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E
sta edição da Revista Tecnologia & Informação consiste numa edição 
especial dos trabalhos premiados no IV Workshop da Escola de 
Engenharias e Exatas da UNP. Os trabalhos foram avaliados por uma 
comissão de professores da instituição, que premiaram os melhores 
trabalhos do evento com a referida publicação.

O primeiro trabalho selecionado consiste no estudo da otimização de controlador 
PID para o self balancing segway utilizando bat-algorithms, realizado por um grupo 
multifuncional de alunos e professores da escola de engenharia.

O trabalho classificado em segundo lugar consiste num estudo da influencia da 
cura por imersão em concretos convencionais. Na sequencia da seleção teve-se o 
trabalho intitulado: “Bancada didática baseada em CLP compatlogix da rockwell para 
uso nas disciplinas de automação e instrumentação industrial” e o texto sobre “ava-
liação da estabilidade global em edifícios de concreto armado pelo coeficiente gama-z 
e processo p-delta”.

Por fim, a comissão premiou o trabalho que retrata o descritivo sobre a  construção 
civil: uma análise do quantitativo de acidentes de trabalho ocorridos na atividade de 
edifícios durante o período de 2010 a 2012 (no Brasil).

A prática de incentivar os alunos e docentes da instituição a produzir é um grande 
salto no desenvolvimento da pesquisa & inovação na Universidade Potiguar, e essa 
edição é uma evidência desse avanço.

Prof. Dr. Francisco Wendell Bezerra Lopes
Editor-Chefe

EDITORIAL
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RESUMO: Este presente artigo apresenta um estudo inicial do controlador PID sinto-
nizado com o Bat Algorithms. Apresentamos a fundamentação teórica necessária para 
o aprofundamento do tema proposto neste trabalho. Inicialmente, realizou-se simula-
ções computacionais utilizando Matlab ao controle do sistema dinâmico do SegWay. 
As simulações computacionais apresentaram resultados promissores. Isso nos motiva, 
em um outro momento, continuar o estudo com a implementação do SegWay e aplicar 
a lógica de controle sintonizado pelo Bat Algorithm.
 
Palavras-chave: PID. Bat-Algorithm. SegWay, Otimização.
 
OPTIMIZATION OF A PI CONTROLLER FOR OF SELF BALANCING SEGWAY USING THE 
BAT ALGORITHM METAHEURISTIC

ABSTRACT: This present article discusses an initial study of the tuned PID controller 
with Bat Algorithms. Here is the theoretical foundation necessary for the issue of 
deepening proposed in this paper. Initially held computer simulations using Matlab 
to control the dynamic of the SegWay system. Computer simulations have shown 
promising results. This motivates us, at another time, continue the study with the im-
plementation of the Segway and implement control logic tuned by the Bat Algorithm

Keywords: PID. Bat Algorithm. SegWay. Optimization.
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1 INTRODUÇÃO

Muito se tem discutido e estudado na engenharia a obtenção de novos algoritmos 
inteligentes para que se tornem mais eficientes, rápidos, e ao mesmo tempo de sim-
ples manuseio e fácil entendimento para os pesquisadores. O PID é um dos contro-
ladores de realimentação mais usados em sistemas dinâmicos (OGATA, 2003). Uma 
importante vantagem desse tipo de sistema de controle é que não se faz necessário o 
conhecimento preciso da modelagem analítica da planta que está sendo controlada.

Em 2010, desenvolvido por Xin-Shen Yang, o Bat-Algorithm é um método que 
utiliza o comportamento de eco localização dos morcegos. O que pretendemos apre-
sentar neste artigo é o estudo do Bat-Algorithm para sintonizar dos parâmetros do 
PID no controle de um SegWay. Em seguida, verificar a eficiência comparando com 
o trabalho proposto por (JOHNNY et al., 2009) e (WITZAND, 2009). O SegWay é 
basicamente um diciclo (meio de transporte de duas rodas lado a lado) inventado por 
Dean Kamen e revelado em dezembro de 2001, que funciona a partir do equilíbrio 
do indivíduo que o utiliza, inicialmente criado para pessoas com deficiências visuais 
(PEREIRA, 2010).

As próximas seções apresentam as fundamentações teóricas e os estudos iniciais 
para realização do trabalho proposto neste artigo. Na seção 2, faremos uma breve 
revisão do PID. Na seção 3, descreve-se o modelo do sistema utilizado para os expe-
rimentos. Na seção 4, apresenta-se a função custo. Na seção 5, descreve-se sobre o 
algoritmo bio-inspirado. Na seção 6, discorre-se sobre os resultados e discussões. E 
finalmente, as considerações finais e trabalhos futuros.

2 PID

Proporcional-Integral-Derivativo (PID) é um dos controladores mais usados na 
indústria e tem sido utilizado em todo o mundo para sistemas de controle indus-
trial (OGATA, 2003). O controlador possui três parâmetros principais: o Proporcio-
nal, o Integral e o Derivativo. A fórmula do PID se resume em: 
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.   +   , onde,  é a saída em relação ao tempo;  é a entrada 

menos o erro em relação ao tempo;  é a constante proporcional;  é a constante 
integral e  é a constante derivativa. 

 A função proporcional no controlador produz um valor na saída proporcional ao 
erro obtido na realimentação. A resposta proporcional pode ser ajustada a partir da 
constante de ganho . Quanto maior , maior será o ganho do erro e mais instável 
será o sistema. Mas se a constante  for muito pequeno, menor será o seu tempo para 
a resposta. A função integrativa soma todos os erros instantâneos e a somatória é 
multiplicada pela constante . A função integral do controlador acelera o movimento do 
processo até o ponto desejado e elimina o erro que ocorre na função anterior 
(NOGUEIRA, 2009). Como a função soma dados instantâneos, o resultado do processo 
pode ultrapassar o ponto desejado, também conhecido como overshoot. A função 
derivativa retarda a taxa de variação de saída do controlador. Essa função diminui o 
overshoot da função anterior e melhora a estabilidade do controlador. Por outro lado, a 
função derivativa causa um retardo na resposta e é muito suscetível à ruídos. Isso 
acontece porque essa função amplifica o ruído e caso o ruído e o ganho  forem muito 
grandes, podem causar instabilidade no controlador (OGATA, 2003).

3 MODELO DA PLANTA 

Para realizar os experimentos utilizando a metaheurística para sintonia do PID, 
utilizou-se o modelo matemático do SegWay proposto por (JOHNNY et al., 2009) e 
GELway (WITZAND, 2009). Esses dois projetos servirá de comparativo apresentado 
neste artigo.  Antes de apresentar a equação de espaço de estados do sistema, são 
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, onde, u(t) é a saída em relação ao tempo; e(t) é a entrada 
menos o erro em relação ao tempo;  kp é a constante proporcional; ki é a constante 
integral e kd é a constante derivativa.

 A função proporcional no controlador produz um valor na saída proporcional ao 
erro obtido na realimentação. A resposta proporcional pode ser ajustada a partir da 
constante de ganho kp. Quanto maior kp, maior será o ganho do erro e mais instável 
será o sistema. Mas se a constante kp for muito pequeno, menor será o seu tempo 
para a resposta. A função integrativa soma todos os erros instantâneos e a somatória é 
multiplicada pela constante ki. A função integral do controlador acelera o movimento 
do processo até o ponto desejado e elimina o erro que ocorre na função anterior (NO-
GUEIRA, 2009). Como a função soma dados instantâneos, o resultado do processo 
pode ultrapassar o ponto desejado, também conhecido como overshoot. A função 
derivativa retarda a taxa de variação de saída do controlador. Essa função diminui o 
overshoot da função anterior e melhora a estabilidade do controlador. Por outro lado, 
a função derivativa causa um retardo na resposta e é muito suscetível à ruídos. Isso 
acontece porque essa função amplifica o ruído e caso o ruído e o ganho kd forem mui-
to grandes, podem causar instabilidade no controlador (OGATA, 2003).
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3 MODELO DA PLANTA

Para realizar os experimentos utilizando a metaheurística para sintonia do PID, 
utilizou-se o modelo matemático do SegWay proposto por (JOHNNY et al., 2009) e 
GELway (WITZAND, 2009). Esses dois projetos servirá de comparativo apresentado 
neste artigo.  Antes de apresentar a equação de espaço de estados do sistema, são 
apresentados na Tabela 1 todos os parâmetros do modelo do robô e as suas respecti-
vas unidades.

Tabela 1: Parâmetros do robô SegWay.
Parâmetros Unidade Descrição

θ [deg] Ângulo médio das rodas

ψ [deg] Ângulo de inclinação do corpo

Φ [deg] Ângulo de guinada corpo

θm [deg] Ângulo do motor DC

g [m/sec²] Gravidade da aceleração

m [kg] Peso das Rodas

R [m] Radianos das Rodas

J [kgm²] Momento de inércia de rodas

M [kg] Peso do Corpo

W [m] Largura do corpo

D [m] Profundidade do corpo

H [m] Altura do Corpo

L [m] Comprimento do Corpo

J [kgm²] Momento de inêrcia

Jψ [kgm²] Arremesso do Corpo no  momento da inércia

Jφ [kgm²] Corpo no momento de guinada inercial

Jm [kgm²] DC do motor no momento de inércia

n  Proporção da engrenagem

Kt [Nm/A] Momento de torção constanste do DC do motor

Kb [V sec/rad] Constante da volta EMF do motor DC

 ∫m Coeficiente de atrito entre o corpo e motor DC

∫ω Coeficiente de atrito entre a roda e o chão

Fonte: (WITZAND, 2009).

As coordenadas do sistema utilizado para derivar as equações do movimento são 
apresentado no Figura 1. Os parâmetros que estamos mais preocupados são ângulo 
médio das rodas (θ) e o ângulo de inclinação do corpo (ψ). Com estes são utilizados 
para calcular o sinal de erro para o balanceamento do controlador. As equações de 
movimento linearizadas para uma das rodas são apresentado a seguir.
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Figura 1: Sistema de coordenadas para a equação do SegWay

Fonte: (STEVEN, 2009).
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O próximo passo é escrever as equações de espaço de estado. Usando as seguintes 
variáveis , , conforme as variáveis de estado para equação (4) e (5), respectivamente, 
e  é a variável de entrada:

O próximo passo é escrever as equações de espaço de estado. Usando as 
seguintes variáveis , , conforme as variáveis de estado para equação (4) e (5), 
respectivamente, e  é a variável de entrada: 

 = 

 
		 =   		 = 																																																								6

Podemos reescrever a equação (4) e (5), no estado de espaço como se segue: 

 =  + 																																																																					7                          =  + 																																																																					8
As matrizes de espaço de estado, são mostrado na sua forma completa no 

apêndice A1 no trabalho de Witzand (2009). A matriz A1 apresenta instabilidade (o 
terceiro valor é 7.4367). Portanto, faz necessario utilizar uma estratégia de estabilização 
do controlador utilizando o método regular quadrático linear (RQL). O RQL foi usado para 
otimizar as matrizes de espaço de estado do controlador para o motor e parâmetros 
ângulo de inclinação do corpo. O método RQL pode ser usado para reduzir erros de 
estado estacionário, fornecendo ponderação de feedback para os parâmetros de entrada 
que estabilizam o sistema. A função LQR em Matlab foi então utilizada para determinar 
os pesos especificos para cada um dos feedbacks do controlador. Considere a dupla 
entrada, sistema de saída dupla para o Segway, notando que existe agora um estado 
adicional devido a um integrador a ser incluído no loop de  realimentação: 

 =  + .																																																																		9  
Onde, 

 =


0 0 1 0 00 0 0 1 00 3,2 3,3 3,4 00 4,2 4,3 4,4 01 0 0 0 0


	,						 =



 0 00 03 34 40 0 
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estado estacionário, fornecendo ponderação de feedback para os parâmetros de entrada 
que estabilizam o sistema. A função LQR em Matlab foi então utilizada para determinar 
os pesos especificos para cada um dos feedbacks do controlador. Considere a dupla 
entrada, sistema de saída dupla para o Segway, notando que existe agora um estado 
adicional devido a um integrador a ser incluído no loop de  realimentação: 
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e o feedback
e o feedback 

 = − = −         . 
A razão pela qual existem dois sinais de controle de feedback idênticas é que a 

ação de controle é dividida entre dois atuadores e, devido à simetria, os mesmos ganhos 
são utilizados para o controlador de esquerda e direita. As equações completas para as 
matrizes A1 e B1 pode ser encontrada no apêndice A1 do trabalho de Witzand (2009). 

O método RQL usa a seguinte equação para determinar a melhor solução para o 
sistema, observando que a matriz Q determina os fatores de ponderação para o feedback 
e R é o fator de ponderação escalar (RICHARD; BISHOP, 2005): 
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Resolver esta equação para  irá determinar os parâmetros de feedback 
otimizados para o nosso sistema de controle. Usando as documentações NXTway-GS, 
foram utilizados os seguintes matrizes  e : 
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1 0 0 0 00 6 ∗ 10 0 0 00 0 1 0 00 0 0 1 00 0 0 0 4 ∗ 10
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Finalmente, a função LQR em Matlab foi então utilizada para determinar os pesos 
especificado para cada um dos feedbacks do controlador. Os coeficientes de correção 
do controlador são mostrado na Tabela 2. 

Tabela 2: Parâmetros utilizados para linearizar o sistema.
Variável Ganho Valor
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Finalmente, a função LQR em Matlab foi então utilizada para determinar os pesos 
especificado para cada um dos feedbacks do controlador. Os coeficientes de correção 
do controlador são mostrado na Tabela 2.

Tabela 2: Parâmetros utilizados para linearizar o sistema.
Variável Ganho Valor

Ângulo do Motor, θ k1 -0.8351

Ângulo do Giro, ψ k2 -34.1896

Velocidade do Motor, ψ k3 -1.0995

Velocidade do Giro, θ k4 -2.8141

Fonte: (STEVEN, 2009).

4 ÍNDICE DE DESEMPENHO

Além da estabilidade e da convergência ao referencial, existem fatores importantes 
que devem ser analisados na sintonia dos PID. A análise da resposta do sistema base-
ada nos índices de desempenho fornece aos profissionais da área de controle evidên-
cias sobre o grau de otimização do controlador. A equação ISTSE= 

Velocidade do 
Motor,   -1.0995 

Velocidade do Giro,   -2.8141 

Fonte: (STEVEN, 2009). 
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   é um dos principais índices de desempenho (SHINNERS, 1998). Esse 

índice (Integral of Squared Time Multiplied by the Squared Error) é calculado no intervalo 
de tempo 0	≤	t	≤	T, onde T é o tempo necessário para que a resposta da planta estabilize 
num valor final. Em sistemas de segunda ordem é uma prática comum escolher T=Ts. 
Os controladores sintonizados pelos índices ponderados pelo tempo (ISTSE) tendem a 
melhorar a performance do erro nos estágios intermediário e final da resposta da planta, 
quando uma parte significativa do tempo de simulação já é decorrida. 

5 BAT ALGORITHM

Foi criado um algoritmo baseado na ecolocolização dos morcegos, o Algoritmo 
Morcego ou Bat Algorithm (BA), proposto por (YANG, 2010). BA é uma metaheurística 
inspirada no método do morcego se localizar em voos noturnos. Na forma computacional 
é gerado um conjunto de morcegos na forma de vetor, onde, cada morcego representa 
uma solução a ser obtida. O objetivo principal é alcançar a sua presa em uma rota mais 
eficiente em um curto período de tempo, ou seja, uma solução ótima que minimiza a 
função de custo (DAMASCENO et al., 2015). Basicamente, os passos do algoritmo são 
descritos na forma de um pseudocódigo conforme mostra a imagem a seguir. 

Figura 3: Pseudocódigo do Bat Algorithm. 
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Figura 3: Pseudocódigo do Bat Algorithm.
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Na linha 7 a frequência do morcego  ∈ , é atualiza e ponderada pela 
variável	 ∈ 0,1 que representa um número aleatório gerado a partir de uma distribuição 
uniforme. A nova frequência gerada  é utilizada para determinar a nova velocidade do 

morcego (linha 8) tomando como referência o melhor morcego global  ∗ no instante 
de tempo t. 

