mão de obra, e indiretamente aos usuários das vias, por conta do baixo 

conforto de rolamento influenciando a trafegabilidade e muita das vezes causando danos aos 

veículos.  

Palavras-chave: Revestimentos Asfálticos; pavimentação; Rodovias; CBUQ. 

ABSTRACT 

The scientific article in question has the objective of demonstrating the importance and 

the current types of asphaltic coatings in the paving of the Brazilian highways, with a main 

focus on the CBUQ (hot bituminous concrete), since they play an indispensable role in the daily 

life of the population, however, its inadequate execution entails to series of pathologies, directly 

linked economically to extra budgetary costs with reforms and maintenance, in which it 

includes the project, materials and labor, and indirectly to road users, for account of the low 

rolling comfort influencing trafficability and often causing damage to vehicles. 

Keywords: Asphaltic Coatings; paving; Highways; CBUQ. 
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INTRODUÇÃO 

A implementação de rodovias no Brasil teve início em 1920, com o apoio dos Estados 

Unidos, ao oferecer financiamento para a abertura de estradas, e em 1937 foi criado o 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), órgão responsável pela construção, 

manutenção, fiscalização, e elaboração de estudos técnicos relacionados a estradas. Mas 

somente em 1956, no governo de Juscelino Kubitschek, foi dada maior ênfase ao setor 

rodoviário. Ocorreu uma notável evolução das estradas, passando a exercer um papel 

fundamental na integração nacional. Isto foi possível graças ao Plano de Metas, que previa um 

Plano Qüinqüenal de Obras Viárias. A partir de 1964, os governos militares também deram 

prioridade ao transporte rodoviário, continuando o projeto de integração nacional com o 

objetivo de povoar os vazios demográficos e integrá-los às demais regiões do país, facilitar a 

exploração dos potenciais naturais dessas regiões e criar eixos rodoviários onde deveriam ser 

assentadas famílias, inclusive de outras regiões (MELLO, 2004). 

Atualmente a demanda iminente por um asfalto de qualidade nas rodovias brasileiras, 

aliada a necessidade de viabilidade econômica faz com que seja indispensável buscar cada vez 

mais, melhores opções de revestimentos asfálticos, de tal forma que se aumente a vida útil do 

pavimento e ofereça menor custo a longo prazo, tendo como alternativa a alta qualidade de 

construção na execução e nos suprimentos, dispensando assim a necessidade de reformas e 

manutenções frequentes, proporcionando resultados positivos economicamente e também a 

possibilidade de utilizar os valores economizados com as reformas e manutenções que outrora 

seria necessário caso a pavimentação fosse ineficaz, com expansão na construção de mais malha 

rodoviária na extensão brasileira. 

Dessa forma estaremos explanando por meio de levantamentos bibliográfico os tipos de 

revestimentos asfálticos mais relevantes nos dias atuais, com o foco principal no CBUQ, 

visando que atualmente sua utilização lidera a pavimentação rodoviária brasileira.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado por amparo bibliográfico, e após a definição do tema, foi 

definido o primeiro passo para estabelecer um protocolo de pesquisa eficaz para o tema 

proposto. Foram abrangidas questões legais e disciplinas científicas, com autores de renome 

para participação neste artigo. 

PAVIMENTO E REVESTIMENTOS 

Os pavimentos são constituidos por várias camadas (fig.1), onde uma das quais é o 

revestimento, que tem como finalidade absorver e transferir para as demais camadas os esforços 

recebidos, provenientes da rodagem dos veiculos na maioria das vezes, e também na proteção 

da estrutura contra as intempéries sofrida ao longo dos anos. Portanto essa camada de 

revestimento deve ser impermeavel e resistente ás forças atuantes. (BERNUCCI et al., 2008). 

