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O presente trabalho trata-se da análise de um dado edifício, levando em consideração o 
parâmetro de estabilidade global alfa e o coeficiente gama-z. Na análise da estabilidade de 
estruturas, devem-se considerar tantos os efeitos locais (de cada elemento, separadamente), 
quanto os efeitos globais (que analisa a estrutura como um todo, trabalhando em conjunto). Os 
efeitos locais e globais podem ser classificados como de primeira ou segunda ordem. Os de 
primeira são aqueles que o equilíbrio da estrutura é analisado na configuração geométrica inicial, 
e os de segunda são analisados na condição deformada. Além da altura do edifício, com o advento 
de novas tecnologias referentes ao concreto e aos materiais estruturais em geral, é cada vez mais 
comum a concepção de edifícios com elementos estruturais de menor dimensão. Isso resulta na 
diminuição do peso próprio da estrutura e no aumento da esbeltes, fatores que tornam a 
estrutura significativamente mais sensível a efeitos de segunda ordem.  O objetivo deste trabalho 
é alinhar ao máximo a teoria e a prática através da análise da estabilidade global de um edifício de 
7 pavimentos. O método utilizado foi impor valores próximos aos reais, pré-definidos pela NBR 
6118/2014, analisando a planta de fôrma junto à perspectiva do edifício através do programa 
Ftools, para determinar-se o deslocamento horizontal. Com os resultados fornecidos pelo 
software houve uma comparação com os dados pré-estabelecidos e uma definição do 
comportamento dos nós da estrutura e, portanto, quais efeitos são predominantes no que se 
refere aos esforços recebidos pela estrutura. Foi proposto na disciplina de Teoria das Estruturas II 
pelo professor esp. Filipe Bittencourt do curso de Engenharia Civil da UNOESTE, durante o 2° 
bimestre, que os alunos fizessem uma análise do comportamento de estrutura de um edifício em 
concreto armado frente aos efeitos de primeira e segunda ordem. Foi utilizado para esta análise o 
programa FTOOL, os dados obtidos posteriormente foram aplicados em dois processos para 
verificação de estabilidade global: o Parâmetro alfa e o coeficiente gama-z.  A estrutura foi dividida 
em duas partes devido a limitação do programa. Os resultados mostraram que nas duas partes dos 
2 eixos, o coeficiente alfa foi menor alfa-1, resultando em nós móveis. Já o gama-z resultou em 
1,10 em todas as partes dos dois eixos resultando em nós fixos. Após serem feitas comparações 
entre os valores de alfa e alfa-1, segundo os critérios do parâmetro de estabilidade global aferidas 
pela ABNT NBR 6118/2014, foi chegada a conclusão de que todos os nós da estrutura são móveis. 
De acordo com os resultados obtidos para o coeficiente gama-z, também nas duas direções, o 
valor de gama-z foi menor que 1,1 sendo definido pela ABNT NBR 6118/2014 como estrutura de 
nós fixos, não sendo necessário, neste caso, considerarmos os efeitos de segunda ordem no 
dimensionamento estrutural.          

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
172 

Presidente Prudente, 19 a 22 de outubro, 2015. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ENGENHARIAS  

Engenharia Civil    

 
 

ESTUDO DA PROPORÇÃO ADEQUADA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS 
ECOLÓGICOS DO TIPO 'ADOBE' 

 
JADER GÉA GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA EUNICE CARVALHO TOSELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REBECA DELATORE SIMÕES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Um dos motivadores desta pesquisa é a existência da Cooperativa de Trabalhadores de Produtos 
Recicláveis de Presidente Prudente (COOPERLIX) que coleta resíduos recicláveis e reutilizáveis em 
mais de 70% da área urbana de Presidente Prudente, e que apresenta demandas de inovação na 
aplicação e comércio de alguns tipos de resíduos, visando a gerar novos postos de trabalho e 
aumentar a renda dos cooperados. Nesse contexto, este trabalho desenvolveu, através da 
pesquisa experimental em nível de iniciação científica três proporções viáveis de 
matriz/aglomerantes/aditivo visando à fabricação de um tijolo ecológico do tipo adobe. Como 
matriz utilizou-se o solo local. Já como agente aglomerante utilizou-se o reboco e o isopor residual 
da construção civil, a garrafa pet triturada proveniente da coleta seletiva de resíduos urbanos. 
Como aditivo será utilizado o vinhoto que é um resíduo das usinas de açúcar e álcool da 
região.  Estudar a melhor proporção adequada dos materiais que compõe a fabricação de um 
tijolo ecológico do tipo "adobe" levando em conta, quando comparado ao tijolo de barro, uma 
maior: resistência a fissura, a absorção a umidade e agregando leveza ao produto.  Os materiais 
reciclados que foram misturados e incorporados a matriz de solo foram cedidos por diferentes 
empresas colaboradoras deste projeto. O Politereftalato de etileno (PET) reciclado foi doado pela 
© Ober S/A Indústria e Comércio. Já o reboco e o isopor, ambos dos resíduos da construção civil 
foram coletados de diferentes caçambas de entulho deixados expostos na rua e nos lixões, vale 
citar que o isopor foi micronizado em um ralo manual tradicional. O vinhoto foi disponibilizado por 
uma usina de álcool e açúcar da região do Pontal do Paranapanema, destaca-se que não foi 
realizado nenhum tratamento prévio sobre este produto.  Os resultados dos tijolos 
confeccionados com os dois tipos de solo apresentaram uma resistência superior a 2,00 Mpa 
exigidos para sete dias pela ABNT - NBR 8491/1984 e NBR 8492/2012 para solo cimento, 
apresentando o menor valor em 2,45Mpa e o maior 4,79 Mpa.  Com o respaldo nas normas 
técnicas brasileiras para materiais cerâmicos e os resultados apresentados pelos corpos de prova 
do primeiro lote foi fabricado o segundo lote de tijolos com a adição do dobro de reboco triturado 
em relação ao usado no primeiro lote. Para este segundo lote os resultados foram considerados 
insatisfatórios devido à má aderência do isopor aos outros materiais, provavelmente devido ao 
tamanho da partícula usada inicialmente. A falta de adesão entre o isopor e os outros materiais 
proporcionou que os tijolos fabricados ficassem esfarelados e com um aspecto rústico que 
impossibilitou realizar as medidas mecânicas deste lote. Tais resultados indicaram que o isopor 
deveria ser micronizado a tamanhos ainda menores.  Os resultados obtidos foram imprescindíveis 
para mostrar a viabilidade do tijolo na proporção encontrada nos estudos em 
laboratório.    PIBIC/CNPQ/UNOESTE     
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NATALIA TOMIAZZI FOGAÇA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O acúmulo de pneus no ambiente constitui grave ameaça à saúde pública devido à sua relação 
direta com a propagação de doenças, atualmente são grandes os esforços dos pesquisadores por 
mais informações e conhecimento sobre como reutilizar esses materiais de maneira benéfica em 
sua área de estudo. Este projeto é o resultado de um estudo sobre a utilização do pó da borracha 
de pneumáticos inservíveis triturados na argamassa como agregado miúdo, produzida com 
cimento Portland, cal hidratada e areia, no traço 1: 2: 8, com a adição de pó de borracha moída, 
nas proporções 5, 10, 15 e 100% no volume da areia. Serão avaliadas as possíveis alterações físicas 
(índice de consistência, absorção de água, índice de vazios e massa específica seca, saturada e 
real) e mecânicas (compressão) dessa argamassa. Posteriormente serão comparados os resultados 
com os da argamassa convencional (referência) avaliando a viabilidade e as vantagens de cada 
método apresentado. Por fim, serão discutidas as perspectivas futuras para este tipo de aplicação, 
contribuindo para uma fabricação alternativa e mantendo sua viabilidade na construção civil, além 
