
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL 
MANTENEDORA DAS 

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS 
XII ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA AEMS 

2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://eceaems.aems.edu.br 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 1 – ARQUITETURA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/gjq-sxnz-qpo 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Rodrigo Pinho e Jéssica Alves. 
 
 

1. APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS: Dispositivos Alternativos para 
Projetos Arquitetônicos 
 
Mariana Cristina dos Santos Silva; Thalyta de Freitas Machado; Jéssica Rodrigues Alves; Marielen de 
Paula Queiroz; Rafael Willian de Souza Silva  
 
RESUMO 
Este trabalho apresenta estudos explicativos sobre os diversificados sistemas de captação das águas 
pluviais para reuso como lavagem de pisos, carros, jardins e até em descargas sanitárias. Cm o intuito 
de apresentar dispositivos mais vantajosos que sejam acessíveis para toda a população, seja em 
questões físicas ou monetárias. Através de pesquisas bibliográficas e estudos de normas, mostra-se 
que existe a possibilidade de contribuir com o meio ambiente com simples ações do dia-a-dia e que a 
captação da água da chuva é capaz de interferir beneficamente no impacto gerado pelo desperdício da 
água potável, com foco não apenas no custo financeiro como também no ganho ambiental gerado por 
estas atitudes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: águas pluviais; aproveitamento; economia; cisterna. 

 
 

2. ARBORIZAÇÃO URBANA: Estudo da Temperatura na Rua Paes Leme, na 
Cidade de Andradina-SP 
 
Fabiano Ripoli Estança; Laura Beatriz Barbosa Ferreira; Ana Luisa Correa Bertoche; Lennon Gomes; 
Rodrigo Guimarães Pinho 
 
RESUMO  
O presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância da arborização urbana na Rua Paes 
Leme, localizada na cidade de Andradina, Estado de São Paulo, assim realizando uma análise 
qualitativa do local, comparando trechos com ausência e presença de árvores, apresentando dados de 
temperaturas para compreender a percepção ambiental relacionado ao local.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Arborização urbana; Sustentabilidade urbana; Clima urbano.  

 
 

3. PROJETO ECOLÓGICO: Estudo de Aplicação de Métodos Sustentáveis na 
Construção Civil 
 
Eduarda Rodrigues da Silva; Maria Paula Alexandre Bezerra; Ana Luisa Correa Bertoche; Lennon 
Gomes; Marielen de Paula Queiroz 
 
RESUMO 
A indústria da construção civil é um setor que gera degradações significativas no meio ambiente e com 



ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL 
MANTENEDORA DAS 

FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS 
XII ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA AEMS 

2020 

Av. Ponta Porã, n.º 2750, Distrito Industrial – Três Lagoas – MS 
http://eceaems.aems.edu.br 

a crescente busca pelo desenvolvimento sustentável no panorama global, repensar o estilo de vida 
humano se tornou primordial. Dessa forma a área da construção civil também vem se adequando a 
novas perspectivas menos degradantes, porém ainda se nota um grande déficit na implementação da 
bioconstrução e arquitetura verde nesse setor. A adoção de estratégias e técnicas naturais ou 
sustentáveis pode ser uma forma de se viver dentro dos limites ecológicos além de contribuir para a 
conservação do meio ambiente zelando pela vida dos usuários. Pensando nisso este artigo apresenta 
a situação da construção civil no cenário sustentável e sinaliza soluções para uma forma de construir 
mais consciente por meio de um projeto de habitação baseado nos preceitos da Bioconstrução. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade; sistemas construtivos; técnicas construtivas; casa ecológica. 

