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Resumo: O projeto de extensão Acompanhamento Técnico da Execução de Serviços em Obras acontece em duas 
vertentes, sendo uma prática, onde os acadêmicos envolvidos visitam, sob a supervisão de professores, diversos 
canteiros de obras podendo correlacionar conhecimentos teóricos aprendidos em sala de aula com visualizações 
práticas. E outra parte teórica, onde produzem materiais técnicos, baseados em normativas, sobre diversos assuntos 
da Engenharia Civil, que têm por objetivo atualizar a comunidade técnica. Este artigo tem como objetivo apresentar 
o produto gerado no ano de 2019, que trata sobre lajes pré-fabricadas, elemento estrutural plano muito utilizado 
nas edificações. O material aborda os tipos de vigotas pré-fabricadas, os tipos de elementos de enchimento, 
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apresenta uma comparação da laje pré-fabricada com demais tipos de lajes e contempla informações, produtos a 
serem fornecidos pelos fabricantes e itens mínimos de um projeto de montagem. 

Palavras-chave: material técnico. Lajes pré-fabricadas. Interação teoria-prática.  

 

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS  

PÚBLICO-ALVO 

Comunidade técnica de Engenharia Civil (empresas, responsáveis técnicos, 

profissionais da construção civil) e acadêmicos do curso de Engenharia Civil. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto de extensão “Acompanhamento Técnico da Execução de Serviços em 

Obras”, conduzido por professores do Departamento de Engenharia Civil da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG) existe desde 2012 e destina-se a acadêmicos do quarto ano 

do curso afim de enriquecer os conhecimentos teóricos através de vivência em obras bem como 

com o desenvolvimento de materiais técnicos sobre diversos assuntos da Engenharia Civil. A 

participação no projeto permite aos acadêmicos, nas visitas técnicas, uma interação teoria-

prática e concomitante a esta atividade, desenvolve-se um material que aborda de maneira 

simplificada e ilustrativa temas gerais da Engenharia Civil. O produto gerado no ano de 2019 é 

um material sobre indicações da norma brasileira sobre lajes pré-fabricadas, a NBR 14859 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2016). Diversas orientações de 

normas muitas vezes não são claramente entendidas pelos envolvidos e por vezes geram 

dúvidas, por isso os produtos desenvolvidos contribuem nesse processo. 

OBJETIVOS 

O principal objetivo do produto desenvolvido no ano de 2019 pelo projeto de extensão 

“Acompanhamento Técnico da Execução de Serviços em Obras” é apresentar um material 

técnico sobre lajes pré-fabricadas, elemento estrutural muito utilizado em diversos portes de 

edificações para atualizar ou até mesmo complementar os conhecimentos da comunidade 

técnica sobre o tema. 
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METODOLOGIA 

O projeto de extensão acontece através de encontros semanais, sendo que em uma 

semana acontecem as visitas às obras (parte prática) e na outra semana os acadêmicos 

desenvolvem o produto técnico (parte teórica). Nas visitas aos canteiros de obras permite-se um 

acompanhamento da execução das obras (Figura 1) sendo possível uma visualização mais 

intensa das técnicas construtivas e uma interação com a teoria aprendida em sala de aula. 

Figura 1 – Visita técnica em obra 

 

Legenda: Acompanhamento de execução de obra de dois pavimentos afim de correlacionar com conhecimento 
adquirido em sala de aula. 

No desenvolvimento do produto, os acadêmicos realizam pesquisas e estudos sobre 

o tema, definido no início do ano, e que será foco do material técnico. No ano de 2019, o produto 

embasou-se na norma NBR 14859 (ABNT, 2016), que refere-se a Lajes Pré-fabricadas de 

Concreto. Esta norma é apresentada em três partes, sendo estas: Parte 1: Vigotas, minipainéis e 

painéis - Requisitos; Parte 2: Elementos inertes para enchimento e fôrma – Requisitos; Parte 3: 

Armadura treliçadas eletrossoldadas para lajes pré-fabricadas - Requisitos. No 

desenvolvimento do produto também foi necessário consultar demais normas sobre concreto 

armado, tais como a NBR 6118 (ABNT, 2014) e NBR 9062 (ABNT, 2017). 