de contribuir com a diminuição de pneus depositados no meio ambiente.  Avaliar a viabilidade da 
utilização de argamassa com a adição do pó de borracha de pneus usados na substituição do 
agregado miúdo para a obtenção de um material alternativo e uma possível solução para um dos 
problemas ambientais que é o acumulo de materiais não biodegradáveis. Para o desenvolvimento 
deste projeto experimental será realizadas avaliações das possíveis variações nas propriedades 
físicas e mecânicas da argamassa com a adição de pó de borracha. Portanto, serão realizados 
ensaios, tendo como referência, as normas brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). Dentre as propriedades avaliadas estarão: o preparo de mistura e índice de consistência 
segundo a NBR 13276:2005 (que prescreve o método de determinação do índice de consistência 
da argamassa a ser utilizada na realização de ensaios necessários à caracterização do material); a 
determinação da absorção de água, índice de vazios e massa especifica segundo a NBR 9778:2009 
(que prescreve o ensaio para determinação da absorção de água, do índice de vazios por imersão 
e fervura, e das massas especificas de argamassas e concretos endurecidos); a resistência à 
compressão segundo a NBR 13279:2005 (que prescreve o método para a determinação da 
resistência à compressão de argamassas para assentamento de paredes e revestimento de 
paredes e tetos, no estado endurecido)       UNOESTE     
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O profissional Engenheiro Civil necessita ter aprofundado conhecimento sobre processos 
construtivos e sistemas estruturais, visando a executar corretamente uma edificação, evitando 
futuras patologias construtivas. Ao mesmo tempo, o processo de construção depende de vários 
fatores, e o sistema estrutural possibilita ou inviabiliza determinados projetos arquitetônicos, 
assim como pode baratear ou encarecer uma obra, pode agilizar a construção ou atrasar os 
serviços. E, a indústria da construção civil é um setor de grande importância para o 
desenvolvimento social e econômico do país (SCHMITT, 1998). No entanto, o processo de 
inovações nesse setor mostra-se estagnado, para o qual Medeiros (1990) afirma que é a parcela 
do setor industrial com maiores índices de atrasos. Nesse contexto, a análise dos processos 
construtivos torna-se interessante para identificar momentos históricos da construção civil 
brasileira, atrelados à politicas nacionais ou estaduais de ampliação do quadro de escolas 
fundamentais. Quais as possibilidades de uso de novas metodologias e de redução de custos? O 
objetivo desta pesquisa é analisar o edifício da escola pública municipal de ensino fundamental 
E.M. Profa. Catarina Martins Artero, por meio de seus sistemas construtivos utilizados na cidade 
de Presidente Prudente, no interior do Estado de São Paulo. A metodologia utilizada nesta 
pesquisa será qualitativa, com aprofundamento da linha teórica e elaboração dos conceitos; com 
investigação prática por meio de levantamentos de documentos e de campo; mapeamentos e 
análises.            
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No processo de projeto de uma edificação, são importantes as definições quanto à técnica 
construtiva, ao método e ao processo construtivos, conceitos que podem ser explicados como: 
conjunto de atividades para produzir parte de uma construção, conjunto de técnicas construtivas 
independentes e adequadamente organizadas, empregado na construção de uma parte de uma 
edificação, organizado e bem definido modo de se construir um edifício, respectivamente. 
Segundo Lichtenstein (1985), o processo construtivo pode ser dividido em três fases: concepção, 
execução e utilização. No entanto, há pouca preocupação com qualidade, focando-se mais na 
redução de custos. Isso pode resultar em consequências sérias sobre o produto final, como 
problemas de desempenho e de patologias construtivas. A partir disso, esta pesquisa visa a 
analisar o processo construtivo de edificação na cidade de Presidente Prudente, no Estado de São 
Paulo. Foca-se, como estudo de caso, em escola pública de ensino fundamental I. Várias escolas 
foram construídas na cidade desde sua criação legal no ano de 1921. Entre as décadas de 1920 e 
1930, os projetos dos grupos escolares no Brasil sofreram alterações, embora os custos de 
execução tenham permanecido bastante altos, e o sistema construtivo tenha sido mantido o 
mesmo dos períodos anteriores: a alvenaria estrutural, no qual os elementos que desempenham a 
função estrutural são de alvenaria. A partir do governo de Getúlio Vargas, na década de 1930, 
ocorreu mudança no projeto da edificação escolar, buscando construções mais econômicas e 
simples, em estrutura em concreto armado. Nas décadas seguintes, manteve-se a busca pela 
redução dos custos na construção de novas edificações escolares, e o uso de estruturas em 
concreto armado aparente ou metálica vinha de encontro a essa expectativa. Atualmente, a 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) indica como sistema construtivo o sistema 
pré-moldado de concreto, sendo este elemento moldado e executado fora do local de utilização 
definido na estrutura, e fora de usina ou instalações análogas. LICHTENSTEIN, N.B. Patologia das 
Construções - procedimentos para formulação do diagnóstico de falhas e definição de conduta 
adequada à recuperação de edificações. São Paulo: EDUSP, 1985. (Dissertação de 
Mestrado). Dessa forma, busca-se levantar e analisar a escola pública municipal de ensino 
fundamental I E.M. Pioneira Ludovica Ligabo Rodrigues em Presidente Prudente, considerando seu 
processo construtivo e situação atual. A metodologia utilizada nesta pesquisa será qualitativa, com 
aprofundamento da linha teórica e elaboração dos conceitos; com investigação prática por meio 
de levantamentos de documentos e de campo; mapeamentos e análises.            
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A grande maioria da população está concentrada nas áreas urbanas, ocasionando dentre outros, 
problemas no tráfego de veículos e de circulação de pedestres. Uma das soluções propostas para 
estes problemas é o incentivo ao Transporte Público Urbano. Os estudos relativos aos projetos de 
sistemas de transportes, tanto na infraestrutura quanto no planejamento são geralmente feitos 
visando a resolver problemas imediatos, sem uma visão sistêmica dos mesmos. No Brasil, os 
estudos das necessidades em transportes são conduzidos por diversas entidades públicas ou 
privadas, sendo que cada uma vê essa ferramenta de forma diferenciada, preocupada somente 
com resultados palpáveis das ações, não havendo, portanto, uma preocupação em se fazer um 
levantamento realístico. O objetivo desta pesquisa é o de ressaltar a importância do estudo e 
avaliação em transporte público urbano, para que seus projetos sejam implementados e 
executados de maneira correta, focando na análise da demanda por transporte público de 
Presidente Prudente-SP. A realização deste estudo se dará por meio de pesquisas bibliográficas, e 
com estudo de caso, por meio de aplicação de modelo que mais se adequa à situação do 
município analisado; um modelo abrangente, englobando fatores relacionados à demanda da 
cidade. Será analisado também o comportamento da população em relação ao uso transporte 
público na cidade, onde será aplicado o modelo matemático definido, para que se determine qual 
o fator tem maior peso e influencia no crescimento de tal demanda. O estudo terá como principal 
base a metodologia fundamentada em conceitos de programação linear, que é programação 
matemática muito usada na determinação de valores possíveis para variáveis de decisão, que 
envolvem função objetivo e restrições, onde se assume que a função objetivo e as restrições são 
lineares, e podem ser expressas de forma simplificada em termos de coeficientes multiplicadores. 
