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APRESENTAÇÃO 

 
 

Esta obra é uma coletânea dos Trabalhos Acadêmicos apresentados na II Mostra Técnica 

das Engenharias (MTEC) da Faculdade Anhanguera Pelotas, realizada de 10 a 14 de dezembro 

de 2018.    

 A Mostra Técnica das Engenharias tem por finalidade a apresentação dos produtos e ou 

projetos desenvolvidos nos cursos de Engenharia (Computação, Civil, Mecânica e Produção) 

ou áreas afins, visa estimular a reflexão crítica, geração de novas tecnologias e disseminação 

do conhecimento junto à comunidade do município de Pelotas. 

O evento é alusivo em comemoração ao Dia do Engenheiro dia 11 de dezembro, com 

diversas atividades acadêmicas, apresentação de trabalhos científicos, cursos e palestras.  

 A Faculdade Anhanguera de Pelotas faz parte do grupo Kroton Educacional, empresa 

privada do ramo da educação, com uma trajetória de mais de 45 anos, por meio da marca 

Pitágoras, na prestação de serviços educacionais, com várias unidades de ensino distribuídas 

pelos estados brasileiros. Dentre as instituições de ensino que agregam o grupo estão a 

ANHANGUERA, FAMA, PITÁGORAS, UNIC, UNIME, UNIRONDON, UNOPAR e 

UNIDERP.  

A Instituição está localizada na Avenida Fernando Osório, nº 2301, Bairro Três Vendas, 

no município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul e iniciou suas atividades no ano letivo 

de 2003. Sua Missão é “Melhorar a vida das pessoas por meio da educação responsável e de 

qualidade, formando cidadãos e preparando profissionais para o mercado, contribuindo para o 

desenvolvimento de seus projetos de vida”. Ofertando Cursos de Graduação no Ensino Superior 

Presencial, EAD e Pós-Graduação 

Os cursos de Engenharia da Faculdade Anhanguera de Pelotas, tem como proposta 

preparar profissionais críticos, reflexivos e criativos, por meio do ensino e da extensão, além 

de formar profissionais competentes, éticos e cidadãos. 

O Curso de Engenharia Civil visa desenvolver conhecimentos e habilidades para 

conceber, projetar, construir e manter todos os tipos de construções e infraestruturas. 

Proporcionado ao aluno compreender e enxergar os ambientes naturais e espaços urbanos de 

maneira inteligente, visando à preservação e ao bem-estar da sociedade. Oferecendo oferece 

bases práticas e teóricas para o desenvolvimento profissional econômico e sustentável, 

respeitando os preceitos éticos, culturais e ambientais. 
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CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA A DOSAGEM EXPERIMENTAL DE 

UM TRAÇO DE CONCRETO 

Amanda Silva, Juliane Falcão, Vinicius Favero, Jorge Luiz Saes Bandeira 

 

Resumo: O concreto é considerado o segundo produto mais consumido no mundo, perdendo 

apenas para a água. Há mais de cinquenta anos, três bilhões de toneladas de concreto eram 

consumidos pela humanidade, estima-se que 5,5 bilhões de toneladas são consumidas nos dias 

de hoje. E, por consequência da sua vasta demanda, o concreto tem sido objeto de estudo em 

muitos centros de pesquisas. No entanto, para que sejam feitas pesquisas sobre o produto a fim 

de melhorá-lo, deve-se primeiro analisar seus componentes, os quais têm grande influência 

sobre as propriedades no estado fresco e endurecido. O concreto é constituído por agregado 

miúdo, agregado graúdo, aglomerante, água, podendo também possuir aditivos e adições, que 

embora essa mistura seja aparentemente simples é de grande complexidade estrutural devido, 

principalmente, as reações químicas provocadas entre seus constituintes. Consequentemente, é 

necessário estudar sobre as características de cada agregado a ser empregado no preparo do 

concreto bem como as características do aglomerante. Este trabalho tem por objetivo analisar 

os constituintes do concreto, por meio de ensaio laboratoriais de acordo com as normas técnicas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), caracterizando, experimentalmente, 

esses materiais em diversas propriedades. A metodologia constituiu-se, inicialmente, com a 

devida coleta dos materiais em amostras representativas, logo a seguir foram realizados ensaios 

de granulometria dos agregados, a qual os caracteriza através dos tamanhos das partículas 

constituintes, resultando nas curvas de distribuição granulométrica de cada material, agregado 

miúdo e agregados graúdos. Na sequência foi realizado ensaio para determinar a massa unitária 

no estado solto e o volume de vazios dos agregados. Essa propriedade tem relação direta na 

dosagem do concreto. Após, realizados ensaios para determinação da massa específica dos 

agregados e aglomerante. O resultado deste ensaio determina características importantes dos 

constituintes do concreto para a realização da dosagem visando a sua trabalhabilidade entre 

outras características. Foram moldados corpos de prova de argamassa de cimento e areia a fim 

de analisar a qualidade do cimento quanto à resistência a compressão prescrita pelo fabricante. 

Determinou-se, após, o tempo de início e fim de pega do cimento, por meio da pasta 

normatizada. Por último, foi realizado ensaio que determina a quantidade de impurezas 

orgânicas no agregado miúdo. Este ensaio possui uma grande significância eis que, caso a areia 

utilizada possua essas impurezas, pode comprometer a resistência mecânica, como também, a 

durabilidade e o tempo de endurecimento, já que retarda as reações químicas entre a água e o 

cimento. Os ensaios realizados tiveram resultados satisfatórios segundo as normas técnicas, 

contudo o ensaio de impurezas orgânicas obteve resultados insatisfatórios em virtude do alto 

teor de matéria orgânica. Portanto, a areia utilizada foi descartada e adquirida nova areia, a fim 

de repetir o processo ensaiado. Esta, por sua vez, apresentou coloração semelhante ao da 

amostra preparada conforme a norma especifica, obtendo resultado satisfatório. Concluindo, 

verificou-se a importância da realização de ensaios laboratoriais, em constituintes do concreto, 

para que não haja o emprego de materiais que não atendam as normas pertinentes, fato que 

certamente afetará a qualidade final do concreto.  

Palavras-chave: ABNT; Concreto; Agregados; Características do concreto.                            07                
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DESTINO DO ESGOTO: PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Aluísio Osterberg, Jussiéle Mackedanz, Nathalia Oliveira, Isabel Cristina Ferreira Gravato 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é retratar a situação do saneamento público das cidades de 

São Lourenço do Sul e Pelotas, ambos municípios localizados no estado do Rio grande do Sul, 

mostrar os processos de tratamento das águas residuais existentes nestas cidades e identificar 

os mais adequados para cada município. Para tal trabalho foram utilizadas referências 

bibliográficas de artigos científicos e sites oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas e da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária. Para obtenção de um resultando mais eficaz foram realizadas visitas de 

campo nos municípios anteriormente citados. Este trabalho refere-se ao destino final do esgoto 

gerado nas residências e como a falta de tratamento dos efluentes pode acarretar problemas para 

a sociedade, bem como apresentar os métodos de tratamento das águas residuais. Após 

levantamento de dados foi possível conhecer os tipos de tratamento e quais os melhores 

métodos para cada município, além de compreender como é feito o processo de recuperação 

das águas residuais; também foi possível compreender a importância da existência das estações, 

visto que em São Lourenço do Sul não existe nenhum tipo de tratamento, contando apenas com 

fossas sépticas instaladas nas residências. Com o resultado da pesquisa realizada pode-se 

concluir que para os municípios que contam apenas com fossas sépticas como no caso de São 

Lourenço do Sul uma solução seria a instalação de fossas individuais com processo de 

tratamento biodigestor, que é um meio eficiente e de baixo custo, porém o seu uso é mais 

indicado  para zonas rurais devido a quantidade necessária de esterco bovino, também é preciso 

ter uma profundidade mínima  de um metro com relação as fossas sépticas e no caso de São 

Lourenço do Sul a  cidade encontra-se no mesmo nível da Lagoa dos Patos, inviabilizando o 

uso das fossas biodegestoras, neste  caso o mais recomendado seria a finalização do projeto de 

tratamento das águas residuais. 

Palavras-chave: Saneamento Público; Tratamento de Efluentes; Fossas Sépticas;  
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PROJETO DE UMA CICLOFAIXA 

Natalia Krolow  Rodeghiero; Iago Treicha de Oliveira; Geverton Novak Alves, Jorge Luiz Saes 

Bandeira 

 

Resumo: Atualmente as grandes e médias cidades tem adotado a prática de implantar, junto às vias 

urbanas, locais para o tráfego de bicicletas. Fato esse, que traz consigo, vários objetivos: a tentativa de 

minimizar a quantidade de veículos automotores nas vias e a poluição causada por estes, incentivar a 

prática do esporte, trazendo mais qualidade de vida às pessoas, economia de combustível, entre outros 

tantos aspectos. Nos últimos anos, a Prefeitura de Pelotas tem várias ciclofaixas e ciclovias em diversos 

pontos do perímetro urbano, no entanto a demanda por este equipamento urbano é grande. Este trabalho 

objetiva projetar uma ciclovia ou ciclofaixa no perímetro urbano na cidade de Pelotas interligando com 

outra(s) já existente, adotando como metodologia a identificação de possível demanda de usuários em 

vários itinerários e consulta às normas pertinentes tanto a níveis local como estaduais e nacionais. 