RESULTADOS 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, “o objetivo das normalizações 

é o estabelecimento de soluções, por consenso das partes interessadas, para assuntos que têm 

caráter repetitivo, tornando-se uma ferramenta”. Porém, muitas vezes a linguagem técnica 
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adotada pelas normas não á facilmente entendida por todos os usuários. Desse modo, os 

produtos desenvolvidos no projeto de extensão visam apresentar os mesmos conceitos de modo 

claro e ilustrativo.  

O  produto de 2019 foi intitulado como: “Lajes pré-fabricadas” (Figura 2) e 

apresentam os seguintes tópicos: tipos de vigotas pré-fabricadas, tipos de elementos de 

enchimento, comparação da laje pré-fabricada com demais tipos de lajes utilizadas na 

construção civil, informações e produtos a serem fornecidos pelos fabricantes e itens mínimos 

de um projeto de montagem de laje pré-fabricada.  

Para definir o que seria apresentado no material técnico, foi realizada uma pesquisa 

com responsáveis técnicos por fábricas de lajes pré-fabricadas na cidade de Ponta Grossa/PR, 

conforme resultado parcial apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Pesquisa a empresas de Ponta Grossa fabricantes de lajes pré-fabricadas 

Empresa 
Tipos de Lajes 

Comercializadas 
Materiais 
fornecidos 

Documentos 
entregues 

Aceitação no 
mercado 

elementos de 
enchimento 

Laudo de 
certificação 

(elementos de 
enchimento) 

Ensaio 
(vigotas 

pré-
moldadas) 

Empresa A VC e VT 
Elemento de 
enchimento 

Projeto de 
montagem das 
viguetas, nota 
fiscal e ART  

EPS: 15% e 
Lajota 

Cerâmica: 
85% 

Não Não 

Empresa B VC e VT 
Elemento de 
enchimento 

Projeto de 
montagem das 
viguetas, nota 
fiscal e ART 

Lajota 
Cerâmica 

Não Não 

Empresa C VC e VT 

Elemento de 
enchimento e 
armadura de 

ligação 

Projeto de 
montagem das 
viguetas, nota 
fiscal e ART  

Lajota 
Cerâmica 

Não Não 

Empresa D VC e VT 

Elemento de 
enchimento, 

armadura 
negativa e 

armadura de 
ligação 

Projeto de 
montagem das 
viguetas, nota 
fiscal e ART  

Lajota 
Cerâmica 

Não Sim 

Empresa E VC e VT 
Armadura de 

ligação 

Projeto de 
montagem das 
viguetas, nota 
fiscal e ART  

Lajota 
Cerâmica 

Não Não 

Empresa F VC e VT 
Elemento de 
enchimento e 

escoras 

Projeto de 
montagem das 
viguetas, nota 
fiscal e ART 

Lajota 
Cerâmica 

Não Não 

Fonte: Os Autores 
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FOTO(S) 

Figura 2 – Produto resultante em 2019 do projeto de Extensão Acompanhamento Técnico da Execução de 

Serviços em Obras

 

Legenda: Capa do material técnico sobre Lajes Pré-fabricadas 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se que com o desenvolvimento do projeto de extensão “Acompanhamento 

Técnico da Execução de Serviços em Obras” diversos participantes são beneficiados, os 

acadêmicos que podem vivenciar de modo mais intenso a Engenharia Civil através das visitas 

técnicas e a comunidade técnica, e muitas vezes a comunidade em geral, através dos materiais 

desenvolvidos e distribuídos que tratam de temas usuais de construções civis.  

Ao elaborar o produto técnico os acadêmicos obtem um acréscimo significativo de 

conhecimento e contribuem com os objetivos de um projeto de extensão ao envolver docentes, 

discentes e sociedade. 
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