Um dos procedimentos é o método Simplex, que possibilita a resolução de problemas com 'n' 
variáveis de decisão, e inicia a busca num ponto básico (0,0), onde a função objetivo Z(x) tem o 
menor valor, sendo as variáveis de decisão com valores nulos e move-se para um ponto adjacente 
na direção de x1 ou x2 até que um valor máximo seja estabelecido. A ordem de encaminhamento 
na direção x1 ou x2 é importante para que se atinja o ponto extremo com o menor número 
possível de iterações. A caracterização dos pontos extremos passa pelo conceito de variável de 
folga, onde esta é adicionada a cada restrição, visando transformar a desigualdade em uma 
igualdade, com montagem de tabelas que possibilitam uma troca entre variáveis de decisão e 
variáveis de folga, seguindo procedimentos e regras que facilitam o processo de encaminhamento 
para a melhor solução. Por fim, será apresentado o modelo de demanda escolhido e desenvolvido 
ao longo do estudo, assim como sua aplicabilidade. Também será feita a avaliação dos resultados 
que foram obtidos com o modelo.            
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RAFAEL BENVENUTO GUIMARÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOÃO CARLOS DOS SANTOS CANHADA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENIVALDO JOSÉ DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELE ARAUJO ALTRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADAUTO BIBIANO DA SILVA JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REBECA DELATORE SIMÕES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A indústria do couro tem uma relação importante com o meio ambiente, pois é responsável pela 
sua poluição e degradação devido à carga de resíduos e produtos químicos que são depositados 
no meio ambiente. Neste contexto destacam-se os resíduos sólidos contendo sais de cromo, que 
são gerados no processo de rebaixamento da manta de couro. Este resíduo sólido contendo cromo 
gera custos para o curtume, pois precisa ser descartado de forma adequada em aterros industriais. 
Muitas vezes os curtumes não reciclam seus resíduos, depositando-os em lugares inadequados. 
Assim, justifica-se esta pesquisa pelo fato do alto índice de descarte de resíduo de couro contendo 
cromo na natureza, quer seja em lixões ou não, sendo então oferecida uma opção de 
reaproveitamento do material e contribuição para a diminuição de resíduo sólido, que ao ser 
retirado da natureza contribuirá para a redução deste grave problema ambiental. O composto 
uma vez testado e aprovado permitirá uma economia significativa de volumes de areia, poupando 
assim a extração de um recurso natural e diminuindo os grandes danos ao ecossistema dos rios, 
margens, esgotos e lixões. Além de tornar uma nova fonte de renda com a reciclagem deste 
material, que não possui valor econômico agregado. Esta pesquisa visa utilizar o resíduo sólido 
contendo cromo 3+ produzido durante o processo de rebaixamento pelos curtumes, para 
substituir parcialmente areia natural, objetivando a produção de concreto para uso na construção 
civil. Serão realizadas substituições nas proporções de 2,5 e 5% dos agregados miúdos, testados e 
comparados com as amostras normalmente construídas sem qualquer substituição de materiais. O 
cimento a ser utilizado é o cimento Portland CP II - Z 32, a areia e brita sendo adquiridos em lojas 
de materiais para construção, e o couro retirado da empresa responsável pelo descarte do 
material na região. Após moldado os corpos de prova, será feito os testes de resistência à 
compressão simples, determinação do índice de vazio e coeficiente de absorção de água, e 
microscopia eletrônica de varredura (MEV).       CNPq     
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JOÃO CARLOS DOS SANTOS CANHADA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAFAEL BENVENUTO GUIMARÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENIVALDO JOSÉ DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FILIPE BITTENCOURT FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
HAMILTON MITSUGU ISHIKI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CÁSSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A reciclagem de pneus pós-consumo permite minimizar o acúmulo deste resíduo que pode trazer 
sérios riscos à saúde pública e ao meio ambiente se descartado indevidamente, além de evitar a 
ocupação de espaço físico, considerando as elevadas proporções geradas. Porém, por possuírem 
uma estrutura termorrígida, esses materiais não podem ser fundidos e remoldados como os 
termoplásticos, dificultando o seu reaproveitamento, e sendo necessária a criação de outras 
medidas para reciclagem do mesmo. Ainda segundo a Anip, em 2008, foram produzidos 
aproximadamente 59 milhões de novas unidades de pneus. Estima-se que, desse total, apenas 
10% foram utilizados em processos de reciclagem ou reaproveitamento, evidenciando, assim, que 
a maioria pode estar sendo disposta de forma inadequada. Propõe-se neste projeto um novo 
material sustentável contendo resíduo do pó de borracha, ou polímero elastomérico que é 
caracterizado pela capacidade de suportar uma grande deformação antes de sua ruptura, possuir 
alta resistência à formação de trincas, grande durabilidade, flexibilidade entre outros. O concreto 
com adição de pó de borracha perde resistência à compressão, se comparado ao convencional, 
porém aumenta sua capacidade de deformação plástica. As vantagens podem ser muitas, tanto 
para o ambiente como para a construção civil, como a redução no consumo de recursos naturais 
não-renováveis, sendo estes substituídos por materiais reciclados.  O presente projeto visa utilizar 
o pó de borracha obtido a partir de pneus inservíveis para substituir parcialmente o agregado 
miúdo, visando a produção de um concreto sustentável para uso na construção civil. Tendo em 
vista que a literatura apresenta várias soluções com relação à reciclagem de pneus usados, 
algumas até sendo empregadas com sucesso econômico, como o uso da matéria prima dos pneus, 
porém ainda são ações pontuais e muito pequenas, com relação à quantidade de pneus usados 
descartados anualmente no Brasil. No presente projeto, serão realizadas substituições dos 
agregados miúdos pelo pó de borracha, testados e comparados com as amostras normalmente 
confeccionadas sem qualquer substituição de materiais. Para tal utilizaremos cimento Portland CP 
- Z32, areia e brita, adquiridos em uma loja de materiais para construção, já o pó de borracha 
fornecido pela unesp de presidente prudente. Serão feitos os testes de resistência à compressão 
axial, determinação do índice de vazios, coeficiente de absorção de água e microscopia eletrônica 
de varredura(MEV).       CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico     
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ADAUTO BIBIANO DA SILVA JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ISABELLA CAROLINE OLIVEIRA MERINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIANA ARTERO FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIANE ANDRADE XAVIER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Durante a execução de obra verifica-se que a adequada definição do sistema construtivo é 
fundamental, e um sistema mal definido e/ou mal executado pode resultar em patologias da 
edificação, assim como, o conhecimento e a análise desses sistemas torna-se primordial na 
formação do engenheiro civil. O processo de construção depende de vários fatores, dentre eles, as 
definição do processo construtivo. A partir desse, o sistema estrutural é caracterizado, 
barateando-se ou encarecendo-se uma obra, agilizando a construção ou atrasando os serviços. Ao 
mesmo tempo, tais definições também podem levar a inovações na área da engenharia e da 
construção civil. Analisando a produção imobiliária por meio do setor público, verifica-se que este 
é grande consumidor e produtor. E análise dos processos construtivos torna-se interessante para 
identificar momentos históricos da construção civil brasileira. Ou seja, historicamente, pode-se 
verificar alterações nos projetos e na adoção de diferentes sistemas construtivos e estruturais. 