Inicialmente, foram identificados os locais com ciclofaixas ou ciclovias implantadas na cidade com a 

posterior escolha de um trajeto preliminar. Para isso foram definidas algumas premissas: o projeto de 

uma ciclofaixa que tivesse como itinerário um bairro operário interligando-o ao centro da cidade, que a 

via não tivesse linha de ônibus e que a nova ciclofaixa interligasse com outra existente. Foi escolhida 

para implantação da ciclofaixa a Rua Gal. Neto, que tem seu início na Av. Presidente Juscelino de 

Oliveira, no Bairro Nª Sª de Fátima e tem a direção Leste-Oeste, passando pelo centro da cidade. Na 

Rua Dr. Professor Araújo, que tem direção transversal à Rua Gal. Neto, existe uma ciclofaixa, sendo 

que a ciclofaixa projetada teria seu término nessa interligação. Posteriormente, foi feita pesquisa 

bibliográfica onde foi consultada toda a legislação pertinente, tais como: Plano Diretor da cidade de 

Pelotas, estudos já realizados para implantação do plano cicloviário de Pelotas, entre outros. 

Posteriormente, foram identificados ao longo do local de implantação da ciclofaixa projetada, possíveis 

obstáculos. Entre vários, foram detectados, falhas no asfalto, junto à sarjeta, rampas de acesso salientes 

em relação ao plano da rua, desalinhamento do meio-fio etc. Todas essas questões foram estudadas, 

concluindo que eram possíveis de consertos, viabilizando assim a implantação. Nessa pesquisa de 

campo, foi definido que a ciclofaixa seria projetada junto ao então estacionamento no lado direito da 

via, sentido bairro-centro. Como a via estudada tem mão única, sentido bairro-centro, torna-se muito 

viável a implantação de uma ciclofaixa, pois traz mais segurança aos ciclistas, além da possibilidade de 

demanda de usuários, eis que conecta um bairro não muito distante ao centro da cidade. Por fim, foi 

feito um orçamento estimativo para implantação do projeto, incluindo os principais serviços como 

sinalização, reparos necessários no asfalto e pintura nos cruzamentos. Conclui-se que a implantação de 

uma área exclusiva para veículos cicloviários é de extrema importância nos aglomerados urbanos 

modernos, eis que a imensa maioria das cidades apresentam uma maciça demanda de veículos 

automotores, levando a determinados horários grandes congestionamento das vias, gerando poluição, 

estresse à população e por consequência uma pior qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Ciclofaixa; Ciclovia; Cicloviários; Via urbana; Aglomerados Urbanos. 
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A IMPORTÂNCIA DA COMPACTAÇÃO DO SOLO E SEUS PROCESSOS 

Rodrigo Fonseca Ribeiro; Jorge Luiz Saes Bandeira 

 

Resumo: Todas as construções têm seu assentamento em última instância no solo subjacente. 

Portanto, as condições desse solo devem ser aquelas que suportem as cargas advindas das 

construções que o sobrecarregam. Em muitas vezes o solo natural não tem capacidade de 

suporte deste carregamento e parte dele tem de ser removido ou sofrer algum processo para 

agregar mais resistência. Nestas condições, o solo novo que será colocado no caso da remoção 

ou no caso que será utilizado o próprio material, o processo de melhoria das condições de 

suporte denomina-se compactação. O solo é composto de grãos sólidos e vazios que podem 

estar ou não com água e ar, logo a compactação consiste em diminuir esses vazios, aumentando 

sua densidade e por consequência sua resistência. Este trabalho objetiva investigar técnicas de 

compactação do solo e equipamentos utilizados. A metodologia utilizada para a confecção deste 

deu-se através de revisão bibliográfica com consulta à literatura específica, dissertações, teses 

e normas técnicas pertinentes. Verifica-se que a busca pelo melhor resultado, isto é aquele 

definido em projeto tem como desafio adaptar-se aos aspectos e condições iniciais do solo, o 

conhecimento dos tipos de solo através da análise de granulometria e outras características 

determinadas em laboratório. Sendo esses aspectos essenciais para escolha correta do tipo de 

compactação a adotar e dos equipamentos a ser usados. Apura-se, também que o controle da 

compactação no campo é de extrema importância para a busca dos resultados propostos e que 

um dos fatores importantes neste processo é a experiência e qualificação da mão de obra. Por 

fim, conclui-se que esses serviços devem ser extremamente executados observando todos os 

aspectos técnicos de acordo com o grau exigido, equipamentos e tipo de solo. 

 

Palavras-chave: Compactação de solos; Terraplenagem; Solo; Equipamentos de compactação. 
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A TOPOGRAFIA COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO EM OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS 

Renata Camila Mendes de Mello; Jorge Luiz Saes Bandeira 

 

Resumo: A utilização de métodos eficazes para a execução de obras de pavimentação é uma 

das premissas básicas para que o produto final tenha a qualidade solicitada e níveis de 

durabilidade compatíveis com as normas técnicas. Dentre estes métodos estão os serviços de 

topografia que desde os levantamentos de dados para a elaboração dos projetos, marcação e 

locação de pontos para a execução até o controle da construção são extremamente importantes 

para que os projetos obtenham os objetivos propostos. Nas últimas décadas, com o incremento 

da tecnologia computacional, os serviços topográficos tiveram um incremento tecnológico que 

trouxe mais precisão e agilidade. Este estudo tem como objetivo demonstrar a importância da 

topografia no planejamento, construção e controle de rodovias. Para a realização foi feita uma 

revisão bibliográfica, artigos teses, dissertações e normas técnicas pertinentes. Apresentado, 

inicialmente os principais equipamentos utilizados atualmente pela topografia, softwares de 

projetos e técnicas de medições em campo e os tipos de serviços topográficos em uma 

construção rodoviária. Conclui-se, por fim, que embora sua extrema e comprovada importância 

na utilização de obras não somente do tipo rodoviárias, mas como também de outros tipos, os 

serviços de topografa em algumas situações são relegados a um segundo plano, onde os 

profissionais são chamados somente em serviços pontuais e não para o todo desenvolvimento 

de uma obra. Por consequência clara, verifica-se que muito dos defeitos presentes em obras 

rodoviárias deve-se a falta de um completo e eficaz serviço topográficos.  

 

Palavras-chave: Topografia rodoviária, Rodovia; GPS; Estação total. 
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ACESSIBILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: LEIS, NORMAS E TECNOLOGIAS  

Diego Neitzke; Georgea Rita Burck Duarte 

 

Resumo: Na área da construção civil um dos assuntos mais discutidos é a acessibilidade, com 

o significado de dar o direito ao acesso a todos, a qualquer lugar. Nas últimas décadas, a 

preocupação com pessoas que necessitam de lugares acessíveis aumentou, gerando a a criação 

e consolidação de leis que garantam os direitos das pessoas com deficiência.  O estudo tem por 

objetivo apresentar as principais leis e normas de Acessibilidade pertinentes a Construção Civil. 

Sendo assim, foi realizada uma Revisão Bibliográfica, com base em conteúdos já elaborados, 

composto por artigos científicos, teses, ebooks e outras fontes livres, publicados nos últimos 

dez anos. A pesquisa foi desenvolvida pelo acadêmico de Engenharia Civil da Faculdade 

Anhanguera Pelotas no ano de 2018. No Brasil, existem normas que regulamentam a 

Acessibilidade na Construção Civil, sendo a principal a NBR 9050, tem como proposito 

proporcionar o direito de todos se locomoverem em qualquer ambiente, eliminando obstáculo, 

criando acessos e contribuindo com a inclusão social. A NBR 9050 estabelece em suas 

definições critérios e parâmetros técnicos a serem observados em projetos, construções, 

instalações e adaptações de edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos às 

condições de acessibilidade, além de caracteriza os diferentes tipos de deficiência que devem 

ser levados em consideração no processo de planejamento. Como principais tecnologias que 

estão sendo utilizadas para acessibilidade na construção civil pode-se citar:  placas tácteis, 

balizas de áudio, bluetooth, RFID – radio frequency identification infravermelhos, a maioria 

destas tecnologias tem uso junto a telefone celular, controles remotos ou aparelho específico. 

Portanto, a acessibilidade não deve considerar somente as pessoas com deficiência, deve 

englobar também todas as pessoas com mobilidade reduzida, idosos, obesos, crianças entre 

outros, para isso é necessário que o engenheiro tenha o conhecimento adequado das normas e 

tecnologias que proporcione conforto, segurança, acesso a produtos, serviços,  direito de ir e vir 

e a participação efetiva no convívio social, para estas pessoas. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade; Construção Civil; NBR 9050; ABNT.  
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                                               FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

                                                         De 10 a 14 de dezembro de 2018

ACESSIBILIDADE NO ESPAÇO URBANO E PREDIAL: IMPORTÃNCIA, 

FUNDAMENTOS E NORMAS REGULAMENTADORAS  

Alessandro Kruger da Cruz; Georgea Rita Burck Duarte 

 

Resumo: A inclusão da Acessibilidade no meio urbano e predial visa dar direito de 

movimentação e deslocamento as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

proporcionando a elas liberdade, autonomia e segurança. O objetivo geral do trabalho foi 

apresentar as principais orientações e dispositivos presentes na NORMA Brasileira 

Regulamentadora (NBR) para Acessibilidade na Construção Civil, bem como principais seus 

fundamentos e importância. Como metodologia de pesquisa foi efetuada a uma Revisão de 

literatura, baseada em livros, dissertações e artigos científicos, publicados nos últimos “14” 

anos, selecionados através de buscas nas seguintes bases de dados “Google Acadêmico” 

“Scielo” “CREA” “ABNT” etc. O estudo foi desenvolvido na Faculdade Anhanguera Pelotas 

no ano de 2018, pelo acadêmico do curso de Engenharia Civil. Os espaços e os usuários fazem 

parte de uma prioridade que o engenheiro e o arquiteto precisam projetar de forma sensata, justa 

e plural. A NBR 9050 apresenta as principais orientações e recomendações técnicas 

relacionadas as condições de acessibilidade no meio urbano, determinando padrões construtivos 

sobre:  Desenho universal; Barreira arquitetônica; Tecnologia assistiva; Espaço para circulação 

de cadeiras de rodas; Sinalização vertical e horizontal; Rampas de acesso; Plataforma 

elevatória; Características de piso; I formações em Braile; Banheiros acessíveis e 

Estacionamento. A inclusão da acessibilidade nas edificações permite o direito de 

movimentação e deslocamento a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

proporcionando liberdade, autonomia e segurança. Sendo assim, fica evidente a importância do 

planejamento do meio urbano e predial, considerando o direito do cidadão de ir e vir, além de 

obedecendo sempre as recomendações da NBR 9050 para condições de Acessibilidade na 

Construção Civil.  