 Com a velocidade  v calculada é possível determina a nova posição temporária 
do morcego dada por,  (linha 9). Nas linhas 10 e 11 é feita uma busca local aleatória 

chamada de (Random Walk) para explorar as soluções candidatas do problema, aonde  ∈[-1,1] é um número aleatória tirado de uma distribuição uniforme e  é a média da 
amplitude de todos os morcegos no instante t, e o valor da posição temporária,	 , é 

atualizado. 

 Na linha 13, é realizado uma perturbação em uma dimensão de , o vetor 

resultante é então avaliado  por fx na (linha 14), caso minimize a função custo ou tenha 
a amplitude  menor que a variável de distribuição uniforme aleatória, rand ∈ [0,1], a 
nova posição temporária , é aceita como permanente para morcego (linha 15), o 

que irá aumentar sua taxa de pulso   e reduzira sua amplitude  (linhas 16 e 17) sendo 
que quando  → ∞,  → 0. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A população do BA são parâmetros do PID, ou seja, cada morcego corresponde ao 
Kp, Ki e Kd. Para esses estudos iniciais utilizou-se uma população de 40 morcegos. 
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O primeiro teste foi analisar o comportamento da resposta do sistema a uma fun-
ção impulso. Os parâmetros do PID empiricamente escolhido foi kp=1.5048, ki= 
2.3383 e kd= 0.0619. A figura 4 apresenta esse resultado. Observe que nessa figura 
o overshoot foi 5.13e + 03 (em vermelho) e é menor que os outros métodos.

A Tabela 3, mostra um comparativo numérico entre os três métodos utilizado para 
estimar o PID. Neste resultado houve uma melhora significativa do overshoot.

Figura 4: Resposta do sistema ao impulso com PID sintonizado pelo BA

 
Fonte: Autores.

Tabela 3: Comparativo com os métodos e BA.
Método Kp Ki Kd

Marvin 1.00 0.20 0.20

GELway 1.15 0.10 0.15

BA 1.50 2.33 0.06

Fonte: Autores.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados mostram que o BA é superior ao dois métodos comparados. Os pró-
ximos passos neste trabalho é aplicar os resultados obtidos neste estudo utilizando 
EV3 da Mindstorms. Pretendemos realizar uma análise mais significativa em um pro-
jeto futuro e demostrar que o BA pode ser um ótimo método para sintonizar o PID de 
uma forma rápida e precisa. Isso nos motiva a realizar outros experimentos, como por 
exemplo, comparar o BA com o algoritmo da Polinização das Flores (FPA) e Otimiza-
ção por Enxame de Partícula (PSO) e averiguar na prática se realmente o BA tem uma 
resposta mais satisfatória.



REVISTA TECNOLOGIA & INFORMAÇÃO      16ANO2, N.3, JUL./OUT.2015

REFERÊNCIAS

DAMASCENO, Nielsen Castelo; PAULA, Paulo Cesar Oliveira de; RÊGO Joilson B. A. 
Optimização de controlador PI para um trocador de calor utilizando a metaheurística 
Bat Algorithm. Anais SBAI. 2015.

JOHNNY, Rieper; BENT, Bisballe N.; KASPER, Sohn. Marvin - The Balancing Robot. 
Aarhus University, 2009.

NOGUEIRA, João C. Basilio; Victor N. Ajuste de controle PI e PID para plantas está-
veis e instáveis. p. 7, COPPE - Programa de Engenharia Elétrica Cidade Universitária 
- Ilha do Fundão, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009.

OGATA, katsuhiko. Engenharia de controle moderno, 4ed. São Paulo: Prentice Hall 
Ppearson), p. 788, 2003.

PEREIRA, Guilherme Machado. Projeto e controle de um transportador pessoal ro-
bótico auto equilibrante. 11 p. Departamento de Engenharia Mecânica, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2010.

RICHARD, C. Dorf; BISHOP, Robert H. Modern Control Systems, 10th Edition. Pear-
son Education, Inc., 2005.

SHINNERS, Stanley M. Modern control system theory and design. John Wiley & Sons, 
Cap. 5. p. 290-292, 1998.

WITZAND, Steven J. Coordinated Lego Segways. Monografia Engenharia Elétrica, Uni-
versidade de New South Wale, Australia, 2009.

YANG, X.-s. A New Metaheuristic Bat-Inspired Algorithm. In: YANG, X.-s. Nature Ins-
pired Cooperative Strategies for Optimization (NISCO 2010) (Eds. J. R. Gonzalez et 
al.): Studies in Computational Intelligence. Berlin: Springer, p. 65-74, 2010.



REVISTA TECNOLOGIA & INFORMAÇÃO      17ANO 2, N.3, JUL./OUT.2015

2

Hugo Alessandro Almeida Diniz
Graduando em Engenharia Civil. Universidade Potiguar
E-mail: hugoaadiniz@gmail.com

Italo Vale Monte Junior
Engenheiro Civil. Pós-Graduado em Meio Ambiente e Gestão de Recursos Hídricos 
(UnP). Professor na Universidade Potiguar – UnP. E-mail: italo.vale@unp.br

Samuel Silva de Oliveira
Graduando em Engenharia Civil. Universidade Estácio de Sá
E-mail: oliveiradesamuel@gmail.com

Kalina J. Marques de Souza
Graduanda em Engenharia Civil. Universidade Potiguar
E-mail: kalinamarques@hotmail.com

ENVIO EM: Agosto de 2015
ACEITE EM: Maio de 2016

INFLUÊNCIA DA 
CURA POR IMERSÃO 
EM CONCRETOS 
CONVENCIONAIS



REVISTA TECNOLOGIA & INFORMAÇÃO      18ANO2, N.3, JUL./OUT.2015

RESUMO: A cura é uma das principais etapas na execução do concreto, onde tem par-
ticipação direta no processo de hidratação da pasta de cimento, que envolve os agre-
gados e confere a conexão estrutural molecular. O objetivo desta etapa é a vedação 
do concreto, mantendo a água de amassamento no seu interior, evitando a retração 
e o transporte de substâncias que poderão interferir na hidratação. O presente traba-
lho buscou comparar o processo de cura por imersão com o processo de cura ao ar 
livre, verificando sua influência nas propriedades mecânicas do concreto. Para obter 
os resultados, realizou-se ensaios de resistência à compressão axial em seis idades, 
por um período de 70 dias. Observou-se um aumento médio de 14% na resistência a 
compressão dos corpos de prova com cura por imersão em relação ao referencial. Com 
base nos resultados, podemos concluir que a cura por imersão melhora o desempenho 
mecânico do material estudado.

Palavras-chave: Concreto. Cura. Resistência à compressão axial.

HEALING THE INFLUENCE OF IMMERSION IN CONCRETE CONVENTIONAL

ABSTRACT: The cure is one of the principals phases in the concrete’s execution, whe-
re it have an direct participation in the cement paste hydration process, that evolves 
the aggregated and confer an structural molecular connection. The objective of this 
stage is the gasket of the concrete, maintaining the kneading water in the interior, 
avoiding the retraction and the transportation of the substances that can interfere in 
the hydration. This study sought to compare the cure process by immersion with “ex-
posed to air” cure, verifying its influence on the mechanical properties of concrete. 
Order to obtain the results, this investigation were performed strength tests, ruptured 
by axial compression test in six ages, by a 70 days period. Was reached and 14 % in 
resistance gaining a compression in relation to the referential. Based on the results, 
we can conclude that cure by immersion improves the mechanical performance of the 
material studied.

Keywords: Concrete. Cure. Resistance to axial compression.
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1 INTRODUÇÃO

O concreto é um composto de aglomerantes, agregados, aditivos minerais e água, 
que hoje possui a posição de material mais utilizado pela indústria da construção civil 
(ABCP apud WBCSD). Isso ocorre, segundo Mehta (2008), devido à sua capacidade 
de enfrentar os ambientes com presença e/ou incidência de água sem degradação 
acentuada e também de adquirir formas e tamanhos de diferentes sólidos geométri-
cos, apresentando uma boa resistência mecânica e baixo custo econômico aliado à 
grande disponibilidade dos seus componentes em todo o mundo. Mediante a estas 
características, sua principal utilidade é na composição das estruturas de suporte de 
edificações, passarelas, pontes e estradas, dentre outros elementos construtivos. 

Para confecção do concreto é necessário cumprir diversas etapas que são funda-
mentais para garantir e conferir suas características nos estados fresco e endurecido, 
onde, conforme Isaia (2012), “as propriedades do concreto endurecido dependem 
direta ou indiretamente da água”. Umas das etapas é o processo de cura, que consiste 
em impermeabilizar o concreto, após o término da “pega”, com uma camada de água 
ou vapor de água, impedindo a interferência de substâncias externas nas reações de 
hidratação dos compostos cimentícios e evitando a evaporação da água de amassa-
mento. De acordo com Isaia (2012),

A cura do concreto com água é o meio mais efetivo de prevenir fis-
suração prematura e desenvolvimento adequado das reações de hi-
dratação nas primeiras idades, onde a manutenção da superfície do 
concreto saturada de água previne a sua difusão do interior para o 
meio ambiente.

A função deste procedimento estende-se também ao controle de temperatura do 
concreto, visto que as reações químicas ocorrentes são exotérmicas e, havendo ele-
vação da temperatura os cristais formados – estruturas responsáveis pelas caracte-
rísticas mecânicas - e a matriz fissuram, permitindo a entrada de agentes agressivos 
e comprometendo o concreto. Este fato é asseverado pelo professor e pesquisador P. 
Kumar Mehta (1994), onde ele afirma que “a morfologia é afetada pelo espaço dis-
ponível, temperatura de hidratação e impurezas presentes no sistema”. É importante 
salientar que existe uma quantidade mínima de água que possibilita a hidratação do 
cimento e uma boa trabalhabilidade (BOTELHO et al, 2010). 

Existem diversas formas para a correta execução do processo de cura em estruturas 
de concreto. Estas serão definidas mediante algumas variáveis, por exemplo, logística 
da obra e clima. Segundo Mehta (2008), “a cura [...] pode ser efetuada por represa-
mento ou imersão; outras estruturas podem ser curadas por borrifamento ou neblina 
de água, ou pelo uso de revestimentos saturados de água que retenham umidade”. 

A falta de compromisso com os processos de cura, in loco, trazem consequências 
na formação da microestrutura do concreto, que se torna frágil, implicando em uma 
matriz mais vulnerável. Decorrente a isto, a superfície do concreto apresenta uma 
maior probabilidade de degradação e o concreto não atinge seu potencial máximo de 
resistência.

Entendendo a importância do processo de cura em concretos, este trabalho é pro-
duto de pesquisa realizada nos laboratórios de materiais de construção do IFRN, 
com o desígnio de comprovar a influência de dois processos de cura na resistência à 
compressão do concreto.

Os processos empregados nesta pesquisa foram, a cura ao ar livre ou externa, 
onde esta foi escolhida como referência por representar as condições mais próximas 
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às realizadas nos canteiros de obras e a cura por imersão em tanque de água, por ser 
o método empregado no controle tecnológico do concreto, em quase totalidade, nas 
obras do Rio Grande do Norte. 

A cura ao ar livre consiste em expor o concreto à intemperismos físicos e químicos, 
sem choques ou esforços que o comprometam. Sendo assim este concreto não terá 
mecanismos de proteção de retração, perda de umidade, controle de temperatura e, 
consequentemente, deficiência na formação dos cristais.

A cura em tanque de água caracteriza-se por imergir o concreto em água à tempe-
ratura de 25°C, protegendo este, principalmente nas primeiras idades, de possíveis 
retrações, agentes agressivos externos, perda de umidade, dentre outros benefícios. 
Bauer (2001, pg. 260), afirma que “quanto mais perfeita e mais demorada for a cura 
do concreto, tanto melhores serão as suas características”.

2 MATERIAIS E METODOLOGIA

A pesquisa foi iniciada estabelecendo os objetivos, os ensaios e o cronograma, 
auxiliados por consulta a bibliografias, referenciando os métodos aplicados as normas 
vigentes, estudando as características dos materiais empregados e o comportamento 
dos concretos. O calculo do traço foi estabelecido utilizando o método de dosagem da 
ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland), adaptado do método criado pelo 
ACI (American Concrete Institute), onde foi estabelecida a resistência característica a 
compressão (fcj28) igual a 32 MPa. 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS:

2.1.1 Aglomerante Hidráulico

Os aglomerantes hidráulicos, na presença de água, são os responsáveis pela coesão 
dos concretos, unindo todos os componentes e transformando o concreto em uma 
substância aparentemente homogênea. Para o concreto da pesquisa em questão foi 
utilizado o Cimento Portland CP IV -32 RS RRAA, apresentando em sua composição 
resistência a sulfatos (RS) e à reação álcali-agregado (RRAA), cuja massa específica 
é de 2940 Kgf./cm2. 

2.1.2 Agregado Miúdo

O agregado aplicado foi areia média derivada de leito de rio passante na peneira 
4,75mm. Para tais agregados, foram realizados os ensaios de granulometria, massa 
específica e massa unitária da areia. Na granulometria foi utilizada a série normal de 
peneiras, conforme NBR NM 248 (ABNT, 2003), peneirados uma amostra do mate-
rial, e calculado o módulo de finura. O ensaio de massa específica foi realizado por 
meio do frasco de Chapman, seguindo as instruções da NBR NM 52 (ABNT,2009). A 
massa unitária foi obtida, segundo NBR NM 45 (ABNT, 2006), inserindo o material 
no recipiente e adensando três camadas, com vinte e cinco golpes cada. Na tabela 1 
seguem os resultados exprimidos:
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Tabela 1 – Características físicas dos agregados miúdos

Módulo de finura 2,231

Tipo de areia Média

Massa específica 2604,17 kg/m³

Massa unitária compactada (MUcomp) 1594,7 kg/m³

Fonte: Acervo pessoal dos autores.

2.1.3 Agregado Graúdo

Constitui-se o agregado graúdo desta pesquisa a brita granítica proveniente de 
britador no estado do Rio Grande do Norte. Foram utilizados dois diâmetros máximos 
com o intuito de conferir ao concreto maior coesão, os quais são 6,3mm e 19,0mm, 
na proporção de 60% de brita com diâmetro máximo deste para 40% de brita com 
diâmetro daquele. Foram realizados ensaios de massa específica e unitária descritos 
na tabela 2 abaixo, que mostra os resultados da caracterização.

Tabela 2 – Características físicas dos agregados miúdos.

Grandeza Brita com
Dmáx de 6,3 mm

Brita com  
Dmáx de 19,0 mm

Massa específica 2513 kg/m³ 2513 kg/m³

MUcomp 1464 Kg/m³ 1535kg/m³

MUcomp da mistura 1595 kg/m³

Fonte: Acervo pessoal dos autores.

2.1.4 Água 

Reagente do cimento na hidratação dos compostos cimentícios, a água, de acordo 
com Isaia (2011) “é um componente vital do concreto porque, juntamente com o ci-
mento, produz a matriz resistente que aglutina os agregados e confere a compacidade 
da matriz para dotar as estruturas da durabilidade e vida útil previstas em projeto”. 
Esta água é proveniente de distribuição pública, no município de Natal/RN, conces-
sionada a empresa CAERN, Companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte.

2.2 CARACTERIZAÇÃO E CONFECÇÃO DO CONCRETO

2.2.1 Cálculo do traço

O produto desta pesquisa foi dimensionado pelo método de dosagem adaptado 
pela ABCP, como supracitado, para atingir abatimento, no ensaio do tronco de cone, 
de 70 ± 10 mm. Pelas características apresentadas na confecção do concreto, de-
finiu-se o desvio padrão (SD) igual a 4,0 MPa de acordo com a NBR 12655 (ABNT, 
2015, pg. 14) “O cimento e os agregados são medidos em massa, a água de amassa-
mento é medida em massa ou volume com dispositivo dosador e corrigida em função 
da umidade dos agregados.” 