Tais alterações podem ter relação com politicas nacionais ou estaduais, como no caso de novas 
edificações de ensino púbico, como alvenaria estrutural em edifícios mais antigos, estrutura em 
concreto aparente na década de 1970 e pré-moldado nos períodos mais recentes. Atualmente, 
visa-se à execução de unidades escolares de forma mais rápida e barata. Focando nesse assunto, 
esta pesquisa busca analisar escola pública municipal de ensino fundamental I em Presidente 
Prudente, considerando seu sistema construtivo e situação atual. O objetivo desta pesquisa é 
levantar e analisar um edifício escolar municipal de ensino fundamental I por meio de seus 
sistemas construtivo e estrutural utilizado, tendo estudo de caso a E.M. Ivo Garrido, no Parque 
Residencial Mediterraneo, região oeste da malha urbana de Presidente Prudente, no Estado de 
São Paulo. A metodologia utilizada nesta pesquisa será qualitativa, partindo de aprofundamento 
teórico e conceitual, por meio das seguintes etapas: identificação dos períodos de projeto e de 
execução da edificação; elaboração de levantamentos de campo na edificação analisada, visando a 
apontar os sistemas construtivo e estrutural da edificação escolar; identificação e mapeamento de 
pontos e aspectos de patologia; discussão e elaboração de relatórios.            
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ADAUTO BIBIANO DA SILVA JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA AUGUSTO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Durante o projeto estrutural e a execução de obra, a adequada definição do sistema construtivo é 
fundamental. E, um sistema mal definido e/ou mal executado pode resultar em patologias da 
edificação. Ao mesmo tempo, o conhecimento e a análise desses sistemas torna-se primordial na 
formação do engenheiro civil. Obras particulares ou públicas precisam apresentar as mesmas 
preocupações, atenções e cuidados. No entanto, muitas obras de edificações públicas não têm 
tido cuidado necessário na execução, resultando em patologias sérias pouco tempo após sua 
entrega aos usuários. E o setor público é grande consumidor e produtor. Além disso, em muitos 
casos de obras públicas, pode-se verificar alteração na execução dos sistemas construtivos e 
estruturais, do que se havia sido projetado e calculado. Também se verifica mudanças de 
propostas estruturais e construtivas ao longo do tempo. Tais propostas diferenciadas podem ter 
relação com politicas nacionais ou estaduais, como no caso de novas edificações de ensino púbico, 
como alvenaria estrutural em edifícios mais antigos e pré-moldado nos mais novos. Atualmente, 
visa-se à execução de unidades escolares de forma mais rápida e barata.  A partir disso, o objetivo 
desta pesquisa é levantar e analisar um edifício escolar municipal de ensino fundamental I por 
meio de seus sistemas construtivo e estrutural utilizado, tendo estudo de caso a E.M. Rui Carlos 
Vieira Berbert, em Presidente Prudente, no interior do Estado de São Paulo, verificando possíveis 
patologias resultantes do mau projeto ou da má execução da obra. A metodologia utilizada nesta 
pesquisa será qualitativa, partindo de aprofundamento teórico e conceitual, por meio das 
seguintes etapas: identificados períodos de projeto e de execução da edificação; feitos 
levantamentos de campo na edificação analisada, visando a apontar os sistemas construtivo e 
estrutural da edificação escolar; verificados documentos de aprovação do projeto, se houver; 
elaborados plantas e mapeamentos necessários; redigidas análises e conclusões.            
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ADAUTO BIBIANO DA SILVA JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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EDUARDO FERNANDES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THIAGO OLIVEIRA RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O mercado imobiliário, nos últimos anos, favoreceu a área da construção civil, possibilitando, 
também incremento no processo construtivo utilizado. Esse, no entanto, depende de muitos 
fatores, dos quais estão: (1) a definição de sistema estrutural a ser executado, que possibilita ou 
inviabiliza determinados projetos arquitetônicos, assim como pode baratear ou encarecer uma 
obra, e pode agilizar a construção ou atrasar os serviços; e (2) o sistema de fechamento de 
paredes, podendo ser convencional em tijolo cerâmico ou blocos (cerâmico ou de concreto), 
industrializado (como steel frame), entre outras possibilidades. Considerando políticas públicas 
que envolvam a área da construção civil, pode-se verificar, historicamente, que a área educacional 
brasileira possui relação direta com a elaboração de projetos e execução das edificações. Verifica-
se, nesse contexto, alterações nos projetos e na adoção de diferentes sistemas construtivos. E a 
análise dos processos construtivos utilizados se torna interessante para identificar momentos 
históricos da construção civil brasileira, atrelados à politicas nacionais ou estaduais de educação 
por meio da ampliação do quadro de escolas fundamentais.  Assim, visa-se neste projeto de 
pesquisa elaborar levantamento do edifício da escola pública municipal de ensino fundamental I 
E.M. Rosy Odetty Roriz Brandão, na cidade de Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, por 
meio de seu sistema estrutural e processo construtivo utilizados, comparando-os às políticas 
públicas e suas diretrizes definidas no período de execução da obra. A metodologia utilizada nesta 
pesquisa será qualitativa, partindo de aprofundamento teórico e conceitual. Em etapas seguintes, 
serão: (1)identificação dos períodos de projeto e de execução da edificação; (2)elaboração de 
levantamentos de campo na edificação analisada, visando a apontar os sistemas construtivo e 
estrutural da edificação escolar; (3)verificação de documentos de aprovação do projeto, se 
houver; (4)elaboração de plantas e mapeamentos necessários; (5)redação de análises e 
conclusões.            
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MARCO ANTONIO FERNANDES JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAFAELA BRESQUI ALESSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NOEMI BLAYA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Nos processos de projetação de edificação e de execução de obra, torna-se fundamental uma 
adequada definição dos sistemas construtivo e estrutural para um bom resultado da mesma. 
Assim sendo, a análise desses sistemas torna-se relevante na formação do engenheiro civil. Ao 
mesmo tempo, a área da construção civil possui grande importância na economia do país, e 
quando o mercado apresenta crescimento, verifica-se possibilidade de maiores investimentos no 
setor, com capacidade de incremento tecnológico. Esse aspecto pode estar relacionado com novas 
tecnologias construtivas, novos produtos relativos à execução de estruturas, entre outros focos. 