 

Palavras-chave: Acessibilidade; CREA; ABNT; NBR 9050. 
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                                                         De 10 a 14 de dezembro de 2018

ADOÇÃO DO   LIGHT STEEL FRAMING E ALVENARIA EM CONCRETO 

ARMADO IN LOCO EM HABITAÇÕES POPULARES 

Neifer Rodrigues Penning; Jorge Luiz Saes Bandeira 

 

Resumo: O crescente aumento da população urbana brasileira nas últimas décadas e os 

inconsistentes programas sociais de habitação ao longo dos governos desde a década de 60, 

formam no Brasil, um constante quadro de déficit habitacional para as camadas de média e 

baixa renda. Isto acaba gerando no país, um grave problema social com a utilização pela 

população de submoradias, diminuindo a dignidade e a autoestima das pessoas. Por outro lado, 

a construção civil brasileira, muito ainda enraizada nos sistemas tradicionais, onde há uma mão 

de obra intensiva e desqualificada, gera desperdícios e patologias. Neste contexto, este trabalho, 

objetiva estudar duas alternativas de métodos construtivos industrializados, o Sistema Light 

Steel Framing (LSF) e o Sistema de Paredes de Concreto Armado moldadas “in loco”, 

caracterizá-los e citar vantagens e desvantagens. Para a realização deste trabalho, utiliza-se 

como metodologia uma revisão bibliográfica com consulta à literatura especializada, 

periódicos, teses, dissertações e nas normas técnicas pertinentes. Neste estudo, verificou-se que 

o sistema LSF que consta de uma estrutura principal com perfis leves em aço e fechamento 

externo com placas cimentícias ou de PVC e interno através de placas de gesso acartonado, tem 

como vantagens a rapidez da montagem, baixíssimos índices de desperdício, conforto térmico 

e acústico e custo relativo baixo em comparação ao sistema tradicional. O outro método 

pesquisado neste trabalho, paredes em concreto armado moldadas “in loco, também foi 

verificado tratar-se de um método racionalizado que proporciona maior rapidez de execução, 

economicidade no aproveitamento das formas e proporciona ao conjunto da estrutura uma certa 

continuidade e monolitismo. Sendo assim, conclui-se que esses métodos que agregam rapidez 

com o menor custo e com a continuidade de políticas públicas por parte dos governantes na 

questão habitacional popular, o déficit habitacional brasileiro poderá em curto ou médio prazo, 

ter uma redução bem superior ao que se tem na atualidade. 

 

Palavras-chave: Sistema Light Steel Framing; Parede de concreto moldada “in loco”; Gesso 

acartonado; Perfis leves de aço. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLOGICAS EM 

REVESTIMENTO ARGAMASSADOS 

Valmir de Oliveira Rodrigues; Jorge Luiz Saes Bandeira 

 

Resumo: Os revestimentos argamassados de paredes internas e externas além de forros e 

muros, estão presentes nas construções da civilização há muito tempo. Diversos materiais foram 

utilizados e até hoje ainda surgem novos materiais que possibilitam o revestimento destes 

elementos das construções, tendo como objetivo a estética e proteção às intempéries. As 

argamassas nas suas diversas composições são materiais que surgem como os de melhor 

facilidade de executar e de cumprir essas funções. Argamassas com composições de cal, de 

cimento, de gesso ou mistas estão presentes na maioria das construções como material de 

revestimento. Porém, devido à vários aspectos surgem diversas manifestações patológicas 

nestes revestimentos. O presente trabalho objetiva analisar as manifestações patológicas que 

influenciam os revestimentos argamassados das diversas edificações residenciais e comerciais 

existentes. Para isso, por meio da revisão bibliográfica em livros técnicos, artigos, sites e 

normas técnicas são organizados alguns conceitos relativos à composição do revestimento, às 

funções deste e à execução do mesmo. Enumera-se nesta pesquisa os tipos de argamassa, suas 

propriedades, comportamento, algumas manifestações patológicas e suas deficiências no 

revestimento, assim obtendo um panorama geral das manifestações patológicas, bem como a 

classificação dada pelo comportamento, tipos, formato, sua localização na fachada e à atividade 

dessas inconformidades. Conclui-se que diversos fatores contribuem para o surgimento das 

manifestações patológicas. Ficando evidenciado que muitas dessas manifestações patológicas 

estão ligadas à inexistência de projeto, qualidade dos materiais, capacidade da mão de obra e à 

falhas construtivas.  

 

Palavras-chave: Revestimento argamassado; Argamassa; Patologia. 
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CARACTERISTICAS DO SISTEMA CONSTRUTIVO STEEL FRAME: MATERIAS 

E ETAPAS DE CONSTRUÇÃO 

Sabrina dos Anjos da Rocha, Georgea Rita Burck Duarte 

 

Resumo: O Steel Frame trata-se de um sistema construtivo de racional e industrializado. Tem 

como principal característica o não desperdício tanto de materiais quanto de mão de obra, 

tornando-se assim um sistema mais limpo, sustentável, rápido e eficaz se este for comparado 

aos sistemas convencionais, que ainda tem por principal característica a construção artesanal. 

O estudo teve por objetivo geral caracterizar sistema construtivo Steel Frame, bem como, 

materiais utilizados e etapas de construção. Para tanto foi realizada uma Revisão de Literatura, 

baseada em livros, dissertações, teses, artigos científicos em sites oficiais que abordam o tema, 

sendo selecionadas obras dos últimos 10 anos. A pesquisa foi desenvolvida no ano de 2018 na 

Faculdade Anhanguera Pelotas, pela acadêmica do curso de Engenharia Civil. O Steel Frame é 

originado de outro sistema construtivo o Wood Frame, e já vem sendo utilizado em outros 

países como o Japão.  As principais características do Steel Frame são: estrutura formada por 

perfis de aço formados a frio, rapidez e racionalização, e ainda, as diversas formas de utilização, 

como em residências, lojas e hotéis. Apesar de ainda pouco utilizado no país, vem ganhando 

espaço e competitividade quando se deseja uma maior rapidez, agilidade, controle tecnológico 

e menor desperdício se comparado aos sistemas convencionais amplamente empregados no 

Brasil. 

 

Palavras-chave: Steel Frame; Materiais; Etapas; Construção Civil.  
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CARACTERIZACÃO E BENEFÍCIOS DO SISTEMA CONSTRUTIVO LIGHT STEEL 

FRAMING  

Davi Jaime Carvalho; Georgea Rita Burck Duarte 

 

Resumo: O Light Steel Frame (LSF) é um sistema construtivo industrializado, composto por 

estruturas e perfis de aço galvanizado. com diretrizes próprias de racionalização, composto por 

estruturas e perfis de aço galvanizado. Formado por um conjunto de pilares, viga e lajes de 

concreto armado, tem como sistema de fechamento placas que podem ser cimentícias, de 

madeira, Drywall, etc. O objetivo geral do trabalho foi efetuar a caracterização do sistema 

construtivo LSF, bem como apresentar seus benefícios de uso na construção civil.  A pesquisa 

foi desenvolvida no ano de 2018 na Faculdade Anhanguera Pelotas, pelo acadêmico do curso 

de Engenharia Civil. Foi realizada uma revisão de literatura, baseada em livros, dissertações e 

artigos científicos, publicado nos últimos “10” anos, selecionados através de buscas nas 

seguintes bases de dados: Google, Google Acadêmico, ABENC”, COBEF, etc.  O Light Steel 

Frame quando bem executado tende a ser benéfico em determinadas construções tanto para os  

engenheiros que o projetam e executam, quanto para os clientes que podem usufruir de 

inúmeras vantagens com relação a como custo, acabamento e eficiência, considerados fatores 

decisivos no átimo de escolha com relação ao sistema construtivo a ser adotado. Observou-se 

que o LSF conta com isolamento termo acústico que possibilita melhores condições de 

habitação, seu processo construtivo é considerado sustentável, apresenta geração de resíduos 

quase zero, com maior precisão e agilidade no processo de execução. por ser um sistema a seco, 

não utilizar água no canteiro de obra tornando a construção mais limpa e organizada, 

 

Palavras-chave: Light Steel Frame; Sistema Construtivo; Construção Civil; Benefícios.  
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                                                         De 10 a 14 de dezembro de 2018

CONSTRUÇÃO CIVIL E A RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Caroline R. da Silva; Georgea Rita Burck Duarte 
 

Resumo: A indústria da construção civil é uma das maiores consumidoras de matérias-primas 

naturais, sendo responsável por um consumo em torno de 50% dos recursos naturais utilizados. 

Com isso, é um dos principais causadores de impactos ambiental devido à quantidade de 

entulho ou resíduo gerado. O estudo teve por objetivo geral demonstrar a importância da 

reciclagem de resíduos na construção civil, bem como, os principais tipos de reaproveitamento. 

Foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no 

Google, SciELO, FEPAM e CONAMA, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no 

ano de 2018, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pela acadêmica do curso de Engenharia 

Civil. A questão ambiental na sociedade é vista com certa preocupação se comparar a épocas 

passadas, pois a cada dia que se passa aumenta-se a população consecutivamente acréscimo na 

geração de resíduos, tanto nas edificações quanto nas demolições. Esses resíduos geram um 

impacto ambiental muito alto e a destinação final deles é feita de uma maneira incorreta gerando 

uma série de problemas ambientais e sociais. Os principais resíduos gerados na construção civil 

são: de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; componentes cerâmicos (tijolos, 

blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa, concreto; de processo de fabricação e/ou 

demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos 

canteiros de obras, entre outros. Normalmente tais resíduos podem ser reutilizados na forma de 

pavimentações, agregado para concreto e agregado para confecção de argamassa. Deve haver um 

consenso da sociedade quanto a questão de um desenvolvimento sustentável, ao qual tenha uma 

maior redução, reutilização e reciclagem de resíduos para não comprometer as fontes naturais 

de obtenção de matéria prima.  

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Construção Civil; Reciclagem; Processos.  
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CONTRIBUIÇÕES DA QUALIDADE EM EDIFICAÇÕES POPULARES 

Renata Candido Da Silva Baptista; Georgea Rita Burck Duarte. 

 

Resumo: O mercado de construção civil mostra-se bastante exigente, gerando um aumento da 

competitividade entre as construtoras, assim com a necessidade de suprir as exigências impostas 

pelos clientes, vêm obrigando as empresas do ramo da construção civil a se modernizarem e de 

implementar o sistema de gestão de qualidade. O estudo tem por objetivo apresentar as 

principais contribuições da gestão da qualidade e seus indicadores em edificações populares. 

caracterizar sistema construtivo Steel Frame, bem como, materiais utilizados e etapas de 

construção. Para tanto foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, dissertações, 

teses, artigos científicos em sites oficiais que abordam o tema, sendo selecionadas obras dos 

últimos 10 anos, com consulta as seguintes bases: Google, Google Acadêmico, PNQ, CBENC, 

etc. A pesquisa foi desenvolvida no ano de 2018 na Faculdade Anhanguera Pelotas, pela 

acadêmica do curso de Engenharia Civil. Para melhor avaliar a qualidade em edificações e o 

processo de avaliação foram formulados os chamados indicadores baseados em informações, 

que envolvem a coleta e o registros de dados para análise de conformidade e não conformidade. 

No processo de contribuição econômica a qualidade deve caminhar junto a produção e junto a 

todos os processos executados, na forma de controle, utilizando de suas ferramentas, a fim de 

gerar indicadores para que sejam tomadas ações necessárias quando um processo ou produto 

fugir ao padrão. E esse padrão deve ser acompanhado continuamente por todos envolvidos, 

desde o início até o fim. Dessa forma, alcança-se maior eficiência construtiva, pois haverá 

menos retrabalhos. Com um bom controle de qualidade a empresa possuirá um orçamento e um 

cronograma mais fiel. Mediante a esses sistemas houve a necessidade de desenvolver métodos 

para melhor avaliar a qualidade e para realizar esse processo de avaliação foram formulados os 

chamados indicadores baseados em informações, que envolvem a coleta e o registros de dados 

para análise de conformidade e não conformidade. No processo de contribuição econômica a 

qualidade deve caminhar junto a produção e junto a todos os processos executados, na forma 

de controle, utilizando de suas ferramentas, a fim de gerar indicadores para que sejam tomadas 

ações necessárias quando um processo ou produto fugir ao padrão. E esse padrão deve ser 

acompanhado continuamente por todos envolvidos, desde o início até o fim. Dessa forma, 

alcança-se maior eficiência construtiva, pois haverá menos retrabalhos. Com um bom controle 

de qualidade a empresa possuirá um orçamento e um cronograma mais fiel. 

 

Palavras-chave: Gestão da Qualidade; Edificações populares; Construção Civil.   
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DESAFIOS DO PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AO USO DE 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S) NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Pierre Jardim de Souza; Georgea Rita Burck Duarte. 

 

Resumo: A construção civil passa por um momento de evolução com relação à rápida execução 

das obras, isto alerta para uma maior fiscalização com ênfase para a segurança do colaborador. 

O uso de equipamentos de proteção tem ganhado espaço e importância nesta evolução, portanto, 

não se executa uma obra, sem antes haver uma elaboração de um cronograma e preparação por 

parte da administração, com base nas Normas Regulamentadoras que abrangem a Segurança do 

Trabalho. Para a preservação e a manutenção da segurança, podem ser tomadas como: Medicina 

ocupacional, conscientização, dentre outras medidas, para uma melhor condição de trabalho. O 

estudo teve por objetivo demonstrar os desafios do processo de conscientização quanto ao uso 

de equipamento de proteção individual (EPIs) na Construção Civil. A pesquisa foi desenvolvida 

na Faculdade Anhanguera Pelotas pelo acadêmico do curso de Engenharia Civil no ano de 2018. 

Para tanto foi efetuada uma Revisão e Literatura baseada em livros, tese e artigos, publicados 

nos últimos dez anos, com consulta as seguintes bases: Google, Google Acadêmico, MTE, 

ABNT etc. O EPI é o Equipamento de Proteção Individual, produto ou dispositivo de segurança 

para uso individual, usadas como medida de segurança temporária, até serem usadas técnicas 

de controle de risco mais eficazes, conforme a NR 6.  A proteção individual constitui a última 

barreira existente entre o risco e o trabalhador e a última técnica a utilizar face aos riscos 

profissionais. A construção civil é um dos setores de mais incidência de acidentes de trabalho, 

e dentro dessa realidade as causas mais comuns são: Falta de atenção dos colaboradores; não 

utilização de EPI´s; Falta de fiscalização no ambiente de trabalho; Utilização de equipamentos 

obsoletos. Conhecer onde é originado o problema é a melhor forma de solucioná-lo. Dada a 

preocupação com o bem-estar e integridade do empregado, é grande a responsabilidade do 

empregador o processos de conscientização sobreo uso correto dos EPIs , é responsabilidade 

do empregador o fornecimento dos equipamentos, a fiscalização quanto ao uso e outros suportes 

necessários, devendo o empregado cumprir com seus deveres no que diz respeito a sua saúde e 

segurança no trabalho. Este trabalho mostrou o quanto é importante o processo de 

conscientização  sobre o uso de equipamento de proteção individual, a segurança de uma 

empresa seja grande ou pequena está diretamente ligada ao conjunto organizacional como um 

todo, desde a conscientização até a responsabilidade consigo e com o colega, para enfim ter o 

mínimo de risco eminente no ambiente de trabalho. 

 

Palavras-chave: EPI; NR; Construção civil; Segurança no Trabalho.  
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ESTRUTURAS DE COBERTURA UTILIZANDO MADEIRA DE 

REFLORESTAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Raul Alberto De Almeida Corrêa; Georgea Rita Burck Duarte. 

 

Resumo: As madeiras de reflorestamento como o eucalipto e o pinus, podem sim ser usadas em 

estruturas de coberturas, desde que tratada e armazenada adequadamente, além, disso elas podem ser 

consideradas uma opção vantajosa, principalmente pelo seu fácil acesso e preço bem acessível, 

destacando-se assim quando comparadas ás madeiras nativas ou madeiras de lei. No reflorestamento 

ocorre o plantio de mudas de crescimento rápido e o replantio após a retirada da árvore, sendo 

assim, ao mesmo tempo em que se mantem as florestas nativas, atende-se a grande demanda de 

madeira solicitadas no mundo, proporcionando maior qualidade de vida as gerações futuras. O 

estudo teve por objetivo apresentar a importância da adoção de estruturas de cobertura 

utilizando madeira de reflorestamento na construção civil. Para tanto foi efetuada uma a 

Revisão e Literatura baseada em livros, tese e artigos, publicados nos últimos dez anos, com 

consulta as seguintes bases: Google, Google Acadêmico, MTE, ABNT etc. A pesquisa foi 

desenvolvida pelo acadêmico do curso de Engenharia Civil da Faculdade Anhanguera de 

Pelotas no ano de 2018. Em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e alguns países da 

Europa e Ásia, a madeira de reflorestamento já vem sendo usada a muito tempo e sendo empregada em 

diversas formas na construção civil, porém no Brasil as mesmas ainda sofrem um grande preconceito, 

principalmente, por terem sido introduzidas no pais a poucas décadas tornando-se assim um tipo de 

madeira pouco utilizada estruturalmente. Entre as diversas espécies de arvores reflorestadas, no 

Brasil, o pinus e o eucalipto tiveram uma aceitação satisfatória em várias áreas de utilização, e 

principalmente na construção civil, desde esquadrias a estruturas, mesmo frente ao preconceito 

de alguns profissionais. Em edificações, mais precisamente na construção de coberturas, este 

material pode ser introduzido nas estruturas de uso temporário, estruturas secundárias e 

primárias, podendo ser reutilizado, gerando economia e outros inúmeros benefícios. Com isso o 

reflorestamento trouxe uma alternativa para se mantiver a demanda construtiva em larga escala e de 

forma renovável. 