Bernucci et al., (2008) também afirma que a maior parte dos pavimentos no Brasil tem 

como revestimento uma mistura de agregados minerais de diversos tamanhos e ligantes 

asfalticos, que com a devida proporção e processamento obtém as caracteristicas de 



 

 

 

impermeabilidade, flexibilidade, estabilidade, durabilidade, resistencia a derrapagem, á fadiga 

e ao trincamento térmico, de acordo com as circunstancias climaticas e demanda do tráfego no 

local.   

Figura 1 - Exemplo de uma estrutura de um pavimento asfaltico (seção transversal) 

 

Fonte: Flatout (2017) 

 

MISTURAS USINADAS PARA REVESTIMENTO 

A mistura destinada para o revestimento da estrutura pode ser fabricado por meio de 

usinas especificas (misturas usinadas) fixas, móveis ou preparadas in loco na própria pista (mais 

indicado para tratamentos superficiais). Os revestimentos asfálticos são identificados pelo tipo 

de ligante: á quente com CAP (cimento asfáltico de petróleo) ou a frio com EAP (emulsões 

ásfalticos de petroleo). Já as misturas asfálticas podem ser classificados quanto a distribuição 

da granulometria em: densas, abertas, continuas e descontinuas (fig.2). (BERNUCCI et al., 

2008). 

 

Bernucci et al., (2008) também frisa que em caso de recomposição da capacidade 

estrutural ou funcional é possivel adotar outros tipos de misturas asfálticas que são processadas 

em usinas móveis especiais, nas quais é possivel obter novas misturas com caracteristicas 

relativamente fluidas (lama asfáltica e micro revestimento) e também misturas recicladas. 

Todas essas misturas atendem esses requisitos proprios de dosagem com certa finalidade 

associadas a espessuras calculadas, exigencias e materiais existentes nas outras camadas.  

 

As misturas a quente podem ser divididas em varios tipos, de acordo com o padrão 

granulométrico e caracteristicas mecanicas. Um dos tipos mais utilizados no Brasil é o concreto 



 

 

 

asfáltico (CA) mais conhecido como CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) que é 

composto por uma mistura de agregados de vários tamanhos e cimento asfáltico, aquecidos em 

temperaturas previamente determinadas em função da caracteristica de viscosidade-

temperatura do ligante. (BERNUCCI et al., 2008). 

 

 

 

Figura 2 - Corpo-de-prova extraído de pista mostrando a composição do revestimento asfáltico 

 

Fonte: Bernucci et al., (2008)  

 

USINA DE ASFALTO 

 

Bernucci et al., (2008) define uma usina de asfalto como um conjunto de 

equipamentos mecânicos e eletrônicos interconectados (fig.3) que tem como finalidade 

produzir misturas asfálticas ou concreto betuminoso. 

 

Segundo Gewehr (2012), uma usina de asfalto além de um equipamento no processo 

de pavimentação, é também uma fabrica, como uma unidade central. 

 

Gewehr (2012) também explica que a usina é destinada a produção de misturas 

asfálticas, e que todo o processo é realizado a quente, pois é a melhor forma de agromerar 

os agregados e cimento asfáltico em uma mistura viscosa de facil transporte, que tem como 

finalidade proporcionar a caracteristica de aderencia entre os materiais.  



 

 

 

  

Figura 3 - Ilustração de uma usina movel 

 

Fonte: Ciber (2012) 

 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 

 

Segundo Oliveira, Andrade e Laperche (2014), o CBUQ se trata de uma mistura 

asfáltica densa, composta por agregado graúdo, agregado miúdo, fíler e material betuminoso. 

 

Segundo Balbo (2007), podemos ter conhecimento que o CBUQ (concreto betuminoso 

usinado a quente) pode também ser apontado como o CAUQ (concreto asfáltico usinado a 

quente), pois para o nosso país é comum e tradicional mistura asfáltico usinado a quente, 

empregada na construção dos revestimentos de pavimentos, abrangendo as capas de rolamentos 

e camadas de ligação. 