No entanto, o processo de inovações no setor da construção civil no Brasil se apresenta 
estagnado, sendo a parcela do setor industrial com maiores índices de atrasos. Ou seja, apesar do 
crescimento da curva do mercado imobiliário brasileiro nos últimos anos, manteve-se a produção 
de edificações com sistemas antigos e não otimizados. Analisando a produção imobiliária por meio 
do setor público, verifica-se que este é grande consumidor e produtor. Um dos setores públicos 
estimuladores dessa produção é o educacional, por meio da elaboração e execução de novas 
escolas. Nessa direção, historicamente, pode-se verificar alterações nos projetos e na adoção de 
diferentes sistemas construtivos e estruturais. Assim, a análise desses sistemas é interessante para 
identificar momentos históricos da construção civil brasileira, atrelados a politicas nacionais ou 
estaduais de educação por meio da ampliação do quadro de escolas fundamentais. O objetivo 
desta pesquisa é levantar e analisar um edifício escolar municipal de ensino fundamental I por 
meio de seus sistemas construtivo e estrutural utilizado, tendo estudo de caso a E.M. Profa. 
Francisca de Almeida Goés Brandão, na cidade de Presidente Prudente, no Estado de São Paulo. A 
metodologia utilizada nesta pesquisa será qualitativa, partindo de aprofundamento teórico e 
conceitual. Em etapas seguintes, serão: (1)identificados períodos de projeto e de execução da 
edificação; (2)feitos levantamentos de campo na edificação analisada, visando a apontar os 
sistemas construtivo e estrutural da edificação escolar; (3)verificados documentos de aprovação 
do projeto, se houver; (4)elaborados plantas e mapeamentos necessários; (5)redigidas análises e 
conclusões.            
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GABRIEL SILVA PALACIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUILHERME CALDERAN CORDOBÊ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MATHEUS MOZETIC ROMERO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Os sistemas construtivos das edificações deveriam ser resultantes de propostas adequadas aos 
projetos arquitetônicos e às condições de custos e mão de obra; no entanto, muitas vezes são 
resultado exclusivo da falta de outras opções. Ao mesmo tempo, o processo de construção 
depende de vários fatores, dentre eles, as definição de sistema estrutural a ser executado. O 
sistema estrutural possibilita ou inviabiliza determinados projetos arquitetônicos, assim como 
pode baratear ou encarecer uma obra, pode agilizar a construção ou atrasar os serviços. Nesse 
contexto, a análise dos processos construtivos torna-se interessante para identificar momentos 
históricos da construção civil brasileira, e, considerando a área de ensino, a execução de 
edificações educacionais ilustram bem as alterações tipológicas, as relações com políticas públicas 
e suas diretrizes projetuais, além das politicas nacionais ou estaduais de ampliação do quadro de 
escolas fundamentais.  Nessa iniciação científica se busca discutir as questões sobre processos 
construtivos executados em edificação da rede pública de ensino, tendo estudo de caso o edifício 
da escola pública municipal de ensino fundamental I - E.M. Maria do Socorro Brito de Almeida, na 
cidade de Presidente Prudente, no interior do Estado de São Paulo. A metodologia utilizada nesta 
pesquisa será qualitativa, partindo de aprofundamento teórico e conceitual. Em etapas seguintes, 
serão: (1)identificação dos períodos de projeto e de execução da edificação; (2)elaboração de 
levantamentos de campo na edificação analisada, visando a apontar os sistemas construtivo e 
estrutural da edificação escolar; (3)verificação de documentos de aprovação do projeto, se 
houver; (4)elaboração de plantas e mapeamentos necessários; (5)redação de análises e 
conclusões.            
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SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELE ARAUJO ALTRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MURILO HENRIQUE FREIRE DE CASTRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VITÓRIA YONAHA ZAMBRANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA CAMPOS ACOSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O processo de construção depende de vários fatores, dentre eles, as definição de sistema 
estrutural a ser executado. O sistema estrutural possibilita ou inviabiliza determinados projetos 
arquitetônicos, assim como pode baratear ou encarecer uma obra, pode agilizar a construção ou 
atrasar os serviços. Ao mesmo tempo, a indústria da construção civil é um setor de grande 
importância para o desenvolvimento social e econômico do país. No entanto, o processo de 
inovações nesse setor mostra-se estagnado, para o qual Medeiros (1990) afirma que é a parcela 
do setor industrial com maiores índices de atrasos. Nesse contexto, a análise dos processos 
construtivos torna-se interessante para identificar momentos históricos da construção civil 
brasileira, atrelados à politicas nacionais ou estaduais de ampliação do quadro de escolas 
fundamentais. Quais as possibilidades de uso de novas metodologias e de redução de custos? 
Considerando que o foco deste projeto de pesquisa são escolas públicas municipais de ensino 
fundamental I em Presidente Prudente, no estado de São Paulo, é importante verificar os 
processos construtivos utilizados para a execução de seus projetos, principalmente que é sabido 
que há, historicamente, significativa variação nesses processos. No Estado de São Paulo, a partir 
de 1975, o Governo Estadual buscou ampliar a rede escolar, com redução dos custos das obras e 
agilização das construções, culminando na busca de padronização dos projetos escolares. Tais 
projetos devem seguir as orientações e os procedimentos estabelecidos, influenciando 
diretamente no resultado final do projeto arquitetônico e do processo construtivo. MEDEIROS, 
L.T.D. Gerenciamento de empreendimento - a fase de concepção das construções imobiliária. In.: 
10º. Encontro Nacional da Construção. Gramando. 1990. Por meio disso, esta pesquisa visa a 
analisar a escola pública municipal de ensino fundamental I Profa. Juraci Menezes Peralta em 
Presidente Prudente, por meio do processo construtivo utilizado. A metodologia utilizada nesta 
pesquisa será qualitativa, partindo de aprofundamento teórico e conceitual. Em etapas seguintes, 
serão: (1)identificação dos períodos de projeto e de execução da edificação; (2)elaboração de 
levantamentos de campo na edificação analisada, visando a apontar os sistemas construtivo e 
estrutural da edificação escolar; (3)verificação de documentos de aprovação do projeto, se 
houver; (4)elaboração de plantas e mapeamentos necessários; (5)redação de análises e 
conclusões.            
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SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADAUTO BIBIANO DA SILVA JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELE ARAUJO ALTRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AILTON LUIS GARCIA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA CAROLINE DO CARMO CAVALHEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CLEVERSON LUCAS SANTOS GOMES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WILLIAM MARCOS NAKANO LIGABO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A adequada escolha de sistema construtivo, e consequentemente o estrutural, pode resultar em 
economia na obra, rapidez de execução e melhor resultado construtivo; assim como uma má 
escolha pode causar problemas e até inviabilidade do projeto ou da edificação. O sistema 
estrutural possibilita ou inviabiliza determinados projetos arquitetônicos, assim como pode 
baratear ou encarecer uma obra, pode agilizar a construção ou atrasar os serviços. No entanto, 
algumas vezes, sua escolha ocorre pela falta de novas opções devido à mão de obra disponível e 
questões de barateamento de materiais, e outras, devido a diretrizes definidas em políticas 
públicas. No Estado de São Paulo, em 1975, devido ao aumento da demanda por vagas, o Governo 
Estadual buscou racionalizar o sistema projetivo, reduzindo os custos das obras e agilizando suas 
construções por meio de políticas públicas específicas. Em 1987, o Governo Estadual paulista criou 
a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), que visava a padronizar e dar diretrizes 
aos projetos escolares. Tais projetos devem seguir as orientações e os procedimentos 
estabelecidos, influenciando diretamente no resultado final do projeto e do sistema construtivo. 