 

Palavras-chave: Madeira de Reflorestamento; Estruturas de cobertura; Construção civil.  
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GESTÃO DOS RESÍDUOS GERADOS PELO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL: 

PROCESSOS DE BENEFICIAMENTO E RECICLAGEM  

Adilso Roberto Schimmelpfenning Barbosa 

 

Resumo: O crescente aumento no volume de resíduos sólidos da construção civil no Brasil, 

torna-se importante identificar e separar os resíduos sólidos por classe, quantificar, reaproveitar 

e reciclar a maior quantidade possível desses resíduos, a fim de mitigar custos e impactos 

ambientais. Os resíduos sólidos da construção civil (RSCC) estão presentes em todo tipo de 

obras e derivam-se de novas construções, reformas, demolições e escavações. São compostos 

de diversos materiais como: tijolos, solos, metais, madeiras, telhas, asfalto, vidros, tubulações, 

fios elétricos, entre outros. O objetivo geral desse trabalho foi demonstrar quais são os 

procedimentos e processos envolvidos no beneficiamento e reciclagem dos resíduos gerados 

pelo setor da construção civil. Como metodologia foi ultimada a Revisão de Literatura baseada 

em livros e artigos publicados nos últimos dez anos, sendo consultadas as seguintes bases de 

dados: Google, Google Acadêmico, FEPAM, ABENC. O estudo foi realizado na Faculdade 

Anhanguera Pelotas pelo acadêmico de Engenheira Civil no ano de 2018. Os resíduos sólidos 

da construção civil (RSCC) estão presentes em todo tipo de obras e derivam-se de novas 

construções, reformas, demolições e escavações. São compostos de diversos materiais como: 

tijolos, solos, metais, madeiras, telhas, asfalto, vidros, tubulações, fios elétricos, entre outros. 

Pode-se reduzir a quantia de RCC gerados através de Projetos de gestão de resíduos; criação de 

processos de segregação e triagem para posterior reciclagem ou descarte; marcação de locais 

para descarte de cada tipo de resíduo; verificação de que o material não poderá ser reutilizado 

na própria obra. Assim, a maioria do RSCD pode ser reaproveitado em vários processos 

construtivos. 

 

Palavras-chave: Gestão de Resíduos; Beneficiamento; Construção Civil; Processos; 

Reciclagem.  
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GERENCIAMENTO DE PROCESSOS VISANDO MAIOR EFICIÊNCIA DAS OBRAS 

NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Lisiane Siefert Bruno Domingues; Georgea Rita Burck Duarte 

 

Resumo: A construção civil é uma área no mercado onde a concorrência é muito acirrada e tem 

a necessidade de alcançar ótimos resultados com recursos limitados e/ou escassos. Por esse 

motivo as empresas sentem a necessidade de qualificar os seus serviços para o melhor 

andamento e eficácia de suas obras. Obras são projetos pré-definidos e estabelecidos, estão 

presentes em todos os tipos de mercados, é indispensável conhecer todas informações antes de 

decidir o planejamento para que se possa montar a melhor rota do início ao fim da obra. A boa 

gestão utiliza técnicas e ferramentas a fim de minimizar prejuízos, tomando decisões que podem 

mudar o rumo da obra, conseguindo assim o melhor resultado com os recursos fornecidos. O 

estudo tem por objetivo geral demonstrar quais são os benefícios causados com o uso do 

Gerenciamento de Processos dos recursos humanos, materiais, financeiros e equipamentos na 

execução de projetos na Construção Civil.  Foi realizada uma Revisão de Literatura, baseando-

se em livros, artigos científicos, dissertações e tese em fontes livres publicados nos últimos 15 

anos, através de sites como Google Acadêmico, CONEP, ABRISCO etc.  A pesquisa foi 

desenvolvida pela acadêmica do curso de Engenharia Civil no ano de 2018. Embora o 

gerenciamento seja visto como algo fácil, elaborar um controle e segui-lo pode não tão fácil de 

executar-se, pois na construção civil tudo coopera contrariamente. São diversos fatores que 

influenciam direta e indiretamente no processo, lida-se com condições diversas que vão desde 

a fase do projeto até o acabamento da obra em execução. É necessário viabilizar que todos os 

processos e pessoas envolvidas trabalhem em conjunto, integrando a gestão da empresa com a 

gestão de recursos e a gestão de execução. É determinada em conjunto a quantidade de recursos 

para cada função, principalmente referente ao prazo de execução do projeto, detalhando as 

atividades desempenhadas, níveis de produtividade e do volume de trabalho num âmbito geral. 

Planejar e controlar significa estabelecer metas, decidindo sobre as tarefas e recursos 

necessários em cada etapa da execução. Portanto, com o gerenciamento dos processos é 

possível melhorar o controle de produção, prazos, custos, gestão de pessoas e qualidade. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de processos; Controle de execução; Gestão na Construção 

civil; Gestão de projetos. 
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IMPERMEABILIZAÇÃO RESIDENCIAL: MÉTODOS, SISTEMAS E PATOLOGIAS 

DECORRENTES A MÀ IMPERMEABILIZAÇÃO 

Bruna Duarte de Barros; Jorge Luiz Saes Bandeira 

 

Resumo: Os serviços de impermeabilização em uma construção residencial podem ser 

considerados tão importantes quanto à estrutura, quanto às fundações e até mesmo quanto à 

plasticidade arquitetônica edificada, isto porque assegura que todos os demais componentes 

obtenham o desempenho requerido e assim assegurar o conforto, a economia aos seus usuários 

e a durabilidade da edificação. De acordo com diversos estudos a falta de projeto ou a má 

execução da impermeabilização, tem acarretado às construções diversas patologias, sendo uma 

das mais importantes causas dos fenômenos patológicos presentes. Muitos destes fenômenos 

patológicos, devem-se à projetos mal elaborados ou na execução, onde muitas vezes por falta 

de treinamento e desinformação na aplicação correta dos materiais estes não têm a devida 

eficácia. Em outras situações, na tentativa de redução de custos, há uma negligência tanto na 

fase de projeto como na execução. Deste modo, o objetivo deste trabalho é: definir os principais 

locais das edificações residenciais ao qual necessitam de impermeabilização, conceituar 

métodos e sistemas utilizados, definir patologias que ocorrem pela presença de umidade e 

infiltrações de água da chuva e as suas devidas correções. Para a realização deste, foi realizada 

uma revisão da literatura pertinente, baseada em livros, artigos, dissertações e normas técnicas 

vigentes. Entre vários aspectos dos serviços de impermeabilização, observados na revisão 

bibliográfica, verifica-se que, se o projeto de impermeabilização for executado antes ou ainda 

na fase de construção, os custos representam em torno de 2% do custo total da obra, caso não 

sejam elaborados ou executados de forma incorreta as manifestações patológicas consequentes 

ocasionam entre 10% a 15% do custo total, elevando assim em média 6 (seis) vezes o valor 

inicial. Portanto, conclui-se que as devidas técnicas de projeto e execução da impermeabilização 

com a utilização de materiais de boa qualidade e mão de obra qualificada são premissas básicas 

para que as construções residenciais desempenhem de forma adequada suas finalidades bem 

como de durabilidade. 

 

Palavras-chave: Impermeabilização residencial; Sistemas de impermeabilização; Materiais e 

métodos de impermeabilização; Patologias. 
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MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICA EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS DE 

CONCRETO ARMADO: CARACTERIZAÇÃO E TRATAMENTO  

Luiz Artur Christmann; Jorge Luiz Saes Bandeira 

 

Resumo: Patologia é a ciência que estuda a origem, os sintomas e a natureza das doenças em 

geral. Aplicando-se esse conceito à construção civil, a patologia significa o estudo das 

anomalias que se apresentam de diversas formas e nos diversos componentes de uma 

construção. A Patologia das Estruturas é a área da Engenharia das Construções que estuda as 

origens, formas de manifestações, consequências e mecanismos de ocorrência das falhas e dos 

sistemas de degradação das estruturas. O concreto simples, armado ou protendido é um dos 

materiais mais consumidos no mundo, pois apresenta grandes vantagens na sua utilização pelo 

seu relativo baixo custo, facilidade de produção, versatilidade de modelagem e processo 

executivo amplamente conhecido, fazendo com que esteja presente nas construções desde as 

fundações, estruturas e até mesmo em telhas. No entanto, se não houver controle de qualidade 

durante os processos de dosagem, produção, lançamento, cura e manutenção, o concreto estará 

sujeito ao aparecimento de diversas manifestações patológicas. Este trabalho objetiva 

identificar, caracterizar e indicar os devidos tratamentos das manifestações patológicas em 

construções residenciais de concreto armado. Para atingir este objetivo, utilizou-se uma revisão 

bibliográfica na literatura pertinente, em periódicos, teses, dissertações e normas técnicas. 

Verificou-se que o concreto como todos aos materiais de construção quando inseridos em algum 

meio, estarão sujeitos às ações que tendem a causar degradações o que irá comprometer o seu 

desempenho ao longo de sua vida. Quanto mais breve sejam identificadas essas manifestações 

patológicas, menores serão os custos de reparação, desse modo, o diagnóstico correto é 

essencial. No decorrer desse trabalho são abordados os principais mecanismos de deterioração 

do concreto armado, descrição das mais presentes ocorrências de manifestações patológicas e 

em quais fases da vida da estrutura elas ocorrem, posteriormente detalha-se as principais 

metodologias de reparação ou reforço das estruturas “doentes”. Conclui-se ao fim, da 

importância da observação, estudo e análise das manifestações patológicas juntamente de um 

periódico plano de inspeções nas estruturas de concreto armado afim de que essas estruturas 

possam atender às finalidades propostas dentro dos critérios de vida útil definidos em projeto.  