 

Senço (vol.2, 2001) afirma que o CAUQ (concreto asfáltico usinado a quente) é produto 

resultante da mistura a quente, contendo uma ou contendo mais de um agregados minerais e 

cimento asfáltico de petróleo, contudo usado revestimento ou camada de regularização. 

 

De acordo com Senço (1979), para o profissional ao escolher o tipo de revestimento, 

leva em consideração a questão custo econômico e a técnica ao qual vai ser aplicada, e o lugar 

a onde vai ser aplicada.  



 

 

 

Ainda Senço (1979) cita, que o CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) é mais utilizado 

em serviços de auto padrão, devido aos fatores econômicos e técnicos podendo sofrer variações. 

 

A norma 313/97(DNER-ES) define que CBUQ é um revestimento flexível, 

resultante da mistura á quente em usina própria. Com características específicas compostas 

de agregado mineral graduado, file como material de enchimento e ligante betuminoso, 

dosado, espalhado e comprimido a quente. Também pode ser empregado como 

revestimento, camada de ligação, base, regularização ou reforço do pavimento. 

 

 A norma 313/97(DNER-ES) especifica que os equipamentos utilizados devem 

ser conforme abaixo: 

 

• Depósito para ligante betuminoso: local onde estão instalados os dispositivos 

capazes de aquecer o ligante e também evitar o superaquecimento, seguindo 

especificações de temperatura. É instalado um sistema de recirculação para o ligante, 

obtendo a circulação contínua, do depósito até o misturador, durante a operação. A 

capacidade de depósito para o ligante betuminoso tem que ter no mínimo, três dias de 

serviço. 

 

• Depósito para agregados: São depositados em silos que deverão ter capacidade 

total de no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e serão divididos em 

compartimentos, para que se possa separar e estocar  as frações apropriadas do agregado. 

Cada compartimento deverá possuir dispositivos apropriados para que seja feito a 

descarga. Também deve haver um silo adequado para o fíller, com dispositivo para sua 

dosagem. 

 

• Transporte das misturas: para o transporte do material betuminoso deve ser 

utilizado caminhões basculantes com caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, 

lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, para evitar 

a aderência da mistura às chapas. A utilização de produtos como: óleo, diesel, gasolina, 

não serão permitidos, pois são susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso podendo 

comprometer a mistura. 

 

• Equipamento para espalhamento: Deve ser utilizado pavimentadoras automotrizes 

ou vibroacabadoras para fazer o espalhamento da mistura, ás quais são capazes de espalhar 

e aderir à mistura ao alinhamento. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem 

fim, para inserir as misturas exatamente nas faixas, e também equipadas com alisadores e 

dispositivos para aquecimento, pois é necessário ter a temperatura requerida para a 

colocação da mistura sem irregularidade. 

 



 

 

 

• Equipamento para a compressão: Deve ser utilizado o rolo pneumático ou rolo 

metálico liso como equipamento de compressão do tipo tandem ou rolo vibratório .Os 

rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ter dispositivos que permitam a calibragem de 

variação da pressão dos pneus de 2,5 kgf/cm² a 8,4 kgf/cm² (35 a 120 psi). 

 

• Execução: após mais de sete dias entre a execução da imprimação e a execução do 

revestimento, se houver trânsito sobre a superfície imprimada ou a imprimação for 

recoberta com areia, pó de pedra, etc; deverá ser feita uma pintura de ligação. 

 

Deve se obervar que a temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura 

deve ser determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura - 

viscosidade. A temperatura correta é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade 

situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, o método “Saybolt-Furol”, indica a 

viscosidade de 85 a 95 segundos. Portanto, a temperatura do ligante não deve ser inferior 

a 107°C e nem exceder a 177 °C. 

 

• Produção do CBUQ: a produção do CBQU é realizado em usinas próprias. 

 

• Transporte do CBUQ: o transporte é feito em caminhões basculantes como 

especificado na norma, onde o concreto betuminoso produzido deverá sair da usina até o 

ponto de aplicação. Para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada, 

cada carregamento deverá ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho 

suficiente para proteger a mistura, quando necessário. 