Atualmente, a FDE indica como sistema construtivo o sistema pré-moldado de concreto. Dessa 
forma, a análise dos sistemas construtivo e estrutural torna-se relevante. Neste projeto de 
pesquisa busca-se discutir tais questões em edificação escolar executada, tendo estudo de caso o 
edifício da escola pública municipal de ensino fundamental I João Sebastião Lisboa, na cidade de 
Presidente Prudente-SP. A metodologia utilizada nesta pesquisa será qualitativa, com 
aprofundamento da linha teórica e elaboração dos conceitos; com investigação prática por meio 
de levantamentos de documentos e de campo; mapeamentos e análises.            
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SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADAUTO BIBIANO DA SILVA JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELE ARAUJO ALTRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARAIZA JOSEPHA PROENÇA LIFANTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA MORCELI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCAS HENRIQUE ZANELATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SUZANA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O processo construtivo depende de vários fatores e pode ser dividido em três fases: concepção, 
execução e utilização, ou apresentada em quatro, incluindo os estudos preliminares. No entanto, 
nesses processos, não pode ser verificada a preocupação com atributos de grande importância: 
qualidade, integridade e oportunidade. Assim, os problemas enfrentados pelo processo de 
construção têm sido focados apenas em relação ao projeto e à execução, ou à redução de custos 
devido a mudanças econômicas, que proporcionam direcionamentos diversos voltados a métodos 
alternativos para os processos. Tais alternativas às vezes são positivas, mas se pode verificar a 
existência de alguns resultados negativos, com consequências em termos de custo do produto 
final como de desempenho, como poderia ser o caso de patologias construtivas. Entretanto, é 
possível a diminuição de ocorrência de erros com redução de perdas e maximização do tempo de 
obra, e aumento da produtividade, envolvendo, entre outros aspectos, a definição antecipada de 
métodos construtivos e de materiais. Considerando que o foco deste projeto de pesquisa são 
escolas públicas municipais de ensino fundamental em Presidente Prudente, no estado de São 
Paulo, é importante verificar os sistemas construtivos utilizados para a execução de seus projetos. 
Há significativa variação no sistema construtivos, devido à construção em diferentes momentos 
históricos. A partir de 1930, no governo de Getúlio Vargas, buscou-se construções mais baratas, 
optando-se por estrutura de concreto armado. Nas décadas seguintes, manteve-se a busca pela 
redução dos custos na construção de novas edificações escolares, e o uso de estruturas em 
concreto armado aparente ou metálica vinha de encontro a essa expectativa. Nesse processo de 
redução de custos e agilização das obras, a partir de meados da década de 1970, o Governo 
Estadual de São Paulo buscou racionalizar o sistema projetivo, culminando em 1987, com a criação 
da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE. Atualmente, a FDE indica como sistema 
construtivo a ser utilizado o pré-moldado de concreto. Dessa forma, esta pesquisa busca analisar 
escola pública considerando seu sistema construtivo e situação atual. O objetivo desta pesquisa é 
levantar e analisar um edifício escolar municipal de ensino fundamental I por meio de seus 
sistemas construtivo e estrutural utilizado, tendo estudo de caso a E.M. Giseli Dalefi, em 
Presidente Prudente, no Estado de São Paulo. A metodologia utilizada nesta pesquisa será 
qualitativa, partindo de aprofundamento teórico e conceitual; levantamentos de campo na 
edificação analisada, visando a apontar os sistemas construtivo e estrutural da edificação escolar; 
e elaboração de plantas e mapeamentos necessários.            
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LEILA MARIA SOTOCORNO E SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FILIPE BITTENCOURT FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA ALESSANDRA BACARO BOSCOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOSÉ AUGUSTO ALVES PIMENTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCEL TSUBASA SAITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOÃO MIGUEL MERCES BEGA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 

UNESP 
RENIVALDO JOSÉ DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Os materiais construtivos utilizados como cobertura têm grande influência no aumento da 
temperatura do ambiente urbano, tanto em grande escala na formação de ilhas de calor, quanto 
em menores, como na temperatura interna dos ambientes construídos, que afeta diretamente o 
conforto térmico de seus usuários. Sendo assim, torna-se essencial o estudo dos principais tipos 
de materiais utilizados para cobertura nos dias atuais. comparar três diferentes tipos de 
coberturas, sendo elas: fibra de celulose e betume, fibrocimento e cerâmica, a fim de verificar qual 
destes apresenta um melhor desempenho térmico.  Para realização do trabalho será necessária a 
construção de uma maquete que represente em escala menor, uma edificação simples de 
dimensões 2,1m x 1,05m x 0,6m. Para confecção do protótipo serão necessárias oito placas de 
madeirite de dimensões 2,1 x 1.2 (m) e cinco placas de isopor 2,1 x 1,2 x 0,04 (m). Para cobertura 
serão utilizados três tipos de telhas sendo elas telha fibra de celulose e betume, cerâmica e 
fibrocimento. A maquete será construída em uma área verde próxima ao Bloco B3. Para realização 
de medição será utilizado o Confortímetro Sensu, que efetua leituras e registros de temperatura e 
velocidade do ar, temperatura radiante média e transmitância de calor.             