 
 
4. ACESSIBILIDADE: Estudo de Acessibilidade na Rodoviária de Três Lagoas-
MS 
 
Bruna Shinzato Tamashiro; Leticia Pistori Bortoleti; Ana Luisa Corrêa Bertoche; Jéssica Rodrigues 
Alves; Rafael Willian de Souza Silva  
 
RESUMO 
Considerando a falta de acessibilidade, objetiva-se avaliar e analisar as condições da circulação dos 
pedestres. Para tanto, procede-se a um estudo in loco de forma descritiva e por meio de levantamento 
fotográfico, de maneira a identificar as barreiras encontradas. Desse modo, constata-se que, através 
das imagens é possível observar que há a ausência de rampas, de piso tátil, de sinalização e de 
segurança, o que permite concluir a necessidade urgente da adequação do Terminal conforme a norma 
NBR 9050 para que seja possível a mobilidade de todos os usuários de forma autônoma e 
independente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade; terminal rodoviário; mobilidade reduzida. 
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AOS AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

POSTERS 
 

ARQUITETURA 
 
 
 
 
Google Meet: http://meet.google.com/vok-qrms-ndx 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Lennon Gomes e Marielen Queiroz. 
 
 
1. ACESSIBILIDADE NO CENTRO DA CIDADE DE PEREIRA BARRETO 
 
Caroline Pereira da silva; Kedma Cassia da Costa; Ana Luisa 
 
RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo de analisar as condições de acessibilidade nas calçadas e vias do 
Município de Pereira Barreto – SP bem como observar o cumprimento de leis e normas que regem o 
assunto. Inicialmente foi realizado uma pesquisa com moradores próximos ao centro da cidade a fim 
de analisar o que os moradores tem dificuldade ao sair de casa. Em seguida, foi realizada uma pesquisa 
de campo na cidade, observando os principais obstáculos existentes nos passeios e vias públicas, bem 
como uma análise nos comércios, áreas públicas, e instituições baseando-se nas recomendações da 
NBR 9050 (2004). 
 

PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade, centro urbano, Pereira Barreto. 
 
 
2. ACESSIBILIDADE: Dificuldade das PCD´s em Lugares Públicos 
 
Eloá Miguel da Costa de Melo; Jessica Dara Xavier Ajala; Ana Luisa Corrêa Bertoche 
 
RESUMO 
O estudo objetivou em analisar praças e calçadas de Água Clara-MS, a percepção de pessoas com 
deficiência (PCD’s), ou com mobilidade reduzida. Como método de estudo utilizando entrevistas e 
observação em campo. Os resultados apontam para uma grande preocupação das pessoas com 
deficiência com suas necessidades básicas em lugares públicos. Estes dados assinalam que é urgente 
a necessidade de criação de políticas planejamento urbano que visem melhorar as condições de 
acessibilidade, especialmente em lugares públicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: deficiência; público; mobilidade. 
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3. BIORRETENÇÃO: Jardins de Chuva 
 
Laira Fernanda de Andrade da Costa; Leandro C. Coelho; Ana Luiza Correa Bertoche 
 
RESUMO 
Devido ao aumento populacional nos últimos 50 anos, e depois da revolução industrial as atividades 
industriais se expandiram atraindo as pessoas em busca de emprego nas cidades fazendo as cidades 
crescer sem planejamento. Com o asfaltamento e calçamento das ruas e calçadas, o concreto tomou 
conta de todos os espaços antes permeáveis, no entanto os espaçamentos de áreas verdes são 
mínimos, Então para obter uma melhoria nas cidades, tem-se a técnica chamada de biorretenção, a 
mais conhecida são os jardins de chuva para remover os poluentes das águas pluviais, e contribui para 
a infiltração e retenção dos volumes de água precipitados. Em geral, estas estruturas podem ser 
descritas como rasas depressões de terra, que recebem águas do escoamento superficial. Os fluxos 
de água se acumulam nas depressões formando pequenas poças, e gradualmente a água é infiltrada 
no solo. Os poluentes são removidos por absorção, filtração, volatilização, troca de íons e 
decomposição. No caso de eventos de chuva que excedem a capacidade para a qual a estrutura foi 
projetada, o fluxo excedente é desviado da área e encaminhado diretamente para o sistema de 
drenagem, colaborando assim para um benefício tanto para a população quanto meio ambiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: chuva; solo; sustentabilidade. 

 
 
 
 
 
 