A resistência característica (fck) dimensionada foi de 32,0 MPa e sabendo que o 
desvio padrão apresentado na produção foi de 4,0 MPa, logo, a resistência caracterís-
tica ao 28 dias (Fcj28) é de 38,6 MPa, calculado pela equação abaixo.  
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Tendo a resistência aos vinte e oito dias, pôde-se obter o fator água/ aglomerante 
pela curva de Abrams. O fator obtido foi igual a 0,428.

Como decorrência do fim dos passos do método de dosagem ACI/ ABCP chegou-se 
ao traço representado na tabela 3, abaixo.  

Tabela 3 – Traço realizado

Cimento: Areia : Brita 1 : Brita 2 : a/c

1: 0,991: 0,996: 1,495: 0,428

Fonte: Acervo pessoal dos autores

2.2.2 Proporcionamento e mistura do concreto

“O Proporcionamento é o processo de medição e introdução dos ingredientes no 
misturador para o preparo do concreto” (MEHTA, 2008). A aferição da massa dos 
materiais foi feita em balança com precisão de 0,001 kg, com o intuito de conferir 
maior credibilidade ao trabalho. O processo de mistura foi mecânico (realizado em 
betoneira de 120L), apenas com a introdução manual dos materiais na betoneira. Pri-
meiramente foram inseridos os agregados graúdos, já na proporção preestabelecida, 
e conseguinte a este uma fração da água. Após os pedriscos estarem bastante ume-
decidos foi adicionado o cimento. Esta etapa fora analisada visual e cuidadosamente, 
a fim de garantir que a pasta (matriz) tivesse preenchido toda a superfície de contato 
dos agregados, para conferir homogeneidade no concreto produzido.  Ratificado este 
fato, em seguida foram adicionados os agregados miúdos e o restante da água, nesta 
ordem. 

2.2.3 Teste de abatimento

Após 10 minutos de mistura (etapa descrita no tópico acima) foi retirada uma fra-
ção deste concreto para realização do Slump test, teste de abatimento no tronco de 
cone, segundo a NBR NM 67 (ABNT, 1998). O ensaio manteve conformidade com o 
dimensionamento estipulado no método, apresentando abatimento igual a 72,5mm.

2.2.4 Moldagem dos corpos de prova

Esta etapa foi realizada conseguinte ao teste de abatimento, onde foram untados 
os corpos de prova cilíndricos 10x20mm com desmoldante e moldados três corpos de 
prova, por idade e cura, seguindo as instruções da NBR 5738 (ABNT, 2015). A qual 
estipula que o concreto deve ser inserido no molde com uma concha “U” e adensado 
em duas camadas, com dose golpes em cada. Após moldagem, todos os concretos 
permaneceram no laboratório durante 24h, cobertos com placas de vidro untadas com 
desmoldante para evitar a evaporação da água de amassamento e a perda de umida-
de. Concluída esta etapa de endurecimento inicial os corpos foram desmoldados e 
alocados para os dois ambientes de cura. O ambiente de cura por imersão consistiu 
em um tanque com água, condição real de controle tecnológico de concreto no mer-
cado na construção civil. Já o ambiente de cura por exposição ao ar livre consistiu em 
um local externo e descoberto, exposto a todos os tipos de intempéries, porém sendo 
protegido de possíveis impactos e da influência de público externo a pesquisa. Os 
ambientes desta pesquisa estão apresentados na figura 1.
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Figura 1 – À esquerda os corpos imersos em câmara úmida, à direita os corpos de 
prova nas condições de cura externa.

Fonte: Acervo pessoal dos autores

2.2.5 Ensaio de rompimento

O ensaio de rompimento dos corpos de prova foi realizado em prensa hidráulica, 
operada por software de sua fabricante, Contenco. A capacidade da prensa é de 100 
toneladas, o que está em conformidade com a resistência de projeto do concreto. O 
teste foi desempenhado cumprindo os passos da NBR 5739 (ABNT, 2007), realizan-
do o capeamento para garantir a tensão igual em toda a superfície e rompendo três 
corpos de prova por compressão axial de cada situação de cura para a análise da resis-
tência. É importante salientar que antes do ensaio as faces da maquina e dos corpos 
de prova foram limpas e secas, e os corpos ensaiados ao menor tempo possível depois 
de retirados das condições de cura, procedendo de acordo com a norma acima citada.

Os rompimentos ocorreram em seis idades de cura diferentes, sendo estas 3 dias, 
7 dias, 14 dias, 28 dias, 50 dias e 70 dias. A proximidade das primeiras idades foi 
proposital, pois nestas as reações de hidratação dos compostos cimentícios ocorrem 
de forma acelerada.  

3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos no decorrer da pesquisa, ana-
lisando os sentidos e a ciência. O julgamento foi feito com base nos resultados dos 
ensaios de resistência a compressão, de forma comparativa, tendo estes como base 
para as conclusões geradas.

O ensaio de resistência à compressão axial foi realizado em seis idades, supracita-
das, onde foram respeitas as tolerâncias tempo de execução do ensaio, de acordo com 
a NBR 5739 (ABNT, 2007) “os corpos de prova devem ser rompidos à compressão 
em uma data especificada, com as tolerâncias de tempo descritas na tabela 1. Em se 
tratando de corpos de prova moldados de acordo com a NBR 5738, a idade deve ser 
contada a partir da hora de moldagem”. A tabela 4 representa as tolerâncias, retiradas 
da norma de forma adaptada.   
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Tabela 4 – Tolerância para idade de ensaio

Rompimento Tolerância

24 horas 0,5 hora

3 dias 2 horas

7 dias 6 horas

28 dias 24 horas

63 dias 36 horas

91 dias 48 horas

Fonte: Adaptado da NBR 5739 (ABNT, 2007)

Na tabela 5 são apresentados os resultados dos ensaios de resistência à compres-
são dos corpos de prova, sendo estes a média do rompimento de 3 corpos de prova 
por processo de cura, nas diferentes idades ensaiadas. 

Tabela 5 – Resultados do ensaio de resistência à compressão

DIAS
RF - Média Cura ao ar livre 

(MPa)

Média Cura por imersão 

(MPa)
Aumento (%)

3 23,26 23,53 1,16

7 24,75 28,11 13,56

14 29,12 32,47 11,52

28 32,88 36,47 10,92

50 34,89 40,29 15,19

70 37,38 46,27 23,77

MÉDIA 30,38 34,52 13,64

Fonte: Acervo pessoal dos autores

Expõe-se nesta tabela o ganho, em porcentagem, de resistência nos concretos 
curados em tanque de imersão em água por idade, tendo o método referencial como 
100%, já que este é o mais usual em obra.

O gráfico 1, a seguir, exprime os dados da tabela 5 relacionando as grandezas 
tempo e resistência à compressão axial, nas duas condições de cura, apresentando 
também a função linear de cada curva de resistência, no intuito de aprimorar as con-
dições de análise.
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Gráfico 1 – Curvas de resistência das duas condições de cura
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Fonte: Acervo pessoal dos autores

Partindo para a análise dos resultados, calculou-se o desvio padrão das resistên-
cias obtidas, este sendo de 0,76 MPa, e observou-se o ganho de resistência que o 
concreto obteve com a realização da cura por imersão em tanque de água. Como a 
primeira idade de rompimento teve um ganho de apenas 0,27 MPa, a influência da 
cura foi desconsiderada. Este fato pode ser atribuído à hidratação ainda estar inician-
do e houve pouca formação do C-S-H (Silicato de Cálcio hidratado), fase cristalina 
proveniente da hidratação que é responsável pela resistência. Nas outras idades a 
influência do processo de cura é notável, chegando à última idade com 23,77%, e 
tendo em média um ganho de 14% em relação ao referencial.

Sabendo que as reações de hidratação ocorrem de forma acentuada nas primeiras 
idades, presume-se que a cura vai ser muito importante nestas, já que os compo-
nentes microestruturais estarão sendo formados e o concreto não terá mecanismos 
de defesa contra agentes agressivos internos. Devido a isto, buscou-se uma análise 
que mostrasse o ganho a cada idade relacionado ao mesmo tipo de cura e, após isto, 
comparou-se os ganhos ao longo das idades nos dois processos. A visualização esque-
mática deste exame está na figura 2.
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Figura 2 – Esquema de ganho de resistência por metodologia de cura

Fonte: Acervo pessoal dos autores

Os crescimentos destacados foram os que apresentaram maiores discrepâncias 
comparando os dois métodos de cura, apresentando um ganho notoriamente supe-
rior nos concretos curados em tanque de cura aos sete dias e aos setenta dias. Aos 
sete dias o resultado foi bastante expressivo, e a partir desse resultado, podemos 
indicar esta idade como tempo de cura mínimo em concretos, visto que aos três dias 
o ganho foi estatisticamente irrelevante. Após os sete dias os ganhos na resistência 
apresentam uma variação mínima até os cinquenta, onde a diferença no crescimento 
aumenta novamente. Este fato é entendido, pois o com a cura por imersão em água 
o concreto permanece protegido contra variações de temperatura, agentes externos e 
todos os fatores influenciadores citados neste trabalho. 

4 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES DE ESTUDO

Neste trabalho, pôde-se comprovar a influência positiva do processo de cura por 
imersão, em concreto habituais, por meio dos testes resistência a compressão axial. 
Pela bibliografia consultada, a superioridade dos concretos curados é devido a pelícu-
la de água ter exercido uma função protetora do concreto amenizando interferências 
externas e conferindo melhor condição para o desenvolvimento das reações intersti-
ciais. Os resultados almejados foram atingidos satisfatoriamente, apresentando con-
fiabilidade durante todo o experimento.

No tocante ao prosseguimento desta pesquisa, recomenda-se o monitoramento 
das variáveis externas como: temperatura, presença de salinidade e umidade do ar de 
forma comparativa nos dois processos de cura. A análise microscópica da formação 
dos cristais e das estruturas amorfas poderá ser mais um resultado o qual ratificará a 
influência da cura por imersão e de outros processos de cura.
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RESUMO: O projeto desenvolvido pelo grupo no Laboratório de Automação e Instru-
mentação idealizou uma bancada didática de caráter interdisciplinar a ser usado em 
aulas práticas para alunos de Engenharias, para o controle de variáveis, baseada no 
Controlador Lógico Programável (CLP) CompactLogix da Rockwell. A bancada desen-
volvida permitirá aos alunos abordar tópicos de instrumentação e controle industrial 
através da operação de instrumentos utilizados em aplicações industriais e de malhas 
de controle, a saber: temperatura, nível, pressão e vazão. Além disso, o módulo pode 
ser usado para o aprendizado na área de Redes Industriais e para o desenvolvimento 
de Software Supervisório. O uso de bancadas didáticas auxilia no processo de apren-
dizado e na evolução da educação técnica, estimulando a aquisição do conhecimento. 
Através das bancadas, os alunos podem experimentar a sensação de atuar sobre um 
processo real, mas em um ambiente distante deste e, embora seu principal uso seja 
como atividade didática complementar, acaba sendo uma experiência mais tangível e 
motivadora comparada, por exemplo, à realização de uma aula expositiva ou uma si-
mulação. Assim, partindo dessa premissa é essencial que o engenheiro se familiarize 
com essa aproximação técnica, que é de fundamental importância para sua formação.

Palavras-chave: Bancada didática. CLP. Malhas de Controle. Instrumentação. 

BENCH TEACHING BASED ON PLC COMPACTLOGIX OF ROCKWELL AUTOMATION FOR 
USE IN COURSES AND INDUSTRIAL INSTRUMENTATION

ABSTRACT: The project developed by the group in Automation and Instrumentation 
Laboratory devised a didactic bench interdisciplinary character to be used in practical 
classes for Engineering students, for the control variables, based on Programmable 
Logic Controller (PLC) from Rockwell CompactLogix. The developed bench will allow 
students to address topics of instrumentation and industrial control over the instru-
ments of operation used in industrial applications and control loops, namely, tem-
perature, level, pressure and flow. Moreover, the module can be used for learning in 
Industrial Networks area and for the development of supervisory software. The use of 
teaching aids stands in the learning process and the development of technical educa-
tion, encouraging the acquisition of knowledge. Through the stands, students can ex-
perience the feeling of working on a real process, but in a distant this and although its 
main use is as a complementary didactic activity environment, ends up being a more 
tangible and motivating experience compared, for example, the realization a lecture or 
a simulation. Thus, based on this premise it is essential that the engineer is familiar 
with this technical approach, which is of fundamental importance for their formation.

Keywords: Didactic bench. CLP. Control Loop. Instrumentation.
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1 INTRODUÇÃO

De maneira a contribuir no processo de aprendizado e na melhoria da educação 
técnica, e instigar a aquisição do conhecimento através das bancadas didáticas, os 
alunos podem experimentar a sensação de atuar sobre um processo real, mas em um 
ambiente distante deste e, embora seu principal uso seja como atividade didática 
complementar, acaba sendo uma experiência mais tangível e motivadora comparada, 
por exemplo, à realização de uma aula expositiva ou uma simulação.

Plantas didáticas, assim como plantas pilotos, são plataformas tecnológicas e 
constituem alternativas práticas no ensino de controle de processos baseado nessa 
premissa, foram desenvolvidos os módulos didáticos baseado no controlador lógico 
programável CompactLogix da Rockwell, com tensão de alimentação de 12 e 24 Vcc 
que busca integrar o ensino na prática de disciplinas distintas dos cursos de Engenha-
rias e áreas afins favorecendo a interdisciplinaridade e possibilitando o contato com 
situações mais próximas da realidade encontrada nas indústrias para aplicação dos 
conteúdos teóricos ministrados em sala de aula.

Diversos trabalhos científicos têm feito uso de plantas piloto ou didáticas. Os tra-
balhos de Gomes e Pinto (2008), Carvalho et al. (2009) e Barroso et al. (2010) de-
monstram exemplos de sua utilização no âmbito do ensino de controle de processos e 
Martin (2006), Oliveira (2008), Carvalho et al. (2010), Verly et al. (2010) e Thomas 
et al. (2010) aplicam sobre este tipo de equipamento metodologias da área de con-
trole de processos como, modelagem, identificação e controle de sistemas.

Segundo Barbosa (apud THOMAS et al., 2010) os motivos para o desenvolvimento 
de uma bancada didática são:

• Proporcionar o contato de alunos com instrumentos encontrados na indústria, 
tais quais válvulas, sensores, transmissores, Controladores Lógicos Programá-
veis (CLP), além de outros, presentes no chão de fábrica;

• Interligar instrumentos a partir de uma rede objetivando controlar e supervisio-
nar o processo através de uma Interface Homem-Máquina (IHM);

• Demonstrar os vários tipos de problemas de controle, os sistemas com dinâmica 
linear e, por fim, os sistemas variantes no tempo;

• Desenvolver algoritmos de controle estudados no meio acadêmico e testá-los 
num ambiente com características semelhantes ao industrial, não linearidades 
e atrasos de transporte, dentre outros.

O conhecimento e o domínio de novas tecnologias são pré-requisitos para formação 
profissional em qualquer área, a automação está relacionada a equipamentos que 
controlam processos ou plantas que são cada vez mais rápidos e eficientes, com o 
intuito de reduzir custos e aperfeiçoar significativamente os processos produtivos bus-
cando a qualidade e minimização do tempo. A automação industrial é todo processo 
que realiza tarefas e atividades de forma autônoma ou que auxilia o homem em suas 
tarefas diárias por meio do desenvolvimento de equipamentos de controle de variáveis 
que possibilita a flexibilização e a comunicação homem/máquina, este elo estabele-
ceu dentro da indústria a integração, substituindo os esforços e as decisões humanas 
por dispositivos (mecânicos, elétricos, eletrônicos, pneumáticos, entre outros) e sof-
twares que aperfeiçoaram a produção industrial.