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FILIPE BITTENCOURT FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DANIELE ARAUJO ALTRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GUSTAVO LUIS SITOLINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A construção civil é um dos setores que provoca maior impacto ambiental, devido ao elevado 
consumo de matéria-prima. A utilização de saibro (uma mistura de areia e argila) pode ser uma 
alternativa viável para substituição da cal na produção de argamassas para assentamentos de 
alvenarias. Este trabalho tem como objetivo comparar o desempenho da argamassa de cimento, 
cal e areia com uma argamassa que substitui completa e gradativamente a cal por saibro em 
quantidades crescentes de 20%, comparando-as através de ensaios caracterizados quanto aos 
requisitos da norma NBR 13281 (ABNT, 2005). Espera-se determinar um traço de argamassa com 
saibro que apresente desempenho semelhante ao traço comum de argamassa feito com cal. O 
objetivo específico é fazer um comparativo entre as argamassas produzidas com saibro e cal, de 
acordo com os seguintes requisitos: Resistência à compressão; Densidade de massa aparente no 
estado endurecido; Resistência à tração na flexão; Coeficiente de capilaridade; Densidade de 
massa no estado fresco; Retenção de água; Resistência potencial de aderência à tração.  A 
resistência à compressão bem como a resistência a tração na flexão serão determinadas nas 
idades de 1, 7, 14, e 28 dias, em conformidade com a norma NBR 13279 (ABNT, 2005). A 
densidade de massa aparente no estado endurecido, será estabelecida aos 28 dias de idade, 
conforme procedimentos descritos na norma NBR 13280 (ABNT, 2005). O coeficiente de 
capilaridade será determinado conforme os procedimentos da norma NBR 15259 (ABNT, 2005). A 
densidade de massa no estado fresco será encontrada de acordo com os critérios da norma NBR 
13278 (ABNT, 2005). A retenção de água será encontrada de acordo com os critérios da norma 
NBR 13277 (ABNT, 2005). A resistência potencial de aderência a tração será determinada 
conforme os procedimentos da norma NBR 15258 (ABNT, 2005).       UNOESTE     
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SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DANIELE ARAUJO ALTRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ADAUTO BIBIANO DA SILVA JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANA GIROTTO LEITE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENAN MARTARELLI DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANA CALDEIRA LUCIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A definição adequada do processo construtivo pode ser determinante no processo de economia 
na obra. Ao contrário, uma má escolha pode resultar em problemas estruturais e até inviabilidade 
do projeto. No entanto, sua escolha pode acontecer pela ausência de outras opções, seja pela mão 
de obra disponível como diretrizes definidas em políticas públicas. No entanto, mesmo 
alternativas positivas, podem resultar na existência de alguns resultados negativos, com 
consequências em termos de custo do produto final como de desempenho. Ao mesmo tempo, 
uma má definição ou má execução pode resultar em patologias construtivas, comprometendo a 
obra. Dessa forma, tal análise torna-se relevante. Considerando que o foco deste projeto de 
pesquisa são escolas públicas municipais de ensino fundamental em Presidente Prudente, no 
estado de São Paulo, é importante verificar o processo construtivo utilizado no estudo de caso 
para sua execução, afinal há significativa variação devido à construção em diferentes momentos 
históricos. Na década de 1930, os custos de construção eram bastante altos, tendo sido buscado o 
barateamento das obras, mas se manteve o mesmo processo construtivo dos períodos anteriores: 
a alvenaria estrutural, que é o processo construtivo em que os elementos que desempenham a 
função estrutural são de alvenaria. Em meados da década de 1960, ocorreu mudança no projeto 
arquitetônico escolar, focando em edificações mais econômicas e simples, por meio da arquitetura 
funcionalista e estrutura em concreto armado.  A partir disso, este projeto de pesquisa busca-se 
discutir as questões sobre processo construtivo, tendo estudo de caso o edifício da escola pública 
municipal de ensino fundamental I Cel. Joé Soares Marcondes, em Presidente Prudente.  A 
metodologia utilizada nesta pesquisa será qualitativa, com aprofundamento da linha teórica e 
elaboração dos conceitos; com investigação prática por meio de levantamentos de documentos e 
de campo; mapeamentos e análises.            
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CAMILA DA COSTA MARCELINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Os estudos na área geotécnica tem a função de desenvolver soluções para problemas práticos do 
dia a dia na Engenharia Civil. Estes envolvem desde a identificação e caracterização de maciços e 
rochas até a verificação e dimensionamento da estabilidade de taludes, estruturas de fundação e 
suporte de terras, obras subterrâneas, aterros e barragens, entre outros. A geotecnia tem os 
conceitos baseados nos princípios fundamentais da Geologia, Mecânica dos Solos e Rochas. É 
definida como sendo a ciência aplicada para prever o comportamento da Terra e seus diversos 
materiais. Tratando da história da geotecnia, observa-se que a evolução na área acontece em 
conjunto com a evolução da geologia, tendo estas definições bem semelhantes. Portanto, é válido 
dizer que ambas cresceram sobre os mesmos patamares. Desde os primórdios da humanidade, 
através da observação empírica do comportamento da natureza, o homem vem modificando seu 
ambiente para que possa lhe garanta uma melhor segurança e conforto. Porém os estudos 
específicos dentre estas áreas são datados em apenas um par de séculos (Almeida & Ribeiro, 
1998).  A abordagem realizada neste projeto tem os seguintes objetivos: . Organizar uma linha 
histórica da evolução da geotecnia; . Proporcionar aos discentes um maior conhecimento sobre a 
área; . Incentivar o interesse pela história da Engenharia.   A pesquisa será realizada baseada na 
cronologia da evolução da geotecnia. Serão analisadas bibliografias que abordam a análise 
histórica das obras e estruturas geotécnicas. Desde os primeiros relatos até as tecnologias mais 
atuais destas obras de terra. O projeto será dividido em três etapas de análises: 1ª Etapa: Será 
realizado um levantamento histórico dos documentos que relatam as primeiras indicações do uso 
e da estruturação do solo para geração de conforto e segurança. Descrever quais os tipos e como 
eram realizadas as primeiras construções, dividindo a evolução da geotecnia em uma escala 
cronológica. 2ª Etapa: Realizar uma revisão bibliográfica sobre as diferentes obras de geotecnia e 
destacar as de maior importância para engenharia. Delinear as ocorrências dos primeiros estudos 
específicos sobre a área e os seus principais pesquisadores. 3ª Etapa: Abordar novos estudos 
geotécnicos e descrever a importância destes no mundo atual. Também será feita uma discussão 
sobre a evolução da geotecnia e a importância das melhorias que esta proporciona a área da 
engenharia.             
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RUPTURAS EM MUROS DE CONTENÇÃO - ESTUDO DE CASOS 
 

ANDRESSA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MILENA BARBOSA PAULINO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BEATRIZ DE MELLO MASSIMINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Muros de contenções são de grande importância e relevância nos dias atuais, uma vez que o 
crescimento acelerado de grandes cidades faz com que se torne cada vez mais precioso qualquer 
espaço para construção, inclusive em terrenos acidentados. Devido a esse avanço, o estudo e 
inovações para conter maciço de solos são de sumo interesse a quem constrói. Muro de 
contenção nada mais é do que uma estrutura que tem por finalidade conter maciços de solos 
originados por um aterro. Quando indispensável sua ausência ou má execução geram 
consequências de grandes proporções. Muro de contenção pode ser construído com vários 
elementos, podendo ser de alvenaria de pedra, de tijolos ou blocos e de concreto armado ou não. 
Alguns fatores devem ser levados em consideração para a escolha correta do tipo de material e do 
tipo de contenção adequada, podendo ser resumidos em três fatores básicos: físico; geotécnico, e; 
econômico. O fator físico se baseia na altura e o espaço disponível para a construção da 
contenção. O fator geotécnico compreende no tipo de solo que será contido e também na 
capacidade de suporte do solo da base da contenção, além do estudo da presença do lençol 
freático. Por fim, o fator econômico se baseia em mão de obra qualificada, materiais, tempo de 
execução e o custo final da estrutura. Lembrando que alguns tópicos dentro desses fatores são de 
extrema importância como a má condição de drenagem na estrutura, pois o acúmulo de água ao 
longo da contenção, quando não escoado, acarretará no aumento da pressão no mesmo. Pode-se 
entender que, qualquer capacidade de erro em algum desses fatores levará ao resultado 
insatisfatório da estrutura, podendo atingir até o colapso da mesma. Portanto, deve-se levar em 
conta a escolha correta do tipo de muro de arrimo e as variáveis que serão avaliadas em sua 
execução. O objetivo deste trabalho é estudar os diferentes tipos de muro de arrimo com 
possíveis execuções comumente vistas em moradias uni e multifamiliares, avaliar e estudar o 
comportamento de diferentes estruturas de contenções que, depois de finalizadas e já exercendo 
suas funções de conter o maciço de solo, apresentaram colapso ao receberem o acréscimo de 
diferentes cargas pluviométricas, sistematizando os pontos determinantes para ocorrência deste 
problema, além de comparar e analisar os fatores que levaram ao resultado insatisfatório em 
comum entre os casos. A pesquisa tem base nos dados existentes de projeto e execução de muros 
de contenção, levantando uma análise comparativa da ocorrência dos diferentes colapsos, 
abordando os motivos da ocorrência da patologia e sistematizando os pontos em comum entre 
diferentes casos, com o auxilio de análises bibliográficas que abordam o comportamento de muros 
de arrimo e obras geotécnicas do gênero e que, além disso, também discutem sobre a presença de 
patologias nestes tipos de construções. Com base nos conhecimentos adquiridos com o auxilio 
desses materiais, é proposto uma solução para os problemas encontrados.            
