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SALA 1 – ENGENHARIA CIVIL 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/apj-ndjb-cbq 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Lucas Henrique Lozano Dourado de Matos e 
Jaqueline Schiavinato Olivo. 
 
 
1. COMPACTAÇÃO DE SOLOS: Comparativo de Materiais Reutilizáveis na 
Compactação de Solos 
 
Bruno de Souza Nascimento; David Domingos da Silva; Luiz Fernando Ventura Narvaes; Tatiana 
Santos da Silva Magri 
 
RESUMO  
A grande quantidade de resíduos sólidos gerados nos meios industriais, urbanos e rurais é considerada 
inservível, gerando grandes preocupações quanto ao seu descarte, muitas vezes incorreto. O 
reaproveitamento desses materiais se mostra vantajoso e de suma importância para o meio ambiental, 
social e econômico. O presente trabalho busca evidenciar e comparar o uso de alguns destes materiais 
na Compactação de Solos, tais como as pérolas do EPS (sigla internacional do Poliestireno Expandido 
– mais conhecido como Isopor), Pneus Inservíveis e os Resíduos da Construção Civil e Demolição – 
RCC e RCD. A empregabilidade desses materiais na construção civil se mostra diversa, sua utilização 
auxilia em aumentos de resistência e impermeabilidade, mostrando bons resultados a longo prazo. 
Trazendo assim benefícios palpáveis, reduzindo custos para a construção civil e diminuindo o consumo 
de matérias primas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: resíduos sólidos; reaproveitamento; EPS - isopor; pneus inservíveis; RCC – 
classe A; construção civil.  

 
 
2. EDIFICAÇÕES SUSTENTÁVEIS: Implementação de Medidas Para Redução 
dos Impactos Ambientais Causados Pela Construção Civil 
 
Heitor Fernando Andrade; Kálita Radassi dos Santos Gonçalves; Luiza Cristina Ferreira Souza; Tatiana 
Santos da Silva Magri 
 
RESUMO  
A execução de edificações sustentáveis vem crescendo consideravelmente por todo o mundo, no Brasil 
o crescimento ainda é lento frente as construções convencionais, mas já vem sendo construídas casa 
ecológicas de considerável importância. As edificações sustentáveis são uma solução da engenharia 
para a problemática do uso mais racional de recursos como água e energia elétrica. Os efluentes 
produzidos pelas unidades habitacionais e os resíduos produzidos durante a construção são 
corretamente destinados e tratados. Assim, o objetivo deste estudo foi de investigar os sistemas que 
podem ser aplicados a uma edificação para que esta seja uma edificação sustentável. Para isso foi 
realizado um estudo bibliográfico exploratório, a fim de aprofundar os conhecimentos na temática 
proposta. Com a realização deste estudo, foi possível concluir que a sustentabilidade é uma tendência 
na construção civil uma vez que, as problemáticas ambientais são grandes, assim a construção civil 
precisa se adaptar a novos métodos e técnicas que demandem menos quantidade de recursos naturais, 
gerem menor resíduos e poluições. 
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PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade; construção civil; construções sustentáveis. 

 
 
3. SANEAMENTO BÁSICO: Qualidade do Serviço Prestado no Município de 
Bataguassu/MS 
 
Anassara Jardim Borba Rigo Silva; Jaqueline de Sá Sabino; Kelle Correa Dias; Maria Clara Godinho 
Avelino Bensi. 
 
RESUMO 
Saneamento básico está diretamente associado à saúde e à qualidade de vida. Com o advento da 
urbanização tornou-se indispensável ao ser humano, uma demanda cada dia maior dos usos da água 
e a preocupação com sua escassez e a poluição dos solos e recursos hídricos, fez-se necessário o 
saneamento como um serviço essencial e de responsabilidade de políticas públicas. Para tanto, 
saneamento básico é um serviço público regulamentado por leis e planos nacionais que visam garantir 
e fiscalizar os serviços de saneamento prestados pelas empresas terceirizadas e as prefeituras 
municipais, bem como garantir a qualidade dos mesmos e proteger a população e o meio ambiente. 
Dentre os serviços de saneamento básico estão o abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza pública, gestão dos resíduos sólidos e drenagem urbana. Infelizmente, algumas cidades do 
Brasil não oferecem esses serviços de maneira adequada, com déficit em algumas etapas ou com uma 
qualidade inferior àquela imposta pelas legislações. A importância do saneamento está além do 
ambiental e da saúde humana, ele garante às gerações futuras uma qualidade de vida equilibrada, com 
água potável, solos férteis, e corpos hídricos ambientalmente adequados. Neste trabalho são 
apresentados dados sobre o serviço de saneamento básico prestado à população do município de 
Bataguassu em Mato Grosso do Sul, com o intuito de avaliá-lo de acordo com as normas legais 
vigentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bataguassu, saneamento básico, qualidade dos serviços públicos. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 2 – ENGENHARIA CIVIL 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/kgq-hdey-emq 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Tatiana Santos da Silva Magri e Fernanda 
Carolina de Almeida. 
 