2 OBJETIVO 

Projetar e montar uma bancada didática de automação e instrumentação para o 
controle de variáveis, que seja capaz de auxiliar no aprendizado e formação para os 
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alunos de Engenharia da Escola de Engenharia e Ciências Exatas da Universidade 
Potiguar - UnP, proporcionando aos alunos uma visão mais ampla, assimilando a parte 
teórica vista em sala com a prática no laboratório.

3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no projeto foi fundamentada a partir da deficiência de 
bancadas de uso prático e didático nos laboratórios de Instrumentação e Automação 
Industrial da Universidade Potiguar – UnP, cientes dessa necessidade, o titular das 
disciplinas  incentivou a equipe do projeto a construir uma bancada didática, aplican-
do os conhecimentos obtidos nas disciplinas de eletrotécnica industrial, eletrônica in-
dustrial, instrumentação industrial, controle de processos e automação industrial mi-
nistradas no curso de Engenharia de Petróleo e Gás da Universidade Potiguar – UnP. 

3.1 CONTROLES DE PROCESSOS 

O termo controle de processos costuma ser utilizado para se referir a sistemas que 
têm por objetivo manter certas variáveis de uma planta entre os seus limites opera-
cionais desejáveis.

Existem basicamente dois tipos de controle de processos: o manual e o automáti-
co. No controle manual uma pessoa necessita periodicamente verificar os processos 
industriais e ajustar os seus parâmetros, buscado atingir um valor desejado, já no 
controle automático, a medida e ajuste são realizados automaticamente em uma base 
contínua. O controle manual pode ser utilizado em aplicações que não são críticas, 
onde as chances de processos falharem forem poucos prováveis, onde as condições 
de processos acontecem de forma lenta e com baixos incrementos, e onde a mínima 
atenção do operador é requisitada ou então onde a forma de controle não é aplicável. 
Entretanto com a disponibilidade de controladores confiáveis e de baixo custo, muitos 
usuários optam por modo de controle automático.

Para facilitar o entendimento de alguns termos do vocabulário comum desta dis-
ciplina de instrumentação e automação industrial, definições sucintas são dadas a 
seguir: 

• Processo – conjunto de atividades ou passos que objetivam atingir uma meta. 
Utilizado para criar, inventar, projetar, transformar, produzir, controlar, manter e 
usar produtos ou sistemas.

• Processos industriais – procedimentos envolvendo passos químicos ou mecâni-
cos que fazem parte da manufatura de um ou vários itens, usados em grande 
escala. 

• Variável de processo – qualquer grandeza ou condição de um processo que é 
passível de variação. 

• Controle de processos – técnica de manter variáveis de um processo (como tem-
peratura e pressão) em valores predeterminados a partir de um procedimento 
que calcula correções proporcionais a uma ou mais variáveis que são medidas 
em tempo real por um determinado equipamento.

• Automação – sistema automático de controle pelo qual os mecanismos verifi-
cam seu próprio funcionamento, efetuando medições e introduzindo correções, 
sem necessidade de interferência do homem.

• Variável controlada – variável sobre a qual o controle atua, no sentido de manter 
um determinado comportamento desejável no processo. 

• Variável manipulada – qualquer variável do processo que causa uma variação 
rápida na variável controlada e que seja fácil de manipular. 
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• Valor desejado (setpoint) – sinal de entrada que estabelece o valor desejado da 
variável controlada. O setpoint e a variável controlada são expressos nas mes-
mas unidades.

Exemplo: Sistema de aquecimento de água a vapor para uma temperatura de 75ºC. 
• Variável controlada: temperatura da água 
• Variável manipulada: vazão do vapor 
• Setpoint: 75ºC

3.2 SISTEMAS DE CONTROLE

Os sistemas de controle podem ser de malha aberta ou malha fechada. Em um 
sistema de malha aberta, o sinal de saída não possui uma realimentação, ou seja, ele 
não é medido e nem comparado com um sinal de referência, conforme figura 1. Neste 
caso para o controle da variável desejada é necessário à intervenção humana. Esse 
tipo de sistema é mais simples e barato, mas não compensa as possíveis variações 
internas da planta, nem as perturbações externas inerentes a um processo. Em um 
sistema de malha fechada o sinal de saída é medido e comparado com um sinal de 
referência através de uma realimentação, conforme figura 2, diferença entre o sinal de 
referência e o sinal de saída é chamado sinal de erro. Com este sinal, o sistema tende 
a manter condições pré-estabelecidas, de modo que o erro seja minimizado e assim o 
sinal de saída permaneça em torno do desejado.

Figura 1 – Sistema de Controle em Malha Fechada
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Devido à grande quantidade de componentes que geralmente são utilizados em um 
sistema de controle, diagrama de blocos são utilizados para demonstrar as funções 
executadas por esse Sistema, de modo facilitar a sua compreensão e visualização. 
Como pode ser visto na figura 3, OGATA (2003) um diagrama de blocos, consiste em 
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blocos onde estão representadas as funções dos componentes que são conectados por 
setas, somadores e pontos de ramificação.

Figura 2 – Diagrama de Blocos 7  
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3.3 CONTROLADORES PROGRAMÁVEIS

Controladores Lógicos Programáveis (CLP) são aparelhos digitais que usa memória 
programável para armazenar instruções que implementam funções como: lógica, se-
quenciamento, temporização, contagem e operações aritméticas, para controlar atra-
vés de módulos de entrada e saída (digital e analógica) diversos tipos de máquinas e 
processos.

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT o CLP é um equipa-
mento eletrônico digital com hardware e software compatíveis com aplicações indus-
triais.

Dessa forma, os CLP´s são equipamentos eletrônicos de controle que atuam a par-
tir da filosofia na qual toda a lógica de acionamento pode ser desenvolvida através de 
software, que determina ao controlador a sequência de acionamento a ser desenvolvi-
da. Este tipo de alteração lógica caracteriza um sistema flexível. 

Esta flexibilidade faz com que os CLP´s tenham algumas vantagens em relação aos 
sistemas convencionais, tais como: 

• Ocupam menos espaço; 
• Requerem menor potência elétrica; 
• Podem ser reutilizados; 
• São programáveis, permitindo alterar os parâmetros de controle; 
• Têm maior confiabilidade; 
• Sua manutenção é mais fácil; 
• Oferecem maior flexibilidade; 
• Permitem interface de comunicação com outros clps e computadores de con-

trole; 
• Permitem maior rapidez na elaboração do projeto do sistema.

3.4 CONTROLADORES AUTOMÁTICOS

Um controlador automático compara o valor do sinal de saída da planta, com o va-
lor de referência ou desejado, ou seja, opera em malha fechada, e se houver um des-
vio entre estes valores, o controlador manipula a sua saída de forma a eliminar este 
desvio ou erro. Desta maneira a variável do processo é mantida no seu valor desejado 
compensando as perturbações externas e as possíveis não linearidades do sistema. A 
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variável manipulada pelo controlador pode ser a abertura de uma válvula, ou a rotação 
de uma bomba, a posição de uma haste, etc.

De acordo com OGATA (2003) os controladores automáticos industriais podem ser 
classificados de acordo com suas ações de controle:

• Controle ON-OFF ou 2 posições de controle
• Controladores proporcionais (P)
• Controladores Integrais (I)
• Controladores proporcional-integrais (PI)
• Controladores proporcional-derivativos (PD)
• Controladores proporcional-integral-derivativos (PID)

3.4.1 Controlador on-off 

Em um sistema de controle de duas posições, o elemento atuante possui apenas 
duas posições fixas que são em muitos casos simplesmente “ligado” ou “desligado”. 
Esse tipo de controle é relativamente simples e barato, e por esta razão, é extrema-
mente utilizado tanto em sistema de controle industriais como em sistema de controle 
domésticos (OGATA, 2003).

3.4.2 Controlador Proporcional (p) 

O controlador proporcional (P) gera sua saída proporcionalmente ao erro e(t). A 
seguir pode ser visto na equação 1 a relação entre o sinal de saída do controlador u(t) 
e o sinal de erro atuante e(t) no domínio do tempo e no domínio de Laplace respecti-
vamente (OGATA, 2003). 

U(t) = Kp. e(t)       U(s) = Kp    (1)
 E(s) 
Onde Kp é denominado de ganho proporcional.

Para este caso, quanto maior o ganho, maior será a ação do controlador para um 
mesmo desvio ou erro na variável de processo.

3.4.3 Controlador Integral (I) 

Em um controlador com ação de controle integral (I), o valor da saída do contro-
lador u(t) é variado segundo a uma taxa proporcional ao sinal de erro atuante e(t). A 
equação 2 de um controlador de ganho Integral pode ser visualizada abaixo no domí-
nio do tempo e no domínio de Laplace respectivamente: (OGATA, 2003).

u(t) = Ki.ʃ e(t).d(t)          U(s) = Ki (2)
                                    E(s)     s
Onde Ki representa uma constante ajustável.

3.4.4 Controlador Proporcional-Integral (PI). 

O controlador proporcional e integral (PI) gera a sua saída u(t) proporcionalmente 
ao erro e(t) e proporcionalmente à integral do erro e(t). Na equação 3 observa-se a 
ação de um controle PI no domínio do tempo e no domínio de Laplace respectivamen-
te (OGATA, 2003).
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u(t) = Kp. e(t) + Kp. 1 ʃ e(t).d(t)               U(s) = Kp (1 +    1  ) (3)
                                                             E(s)                  Ti.s

Onde Kp representa o ganho proporcional e Ti é chamado tempo integral.
Tanto Kp como Ti são ajustáveis. O tempo integral ajusta a ação de controle in-

tegral, enquanto a mudança no valor de Kp afeta tanto a parte proporcional como a 
parte integral da ação de controle.

3.4.5 Controlador Proporcional-Derivativo (PD) 

A ação de controle de um controlador proporcional derivativo (PD), gera a sua saída 
u(t), proporcional ao erro e(t) e proporcionalmente a derivada do erro e (t). Esta ação 
de controle é definida pela equação 4 no domínio do tempo e no domínio de Laplace 
respectivamente. (OGATA, 2003).

u(t) = Kp. e(t) + Kp. Td de(t)           U(s) = Kp (1 + Td.s) (4)
                                   dt             E(s) 
                 
Onde Kp representa o ganho proporcional e Td é uma constante chamada tempo 

derivativo.
Tanto Kp como Td são ajustáveis. A ação derivativa de controle é onde a magnitude 

de da saída do controlador é proporcional à taxa de variação do sinal de erro atuante.

3.4.6 Controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) 

A combinação da ação de controle proporcional (P), ação de controle integral (I) e 
ação de controle derivativa (D) é denominada ação de controle proporcional-integral-
-derivativa (PID).

Esta ação combinada possui as vantagens de cada uma das três ações de controle 
individuais. A ação de controle PID gera a sua saída u(t) proporcional ao erro e(t), 
proporcionalmente a integral do erro e(t) e proporcionalmente a derivada do erro e(t). 
A equação 5 descreve um controlador com estas ações combinadas no domínio do 
tempo e no domínio de Laplace respectivamente (OGATA, 2003).

u(t) = Kp.e (t) + Kp. 1  ʃ e(t).dt + Kp .Td de(t) (5)
                                                            dt 

U(s) = Kp (1 +    1    + Td . s)
E(s)                 Ti . s

Onde Kp representa o ganho proporcional, Ti o tempo integral e Td o tempo deri-
vativo.

4 BANCADA DIDÁTICA 

Para Giordani, Jurach e Rodrigues (2003), bancadas didáticas são ferramentas de 
auxílio para a realização de experimentos que possibilita ao operador montar diversos 
sistemas variando seus parâmetros, ao familiarizar com os componentes e ao mes-
mo tempo verificar na prática a teoria vista em aula. Com subsídios teóricos citados 
na metodologia e os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Engenharia de 
Petróleo e Gás pela equipe do estudo, foi definida como principais características da 
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bancada desenvolvida o controle de variáveis com seus respectivos sistemas supervi-
sórios, conforme Figura 4.

Figura 3 – Bancada didática baseada CLP Compactlogix da Rockwell

Fonte: Autor

4.1 CONTROLE DE VARIÁVEIS

A utilização de instrumentos para controle automático de processo nos permite 
incrementar e controlar a qualidade do produto, aumentar a produção e rendimento, 
obter e fornecer dados seguros da matéria-prima e da quantidade produzida, além de 
ter em mãos dados relativos à economia dos processos.

Geralmente, existem várias condições internas e externas que afetam o desempe-
nho de um processo. Estas condições são denominadas de variáveis de processo são 
elas: temperatura, pressão, nível, vazão, volume, etc. O processo pode ser controlado 
medindo-se a variável que representa o estado desejado e ajustando automaticamente 
as demais, de maneira a se conseguir um valor desejado para a variável controlada. As 
condições ambientes devem sempre ser incluídas na relação de variáveis do processo.

Os dispositivos que processam ou realizam as medições são chamados: Sensores, 
transdutores, transmissores, indicadores, monitores, gravadores, coletores de dados e 
sistemas de aquisição de dados.

4.2 SISTEMAS SUPERVISÓRIOS

Supervisório ou software de supervisão é um programa computacional que permite 
a comunicação entre um computador e uma rede de automação, trazendo ferramentas 
padronizadas para a construção de interfaces entre o operador e o processo. Sua fun-
ção básica é permitir a visualização e a operação do processo de forma centralizada.

4.3 SISTEMA SCADA

O supervisório mais conhecido é o SCADA (Supervisory Control and Data Acqui-
sition), que pode receber, também orientações do Sistema de Gestão da Produção 
para determinar as operações de produção. Consequentemente deve dialogar com os 
sistemas localizados hierarquicamente acima e abaixo dele, proporcionando também 
recursos e um ambiente para a criação de aplicações de controle e para a definição 
de funções de rede de protocolos específicos. 

O sistema SCADA melhora a eficiência do processo de monitoração e de controle, 
disponibilizando em tempo útil o estado atual do sistema por meio de um conjunto 
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de previsões gráficas e de relatórios, de modo a permitir a tomada de decisões ope-
racionais apropriadas, quer automaticamente, que por iniciativa do próprio operador.

4.4 COMPONENTES DA BANCADA DIDÁTICA

4.4.1 Controlador Lógico Programável

O controlador CompactLogix, parte da família Logix de controladores, oferece um 
sistema pequeno, poderoso, de custo otimizado que consiste do seguinte:

• Software de programação RSLogix™ 5000
• Portas de comunicação integradas para redes EtherNet/IP (apenas para 1769-

L32E e 1769-L35E) e ControlNet (apenas para 1769-L32C e 1769-L35CR)
• Um módulo de interface de comunicação A 1769-SDN, que oferece controle de 

E/S e configuração de dispositivos por DeviceNet.
• Uma porta serial incorporada em todos os controladores CompactLogix.
• Módulos E/S que oferecem um sistema de E/S compacto, montado em painel ou 

em trilho DIN. Conforme figura 4.

Figura 4 - Controlador CompactLogix e módulos de E/S 1769

Fonte: Rockwell Automation

4.4.2 Inversor de Frequência

O inversor de frequência tem como principal função alterar a frequência da rede 
que alimenta o motor, fazendo com que o motor siga frequências diferentes das for-
necidas pela rede, que é sempre constante. Desta forma podemos facilmente alterar 
a velocidade de rotação do motor de modo muito eficiente. 

O uso de inversores de frequência é responsável por uma série de vantagens, de-
pendendo dos modelos oferecidos pelos fabricantes, são unidas a capacidade de 
variar a velocidade com controles especiais já implantados no equipamento. Esses 
controles proporcionam além da total flexibilidade de controle de velocidade sem 
grande perda de torque do motor, aceleração suave através de programação, frenagem 
direta no motor sem a necessidade de freios mecânicos além de diversas formas de 
controles preferenciais e controles externos que podem ser até por meio de redes de 
comunicação. 