 

• Distribuição e compressão da mistura: a distribuição do concreto betuminoso é 

feita por máquinas acabadoras. Se ocorrerem irregularidades na superfície da camada, o 

concreto betuminoso deverá ser espalhado por meio de ancinhos e rodos metálicos. Após 

a distribuição do concreto betuminoso, dá-se início a rolagem, a temperatura de rolagem 

é a mais elevada que a mistura betuminosa, temperatura essa, especificada para cada caso. 

 

 

REVESTIMENTO BETUMINOSO COM A UTILIZAÇÃO DE POLÍMEROS 

 

Segundo Bernucci et al., (2008) os dias atuais os asfaltos convencionais, contenta acerca 

de condições de trafego com a aplicação de misturas asfálticas, devido ao grande uso de volume 

de transporte pesados e constante, isso vem afetando a vida útil do pavimento diminuindo-a, 

sendo necessária manutenção preventiva do pavimento. Com isso foi verificado por meio de 

pesquisas que seria necessário o uso de modificadores, por nome polímeros, que melhora o 

desempenho do ligante.  

 



 

 

 

Gusmão (2009) explica que os asfaltos modificados por polímeros, apresentam alta 

flexibilidade, durabilidade e coesão. Devido as ações tangenciais que são geradas pelas cargas 

oriundas no trafego, os polímeros ampliam  a resistência dos agregados ao arranque. 

Gusmão (2009) ainda relata que os polímeros adicionados ao CAP (cimento asfáltico de 

petróleo) dão a ele uma maior resistência as propriedades elásticas dando maior estabilidade ao 

pavimento. Ao se comparar o pavimento com polímero e ao pavimento puro, será notado que, 

o pavimento com o polímero reduz a susceptibilidade térmica e a deformação causada pelo 

grande número de solicitações de cargas induzidas pelo tráfego, que por sua vez aumenta a vida 

útil dos pavimentos. 

Segundo Dumke (2005), devido ao seu comportamento, frente às variações térmicas, os 

polímeros são classificados em categorias, conforme listados abaixo: 

 

• Termorrígidos: De acordo com Leite (1999) , são materiais que não se fundem, 

destituem-se há uma temperatura limite endurecendo-se e incapaz de remoldar. Dando como 

exemplo a resina epóxi e o poliuretano. 

 

• Termoplásticos: Relata Leite (1994), que este se une e se tornam maleáveis, sendo capaz 

de se reverter a uma temperatura quando aquecidos. Sendo suas cadeias lineares, podendo ser 

ramificadas. São inclusos aos asfaltos em alta temperatura. Dando como exemplo o policloreto 

de vinila, polietileno entre outras composições químicas. 

 

• Elastômeros: Segundo a DNER (1998), devido a sua estrutura quando aquecido, eles se 

decompõe antes de amolecer, dando aparentemente as características (propriedades) elásticas 

que ressaltam uma  borracha. Dando como exemplo o SBR (polímero).  

 

• Elastômeros termoplásticos: Relata também a DNER (1998), que se elevar a uma 

temperatura ele se comportara como termoplástico, sendo que se for em temperatura baixa se 

comportara diferente, apresentando propriedades elásticas. Dando como exemplo o SBS e o 

RET. 

 

Segundo Marques (2002), destaca as suas principais vantagens de uns modificados por 

polímeros, sendo esses BMP, EVA e SBS por serem os mais apropriados a resistir a deformação 

permanente. Para que seja escolhido o teor e o tipos de polímeros, dependera do clima, trafego 

e do tipo de serviço desejado. As principais vantagens citada por Marques (2002) são elas:  

- Diminuição da suscetibilidade térmica; 

- Melhor característica adesiva e coesiva; 

- Maior resistência ao envelhecimento; 

- Elevação do ponto de amolecimento; 



 

 

 

- Alta elasticidade; 

- Maior resistência à deformação permanente; 

- Melhores características de fadiga. 

