
SESSÕES DE POSTERES

Sessão 1 Sala A Sessão 2 Sala B
Nº Poster Título Apresentador Coordenador Nº Poster Título Apresentador Coordenador

1 461
Maturidade da cultura de segurança no trabalho: 
aplicação do modelo de hudson

Maria Carolina 
Brandstetter

Renato Neves 1 425
A gestão da inserção de tecnologia e inovação em 
empresas construtoras: um mapeamento 
sistemático de literatura.

Ariovaldo Denis Granja Fernanda Saffaro

2 434
Proposta de um dispositivo visual para utilização 
de linha de vida horizontal

Elvira Lantelme 2 517 Healthcare design assessment using semi-
automated approaches for code checking

João Soliman Jr (Sheyla Serra)

3 470
Planejamento da segurança na construção 
utilizando a modelagem virtual

Carla Leão 3 299
O planejamento do canteiro de obras com auxílio 
do building information modelling: uma revisão 
sistemática da literatura

Luiz Carlos Magalhães 
Olimpio

4 254 Nanomateriales en obra de construcción: estado 
actual de la prevención de riesgos laborales

Mª Dolores Martínez-
Aires

4 386
Rotina de programação para geração de modelos 
BIM visando estimativas de custos

Leandro Cândido de 
Siqueira

5 375 Gestão em sst: mapeamento sistemático de 
literatura com foco na construção civil

Adriana Santos 5 376 Aproximações conceituais do BIM x LIM Marco Deouro Deritti

6 439
Indicadores da qualidade para sustentabilidade de 
obras de edificações: banco de dados e valores de 
referência

Luara Fernandes 6 374
HEPO- system of feedback of buildings from real 
conditions of use

Alejandro Vásquez-
Hernández

7 417
Uso da realidade virtual e aumentada no ensino de 
segurança do trabalho na graduação

Arthur Felipe Echs 
Lucena

7 420
Tic’s no desenvolvimento de projetos da indústria 
de arquitetura, engenharia e construção

Simone do Amaral 
Cassilha

8 258 Gerenciamento de resíduos da construção com 
BIM: uma exploração sobre a realidade atual

Sergio Scheer 8 383
Gestão da cadeia de suprimentos na indústria da 
construção civil: uma análise bibliométrica

Christiane / Jefferson 
Krainer

9 387
Avaliação da produção científica referente à 
incorporação de resíduos na construção (2009-
2018)

Débora de Góis Santos 9 460
Metodo para el diseño de estrategias de 
posicionamiento para el desarrollo de suelo y 
vivienda

Miguel Rodolfo Davis 
Campoy

10 447

Estudo experimental para produção de blocos de 
concreto utilizando agregados reciclados oriundos 
de blocos de concreto

Vasni Silva Jr / Victor 
Pavão

10 272
Evaluation of 4D BIM use to reduce transportation 
waste in construction production processes

Cristina Toca Pérez

11 401
Las prácticas lean y su aporte a la disminución de 
impactos ambientales del sector de la construcción

Luis Fernando Botero

24/10 - Quinta Feira - 14:00 - 14:45 hs



Sessão 3 Sala A Sessão 4 Sala B
Nº Poster Título Apresentador Coordenador Nº Poster Título Apresentador Coordenador

1 479
Gerenciamento de riscos relativos à saúde e 
segurança do trabalho em uma construtora

Maria Carolina 
Brandstetter

Renato Neves 1 484
Levantamento de indicadores financeiros-chave da 
incorporação imobiliária

Tatiana Gondim Amaral Fernanda Saffaro

2 368
Manual do proprietário: evolução da adequação à 
norma de desempenho

Nélison Brandão (Savio) 2 450
Produtividade da mão de obra na execução de 
alvenaria estrutural em edifífio residencial

Sheyla Serra (Adriana Santos)

3 463
Contribuições aos requisitos de projeto no 
processo do retrofit

Adriana Melo 3 394
Proposição de modelo de maturidade para serviços 
de fiscalização de obras públicas

Mayana Carvalho

4 373
Estudo das jurisprudências relacionadas à norma 
de desempenho

Monike Costella 4 287
Lean construction e obras públicas: um 
mapeamento sistemático na literatura

Lucas Weber

5 397
Análise da percepção de riscos dos intervenientes 
na construção de edificações verticais

Vinícius Borges de 
Lacerda Stecanella

5 474
Variabilidade do tempo no sistema construtivo em 
aço e a tendência dos sistemas industrializados

Herbert Cruz

6 482
Arquitetura residencial para terceira idade: um 
estudo de caso no residencial cidade madura