Além destas vantagens, os inversores ainda possuem excelente custo-benefício, 
pois proporcionam economia de energia elétrica, maior durabilidade de engrenagens, 
polias e outras transmissões mecânicas por acelerar suavemente a velocidade.
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Powerflex 40

• Controle de Velocidade no nível da máquina;
• Fornece flexibilidade, economia de espaço e facilidade de uso;
• Saída analógica de 0 a 10V ou 4 a 20mA (10 bits) para realimentação ou como 

referência para outros inversores;
• Temporizador, contador e funções lógicas podem reduzir o custo de projeto de 

hardware, simplificando os esquemas de controle;
• Dois canais de entrada analógica, inclusive recursos de PID;
• Montagem em borda estão disponíveis para reduzir as dimensões do gabinete;
• Software de programação, monitoração e controle: DriveExplorerTM e o Drive-

ToolsTMSP.

PowerFlex 40 - Inversor de Freqüência “CA”

• Monofásico (240V): 0,25 a 3Hp;
• Tensão 200 a 240V: 0,25 a 10Hp;
• Tensão 400 a 480V: 0,5 a 15Hp;
• Tensão 500 a 600V: 1 a 15Hp;
• Temperatura ambiente (50oC com espaço mínimo entre os inversores): IP20/ 

Aberto = 50oC, IP30/NEMA = 40oC, Borda = 50oC;
• Filtros EMC: interno (monofásico), externo (trifásico);
• Freqüência portadora: 2 a 16khz;
• Capacidade de sobrecarga: 150% durante 60s, 200% durante 3s;
• Desempenho de controle: volts por hertz, compensação de escorregamento, ve-

tor sem sensor, processo PID;
• Recursos: proteção contra sobrecarga, regulação em rampa, partida com motor 

em movimento, Steplogic;
• Padrão de comunicação: RS485 integrado com Modbus RTU/DSI;
• Opções de comunicação: DeviceNet, Ethernet/IP, ControlNet, LonWorks, Profi-

bus DP, BACnet, Bluetooth (todas com uso somente de kit de comunicação DSI 
externo);

• Certificações UL, cUL, CE, C-Tick. Conforme figura 5.

Figura 5 - Inversor CA de frequência ajustável PowerFlex 40

Fonte: Rockwell Automation

4.4.3 Fonte de Alimentação 

Fonte de alimentação em modo chaveado 1606 atende à maioria das especifica-
ções de aplicações monofásicas e trifásicas. Essas unidades são projetadas e fabrica-
das para aceitar amplas gamas de tensões de entrada, CA e CC, e são testadas para 
atender a padrões globais de segurança. Conforme figura 6.
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Figura 6 – Fonte de alimentação chaveada CA/CC

Fonte: Rockwell Automation

4.4.4 Roteador Wireless

O D-Link Cloud Router N150, permite criar uma rede sem fio, o roteador utiliza a 
tecnologia Wireless N, que oferece maior velocidade e cobertura em relação ao padrão 
802.11g/b. Ele oferece o recurso NAT (Network Address Translation), possibilitando 
que múltiplos usuários se conectem a Internet. O Roteador Wireless N DIR-900L 
também possui 4 portas Ethernet 10/100BASE-TX, pode alcançar velocidades de até 
150Mbps na rede sem fio. Possui a função WDS, que permite você ter mais de um 
DIR-900L criando uma única rede com uma área de cobertura estendida. Conforme 
figura 7.

Figura 7 – Roteador Wireless

Fonte: D-Link

4.4.5 Controle de Nível

Nível é uma das variáveis mais comuns e mais amplamente utilizadas em aplica-
ções industriais.

Sistemas de nível de líquidos têm destaque em diversos ramos da atividade in-
dustrial, dentre eles o da petroquímica, nuclear e de celulose. Neste contexto, um 
dos controles com maior importância nas unidades industriais é o dos níveis. Estes 
controles são responsáveis pelos “balanços de massa” das Plantas. Isto é, para man-
ter um nível de um tanque ou vaso constante é necessário que a vazão mássica de 
entrada seja igual à de saída. 

O Sistema de Controle de Níveis de Líquidos, embora simples em sua constituição, 
está agregando muito ao ensino nas aulas sobre técnicas de controle multivariável, 
ajudando no entendimento de alunos, na didática e desempenho de docentes. Con-
forme figura 8.
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Figura 8 – Tanques Didáticos para controle de nível

Fonte: Autor

4.4.6 Controle Temperatura

A temperatura é uma das principais variáveis de processo. Sua medição e controle 
são de fundamental importância numa vasta gama de aplicações, que abrange desde 
processos físicos e químicos até a proteção de equipamento. Segundo a física clássi-
ca, a temperatura quantifica calor, que é uma forma de energia associada à atividade 
molecular de uma substância. Quanto maior a agitação molecular, maior a quantidade 
de calor e maior será a temperatura da substância.

A temperatura é medida por uma termoresistência PT–100 conectada a um trans-
missor de temperatura com alimentação de 24Vcc, que envia um sinal padronizado, 4 
a 20mA, para o controlador programável. A temperatura é fornecida por lâmpadas de 
aquecimento de 200W/220V, sendo que o seu acionamento é feito em tensão variável 
por controle de potência a qual recebe um sinal de controle do CLP.. O controlador 
programável, a resistência elétrica, o acionamento da resistência, o sensor PT-100, o 
transmissor de temperatura e a aquisição de dados foram adicionados à planta didá-
tica, conforme figura 9.
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Figura 9 – Planta didática controle variável temperatura

Fonte: Autor

A principal contribuição deste projeto foi o desenvolvimento da bancada didática 
que será utilizada nas disciplinas de Instrumentação Industrial, Automação Industrial 
e outras afins, como objeto educacional e interação interdisciplinar curriculares dos 
cursos de Engenharias da Universidade Potiguar - UnP, permitindo a realização de 
atividades práticas acadêmicas deste curso. A bancada foi desenvolvida e confec-
cionada utilizando-se a infraestrutura laboratorial de Instrumentação e Automação 
Industrial da Unidade Nascimento de Castro, com supervisão do Professor Marcos 
Ferreira Lima, que proporcionou aos graduandos em Engenharia de Petróleo e Gás 
colocarem em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso em epigrafe.

5 CONCLUSÃO 

No contexto acadêmico alunos e professores de modo direto estão vinculados a 
diferentes formas de conhecimento, o aprendizado é de fundamental importância, a 
atividade prática como ferramenta é essencial para despertar a curiosidade e interes-
se nas pessoas adquirem novas habilidades ou conhecimentos a fim de melhorar seu 
desempenho.

O uso de bancadas didáticas auxilia no processo de aprendizado e na evolução da 
educação técnica, estimulando a aquisição do conhecimento, permitindo que o aluno 
em formação se familiarize com práticas relativas aos assuntos literários vistos em 
sala de aula e nos laboratórios, que é de fundamental importância o que possibilita 
a criação de ambientes e situações controladas, permitindo, simultaneamente com a 
fundamentação teórica o desenvolvimento de soluções para problemas reais existen-
tes na indústria. 

A partir dos resultados demonstrados ao longo do desenvolvimento do projeto da 
bancada didática, pode-se concluir que o grupo atingiu o objetivo de confeccionar 
a bancada baseada no CLP CompactLogix da Rockwell, com o intuito de melhorar e 
aperfeiçoar a forma de aprendizado dos acadêmicos da Universidade Potiguar – UnP 
– Campos Nascimento de Castro, o que irá fomentar nos alunos dos cursos de enge-
nharias o interesse no desenvolvimento de novos experimentos acadêmicos.
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RESUMO: Neste trabalho é estudado a estabilidade global em edifícios de concreto 
armado, onde são analisados os efeitos globais de segunda ordem considerando a 
não linearidade física e a não linearidade geométrica de elementos estruturais. São 
analisados três modelos de estruturas distintas, discretizados como pórticos planos no 
programa FTOOL, com a aplicação de duas hipóteses de combinações de ações, uma 
com o vento como principal e outra com o vento como ação secundária. Para a quan-
tificação dos efeitos de segunda ordem, inicialmente utiliza-se o coeficiente Gama-z 
na avaliação da necessidade ou não de se considerar os efeitos de segunda ordem 
na estrutura, bem como a utilização desse coeficiente como majorador dos efeitos 
de primeira ordem para a obtenção dos esforços finais, e na sequência é avaliado o 
processo iterativo  P-Delta na estimativa dos esforços finais da estrutura, assim como 
a comparação deste com o coeficiente Gama-z. Na finalização do estudo apresenta-se 
as conclusões sobre a utilização do Gama-z e do P-Delta na  análise da estabilidade 
global das estruturas de concreto armado.

Palavras-chave:  Estabilidade global. Análise de segunda ordem. Gama-z. P-Delta.

EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD GLOBAL EN EDIFICIOS DE HORMIGÓNARMADO POR 
EL COEFICIENTE GAMMA-Z Y PROCESO P-DELTA

RESUMEN: En este trabajo es estudiada la estabilidad global en edificios de hormigón 
armado, donde son analizados los efectos globales de segunda orden considerando 
la no linealidad física y la no linealidad geométrica. Son analizados tres modelos de 
distintas estructuras, describiendo como pórticos planos en el programa FTOOL, con 
la aplicación de dos hipótesis de combinaciones de acciones, una con el viento como 
principal y otra con el viento como secundario. Para la cuantificación de los efectos 
de segunda orden, inicialmente se utiliza el coeficiente Gamma-z en la evaluación 
de la necesidad o no, de considerarse los efectos de segunda orden en la estructura, 
bien como la utilización de este coeficiente como mayorador de los efectos de prime-
ra orden para la obtención de los esfuerzos finales, y en la secuencia es evaluado el 
proceso iterativo P-Delta en la estimativa de los esfuerzos finales de la estructura, así 
como la comparación de lo mismo con el coeficiente Gamma-z. En la finalización del 
estudio se presenta las conclusiones sobre la utilización del Gamma-z y del P-Delta en 
el análisis de la estabilidad global de las estructuras de hormigón armado. 

Palabras-Clave: Estabilidad global. Análisis de segundo orden. Gamma-z. P-Delta.
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1 INTRODUÇÃO

As estruturas de concreto devem ser projetadas, construídas e utilizadas de modo 
que, sob as condições de uso ambientais previstas e respeitadas as condições de ma-
nutenção preventiva especificadas no projeto, conservem sua segurança, estabilidade, 
aptidão em serviço e aparência aceitável, durante um período pré-fixado de tempo. 
Além disto, devem apresentar adequado consumo de materiais e otimização dos re-
cursos. Uma importante etapa dos procedimentos para atender a esses requisitos, 
quando necessária, é a verificação da estabilidade global da estrutura e a considera-
ção dos efeitos de 2ª ordem na estrutura.

A avaliação da estabilidade global em edifícios é indispensável na atualidade.  
Entre os vários motivos pode-se citar o avanço tecnológico do concreto, o qual tem 
possibilitado a obtenção de peças de concreto de elevada resistência, que podem 
chegar a mais de 100 Mega Pascal (MPa). Isso tem permitido a construção de estru-
turas de concreto mais altas, mais esbeltas e com grandes vãos. Há poucas décadas a 
resistência usual era em torno de 15 MPa a 30 MPa. É justamente essa realidade que 
impõe condições diferentes de análise da estrutura, especialmente em relação às veri-
ficações da estabilidade global para esse cenário de novos materiais e novas tipologias 
das estruturas. Tal realidade nos conduz a busca de soluções para a problemática de 
como realizar avaliação global de uma edificação.

Fruto disso, os objetivos gerais e específicos deste trabalho se propõe a contribuir 
para a avaliação da estabilidade global de um edifício de concreto armado. Nesse es-
tudo foram modelados três edifícios com tipologias estruturais diferentes; com cinco, 
nove e treze pavimentos. Serão, também, feitas análises numéricas dos modelos no 
programa computacional FTOOL, utilizando modelos de pórticos planos, constituídos 
por vigas e pilares, para se avaliar o parâmetro de instabilidade simplificado (Gama-z), 
previsto na ABNT NBR 6118 (2014) e a análise dos efeitos de segunda ordem através 
do método P-Delta.

Para a consecução dos objetivos propostos o trabalho será desenvolvido por meio 
das seguintes etapas: revisão bibliográfica, modelagem das estruturas, avaliação com-
putacional do comportamento das estruturas modeladas, fruto dos esforços horizon-
tais e verticais, bem como a interpretação e tratamento dos resultados.

Com relação à literatura sobre o tema proposto, a pesquisa foi baseada em teses de 
doutorados, monografias e em obras de autores pertinentes ao assunto, relacionadas 
nas referências deste estudo. 

2 METODOLOGIA

O presente trabalho se classifica como uma pesquisa teórica com estudos de casos, 
pois se trata de um estudo de aplicação de teorias a três modelos de pórticos planos. 

A pesquisa foi dividida em duas etapas: na primeira foram calculadas todas as 
ações do vento sobre as estruturas dos modelos; na segunda etapa foi analisada a 
estabilidade global das estruturas. Por sua vez, a segunda etapa foi subdividida em 
duas: avaliação do coeficiente Gama-z e a avaliação do processo P-delta.

Os dados foram coletados da seguinte maneira: Para cálculo das ações do vento 
foi consultada a norma NBR 6123 (1988), além de aplicar essa pesquisa à região do 
município de Natal do Estado do Rio Grande do Norte, do qual foram consultados os 
dados climáticos e topográficos da região.

Para a avaliação da estabilidade global dos modelos, foi adotado o fck de 40 MPa 
para a resistência do concreto e os procedimentos de cálculos foram realizados de 
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acordo com as NBR 6118 (2014) e NBR  6120 (1980), além de bibliografias com-
plementares devidamente identificadas neste trabalho.

O estudo dos modelos foi baseado em pórticos planos na direção da menor inércia 
do edifício, onde os elementos de barras são representados por seus eixos geomé-
tricos, que conseguem representar a estrutura com um grau de precisão que torna 
usualmente dispensável o uso de modelos mais elaborados. 

Foram propostos três modelos para se avaliar a estabilidade global da estrutura.
- Modelo I – Edificação com cinco pavimentos; 
- Modelo II – Edificação com nove pavimentos; 
- Modelo III – Edificação com treze pavimentos;
Em cada um dos modelos analisou-se duas hipóteses de combinações de ações 

para a determinação do Gama-z e a hipótese considerada mais crítica para o processo 
P-Delta.

 
- Na primeira hipótese (1): considerou-se o vento (esforço horizontal) como ação 
principal:

4 
 

A pesquisa foi dividida em duas etapas: na primeira foram calculadas todas 
as ações do vento sobre as estruturas dos modelos; na segunda etapa foi analisada 
a estabilidade global das estruturas. Por sua vez, a segunda etapa foi subdividida em 
duas: avaliação do coeficiente Gama-z e a avaliação do processo P-delta. 

Os dados foram coletados da seguinte maneira: Para cálculo das ações do 
vento foi consultada a norma NBR 6123 (1988), além de aplicar essa pesquisa à 
região do município de Natal do Estado do Rio Grande do Norte, do qual foram 
consultados os dados climáticos e topográficos da região. 

Para a avaliação da estabilidade global dos modelos, foi adotado o fck de 40 
MPa para a resistência do concreto e os procedimentos de cálculos foram realizados 
de acordo com as NBR 6118 (2014) e NBR  6120 (1980), além de bibliografias 
complementares devidamente identificadas neste trabalho. 

O estudo dos modelos foi baseado em pórticos planos na direção da menor 
inércia do edifício, onde os elementos de barras são representados por seus eixos 
geométricos, que conseguem representar a estrutura com um grau de precisão que 
torna usualmente dispensável o uso de modelos mais elaborados.  

Foram propostos três modelos para se avaliar a estabilidade global da 
estrutura. 

- Modelo I – Edificação com cinco pavimentos;  
- Modelo II – Edificação com nove pavimentos;  
- Modelo III – Edificação com treze pavimentos; 
Em cada um dos modelos analisou-se duas hipóteses de combinações de 

ações para a determinação do Gama-z e a hipótese considerada mais crítica para o 
processo P-Delta. 