 
4. AGREGADOS CERÂMICOS: Investigação da Substituição de Agregados 
Naturais no Concreto 
 
Sandy Yasmin Oscar dos Santos; Lucas Henrique Lozano Dourado de Matos. 
 
RESUMO 
Há uma preocupação muito grande com o descarte indevido dos resíduos da construção civil, e o meio 
ambiente é um dos cenários mais prejudicados com esse descarte indevido. Pensando nisso, se 
realizaram diversos estudos para que houvesse uma possível solução, assim efetuaram a troca dos 
adicionais na produção de concreto. Houve então, a substituição dos agregados convencionais pelos 
oriundos, do processo de reciclagem dos resíduos de construção civil. Este trabalho teve como objetivo 
analisar as opções e resultados do acréscimo de agregados no concreto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: resíduo cerâmico vermelho no concreto; resíduos da construção civil; impacto 
dos resíduos na construção civil. 

 
 
5. CINZA DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR: Pavimentos Intertravados de 
Concreto Com Cinza do Bagaço da Cana-de-Açúcar 
 
Eloísa Araújo Rodrigues da Silva; Thaís Fernandes Queiroz; Lucas Henrique Lozano Dourado de Matos 
 
RESUMO  
Com a crescente demanda em construção civil nos dias atuais, muitas são as frentes que possibilitam 
a inserção de novas tendências que consideram a necessidade de garantir qualidade, baixo 
investimento, viabilidade de novos produtos, bem como a diminuição residual, promovendo o 
reaproveitamento, atentando para os cuidados ao meio ambiente, inserindo o que dantes era 
descartado a um novo produto que concilia, condições apropriadas e garantias de adesão ao contexto 
do mercado da construção. Como estratégia para a redução de impactos econômicos e 
socioambientais, é possível verificar a utilização de materiais alternativos, como os resíduos de pneus 
e a aplicação de diferentes formas das cinzas do bagaço da cana-de-açúcar na substituição parcial do 
cimento ou como adição mineral. Observando estas importantes menções, o trabalho é apresenta-se 
como um levantamento bibliográfico, que promove a conduta destas novas perspectivas, que agregam 
as cinzas do bagaço da cana-de-açúcar (CBCA) como parte integrante ou substituta parcial do cimento 
no concreto para produção de blocos intertravados (pavers) apropriados para serem utilizados em 
calçadas, ciclovias, pavimentação, passeios, praças e outros uso, desse modo no manejo sustentável 
e promissor da demanda e baixo custo na promoção das construções civis. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cinza do bagaço da cana-de-açúcar; pavers; concreto. 
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6. CONCRETO PERMEÁVEL: Estudo do Uso do Concreto Permeável Para Fins 
de Revestimentos em Calçadas, Praças e Ciclovias 

 
Acácio Barbosa de Souza; Everton da Silva Pereira; Lucas Henrique Lozano Dourado de Matos 
 
RESUMO 
Uma das maiores preocupações urbanas nos últimos anos em muitas cidades brasileiras tem sido o 
crescimento populacional de maneira desordenada, gerando problemas pelo uso indevido do solo como 
inundações, enchentes e poluição. O presente trabalho apresenta o concreto permeável como uma 
possível solução para auxiliar o sistema de drenagem na diminuição das inundações e enchentes, pois 
esse tipo de concreto apresenta um grande volume de vazios interconectados, que facilitam a infiltração 
da água, diminuindo o escoamento superficial. O material é feito por meio da mistura de cimento, 
agregados graúdos e pouca ou nenhuma areia, e é considerado por muitos uma alternativa viável para 
a contribuição da drenagem urbana. 
 
PALAVRAS-CHAVE: concreto permeável; urbanização brasileira; enchentes e inundações urbanas. 

 
 
 
 
 
 