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O mercado imobiliário, nos últimos anos, favoreceu a área da construção civil, possibilitando, 
também incremento no processo construtivo utilizado. Esse, no entanto, depende de muitos 
fatores, dos quais estão: (1) a definição de sistema estrutural a ser executado, que possibilita ou 
inviabiliza determinados projetos arquitetônicos, assim como pode baratear ou encarecer uma 
obra, e pode agilizar a construção ou atrasar os serviços; e (2) o sistema de fechamento de 
paredes, podendo ser convencional em tijolo cerâmico ou blocos (cerâmico ou de concreto), 
industrializado (como steel frame), entre outras possibilidades. No entanto, segundo Medeiros 
(1990) o processo de inovações no setor da construção civil se apresenta estagnado, sendo a 
parcela do setor industrial com maiores índices de atrasos. Considerando políticas públicas que 
envolvam a área da construção civil, pode-se verificar, historicamente, que a área educacional 
brasileira possui relação direta com a elaboração de projetos e execução das edificações. Verifica-
se, nesse contexto, alterações nos projetos e na adoção de diferentes sistemas construtivos. 
Assim, a análise dos processos construtivos utilizados se torna interessante para identificar 
momentos históricos da construção civil brasileira, atrelados à politicas nacionais ou estaduais de 
educação por meio da ampliação do quadro de escolas fundamentais. (MEDEIROS, L.T.D. 
Gerenciamento de empreendimento - a fase de concepção das construções imobiliária. In.: 10º. 
Encontro Nacional da Construção. Gramando. 1990.) O objetivo geral desta pesquisa é analisar o 
edifício da escola pública municipal de ensino fundamental E.M. Profa. Domingos Ferreira de 
Medeiros, na cidade de Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, por meio de seu sistema 
estruturais e processo construtivo utilizados. A metodologia utilizada nesta pesquisa será 
qualitativa, partindo de aprofundamento teórico e conceitual. Em etapas seguintes, serão: 
(1)identificados períodos de projeto e de execução da edificação; (2)feitos levantamentos de 
campo na edificação analisada, visando a apontar os sistemas construtivo e estrutural da 
edificação escolar; (3)verificados documentos de aprovação do projeto, se houver; (4)elaborados 
plantas e mapeamentos necessários; (5)redigidas análises e conclusões.            
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Considerando que a maior parcela da população na atualidade mora nos centros urbanos, verifica-
se que construção de unidades residenciais e outros tipos de edificações podem ser identificados 
como elementos causadores ou estimuladores de impactos ambientais. A construção das cidades 
também tem relação direta com a redução de vegetação local. Ao mesmo tempo, verifica-se que a 
existência de vegetação proporciona redução do clima local devido à absorção e consumo da 
energia solar, e devolução de umidade do ar por meio da evapotranspiração. Assim sendo, a 
possibilidade de se cobrir as edificações com vegetação torna-se real, por meio de "telhado verde, 
que resulta na aplicação de uma cobertura vegetal sobre telhados ou lajes convencionais" 
(FRANÇA, 2012, p.106). No entanto, o projeto para se utilizar vegetação sobre a cobertura de 
edificações amplia fortemente o peso dessa edificação, aspecto que deve ser incluído nos cálculos 
do projeto estrutural. Sobre isso, Savi (2012) destaca que devido ao peso dessas coberturas, pouco 
têm sido utilizadas. De modo geral, a composição do telhado verde inclui laje, impermeabilização, 
camada que possibilite a drenagem da água sobre o telhado, camada de terra (substrato) onde a 
vegetação será plantada, a vegetação escolhida, e, sustentando tudo, a estrutura. Dessa forma, 
verifica-se necessário o adequado dimensionamento da construção do telhado verde, devido ao 
excesso de carga. FRANÇA, L.C.J. O uso do telhado verde como alternativa sustentável aos centros 
urbanos: opção viável para a sociedade moderna do século XXI. Revista Húmus. v.2, n.4. pp 105-
113. 2012. SAVI, A.C. Telhados verdes: análise comparativa de custo com sistemas tradicionais de 
cobertura. Curitiba: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 2012. O objetivo geral desta 
pesquisa é analisar telhados verdes, por meio de sua estrutura necessária, formação e suporte de 
carga. Sendo os objetivos específicos: *verificação da estrutura necessária para a implantação de 
telhado verde; *identificação das espécies vegetais que poderiam compor um telhado verde; 
*levantamento dos níveis e materiais que são necessários para compor e implantar um telhado 
verde; *análise da estrutura de drenagem necessária para um telhado verde; *identificação dos 
índices de inclinação possíveis para a implantação de um telhado verde; *análise do peso do 
telhado verde comparável ao telhado tradicional. A metodologia a ser seguida se apoia 
estritamente em levantamentos bibliográficos sobre o assunto, identificação de composição desse 
tipo de cobertura, verificação de espécies vegetais, análise de projetos de telhados verdes, e 
comparação entre projetos identificados e levantados. A partir de então, será analisado 
(calculado) o peso/m2 dessa cobertura, auxiliando futuramente no cálculo da estrutura do 
telhado.       CCPq - PRPPG-UNOESTE     
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       O município de Presidente Prudente teve sua expansão caracterizada pela implantação da 
estrada férrea Alta Sorocabana. Entretanto esta expansão territorial assumiu um caráter 
altamente segregativo, ou seja, para as áreas com topografia mais íngremes destinaram-se as 
populações de baixo poder aquisitivo, por outro lado, as áreas mais planas foram ocupadas pelas 
classes que possuíam um poder aquisitivo maior. Diante disso a expansão territorial foi mais 
intensa a oeste da ferrovia, gerando assim as áreas além-linha (localizadas a leste da Estrada de 
Ferro Alta Sorocabana), isso se decorreu tanto pelo processo histórico dos baixos investimentos 
pela prefeitura nessas áreas, como também devido as barreiras psicológicas causadas pela estrada 
férrea. Nesse sentido, este estudo buscou identificar as influências de fatores como declividade, 
acessibilidade e infraestrutura no valor do metro quadrado construído da área além-linha. 
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       Os cursos universitários buscam capacitar o aluno de forma que o mesmo, assim que formado, 
possa ingressar no mercado de trabalho com conhecimentos compatíveis às suas atribuições. Para 
isso, os conhecimentos teóricos precisam estar associados aos conhecimentos práticos. Vários 
laboratórios precisam ser disponibilizados para cursos universitários, inclusive para cursos de 
Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, entre eles o canteiro de obras experimental, que 
insere o aluno no contato direto da obra. No entanto, este ambiente não tem sido implantado 
com frequência. Desse modo, este artigo visa a analisar sua importância. A metodologia de 
pesquisa está baseada em análises documentais e projetuais. 

 