- Na primeira hipótese (1): considerou-se o vento (esforço horizontal) como 

ação principal:	
H = γ. H , para γ = 1,4

P = γ. P +	ψ. . P , sendo ψ = 0,5 e γ = 1,4

- Na Segunda hipótese (2): considerou-se a ação do vento como secundária: 

H = ψ. γ. H, para γ = 1,4 e ψ = 0,6

P = γ. P +	γ. P, para γ = 1,4
Sendo: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

- Na Segunda hipótese (2): considerou-se a ação do vento como secundária:

4 
 

A pesquisa foi dividida em duas etapas: na primeira foram calculadas todas 
as ações do vento sobre as estruturas dos modelos; na segunda etapa foi analisada 
a estabilidade global das estruturas. Por sua vez, a segunda etapa foi subdividida em 
duas: avaliação do coeficiente Gama-z e a avaliação do processo P-delta. 

Os dados foram coletados da seguinte maneira: Para cálculo das ações do 
vento foi consultada a norma NBR 6123 (1988), além de aplicar essa pesquisa à 
região do município de Natal do Estado do Rio Grande do Norte, do qual foram 
consultados os dados climáticos e topográficos da região. 

Para a avaliação da estabilidade global dos modelos, foi adotado o fck de 40 
MPa para a resistência do concreto e os procedimentos de cálculos foram realizados 
de acordo com as NBR 6118 (2014) e NBR  6120 (1980), além de bibliografias 
complementares devidamente identificadas neste trabalho. 

O estudo dos modelos foi baseado em pórticos planos na direção da menor 
inércia do edifício, onde os elementos de barras são representados por seus eixos 
geométricos, que conseguem representar a estrutura com um grau de precisão que 
torna usualmente dispensável o uso de modelos mais elaborados.  

Foram propostos três modelos para se avaliar a estabilidade global da 
estrutura. 

- Modelo I – Edificação com cinco pavimentos;  
- Modelo II – Edificação com nove pavimentos;  
- Modelo III – Edificação com treze pavimentos; 
Em cada um dos modelos analisou-se duas hipóteses de combinações de 

ações para a determinação do Gama-z e a hipótese considerada mais crítica para o 
processo P-Delta. 

- Na primeira hipótese (1): considerou-se o vento (esforço horizontal) como 

ação principal:	
H = γ. H , para γ = 1,4

P = γ. P +	ψ. . P , sendo ψ = 0,5 e γ = 1,4

- Na Segunda hipótese (2): considerou-se a ação do vento como secundária: 

H = ψ. γ. H, para γ = 1,4 e ψ = 0,6

P = γ. P +	γ. P, para γ = 1,4
Sendo: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Sendo:
i – número do andar considerado.
n – número do total de andares do edifício. 
Pgi – resultante vertical do peso próprio no andar i. 
ϒf – coeficiente de majoração das cargas no Estado Limite Ultimo (ELU).
Ψ0 – fator de redução de combinação para ELU para ações variáveis secundárias, 

a favor da segurança.
Pqi – resultante vertical da ação acidental considerada secundária no    andar i.
A metodologia empregada, de modo sistemático, para o cálculo do coeficiente 

Gama-z, consistiu das seguintes etapas: 
- cálculo das forças horizontais devidas ao vento;
- cálculo das forças verticais devido ao peso próprio da estrutura, o revestimento e 

a cargas acidentais;
- majoração dos esforços de acordo com as hipóteses 1 e 2;
- modelação das estruturas I, II e III no FTOOL. Considerando as seções adotadas 

para as vigas e pilares e a redução da inércia da estrutura, segundo a expressão: (EI)

sec = 0,7. EciIc; 
- avaliação dos deslocamentos dos pórticos, fruto dos esforços horizontais, no FTOOL;
- cômputo dos esforços em primeira ordem e dos acréscimos de momentos; 
- cálculo dos valores do coeficiente Gama-z, para os três modelos, levado em 

consideração as duas hipóteses;
- avaliação dos resultados obtidos.
O programa utilizado de apoio a avaliação da estabilidade global foi o FTOOL. É um 

programa que se destina análise do comportamento estrutural de pórticos planos. É 
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uma ferramenta simples, que une em uma única interface recursos para a criação e 
manipulação do modelo (pré-processamento) aliado a uma análise da estrutura rápida 
e transparente e a uma visualização de resultados rápida e efetiva (pós-processamen-
to). No presente estudo essa ferramenta foi utilizada para a obtenção dos resultados de 
análise estrutural dos pórticos, referentes aos deslocamentos horizontais da estrutura.

Para os cálculos do processo P-Delta seguiram-se as seguintes etapas:
- inicialmente fez-se uma análise de primeira ordem (estrutura indeformada) con-

siderando o carregamento horizontal e vertical. Os deslocamentos (∆) obtidos para 
cada pavimento foram transformados em cargas horizontais fictícias e consideradas 
na estrutura para nova análise;

- obteve-se os deslocamentos de cada pavimento pela análise de primeira ordem;
- calculou-se os deslocamentos relativos (∆a) de cada pavimento pela fórmula 11:
 ∆a = ai – a(i-1)

- considerando a carga vertical atuante (Ptot) em cada pavimento i, a distância h 
entre os andares e a força horizontal majorada (Hv), calculou-se as forças Fi totais 
pela formulação 12: 

Fi =  (Ptot x ∆a/h) + Hv        
- as forças fictícias (Fi) foram adicionadas ao carregamento horizontal original da 

estrutura e fez-se nova análise; 
- para cada iteração, novas forças Fi foram encontradas e isto se sucedeu até que 

os valores dos momentos na base da estrutura convergiram para um erro aceitável, em 
nosso estudo um por cento;

- avaliação dos resultados do processo P-delta.
Os resultados das análises de segunda ordem obtidos pelo coeficiente      Gama-z 

foram comparados aos obtidos pelo processo P-Delta. 
Avaliou-se também a eficiência dos esforços de segunda ordem obtidos pela majo-

ração dos esforços horizontais de primeira ordem por 0,95xGama-z. 

2.1 PLANTAS DOS MODELOS ANALISADOS

 Planta baixa dos pavimentos, térreo e tipo (a mesma para os três modelos), con-
forme Figura 1.

Figura 1 – Planta baixa dos Modelos I, II e III.

Fonte: Autores
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para análise estrutural dos modelos apresentados, foi suposta a estrutura consti-
tuída por nós fixos na ligação pilar-viga, concreto com resistência de 40 MPa e aço 
CA50. A estrutura foi submetida a uma carga horizontal, devido à ação do vento, com 
uma velocidade de 30 m/s (para a região do município de Natal/RN), incidindo sobre 
a fachada “B” dos modelos, em uma região com terreno levemente acidentado. 

A partir destas premissas, foram inicialmente calculadas as forças horizontais na 
edificação, geradas pela ação do vento, conforme os parâmetros da ABNT NBR 6123 
(1988). Esse carregamento, devida ao vento, foi majorado de acordo com as combi-
nações ações das hipóteses 1 e 2:

Para os cálculos dos carregamentos verticais, gerados pelas cargas permanentes e 
acidentais, foram utilizados os parâmetros definidos na ABNT NBR 6120 (1980), e 
majorados de acordo com combinações de ações das hipóteses 1 e 2.

Os valores dos deslocamentos dos pórticos planos, devido às ações das forças ho-
rizontais combinadas, foram obtidos com auxílio do programa FTOOL. 

A não linearidade física foi considerada de forma aproximada em função da re-
dução da rigidez dos elementos estruturais. Devido a composição das estruturas por 
vigas e pilares, adotou-se um valor único da rigidez, de acordo com a expressão: (EI)

sec = 0,7xEciIc. 
As avaliações do coeficiente Gama-z, para as hipóteses 1 e 2, dos modelos I, II e 

III, foram realizadas de acordo com a ABNT NBR 6118 (2014) e os resultados des-
tacados no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Valores  de Gama-z e em função das combinações  
de ações das hipóteses 1 e 2.
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O Gráfico 2 apresenta os valores dos momentos de primeira ordem (momento na 
base da estrutura) sem majoração (Gama-z menor que 1,1) para o Modelo I, segundo 
as hipóteses 1 e 2 e para o Modelo II na hipótese 1. Ele também apresenta os mo-
mentos majorados por 0,95xGama-z para os modelos II e III, na hipótese 2 e Modelo 
III na hipótese 1. Na avaliação deste gráfico verificou-se que a combinação de ação 
mais crítica foi a da hipótese 1 (hipótese que tem o vento como ação principal). Esta 
hipótese foi a que apresentou os maiores momentos. 
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Gráfico 2 – Momentos Finais para os Modelos I, II e III, segundo as hipóteses 1 e 2.
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Na comparação entre os resultados obtidos do coeficiente Gama-z e do processo 
P-Delta, referentes aos modelos I, II e III, da hipótese 1, observou-se que o momento 
obtido na base da estrutura, majorado por 0,95xGama-z, ficou em torno de cinco por 
cento do calculado pelo processo P-Delta, conforme a tabela 1.
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Tabela 1 – Comparação entre Gama –z e o processo P-Delta (Hipótese 1)  
M1,tot,d - majorado  com o valor de 0,95xGama-z.

P- Delta

M1, tot,d 
(kn.m)

Coef. Gama-z
M1,tot,d 

Majorado 
(kN.m)

Momento final 
(kn.m)

I 229,518 1,05 228,944 241,316 5,1
II 771,507 1,10 806,225 850,583 5,2
III 1799,6 1,17 2000,255 2085,366 4,1

Gama-z

Modelo Diferença 
(%)

Fonte: Autores.

Fruto do resultado da tabela 1, constatou-se, que quando se adota o valor integral 
de Gama-z, como coeficiente de majoração, os esforços de segunda ordem praticamen-
te coincidem com os relativos ao processo P-Delta, conforme se verifica na tabela 2.

Tabela 2 – Comparação entre Gama –z e o processo P-Delta (Hipótese 2)
M1,tot,d  majorado  com o valor inteiro de Gama-z

P- Delta

M1, tot,d 
(kn.m)

Coef. Gama-z
M1,tot,d 

Majorado 
(kN.m)

Momento final 
(kn.m)

I 229,518 1,05 240,994 241,316 0,13
II 771,507 1,10 848,658 850,583 0,23
III 1799,6 1,17 2105,532 2085,366 0,97

Gama-z

Modelo Diferença 
(%)

Fonte: Autores.

No presente trabalho constataram-se algumas vantagens e desvantagens da apli-
cação do coeficiente Gama-z e do Processo P-Delta que estão elencadas na tabela 3.

Tabela 3 – Vantagens e desvantagens do coeficiente Gama-z e do processo P-Delta
Parâmetro Vantagem Desvantagem

Gama-z

- Considera a deformação causada pela ação 
horizontal atuante.
- Resultados próximos da realidade.
- Majorador de esforços, desde que seu valor 
seja menor que 1,3.

- Limitado apenas a edifí-
cios com mais de 4 pavi-
mentos. 

P-Delta
- Resultados mais refinados; 
- É uma análise não linear geométrica; 

- Demanda um processo 
trabalhoso e, por vezes, 
desnecessário. 

Fonte: Autores.

Cabe destacar que além da verificação da estabilidade global da estrutura, pelo 
coeficiente Gama-z ou pelo processo P-Delta, os resultados dos deslocamentos hori-
zontais calculados devem ser analisados e comparados com os valores limites, cons-
tantes da tabela 13.3, do item 13.3 da ABNT NBR 6118 (2014, p.77), conforme 
demonstrado na tabela 4.
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Tabela 4 – Hipótese 1: deslocamentos horizontais

Modelo H             
(m)

Deslocamentos 
Calculados  (m)

Limite da norma   
(H/1700 ) (m)

Situação dos 
deslocamentos

I 15 0,0037 0,0088 OK
II 27 0,014 0,0159 OK
III 39 0,036 0,0229 Excessivo

Fonte: Autores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos estudos realizados no presente artigo, pode-se concluir que o coeficien-
te Gama-z possibilita a classificação da estrutura como de nós fixos ou de nós móveis, 
além de permitir estimar os esforços de segunda ordem, para Gama-z compreendido 
entre 1,10 e 1,30. Além dessa faixa os efeitos de segunda ordem tomam proporções 
exageradas, comprometendo a estabilidade da estrutura, a capacidade portante dos 
elementos estruturais componentes e a economia. Por sua vez, o processo P-Delta, 
que leva em conta a análise não linear, possibilitou estimar com mais precisão os 
efeitos globais de segunda ordem (momento na base da estrutura).

Neste contexto, fruto da avaliação numérica realizada neste trabalho, pode-se 
verificar que o valor do coeficiente Gama-z aumenta conforme se aumenta a altura da 
estrutura e também que a combinação de ações considerada crítica foi da hipótese 1 
(vento como ação principal), a hipótese que gerou os maiores momentos finais.

Da comparação entre os resultados obtidos pelo Gama-z e pelo P-Delta, constatou-
-se uma diferença em torno de cinco por cento. Verificou-se, também, que se o fator 
de majoração dos esforços de primeira ordem, para valores de Gama-z situado entre 
1,10 e 1,30, fosse correspondente ao valor inteiro do Gama-z, em vez de noventa e 
cinco por cento, o valor final ficaria praticamente igual ao alcançado pelo processo 
iterativo P-Delta.

Cabe destacar que o coeficiente Gama-z e o processo P- Delta são ferramentas de 
importância na análise da estabilidade global dos edifícios de concreto armado, en-
tretanto não se pode deixar de realizar a verificação do deslocamento máximo no topo 
da estrutura, conforme a ANBT NBR 6118 (2014).

Por fim, sugerimos para a continuidade deste estudo os seguintes trabalhos futu-
ros:

- estudar como a variação na inércia de pilares ao longo da altura alteram os parâ-
metros de instabilidade;

- estudar o Gama-z, considerando diferentes valores para redução de rigidez para 
vigas e pilares. 
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RESUMO: A atividade de construção civil, especificamente a área da construção de 
edifícios, tem uma alta demanda de trabalhadores, possuindo, consequentemente, 
um alto índice de acidentes de trabalho. Isso torna essencial o estudo sobre os aspec-
tos dos acidentes laborais no país. A pesquisa tem como objetivo realizar uma aná-
lise quantitativa e qualitativa dos acidentes de trabalho no Brasil durante o período 
de 2010 a 2012, especialmente na área da construção civil, detalhando os índices 
característicos de cada região brasileira. Foram usados dados do Ministério da Pre-
vidência Social, onde foi verificado o anuário estatístico de acidentes de trabalho no 
triênio 2010, 2011 e 2012. Os resultados mostram variações dos índices de acordo 
com as características de cada região brasileira, sendo necessária uma atenção prio-
ritária do governo, empregadores e entidades de representação trabalhista, com o 
intuito de realizar um trabalho de planejamento regionalizado e efetivo de prevenção 
aos acidentes de trabalho.

Palavras – Chave: Acidentes do trabalho. Construção civil. Construção de edifícios.

CONSTRUCTION: AN ANALYSIS OF WORK ACCIDENTS OCCURRED IN QUANTITY BUIL-
DING CONSTRUCTION ACTIVITY DURING THE PERIOD 2010 2012 (IN BRAZIL)

ABSTRACT: The activity of civil construction, specifically the area of construction of 
buildings, has a high demand of workers, consequently having a high rate of work 
accidents. This makes essential the study about the aspects of these kinds of ac-
cidents. The research is intended to do a quantitative and qualitative review of the 
work accidents in Brazil during 2010 to 2012, especially in the area of construction, 
detailing the characteristic indices of each Brazilian region. Information’s from the 
Ministry of Social Security were used, where was checked the statistical directory of 
work accidents occurred in 2010, 2011 and 2012. The results shows variations of 
indices according with aspects of each Brazilian region, making necessary a govern-
ment priority attention, employers and entities of labor representation, intending to do 
an effective and regionalized planning work of prevention of occupational accidents.

Keywords: Work accidents. Civil construction. Construction of buildings.
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1 INTRODUÇÃO

O setor da construção civil se destaca entre uma das áreas que mais emprega 
trabalhadores no país e se encontra em uma situação de franca expansão. Contudo, 
temos como consequência um alto número de acidentes de trabalho relacionados à 
atividade.