Palavras-chave: Concreto armado; Estrutura; Patologia; Manifestações patológicas. 
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NORMA ISO 9000 COMO FERRAMENTA DE CONTROLE DE QUALIDADE NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Juliana Simões Gonsalves; Antônio Rogério da Rosa Ness 

 

Resumo: O controle de qualidade tem a preocupação de melhorar a eficiência de forma a atingir 

a excelência do produto. A importância do controle de qualidade em construções populares dá-

se pela necessidade de gerar resultados satisfatórios nas construções, estando em busca de 

melhoria contínua dos produtos e serviços. Para obter-se resultados satisfatórios nas 

construções é necessária a Norma ISO 9000. A organização deve buscar a melhoria de seus 

processos, para que possa ter boa visão de competitividade nos negócios, e que os clientes sejam 

atendidos com produtos de qualidade e entregas no prazo certo. Seus colaboradores devem ser 

capacitados para alcançar bom desempenho profissional, visando um comprometimento com o 

êxito dos resultados e a qualidade dos produtos. O trabalho teve por objetivo apresentar a 

importância da Norma ISO 9000 como ferramenta de controle de qualidade na construção civil.  

Como metodologia foi adotada a Revisão de Literatura, baseando-se em livros, artigos 

científicos, dissertações e tese em fontes livres publicados nos últimos 15 anos, através de sites 

como Google Acadêmico, ISO, ABNT, FNQ etc.  A pesquisa foi desenvolvida pela acadêmica 

do curso de Engenharia Civil no ano de 2018. As normas que tratam dos requisitos de sistemas 

da qualidade são: (ISO 9001, 9002 e ISO 9003).  A ISO 9001, abrange projetos de 

desenvolvimento, produção, instalação e serviços associados. A ISO 9002 abrange produção, 

do recebimento da matéria prima até a embalagem do produto e, serviços associados. A ISO 

9003 só abrange inspeção final do produto, embalagem e entrega. Para que se tenha êxito no 

futuro, é necessário ser repensada a maneira de planejar as moradias populares, de modo a 

serem feitas com comprometimento da empresa e seus colaboradores, bem como o 

compromisso de executarem a obra com responsabilidade, aproveitando todo o material sem 

desperdício, cuidando para que não necessite um retrabalho pós obra e entrega na data prevista 

no contrato.  Com isso, haverá menos gastos financeiros, maior produtividade, lucratividade e 

satisfação de ambas as partes. 

 

Palavras-chave: ISO 9000; Controle de Qualidade; Construção Civil; ABNT.  
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PAINÉIS DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 

UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Daniela da Silva Mattozo 

 

Resumo: A energia solar fotovoltaica tem como base geradora a conversão da radiação 

produzida pelo sol em energia elétrica através de dispositivos conhecidos como células 

fotovoltaicas que atuam utilizando o efeito fotoelétrico. este processo é bastante utilizado 

atualmente, visto que o sol é uma fonte renovável e sua forma de geração de energia é 

extremamente limpa se comparado as demais. Este método de geração de energia se enquadra 

no que é entendido como desenvolvimento sustentável, porém apesar de todos os seus 

benefícios ainda encontra - se dificuldades na implantação dele, como o custo elevado de 

instalação dos painéis fotovoltaicos e as formas pouco eficientes de armazenamento de energia 

solar. O estudo teve por objetivo caracterizar os painéis solares de placas fotovoltaicas para 

geração de energia utilizados na construção civil.  para tanto foi realizado consultas a livros, 

dissertações e artigos científicos selecionados através de busca nas seguintes bases de dados 

“Google acadêmico” “Scielo” “ABENC”, ANATEL etc. o período dos artigos pesquisados são 

os trabalhos publicados nos últimos “10 “anos. a pesquisa foi desenvolvida pela acadêmica de 

engenharia civil da faculdade anhanguera pelotas no ano de 2018. O sistema de geração de 

energia através e painéis com placas fotovoltaicas é um modelo em que seus constituintes 

funcionam de forma a realizar a captação de energia solar e sua transformação em energia 

elétrica. O tipo de células fotovoltaicas mais comum no mercado são, na grande maioria células 

de silício, os sistemas fotovoltaicos podem ser classificados em três categorias principais: 

isolados, híbridos ou conectados à rede. Cada painel de placa fotovoltaica é composto por: 

Moldura de alumínio, vidro especial, película Encapsulante EVA, células fotovoltaicas, fundo 

protetor e caixa de junção. A utilização deste sistema diminui a demanda de energia elétrica 

para concessionaria, o que reduz consequentemente a emissão de gases de efeito estufa 

proporcionando uma melhor qualidade de vida na sociedade. 

 

Palavras-chave: Energia Solar; Energia Fotovoltaica; Construção civil; Benefícios. 
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PAVIMENTOS FLEXÍVEIS E SUAS PATOLOGIAS 

Tiago Fonseca Pereira; Antônio Rogério da Rosa Ness 

 

Resumo: O pavimento na infraestrutura rodoviária e urbana tem como objetivo suportar os impactos 

causados pelos esforços atuantes do tráfego de veículos e do intemperismo. Seu dimensionamento 

propõe condicionar aos usuários boas condições de rolamento, conforto e segurança. Os pavimentos 

flexíveis configuram grande maioria das vias pavimentadas destinadas ao tráfego no mundo 

todo, estas patologias atingem estas estruturas causando degradação e promovendo a 

insegurança de tráfego. A identificação das causas destas patologias consiste no passo inicial 

para sua eliminação e reparação das vias antigas. O objetivo do trabalho foi apresentar as principais 

patologias que acometem os pavimentos flexíveis, bem como, manutenções utilizadas para sua 

recuperação. Foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, dissertações, teses, 

artigos científicos em sites oficiais que abordam o tema, sendo selecionadas obras dos últimos 

10 anos. A pesquisa foi desenvolvida no ano de 2018 na Faculdade Anhanguera Pelotas, pela 

acadêmica do curso de Engenharia Civil. Dentre o sistema urbano e a malha rodoviária no país, a 

falta de aproveitamento da tecnologia já conhecida e recomendada para a manutenção das vias 

existentes, resulta um número elevado de usuários penalizados por ruas, avenidas e rodovias em 

péssimas condições de tráfego, em diversos pontos do país. Os pavimentos flexíveis são compostos das 

seguintes camadas: revestimento, camada de ligação, base, sub-base, revestimento do leito e subleito. 

Como patologias mais frequentes em pavimentos flexíveis tem-se: trica transversal, trinca longitudinal, 

trinca de bordo, trinca de reflexão, trinca de blocos, trinca couro de jacaré, afundamento de trilha de 

roda, ondulação ou corrugação, escorregamento, exsudação, desgaste, buraco ou panela, remendo, 

desnível entre pista e acostamento e bombeamento. Os pavimentos flexíveis sofrem com os métodos de 

manutenção simplificadas ou abandonadas totalmente por razões não explicadas, a técnica se tornou 

ineficiente, embora o meio técnico tenha desenvolvido tecnologia de reparo e manutenção suficiente 

para resolver problemas pontuais. O processo de recuperação dos pavimentos flexíveis ocorre da os 

seguinte forma: manutenção preventiva, manutenção corretiva, reforço estrutural, e reconstrução.  

 

Palavras-chave: Pavimentos flexíveis; Patologia asfalto; Recuperação. 
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PAVIMENTOS RÍGIDOS: MÉTODOS CONSTRUTIVOS E PATOLOGIAS 

Reginaldo de Oliveira Souza; Jorge Luiz Saes Bandeira 

 

Resumo: Os pavimentos de vias urbanas e rodovias em concreto, definidos como pavimentos 

rígidos, são considerados importantes dentro da infraestrutura viária, pois a qualidade do 

pavimento tem impacto direto no desempenho do transporte rodoviário e na economia do Brasil. 

Mesmo considerado como melhor tipo de pavimento, os pavimentos em concreto não são os 

mais utilizados no Brasil, devido a vários fatores tais como a cultura da utilização do petróleo, 

custo de implantação e manutenção, os predominantes ainda são os pavimentos flexíveis. O 

concreto como material de construção se notabiliza por sua facilidade de preparo, de execução 

e da sua durabilidade, porém a utilização como pavimento requer alguns cuidados no que tange 

à base de assentamento, juntas de dilatação, drenagem e planicidade da superfície. Este trabalho 

objetiva apresentar, por meio de revisão de literatura específica, periódicos, teses, dissertações 

e normas técnicas pertinentes, os métodos construtivos dos pavimentos rígidos e as 

manifestações patológicas que afetam o pavimento causadas pela má execução. Inicialmente, 

este estudo, apresenta os principais tipos de pavimentos utilizados em vias rodoviárias, suas 

características, vantagens e desvantagens e posteriormente enumera as principais manifestações 

patológicas que se desenvolvem ao longo da vida útil do pavimento, causas e efeitos. Conclui-

se com este estudo que uma das dificuldades da adoção dos pavimentos rígidos consiste no 

dimensionamento, pois a normatização técnica dos órgãos governamentais responsáveis pelo 

transporte rodoviário brasileiro é ainda muito conservadora, não atualizando-se com as 

melhorias atuais dos cimentos, do controle nas dosagens, da utilização de novos e avançados 

aditivos que incorporam propriedades específicas aos concretos, etc. Na questão das 

manifestações patológicas mais assíduas, conclui-se que as principais causas da diminuição da 

durabilidade dos pavimentos em concreto são a falta ou incompleto controle durante a 

execução, bem como a falta de manutenções periódicas. 