Inara Soares 6 476
Comparação entre cronograma físico-financeiro e 
os sistemas construtivos de alvenaria convencional 
e container

Pedro Braga

7 413
Avaliação pós-obra: estudo de caso de ciclovias 
através da aplicação de metodologia de inspeção

Karoline Hora 7 298
Gerenciamento de risco em apoio estratégico à 
pequenas e médias empresas da construção civil

Luiz Carlos Olímpio

8 466 Desafios da gestão da produção na Construção 4.0 Ricardo Oviedo 8 395
Estratégias competitivas aplicadas pelos 
stakeholders construtores

Kaio Oliveira

9 421
Incidencia de los modelos de densificación de la 
vivenda social colectiva en altura en la habitabiliad

Alejandro Vásquez-
Hernández

9 393
Plataforma de datos abiertos de contratación de 
obras públicas del gobierno colombiano

Adriana Gomes-Cabrera

10 440
Lean construction y su aporte al alcance de 
criterios de certificación de comportamiento 
ambiental de edificaciones

Luis Fernando Botero 10 462
Relationship between cost overruns and complexity 
in engineering projects a mixed approach

Jherson Jhadir 
Bohórquez Castellanos

11 249 A evolução do conhecimento de construtibilidade
João Paulo Maciel de 
Abreu

11 271
Estrategias de internacionalización de las 
empresas consultoras de ingeniería españolas

Eugênio Pellicer

24/10 - Quinta Feira - 14:45 - 15:30 hs



Sessão 5 Sala A Sessão 6 Sala B
Nº Poster Título Apresentador Coordenador Nº Poster Título Apresentador Coordenador

1 443
Aplicação do kit completo para minimizar a 
interrupção do fluxo de trabalho: making-do e 
trabalho inacabado

Klisman Mateus de 
Andrade Soares

Dayana Bastos 1 468
Comparação entre o comportamento enxuto de 
engenheiros do setor público e do setor privado

Jorge Silva Elvira Lantelme

2 411
Medição de desempenho em sistemas de 
produção lean no contexto da construção civil

Jordana Bazzan (Lola) 2 412
Contribuição da extensão para a construção do 
guia pmbok® para o planejamento de médio prazo

José de Paula Barros 
Neto

(Débora Gois)

3 250
Resultados obtidos com a aplicação da polivalência 
da mão de obra na construção civil: revisão 
sistemática

João Paulo de Abreu 3 402
Indicadores de Aderência entre Planos de Médio e 
Curto Prazo

Sávio Melo

4 267
Classificação dos fatores de risco relacionados 
com a produtividade da construção civil

Rodrigo dos Santos 
Eleutério

4 469
Planejamento baseado em locais em atividades e 
locais com características de não repetitividade

Jocemar Slobodzian

5 483
Métodos alternativos para escavação e lançamento 
de cabos em usinas fotovoltaicas Ricardo Oviedo 5 396

Avaliação do estado de implementação da 
construção enxuta em uma obra brasileira

Carla Leão

6 457

Análise de tempos produtivos e improdutivos em 
uma obra horizontal por meio de simulação 
computacional

Sheyla Serra 6 459
Matriz de maturidade lean, bim e green: um 
mapeamento sistemático de 2008 a 2018

Mayana Carvalho

7 485
Identificação de perdas por making-do e seus 
impactos em canteiros de obras goianos

Pedro Braga 7 472 Análise dos aspectos que impactam o 
planejamento vertical: estudo de casos múltiplos

Herbert Cruz

8 288
Análise da produtividade na adequação das 
instalações do sistema de combate a incêndio Cristina Toca Pérez 8 400

Jogos e simulações para ensino de conceitos 
enxutos: mapeamento sistemático da literatura

Marina Viana

9 384
Lean y construcción sostenible: una aproximación 
al bienestar laboral del trabajador de construcción

Alejandro Vásquez-
Hernández

9 391
Factors generating schedule delays and cost 
overruns in construction projects

Adriana Gomes-Cabrera

10 419
Capacitación sobre hormigón armado a operarios 
en obra

José Maria Candia 10 246
Benefits of Last Planner® System in mitigation of 
delay causes in road infrastructure projects

Rodrigo Fernando 
Herrera

11 445
Análise de custo e desempenho térmico para um 
projeto de habitação de interesse social

Maria Carolina 
Brandstetter

11 367 Revisión a la aplicación del Last Planner System en 
empresas de construcción colombianas

Luis Fernando Botero

INTERVALO 15:30 -16:00 hs

24/10 - Quinta Feira - 16:00 - 16:45 hs