Quando falamos sobre acidentes de trabalho, visualizamos um cenário preocupan-
te. De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ocorrem 
anualmente 270 milhões de acidentes de trabalho em todo o mundo. No Brasil, 
acontece em média 1,3 milhão de casos, acarretados principalmente por falta de 
cumprimento de normas de segurança do trabalho, assim como más condições nos 
locais de trabalho.

De acordo com levantamento da OIT, divulgado em 1985, a cada três minutos 
um trabalhador perdia a vida no mundo em consequência de acidente de trabalho ou 
de doença profissional, e a cada segundo, pelo menos quatro trabalhadores sofriam 
algum tipo de lesão (OLIVEIRA, 2009). 

Com isso, tornou-se imprescindível a adoção de normas que preservassem a se-
gurança do trabalhador. As Normas Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e 
Emprego são cruciais para o debate do assunto. 

Segundo Estefan (apud SOUZA, 2002), a indústria da construção civil foi, durante 
muito tempo, destaque em números de acidentes e mortes de trabalho no Brasil, mas 
que com a revisão da NR-18 em 1995, os empresários, trabalhadores e o governo pas-
saram a analisar de forma diferente a questão da segurança no trabalho, e inclusive 
apresentando resultados positivos.

Conforme Brasil (2015), em entrevista divulgada pelo programa de jornal a voz do 
Brasil, no dia 31 de março do corrente ano, foi noticiado que por ano a previdência 
social paga em média 10 bilhões de reais em benefícios como auxilio doença, pensão 
por morte, e aposentadoria por invalidez devido a acidentes e doenças do trabalho, 
ainda segundo o Ministério do Trabalho, de 1998 a 2013 foram mais de 14,5 milhões 
de acidentes. Uma das prioridades da nova estratégia para a prevenção de acidentes 
de trabalho no país é aumentar a fiscalização das empresas. A meta é dobrar o número 
de auditores fiscais do trabalho. Segundo o atual ministro do trabalho, Manoel Dias, 
são 1000 vagas em aberto.

Diante disto, há uma grande preocupação em pautar um estudo frente a essa grave 
situação vivida atualmente, para que sejam adotas medidas de prevenção e redução 
nos índices de acidentes de trabalho ocorridos.

1.1 OBJETIVOS DE ESTUDO

Objetivo geral

A proposta da presente pesquisa se pauta por uma análise quantitativa e qualita-
tiva dos acidentes de trabalho no Brasil durante o período de 2010 a 2012, espe-
cialmente na área da construção civil, detalhando os índices característicos de cada 
região brasileira.

Objetivos específicos

- Analisar os índices de acidentes de trabalho no Brasil;
- Explorar os dados regionalizados dos quantitativos dos acidentes de trabalho;
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- Apontar os resultados obtidos e discutir os principais desafios para minimizar o 
quantitativo dos acidentes.

2 METODOLOGIA 

A pesquisa é desenvolvida mediante a análise dos conhecimentos disponíveis ao 
pesquisador e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos 
científicos (GIL, 2009).

Nessa investigação, foram utilizadas as pesquisas descritiva, bibliográfica, docu-
mental, quantitativa e qualitativa.

Sob a ótica dos objetivos, esta pesquisa tem como característica preponderante 
a descrição, pois expõe os fatos estudados e os analisa sem afetar o seu conteúdo. 

Quanto aos procedimentos, esta pesquisa foi classificada como bibliográfica e do-
cumental, pois foram utilizados materiais publicados anteriormente, como livros e 
artigos, com o propósito de oferecer uma fundamentação teórica à obra. Para Gil 
(2002), a pesquisa bibliográfica se caracteriza pelo desenvolvimento baseado em 
material já existente, principalmente livros e artigos científicos.

Quando se fala em abordagem da pesquisa, ela pode ser classificada como qualita-
tiva e quantitativa, ambas as classificações presentes nesta pesquisa. Quanto ao uni-
verso da pesquisa, temos a população e a amostra. Em relação à população, Fonseca 
e Martins (2010), destaca que: “população é um conjunto de indivíduos ou objetos 
que apresentam pelo menos uma característica em comum. A população pode ser 
finita ou infinita. Na prática, quando uma população é finita, com um número grande 
de elementos, considera-se como população infinita. ”

Já a amostra é a parte da população ou do universo, selecionada de acordo com 
uma regra ou plano (MATIAS-PEREIRA, 2010).

Para esta pesquisa, que tem como objeto de análise o quantitativo de acidentes de 
trabalho na atividade de construção de edifícios nos anos de 2010, 2011 e 2012, a 
população é a quantidade de acidentes de trabalho no Brasil no triênio apresentado. 
Já a amostra se restringe aos registros de acidentes de trabalho especificamente na 
atividade de construção civil de nosso país.

Os dados desta pesquisa foram obtidos por meio do sitio do Ministério da Previdên-
cia Social, onde foi verificado o anuário estatístico de acidentes de trabalho no triênio 
2010, 2011 e 2012.

3 ANÁLISE DE DADOS

3.1 QUANTITATIVO DE ACIDENTES DE TRABALHO NO BRASIL – 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Consoante dados publicados pelo Ministério da Previdência Social, em seu Anuário 
Estatístico de Acidentes do Trabalho, a quantidade de acidentes de trabalho no Bra-
sil, na área da construção de edifícios, cresceu cerca de 10% entre o ano de 2010 e 
2011. Já entre 2011 e 2012, houve uma queda de 52 casos de acidentes laborais, 
conforme a tabela 1.
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Tabela 1 – Total de acidentes de trabalho na atividade de construção de edifícios 
nos anos de 2010, 2011 e 2012

ANO
TOTAL DE ACIDENTES 

DE TRABALHO

CRESCIMENTO 

ENTRE OS ANOS

2010 20.336 0
2011 22.382 2.046
2012 22.330 -52

Fonte: Autora.

Acerca da distribuição de acidentes de trabalho pelas cinco regiões brasileiras, 
o gráfico 1 mostra que a região Sudeste,  localidade mais populosa, urbanizada e in-
dustrializada do país, arca com quase metade da quantidade de acidentes laborais 
ocorridos no âmbito da construção de edifícios. Por outro lado, a região Norte, aliada à 
região Centro-Oeste, representam a minoria dos acidentes. Já as regiões Sul e Nordes-
te, esta com um percentual mais elevado que aquela, estão no campo intermediário.

Gráfico 1 - Distribuição dos acidentes por regiões em 2012.
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  Tal situação visualizada no ano de 2012, apenas repetiu o quadro 

apresentado em 2010 e 2011. Essa distribuição vai ao encontro da história 

econômica dessas localidades e a tendência é que se mantenha nos próximos anos, 

pois a ocorrência dos acidentes de trabalho está intimamente ligada à quantidade de 

empresas ativas, e consequentemente de trabalhadores em atividade. 

 

3.2 QUANTITATIVO DE ACIDENTES DE TRABALHO NA REGIÃO SUDESTE– 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

1.561 Norte  

4.988 Nordeste 

9.823 Sudeste 

1.944 Centro Oeste 

4.014 Sul 

Fonte: Autora

Tal situação visualizada no ano de 2012, apenas repetiu o quadro apresentado 
em 2010 e 2011. Essa distribuição vai ao encontro da história econômica dessas 
localidades e a tendência é que se mantenha nos próximos anos, pois a ocorrência 
dos acidentes de trabalho está intimamente ligada à quantidade de empresas ativas, 
e consequentemente de trabalhadores em atividade.

3.2 QUANTITATIVO DE ACIDENTES DE TRABALHO NA REGIÃO SU-
DESTE– CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

A região Sudeste é a que detém o maior peso na atividade de construção civil. 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais da metade do 
pessoal ocupado e dos valores das incorporações, obras e serviços de construção estão 
alocados na região, sendo assim o grande polo nacional da construção civil.

Ela representa cerca de 44% do total de acidentes de trabalho de todo os país na 
atividade de construção de edifícios. Isso monta o total de 9.823 no ano de 2012. 
Já nos dois anos anteriores, 2011 e 2010, foram 9.638 e 9.286 acidentes, respec-
tivamente.
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Gráfico 2 - Quantidade de acidentes de trabalho na região Sudeste nos anos de 
2010, 2011 e 2012. 
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Fonte: Autora

Observa-se que, na comparação entre os acidentes de trabalho com e sem CAT 
registrada, houve uma manutenção quase que constante dos índices. Em 2010, os 
acidentes que foram comunicados registraram 77% (7.143) do total, número este 
que se manteve em 2011. Já em 2012, houve um diminuto crescimento da repre-
sentatividade dos acidentes com CAT registrada, que passou a ser de 78% (7.652). 
Trata-se de um aumento quase imperceptível, mas que deve ser considerado como 
um pontapé inicial em futuros avanços no registro formal de acidentes de trabalho. 
Além disso, a região apresentou o maior índice de acidentes de trabalho com CAT 
registrada, o que corrobora sua posição de localidade mais industrializada e de maior 
controle dos empregadores.

Dentre os estados pertencentes à região Sudeste, o destaque é para São Paulo, 
onde acontece mais de 50% do total de acidentes de trabalho ocorridos na região. 
Além disso, o estado mais populoso e desenvolvido do país possui mais acidentes de 
trabalho do que cada região do país, exceto a própria região Sudeste. Apesar de ocu-
par esse papel de destaque, o estado de São Paulo vem apresentando uma redução 
no número de acidentes entre os anos de 2010, 2011 e 2012.

Tabela 2 – Total de acidentes de trabalho por estado nos anos de 2010, 2011 e 
2012 na região Sudeste

TOTAL DE ACIDENTES DE TRABALHO

ESTADOS 2010 % 2011 % 2012 %

MINAS GERAIS 2.248 24% 2.584 27% 2.633 27%

ESPÍRITO SANTO 616 7% 608 6% 612 6%

RIO DE JANEIRO 1.124 12% 1.058 11% 1.457 15%

SÃO PAULO 5.298 57% 5.388 56% 5.121 52%

TOTAL 9.286 100% 9.638 100% 9.823 100%

Fonte: Autora.

3.3 QUANTITATIVO DE ACIDENTES DE TRABALHO NA REGIÃO NOR-
DESTE– CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Na região Nordeste, que segundo o IBGE é a segunda principal região do país em 
termos de números da construção civil e, ao lado da região Sul, foi a que mais ascen-
deu de 2011 para 2012, em termos de pontos percentuais no valor de incorporações, 
obras e serviços da construção, com um aumento de 0,6%.
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O Nordeste ocupa o segundo posto em quantidade de acidentes trabalhistas, houve 
um crescimento de 16% nesse quantitativo entre os anos de 2010 e 2011. Já entre 
2011 e 2012, ocorreu um decréscimo ínfimo de 1%, praticamente mantendo o nú-
mero do ano anterior.

Gráfico 3 - Quantidade de acidentes de trabalho na região Nordeste nos anos de 
2010, 2011 e 2012.
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Fonte: Autora

O que agrava ainda mais a situação é o panorama de decréscimo do número de 
acidentes comunicados ao longo dos anos, o que gera uma grande preocupação futura 
caso não haja uma intervenção imediata.

 Os estados da Bahia e Pernambuco ocupam uma posição de grande evidência na 
região, representando juntos cerca da metade do total de acidentes de trabalho ocor-
ridos no Nordeste no triênio estudado. Observou-se ainda uma queda acentuada na 
Bahia, caindo 6 pontos percentuais entre 2010 e 2011, e mais 5 pontos percentuais 
entre 2011 e 2012. Nos outros estados nordestinos não houve variação significativa 
entre os anos, com exceção de Alagoas, que teve um crescimento no número de aci-
dentes de 6% entre 2010 e 2011.

Tabela 3 – Total de acidentes de trabalho por estado nos anos de 2010, 2011 e 
2012 na região Nordeste

TOTAL DE ACIDENTES DE TRABALHO

ESTADOS 2010 % 2011 % 2012 %

MARANHÃO 412 10% 431 9% 456 9%

PIAUÍ 285 7% 366 7% 454 9%

CEARÁ 436 10% 504 10% 580 12%

RIO GRANDE DO 
NORTE

293 7% 353 7% 389 8%

PARAÍBA 210 5% 314 6% 360 7%

PERNAMBUCO 906 21% 1.009 20% 1.080 22%

ALAGOAS 317 7% 649 13% 542 11%

SERGIPE 217 5% 223 5% 290 6%

BAHIA 1.167 28% 1.089 22% 837 17%

TOTAL 4.243 100% 4.938 100% 4.988 100%

Fonte: Autora.



REVISTA TECNOLOGIA & INFORMAÇÃO      61ANO2, N.3, JUL./OUT.2015

3.4 QUANTITATIVO DE ACIDENTES DE TRABALHO NA REGIÃO SUL– 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

A região Sul ocupa o terceiro posto na atividade de construção civil em nosso país. 
Segundo dados do IBGE, em 2012 a região representava 13,3% do valor total nacio-
nal das incorporações, obras e serviços de construção, número este que cresceu 0,7 
pontos percentuais em comparação a 2011, caracterizando a maior ascensão dentre 
as regiões brasileiras.

Os estados do Sul somaram um total de 3.756 acidentes no ano de 2010. Já no 
ano de 2011, esse número alcançou o patamar de 4.244 acidentes, alcançando o 
pico do triênio 2010/2011/2012. E no ano de 2012, a quantidade foi levemente 
reduzida para 4.014 acidentes. O gráfico abaixo ilustra bem essa relação de aumento 
e decréscimo da quantidade de acidentes de trabalho.

Gráfico 4 - Quantidade de acidentes de trabalho na região Sul nos anos de 2010, 
2011 e 2012. 
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TOTAL DE ACIDENTES DE TRABALHO 

ESTADOS 2010 % 2011 % 2012 % 
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SANTA 
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31%  
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Fonte: Autora. 
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De acordo com a tabela 13, verifica-se um equilíbrio entre os três estados da 
região. Porém, o Rio Grande do Sul apresentou um decréscimo relevante em termos 
percentuais, caindo 5% entre os anos de 2010 e 2012. Por outro lado, os estados 
do Paraná e Santa Catarina manifestaram um aumento no índice de acidentes de 
trabalho no triênio, chegando o Paraná no maior número de acidentes em 2012, ao 
contrário do Rio Grande do Sul, que em 2010 ocupava essa posição, e no ano de 
2012 apresentou a menor quantidade de registros.

Tabela 4 – Total de acidentes de trabalho por estado nos anos de 2010, 2011 e 
2012 na região Sul

TOTAL DE ACIDENTES DE TRABALHO

ESTADOS 2010 % 2011 % 2012 %

PARANÁ 1.291 34% 1.505 35% 1.440 36%

SANTA CATARINA 1.120 30% 1.349 32% 1.328 33%

RIO GRANDE DO 
SUL

1.345 36% 1.390 33% 1.246 31%

TOTAL 3.756 100% 4.244 100% 4.014 100%

Fonte: Autora.
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3.5 QUANTITATIVO DE ACIDENTES DE TRABALHO NA REGIÃO CEN-
TRO-OESTE– CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

 A região Centro-Oeste ocupa a segunda menor participação na atividade de cons-
trução civil no Brasil. O IBGE, em sua pesquisa anual da indústria da construção, 
divulgada em 2012, mostra que a região agregou, no ano de 2012, apenas 7% do 
total da mão-de-obra da construção, e também 7% do valor total de incorporações, 
obras e serviços da área em estudo.

Esta região apresenta a segunda menor quantidade de acidentes de trabalho regis-
trados pelo Ministério da Previdência Social. Em 2010 foram 1.585 acidentes de tra-
balho contabilizados. Em 2011 esse número cresceu para 1.965. E no ano de 2012 
ocorreu um pequeno decréscimo para 1.944 casos de acidentes laborais.