 

Palavras-chave: Pavimento rígido; Manifestações Patológicas; Concreto; Pavimento flexível. 
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PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

DRYWALL:VANTAGENS E DESVANTAGENS 

Igor Gonçalves; Georgea Rita Burck Duarte 

 

Resumo: Com construção mais rápida e barata e devido a necessidade de investir muito 

dinheiro e trabalho na guerra, o Drywall acabou sendo muito útil por ser um método rápido e 

de baixo custo. O Drywall, é uma forma de construção da parede, composta por duas chapas de 

gesso, onde no seu interior pode existir uma estrutura de madeira ou aço. Essas chapas possuem 

também em seu interior uma camada de lã mineral, que possui o intuito de gerar um isolamento 

térmico. O objetivo geral do estudo foi apresentar as principais características do Sistema 

Construtivo Drywall suas vantagens e desvantagens. Foi efetuada uma Revisão Bibliográfica, 

com base em conteúdos já elaborados, composto por artigos científicos, teses, ebooks e outras 

fontes livres, publicados nos últimos dez anos. A pesquisa foi desenvolvida pelo acadêmico de 

Engenharia Civil da Faculdade Anhanguera Pelotas no ano de 2018. As vantagens do Drywall 

são: baixo custo final, por reduzir a mão de obra, o tempo de trabalho e o desperdício de 

materiais. O Drywall é um material resistente ao fogo, além de ser um bom isolante térmico e 

acústico, ele é um material estável, ou seja, não contrai nem dilata, possui uma boa resistência 

mecânica e uma boa flexibilidade e é um produto significantemente mais leve.Com As 

desvantagens do Drywall são, no caso da instalação de prateleiras ou móveis muito pesados se 

faz necessário um reforço, sua resistência a impactos é muito inferior a uma alvenaria, se 

colocado em lugares úmidos se faz necessário um tratamento, caso não ocorram podem acabar 

surgindo mofos ou a proliferação de bactérias pelo fato de existirem vazios em seu interior. A 

principal conclusão retirada do trabalho foi que o sistema Drywall é um sistema que pode 

impactar muito positivamente o âmbito da engenharia civil, agilizando as construções e gerando 

residências mais leves, com uma maior área útil. Porém é necessário um conhecimento mais 

aprofundado, para se retirar alguns preconceitos que foram impostos sobre o sistema.  
 

Palavras-chave: Drywall; Características; Vantagens e desvantagens; Construção civil.  
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PROCESSO CONSTRUTIVO DE EDIFÍCIOS COM PAREDES DE CONCRETO 

MOLDADAS IN LOCO 

Julie Anne Garcia Alves Bonemann; Jorge Luiz Saes Bandeira 

 

Resumo: O processo construtivo de paredes de concreto, foram praticamente “extintos” no 

Brasil nos anos 80. Nos últimos anos com a adoção de novos programas habitacionais do 

Governo Federal, entre eles o “Minha casa, minha vida”, novas tecnologias de formas e de 

concreto, por exemplo, o concreto autoadensável, possibilitaram que este processo de 

construção industrializada se tornasse um dos mais utilizados nas construções do Brasil. 

Atualmente é utilizado em construções de médio e alto padrão, mas sua maior incidência são 

construções de padrão popular. Este tipo de sistema construtivo proporciona uma maior rapidez 

à construção, padronização de processos, garantindo construir em larga escala com baixo custo 

e boa qualidade. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma descrição do processo 

construtivo em paredes de concreto moldadas “in loco”, vantagens e desvantagens, bem como 

considerações a respeito da substituição pelos sistemas tradicionais em alvenarias. A 

metodologia utilizada para este trabalho foi de pesquisa bibliográfica, onde foram consultadas 

diversas fontes entre periódicos, teses, dissertações, normas e literatura pertinente. Verificou-

se que mesmo que a construção civil no Brasil ainda estar tradicionalmente apegada a métodos 

convencionais tipos, estruturas de concreto e paredes de alvenarias ou alvenarias autoportantes, 

métodos construtivos que agregam tecnologia, trazendo maior produtividade e qualidade, 

tendem a ser dominantes nestes novos tempos. Certamente esta tendência de “industrializar” a 

construção civil deve-se a vários fatores, entre eles destaca-se a carência habitacional no país, 

sendo necessário um sistema construtivo rápido, eficaz e econômico, que consiga suprir as 

novas moradias à população crescente. Neste contexto, conclui-se finalmente que este sistema 

construtivo atende perfeitamente os quesitos necessários para que as construções habitacionais 

tenham qualidade, custo acessível e construção rápida. 

 

Palavras-chave: Paredes de concreto; Concreto Autoadensável; Formas para paredes de 

concreto; Sistemas Construtivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 



 

                                            II MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

                                               FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

                                                         De 10 a 14 de dezembro de 2018

REVESTIMENTO CERÂMICO DE FACHADA: PREVENÇÃO DE PATOLOGIAS  

Marciele Rehbein Jeske; Jorge Luiz Saes Bandeira 

 

Resumo: A palavra Patologia tem sua origem etimológica derivada do grego “pathos”, que 

significa afetação, doença, e de “logia”, que significa, ciência, estudo. Termo muito utilizado 

na medicina, mas que na construção civil é perfeitamente utilizado eis que as construções 

inseridas nos diversos ambientes por vezes acabam por sofrerem patologias profusas às quais 

acabam por interferir na plena utilização do fim a que foi projetada, neste caso tem-se a 

Patologia das Construções. A utilização dos revestimentos cerâmicos em fachadas, remonta de 

muitos anos. No Brasil colonial do século XVII, chegavam vindas da Europa as primeiras 

encomendas de azulejos, mas foi a partir do século XVIII e XIX que inúmeros prédios tiveram 

esse tipo de revestimento em suas fachadas. Com o aprimoramento da indústria ceramista 

verificado nos últimos vinte e poucos (anos), através da fabricação de peças de melhor 

qualidade, diversidade de modelos e tamanhos, custo relativamente baixo e a industrialização 

das argamassas, houve um incremento significativo da utilização da cerâmica em revestimento 

de fachadas. Este trabalho objetiva descrever, relatar as causas e os procedimentos para evitar-

se as principais manifestações patológicas que apresentam os revestimentos cerâmicos em 

fachadas, como destacamentos ou descolamentos, deterioração das juntas, eflorescências, 

bolor, manchas pelo uso, mancha de água, trincas, fissuras e gretamento. Para a elaboração 

deste estudo foi feita pesquisa na literatura apropriada, em periódicos, teses, dissertações e 

normas técnicas pertinentes. Apurou-se que dentre os fatores mais correntes para que as 

manifestações patológicas ocorram estão: a falta ou inadequado projeto para execução que 

tenha compatibilidade ao local de assentamento, ao tamanho das peças, à falta de juntas, à mão 

de obra pouco ou nada qualificada, a não observância às recomendações dos fabricantes das 

cerâmicas e das argamassas, bem como às normas técnicas, pela deformação térmica ou 

estrutural da edificação, entre outras. Conclui-se, portanto, que as manifestações patológicas 

podem ser evitadas com uma boa elaboração de projeto específico para o revestimento cerâmico 

de fachada, qualificação da mão de obra e um controle detalhado de todas as fases de execução 

do serviço. 

 

Palavras-chave: Cerâmica; Fachadas; Argamassa colante; Manifestações patológicas em 

cerâmicas. 
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SEGURANÇA DO TRABALHO NO CANTEIRO DE OBRA EM RESIDÊNCIAS 

UNIFAMILIARES: PROGRAMAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES  
Otto Carlos Soares Becker; Jorge Luiz Saes Bandeira 

 

Resumo: Com o passar dos anos, os avanços tecnológicos nos mostram uma necessidade 

constante em procurar melhorias no ambiente de trabalho, estas melhorias devem ser 

produzidas para que o trabalhador possa fazer sua tarefa com segurança promovendo seu bem 

estar físico, social e mental, sempre buscando a melhor efetividade e competitividade no 

mercado da construção civil. O canteiro de obras é uma das partes integrantes e importante de 

uma construção, sendo assim conhecer métodos de normalização permite produzir um canteiro 

e um sistema de construção mais organizado e como consequência diminuir os riscos de 

acidentes. O objetivo deste trabalho foi de pesquisar informações sobre a segurança do trabalho 

no canteiro de obra de construções residenciais unifamiliares. Para efetuar este, foi executada 

uma pesquisa bibliográfica em literatura especializada, sites técnicos, teses, dissertações e 

normas técnicas pertinentes. A pesquisa intensificou-se no conhecimento do passo a passo para 

elaborar um canteiro de obras e na caracterização dos programas de controle de prevenção de 

acidentes na qual as empresas devem praticar boas ações de segurança para os trabalhadores. 

Verificou-se, neste estudo, que a segurança nos canteiros de obra agrega uma maior eficiência 

e rendimento no âmbito geral do serviço, minimizando um trabalho estressante e cansativo. 

Outrossim, a elaboração planejada e racional do canteiro de obra é indispensável para 

esquematizar o local onde se desenvolverão os serviços e evitar problemas indesejados como 

geração de desperdícios e atrasos no cronograma da obra com o consequente aumento do custo 

da construção. Conclui-se, portanto que a importância da segurança do trabalho no canteiro de 

obra é fundamental para que se tenha alta competividade afim de atender o mercado atual, além 

de, trazer melhorias em prol dos trabalhadores e da própria qualidade do produto final. 

