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RESUMO 
 
 

Nos dias atuais, blocos de concreto são insumos fundamentais para a construção civil, 
devendo atender a padrões de qualidade bem definidos. A qualidade do produto é um marco 
para vencer a concorrência e é embasada nos padrões determinados pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo o Inmetro o órgão responsável por fiscalizar tais 
padrões por meio de amostras. O principal problema observado é a incidência de não 
conformidade, muitas vezes, praticada intencionalmente, não só pelos fabricantes, mas 
também pelas empreiteiras que fabricam seus próprios blocos dentro dos canteiros de obras, 
não respeitando critérios básicos que garantam a mínima eficiência do produto, como, por 
exemplo, o tempo de “cura”, ou secagem do cimento usado na fabricação do produto. O 
comércio informal também se faz presente através de um número representativo de empresas 
que trabalham à margem da norma, esquivando-se de impostos e tendo certa vantagem 
competitiva. Atualmente, o processo de fabricação de tais blocos é, na maioria das vezes, um 
trabalho manual, sujeito a vários problemas como ergonomia e grande variabilidade das 
características exigidas no produto. Diante do exposto, o presente trabalho propõe o 
desenvolvimento de uma máquina capaz de moldar blocos de concreto para diferentes 
aplicações visando melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e oferecer as vantagens de 
um processo moderno, como maior produtividade, qualidade, repetibilidade das características 
desejadas e menor custo com mão de obra, resultando em um preço mais atrativo ao cliente 
final. O protótipo em elaboração será automatizado com tecnologias disponíveis no mercado, 
como controlador lógico programável (CLP), interface homem-máquina (IHM) e sistema 
supervisório (SCADA), que podem ser programados para visualizar a planta e até mesmo 
interagir com o processo remotamente, visando o mínimo de intervenção humana no processo 
de fabricação. De acordo com o levantamento bibliográfico realizado, podem existir diversas 
formas de se fabricar blocos de concreto, levando em consideração os agregados utilizados, as 
dimensões, a espessura das paredes, e etc. No projeto em questão, entre os agregados, o tipo 
do cimento utilizado será o cimento “portland” de alta resistência inicial (CP V ARI), a areia será 
de média gramatura, o “pedrisco” será proveniente de lascas de pedra britada e aditivos que 
ajudam a equilibrar a mistura dos materiais e consequentemente, a dar maior resistência no 
produto. As dimensões adotadas são irrelevantes já que se trata de um protótipo limitado 
apenas para apresentações e testes. O desenvolvimento do projeto mecânico atende apenas 
as necessidades de sua aplicação e, apesar de relevante, não será tratado nesse trabalho. 