Gráfico 5 - Quantidade de acidentes de trabalho na região Centro-Oeste nos anos de 
2010, 2011 e 2012. 
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TOTAL DE ACIDENTES DE TRABALHO 
ESTADOS 2010 % 2011 % 2012 % 

MATO GROSSO DO SUL 210 13% 415 21% 327 17% 
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Fonte: Autora. 
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Fonte: Autora

Acerca da quantidade de registro por estado, constata-se que os estados de Goiás 
e o Distrito Federal concentram mais da metade do número de acidentes de trabalho 
ocorridos nos anos de 2010, 2011 e 2012. Já os estados de Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul ocupam uma posição acessória, apesar do crescimento observado entre 
2010 e 2012 no somatório desses dois estados.

Tabela 5 – Total de acidentes de trabalho por estado nos anos de 2010, 2011 e 
2012 na região Centro-Oeste

TOTAL DE ACIDENTES DE TRABALHO

ESTADOS 2010 % 2011 % 2012 %

MATO GROSSO DO SUL 210 13% 415 21% 327 17%

MATO GROSSO 351 22% 439 22% 498 26%

GOIÁS 513 32% 578 29% 583 30%

DISTRITO FEDERAL 511 32% 533 27% 536 28%

TOTAL 1.585 100% 1.965 100% 1.944 100%

Fonte: Autora.

3.6 QUANTITATIVO DE ACIDENTES DE TRABALHO NA REGIÃO NOR-
TE– CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

O Norte representa apenas 4% do total de alocação de mão-de-obra da construção 
civil, e concentra somente 3% do valor das incorporações, obras e serviços, segundo 
os dados do IBGE para os anos de 2011 e 2012. Isso confirma uma posição de pouca 
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evidência na atividade de construção civil, e consequentemente de um menor número 
de acidentes de trabalho registrados perante as demais regiões brasileiras.

Em 2010 foram contabilizados 1.466 casos de acidentes laborais. No ano de 
2011 esse número cresceu cerca de 9% e passou para 1.597 casos. E em 2012 
houve uma pequena queda para 1.561 acidentes de trabalho.

Gráfico 6- Quantidade de acidentes de trabalho na região Norte nos anos de 2010, 
2011 e 2012. 
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Tabela 6 – Total de acidentes de trabalho por estado nos anos de 2010, 2011 e 2012 na região Norte 

TOTAL DE ACIDENTES DE TRABALHO 

ESTADOS 2010 % 2011 % 2012 % 

RONDÔNIA 165 11% 138 9% 146 9% 
ACRE 104 7% 83 5% 84 5% 

AMAZONAS 377 26% 474 30% 418 27% 
RORAIMA 36 2% 68 4% 55 4% 

PARÁ 666 45% 704 44% 687 44% 
AMAPÁ 27 2% 47 3% 79 5% 

TOCANTINS 91 6% 83 5% 92 6% 
TOTAL 1.466 100% 1.597 100% 1.561 100% 

Fonte: Autora. 
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Fonte: Autora

O estado que impulsiona o número de acidentes de trabalho na região Norte é 
o Pará, que representa quase metade do total de acidentes de trabalho da região, 
sendo 45% em 2010 e 44% nos dois anos seguintes. É importante salientar ainda 
que, além do estado do Pará, somente o estado de Rondônia e Acre apresentaram um 
decréscimo progressivo entre os anos de 2010 e 2012.

Tabela 6 – Total de acidentes de trabalho por estado nos anos de 2010, 2011 e 
2012 na região Norte

TOTAL DE ACIDENTES DE TRABALHO

ESTADOS 2010 % 2011 % 2012 %

RONDÔNIA 165 11% 138 9% 146 9%

ACRE 104 7% 83 5% 84 5%

AMAZONAS 377 26% 474 30% 418 27%

RORAIMA 36 2% 68 4% 55 4%

PARÁ 666 45% 704 44% 687 44%

AMAPÁ 27 2% 47 3% 79 5%

TOCANTINS 91 6% 83 5% 92 6%

TOTAL 1.466 100% 1.597 100% 1.561 100%

Fonte: Autora.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o desenvolvimento e análise do trabalho, é possível afirmar que o objetivo 
inicial da pesquisa foi atingido, já que foi viável desenvolver uma análise quantitativa 
e qualitativa dos acidentes do trabalho no Brasil durante o período de 2010 a 2012 
na atividade de construção de edifícios. Os índices de acidentes foram analisados e 
os dados regionalizados também foram devidamente explorados.

A pesquisa revelou um aumento vertiginoso do número de acidentes do trabalho 
no ano de 2011 em comparação a 2010, com um crescimento de 2.046 casos, o 
que representa 10% de acréscimo. Isso mostra uma ineficácia maior das atividades 
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de prevenção aos acidentes no ano de 2011, tanto pelo controle de órgãos públicos 
como dos empregadores, e que deve ser considerado pelos órgãos responsáveis, como 
o Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da Previdência Social, em suas ações 
de combate e prevenção aos riscos inerentes às atividades laborais no país.

A distribuição regionalizada do quantitativo de acidentes de trabalho ocorreu den-
tro do esperado. A região Sudeste, localidade que possui maior concentração da ati-
vidade de construção civil, apresentou um papel de protagonismo na quantidade de 
acidentes laborais registrados no período estudado, seguida pelas regiões Nordeste 
e Sul, respectivamente, que também mantiveram a proporção em representatividade 
nacional das atividades de construção civil com o registro de acidentes do trabalho 
apresentados.

Diante deste panorama, depreende-se que o tema acidente do trabalho deve ser 
inserido nas prioridades do governo, assim como carece de um controle mais efetivo 
por parte dos empregadores e entidades de representação trabalhista. Isso porque, 
além de somente evitar o aumento das estatísticas, deve haver um trabalho de pla-
nejamento regionalizado, levando em consideração as características de cada região 
brasileira, apontando falhas e estudando soluções, a fim de reduzir sistematicamente 
esses números, de modo a garantir a segurança e saúde do trabalhador.
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• A redação do artigo ou a sua revisão crítica no respeitante a conteúdos conceituais 
importantes; e a aprovação final da versão a publicar.

Todos os membros do grupo que são referidos como autores, quer os seus nomes 
sejam designados sob o título quer em nota de rodapé, devem preencher todos os 
requisitos de autoria acima indicados. Os nomes dos membros do grupo que não cum-
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de Direitos Patrimoniais

O(s) autor(es) está (ão) ciente (s) da obrigatoriedade do envio do documento, devida-
mente preenchido e assinado pelo (s) autor (es) e por uma testemunha. O termo deve 
ser encaminhado em PDF, no ambiente de transferência de documentos suplemen-
tares (Passo 4 no processo de submissão no repositório científico). OBS: Apesar do 
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Os artigos devem ser submetidos por meio de repositório científico da UnP pelo en-
dereço https://repositorio.unp.br ou https://repositorio.unp.br/index.php/tecinfo/user/
register. Para isso, o(s) autor (res) deve (m) se cadastrar na revista e seguir os 5 pas-
sos da submissão. Em virtude da avaliação adotar o sistema blind review (avaliação 
cega por pares), as informações sobre autoria devem ser incluídas exclusivamente no 
campo Resumo da biografia, na seção Perfil, no momento do cadastro do autor: nome, 
titulação, instituição de origem e outras informações consideradas relevantes. O texto 
enviado para Tecnologia & Informação não pode ter nenhuma indicação de autoria ou 
vínculo institucional, para que o material seja analisado de maneira absolutamente 
impessoal. Caso sejam necessárias informações adicionais que vinculem o texto ao 
autor, as mesmas poderão ser adicionas na versão final para publicação, caso o ma-
terial seja aceito.

Processo de avaliação

Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os critérios de originalidade, rele-
vância do tema, consistência teórica/metodológica e contribuição para o conhecimen-
to na área.

1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para verificar se o texto se 
enquadra dentro das linhas editoriais da mesma.

2 – Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema blind 
review, procederão à análise. Depois de aprovado, o texto passará por aconselhamen-
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to editorial, revisão ortográfica e gramatical. Após a análise do artigo, os autores são 
notificados sobre a decisão dos avaliadores. O resultado da decisão poderá ser de 
quatro formas:

a) Aceito sem revisões (ou mínimas revisões)

b) Aceito com revisão

c) Sugestão de ressubmissão (onde terá um novo parecer)

d) Rejeitado. Caso dois avaliadores rejeitarem-no, o autor será informado. Se tiver um 
aceite e uma rejeição, será encaminhado para um terceiro avaliador. Se o aceite for 
com alterações, os editores avaliarão se as alterações foram efetivadas satisfatoria-
mente ou se deverá ser revisto pelo (s) avaliador (es).
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os autores, através de uma carta resposta, possam pontuar cada item levantado por 
cada revisor, aceitando ou refutando as sugestões. Em caso de aceitação destas su-
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quação do texto utilizando a ferramenta de revisão do word (ou similar).

Os editores e avaliadores se reservam o direito de propor alterações nos originais, bus-
cando manter a qualidade da publicação. Definições, conceitos, afirmações e opiniões 
expressados nos textos são de inteira responsabilidade dos autores. Ao submeterem o 
texto para a Revista Tecnologia & Informação, o (s) autor (es) está (ão) aceitando as 
normas aqui expressas, bem como na autorização da publicação dos textos.

Direitos autorais e patrimoniais

Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer outra remuneração em 
espécie pela publicação de trabalhos na Revista. O(s) autor(es) cede(m) total, defini-
tiva, exclusiva, irretratável e irrevogavelmente os direitos patrimoniais do texto/obra 
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guar de Educação e Cultura Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.480.071/0001-
40, com sede social na Avenida Floriano Peixoto, 295, Petrópolis, CEP 59.072-520, 
Natal/RN, mantenedora da Universidade Potiguar – UnP, assim como à Rede Interna-
cional de Universidades Laureate Ltda., e respectivas afiliadas, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 07.728.655/0001-20, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Bela 
Cintra, 1.200,0 Conjuntos 51,52, 53 e 54, 5ª andar, Consolação, CEP 01415-001, 
conferindo-lhes o direito de reprodução, a partir da referida Revista, e em quaisquer 
de suas edições, no Repositório Científico da Universidade Potiguar - UnP ou em 
quaisquer outras plataformas, base de dados e/ou meios de divulgação/disseminação 
do conteúdo, existentes ou que venham a ser inventados, nacionais ou estrangei-
ros, a título gratuito ou oneroso, nos quais venha a Revista a ser disponibilizada, 
cabendo-lhes, para tanto, as faculdades de edição, adaptação, revisão, publicação, 
transmissão ou retransmissão, comunicação ao público e distribuição, impressa e ou 
digitalmente, e licença ou relicenciamento, podendo, ainda, ceder e ou substabele-
cer, com ou sem reservas, e a que título for, os direitos ora cedidos, sem prejuízos de 
eventuais outras outorgas.
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Ao submeterem seus textos, o (s) autor (es) concede (m) a todos os usuários do Repo-
sitório Científico da Universidade Potiguar o acesso livre a sua obra.

NORMAS TÉCNICAS

Quantidade de páginas

A revista contempla artigos científicos com um mínimo de 08 (oito) e o máximo de 
12 (doze) páginas. 

Formato dos artigos

Os artigos devem ser submetidos por meio do Repositório Científico da UnP (www.
repositorio.unp.br) e configurados para papel A4, observando as seguintes indicações:

• margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;

• os parágrafos devem ser justificados;

• recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;

• espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fim;

• a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fim (Arial, 10).

Estrutura textual

Normas técnicas da ABNT necessárias à elaboração dos artigos: NBR 10520, NBR 
6022, NBR 6023, NBR 6024, NBR 6027, NBR 6028.

O texto de estudos observacionais e experimentais é em geral (mas não necessaria-
mente) dividido em seções: Introdução, Métodos, Resultados e Discussão. Os artigos 
extensos podem necessitar de subtítulos em algumas seções (em especial nas seções 
Resultados e Discussão) para tornar mais claro o seu conteúdo.

Título

Título na língua de origem e inglês.

Resumo e Palavras-chave

A segunda página deve incluir um resumo (não ultrapassando 150 palavras para re-
sumos não estruturados ou 250 palavras para resumos estruturados). O resumo deve 
explicitar os objetivos do estudo ou investigação, a metodologia básica (seleção da 
população a estudar ou dos animais de laboratório, métodos de observação e de análi-
se), os resultados principais (fornecendo dados específicos e, se possível, a respectiva 
significância estatística), e as principais conclusões. Deve realçar os aspectos novos 
e importantes do estudo ou das observações.
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Abaixo do resumo os autores devem indicar, de 3 a 5 palavras-chave ou frases curtas 
que possam auxiliar a indexação múltipla do artigo e possam ser publicadas com o 
resumo.

Introdução

Indicar o objetivo do artigo e resumir a fundamentação do estudo ou da observação. 
Fornecer apenas referências rigorosamente pertinentes e não incluir dados ou conclu-
sões do trabalho a que se refere o artigo.

Métodos

Descrever com clareza o modo de seleção das unidades de observação ou experimen-
tação. Identificar os métodos, os aparelhos (indicar entre parêntesis o nome e morada 
dos fabricantes), e os procedimentos usados com o pormenor suficiente para permitir 
a outros investigadores reproduzir os resultados. Fornecer referências para os méto-
dos consagrados, incluindo os métodos estatísticos; fornecer referências e fazer uma 
breve descrição dos métodos que foram publicados, mas não são muito conhecidos; 
descrever os métodos novos ou substancialmente modificados, indicar as razões pelas 
quais se utilizam e avaliar as suas limitações.

Os autores que apresentam para publicação manuscritos de revisão deverão incluir 
uma seção descrevendo os métodos usados para localizar, selecionar, deduzir e se-
lecionar os dados. Estes métodos deverão também ser indicados sumariamente no 
resumo.

Os modelos matemáticos devem ser pormenorizados, detalhando padrões de alimen-
tação de dados e critérios de corte. Estudos com dados experimentais deverão apre-
sentar forte tratamento estatístico, com métodos apropriados.

Ética

Quando se relata experimentação com pessoas, indicar se os procedimentos seguidos 
estiveram de acordo com os padrões éticos da entidade (institucional ou regional) res-
ponsável pela experimentação humana e com a Declaração. Não mencionar nomes, 
iniciais ou números de processos de pacientes, particularmente em qualquer tipo de 
ilustração.

Quando se relata experimentação com animais, indicar se, no respeitante aos cuida-
dos e utilização de animais de laboratório, foram seguidas as indicações da instituição 
ou de uma autoridade nacional de investigação, ou de alguma legislação nacional.

Incluir na seção Métodos uma descrição geral da metodologia. Quando os dados são 
resumidos na seção Resultados, especificar os métodos estatísticos usa dos para os 
analisar. Restringir quadros e figuras aos necessários para explicitar a fundamentação 
do artigo e avaliar da sua solidez. Usar gráficos em vez de quadros com muitas entra-
das; não duplicar os dados em gráficos e quadros. Definir os termos estatísticos, as 
abreviaturas e a maioria dos símbolos.
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Resultados e Discussão

Apresentar os resultados em sequência lógica através de texto, quadros e figuras. Não 
repetir no texto todos os dados incluídos nos quadros ou figuras; realçar ou resumir 
apenas as observações importantes.

Realçar os aspectos novos ou importantes do estudo e as conclusões deles decorren-
tes. Não repetir em pormenor dados ou outro material incluído nas seções Introdução 
ou Resultados. Incluir na seção Discussão as implicações e limitações dos resultados, 
incluindo as suas implicações para a investigação futura. Relacionar as observações 
com outros estudos importantes.

Relacionar as conclusões com os objetivos do estudo, mas evitar afirmações não 
fundamentadas e conclusões que não se baseiem totalmente nos dados. Os autores 
devem fazer correlações sobre benefícios econômicos e custos. Evitar reclamar prio-
ridade para, ou fazer alusão a trabalhos não completados. Enunciar novas hipóteses 
quando tal é possível, mas assinalá-las claramente como tal. Quando for apropriado, 
podem incluir-se recomendações.
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podendo ser diretas e indiretas. Os exemplos de citações devem cumprir critério de 
citações Autor (data).

Endereço da Revista
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