 

ASFALTO ECOLÓGICO 

 

Bernucci et al., (2008) define o asfalto borracha como alternativa de incorporar a 

borracha de pneus descartados, em misturas asfálticas com o objetivo de agregar beneficios 

ao asfalto e ao mesmo tempo reduzir problemas ambientais. 

 

Porém Leomar (2000) afirma que o titulo de asfalto ecologico foi adotado 

erroneamente, alegando que por conta das altas temperaturas no processo de fabricação, 

até mais do que o asfalto convencional, libera altos niveis de substancias e produtos 

presentes na mistura do asfalto, gerando assim mais poluição ambiental. 

 

Entretando Specht (2004) discorda totalmente de Leomar (2000), defendendo que 

embora a mistura seja produzida em altas temperaturas, não apresenta mal algum para os 

operarios e muito menos para o meio ambiente, tendo em vista que essa tecnologia é 

utilizada nos Estados Unidos das Americas desde os anos 90 com as devidas licenças 

ambientais. Specht (2004) também frisa que toda usina possui um filtro, no qual é possivel 

evitar que as substancias e particulas sejam lançadas na atmosfera. 

 

Giulio (2007) afirma que embora essa tecnologia seja vantajosa, ainda custa 50% a 

mais que o asfalto convencional, sendo necessárias mais pesquisas sobre o tema, 

barateamento do processo de fabricação e a concientização da necessidade e importancia 

da reciclagem, tendo em vista que no Brasil o transporte rodoviário é predominante.  

 

LAMA ASFÁLTICA 

 

Segundo Abeda (2001) e IBP (1999), lama asfáltica é a junção de agregados minerais, 

fíler ou outro material de enchimento, agua e emulsão asfáltica, mexidos e espalhados no local 

da obra, com a temperatura ambiente. Relata também que é usado para manutenção no 

pavimento, aplicando como rejunte e impermeabilização em patologias ocorrentes no 

revestimento asfáltico, devido ao tempo de obra ocorrente ao trincamento e ao desgaste do 

revestimento asfáltico. 



 

 

 

 

Brasquimica (2003) define a lama asfáltica como um tipo de revestimento betuminoso 

constituído de elementos minerais (agregados) de tamanhos reduzidas,  que necessita de um 

aglutinante ( ligante asfaltico) para o envoltura de todas as partículas  minerais, resultando um 

composto de alta resistência ao desgaste por abrasão, de baixa permeabilidade e anti-derrapante, 

obtido por meio de uma associação de agregado miúdos, filler, emulsão asfáltica e água, 

aplicada com equipamento móvel específico em consistência fluida e homogênea.  

 

Bernucci et al., (2008) explica que a  lama asfáltica é processada em usinas moveis 

especiais,  que possui silo de agregados e um de emulsão, de ruptura lenta, um depósito de 

água e um de fíller, que se misturam em proporções preestabelecidas  antes de serem 

espalhadas através da barra dedistribuição de fluxo contínuo e tanto quanto possível 

homogêneo, em espessuras delgadas de 3 a 4 mm, sem compactação posterior.  

 

Segundo a DNER-ES (314/970), a dosagem da lama asfáltica é realizada segundo 

as recomendações da ISSA- International Slurry Surfacing Association. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Conforme o resultado das pesquisas realizadas, pode-se verificar que para cada tipo de 

revestimento há beneficios e constrovérsias, sendo necessário observar a especificação 

normativa para se adequar á produção e execução do revestimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio das informações abordadas nesse artigo, é possivel conhecer sobre os 

revestimentos asfalticos, suas especificações e utilizações, e por meio disso comparar as 

caracteristicas e indicações de cada um, de tal forma que o tipo empregado na construção 

possa atender aos critérios para uma qualidade compativel ou até superior, proporcionado 

economia e agilizade na execução.  
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