 

Palavras-chave: Qualidade na Construção Civil, Canteiro de Obras, Segurança no trabalho; 

Prédio unifamiliar. 
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SISTEMA CONSTRUTIVO DE PRE-FABRICADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Fabiano Athair da Rosa, Georgea Rita Burck Duarte 

 

Resumo: A racionalização na construção civil se mostrou com o passar do tempo que precisava 

de agilidade, custo e benefício trazendo novas técnicas industriais e inovadoras para o mercado 

de trabalho, o sistema de pré-fabricados toma força, mas com um cego conservadorismo no 

Brasil em que muitos ainda preferem o sistema de alvenaria tradicional com um certo 

preconceito pela inovação. Os pré-fabricados são prático e seguro, pois se consegue uma grande 

qualidade e uma alta tecnologia muito bem empregados em suas peças de concreto, pois ele se 

emprega muito bem na construção do edifício e deixa um ambiente da obra com um aspecto 

muito mais agradável e seguro para todos os envolvidos no projeto. O estudo tem por objetivo 

apresentar as principais características do sistema construtivo pré-fabricado utilizado na 

construção civil. A Revisão Bibliográfica se baseou em conteúdos já elaborados, composto por 

artigos científicos, teses, ebooks e outras fontes livres, publicados nos últimos dez anos. A 

pesquisa foi desenvolvida pelo acadêmico de Engenharia Civil da Faculdade Anhanguera 

Pelotas no ano de 2018. São considerados pré-fabricados todos os componentes produzidos na 

indústria antes da obra começar. Suas peças são transportadas até o canteiro de obras e, com o 

uso de mão de obra especializada, são montadas de acordo com o projeto, o material utilizado 

e as orientações do fabricante. As estruturas de pré-fabricados apresentam um grande 

diferencial no ramo da engenharia civil e nas construções em geral levando grandes benefícios 

e acima de tudo qualidade com eficiência e garantia com uma grande agilidade além de seu alto 

custo ainda fica bem viável a execução dos pré-fabricados. Isso permite concluir que se tem um 

preço aproximado da alvenaria tradicional, mas em contra partida se pode dizer que o tempo de 

execução dos projetos fazem a diferença no custo de qualidade da obra. 

Palavras-chave: Pré-fabricados; Construção civil; Sistemas construtivos.  
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UTILIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FIBRAS EM PISO DE CONCRETO 

POLIDO 

Gilsian Da Fonseca Bonemann; Jorge Luiz Saes Bandeira 

 

Resumo: Os pavimentos em concreto utilizados em construções industriais, comerciais, 

residenciais, em rodovias, em vias urbanas, estacionamentos, praças de esporte e etc, são 

bastante frequentes devido a vários fatores como resistência mecânica, facilidade de execução, 

durabilidade e pouca manutenção. A partir dos anos 90, intensificaram os estudos para a 

utilização de fibras de polipropileno ou metálicas nos pavimentos de concreto de modo a 

diminuir os fissuramentos causados por retração do concreto, manifestação patológica presente 

neste tipo de piso, principalmente em casos de cura imperfeita, dosagem, mal lançamento do 

concreto, entre outras patologias. Este trabalho objetiva estudar as principais características das 

fibras, os tipos mais usados de fibras, a dosagem e o método de execução de um piso de concreto 

polido com a utilização de fibras. Para atingir os objetivos propostos, foi feito uma revisão 

bibliográfica em livros, periódicos, teses, dissertações e outros. Nesta revisão bibliográfica 

foram pesquisados elementos da história do processo de utilização e execução de um piso de 

concreto polido, da inserção do reforço de fibras em matrizes cimentícias, características dos 

tipos de fibras naturais, polipropileno, de aço e vidro, a importância da utilização deste 

compósito, as características obtidas através da utilização do reforço de fibras e a metodologia 

de dimensionamento e execução de um piso industrial. Conclui-se por fim que a utilização de 

reforço de fibras neste tipo de pavimento agrega além do aumento da resistência mecânica na 

questão dos esforços de tração e compressão, maior durabilidade e excelente acabamento pela 

aplicação do polimento. 

 

Palavras-chave: Pavimento em concreto; Reforço do concreto em fibras; Polimento do 

concreto; Retração em pisos de concreto; Durabilidade de pisos de concreto. 
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USO DE COBERTURAS AJARDINADAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Ingrid Araújo Martins; Georgea Rita Burck Duarte 

 

Resumo: Durante muito tempo tem sido estudada alternativa para adotar a sustentabilidade na 

construção civil, sendo assim, ouso de coberturas verdes em edificações tem se intensificado. 

No Brasil a aplicação deste tipo de cobertura ainda não é tão usual como as coberturas 

tradicionais de telhados de cerâmica e fibra de cimento, mas com o crescimento e necessidade 

de adoção de processos sustentáveis na construção civil, vem se destacando as contribuições 

ambientais, sociais e econômicas proporcionadas pelas coberturas ajardinadas. O objetivo geral 

do estudo foi apresentar as contribuições do uso de coberturas ajardinadas na construção civil. 

Como metodologia o trabalho utilizou a Revisão de Literatura, baseada em livros, revistas e 

artigos científicos publicados nos últimos “10” anos, selecionados através de buscas nas 

seguintes bases de dados: Google, Google Acadêmico, CBENC, CBGA, ANTAC, etc.. Como 

cobertura verde tem-se: cobertura tradicional com presença parcial ou total de vegetais, 

compostas por plantas e terra vegetal, aplicadas sobre um princípio de impermeabilização, 

sendo classificada de extensiva, semi- intensiva e intensiva. A escolha de uma cobertura 

ajardinada é uma grande opção que constitui vários benefícios para quem, deseja conforto, 

isolamento térmico, conservação de energia melhor desempenho acústico entre outros fatores. 

Entre os benefícios proporcionados pelo uso de coberturas ajardinadas pode-se citar:  facilidade 

de construção, escoamento superficial eficiente, redução das ilhas de calor, isolamento térmico, 

conservação de energia, proteção das edificações dos raios solares, melhor desempenho 

acústico, além de proporcionar um cenário urbano menos artificial e possiblidade de paisagismo 

local.  

 

Palavras-chave: Coberturas ajardinadas, Telhado Verde, Construção Civil,  
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USO DA LAJE NERVURADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Yasmin Silva Berchet; Jorge Luiz Saes Bandeira 

 

Resumo: A construção civil está sempre em constante evolução, buscando sempre aprimorar 

tecnologias que proporcione principalmente mais economia e rapidez. Considerando as lajes 

um sistema estrutural de extrema importância em uma edificação, basicamente quanto ao fato 

de transmitir os esforços que a edificação é submetida, primeiramente às vigas, que transferem 

aos pilares, que conduzem a fundação e finalmente descarregam ao solo. Quando calculada para 

edificações padrões, sem grandes vãos, as lajes tradicionais maciças são consideradas 

satisfatórias, porém quando atingem grandes vãos tem-se um óbice, devido a sua extensa 

espessura e consequentemente o grande consumo de concreto. Pensando em solucionar este 

problema e outros tantos principalmente quanto a liberdade de projetar, esbeltes dos perfis 

arquitetônicos, economia e leveza às construções, surgiu a necessidade de métodos construtivos 

mais elaborados, como as lajes nervuradas, sendo estas dispostas de vários tipos, dispostas em 

diversas metodologias de montagem e execução, e dotada de inúmeras vantagens quando 

comparada as lajes maciças. Este trabalho tem por objetivo conceituar, definir tipos e comparar 

a execução com as lajes convencionais. Para isso, a metodologia utilizada através de revisões 

bibliográficas as lajes maciças e nervuradas inicialmente são conceituadas e comparadas, 

mostrando a importância de ambas, e enfatizando através desta comparação, a evolução da 

construção civil, além disso, ao decorrer do mesmo são apresentados os diversos tipos de lajes 

nervuradas, devendo estes ser escolhidos e projetados por um profissional habilitado, de acordo 

com as características especificas da obra e os objetivos desejados. Por fim, são salientados os 

benefícios proporcionados pelas lajes nervuradas na construção, como a redução do concreto, 

gerando maior leveza e assim atingindo grandes vãos, tornando mais propício a liberdade de 

projetar. 

 

Palavras-chave: Laje nervurada; Laje maciça de concreto armado; Concreto; Estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 



 

                                            II MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

                                               FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

                                                         De 10 a 14 de dezembro de 2018

UTILIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS COM ELEMENTOS PRÉ-
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Solaine dos Santos; Jorge Luiz Saes Bandeira 

 

Resumo: O mercado da construção civil assim como os demais teve de se adaptar a 

industrialização, com a intenção de se ter uma produção mais rápida e de maior qualidade. Os 

elementos pré-fabricados se identificam com a história da industrialização, que veio surgir a 

partir da mecanização, e melhorias de ferramentas e métodos para a produção de bens. Toda 

nova tecnologia empregada em construção civil tem-se a necessidade do entendimento de se 

estabelecer o início da sua utilização. Não foi diferente com os elementos pré-fabricados, onde 

se pode entender que toda nova tecnologia empregada, no início do seu processo de execução 

acontecem falhas devido aos procedimentos ainda não estarem bem definidos. Com o avanço 

das tecnologias empregadas na construção civil a fim de racionalizar a mesma, se faz necessário 

o conhecimento e a análise do custo benefício para saber qual é o melhor tipo de projeto a ser 

executado. Este trabalho procura mostrar através de revisão bibliográfica com consulta a 

diversos autores do tema, e também em sites de caráter cientifico; a análise da utilização dos 

pré-fabricados na construção civil, com o objetivo de mostrar o surgimento da industrialização 

na construção civil, descrever o processo de fabricação e montagem bem como as patologias 

originadas destes processos, e por fim os benefícios em relação à qualidade e prazos de 

planejamento de projeto. A pesquisa evidenciou os métodos de execução de projetos 

industrializados, tipos de engastamento utilizado entre as estruturas e o impacto nos prazos 

planejados. A conclusão, por fim, é de que é importante definir o melhor o tipo de estrutura a 

ser utilizada e neste aspecto dependerá das especifidades de cada tipo de projeto além de quais 

os benefícios associados à qualidade final do produto serão entregues. 

 

Palavras-chave: Pré-fabricados; Construção civil; Estrutura.  
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