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RESUMO

Com um mercado cada vez mais exigente e normas mais criteriosas é de extrema importância
um controle de qualidade dos processos que compõe a cadeia de produção de uma edificação,
todos os dias nos deparamos com erros grotescos de execução devido a incompatibilidade de
projeto, utilização dos materiais errados e execuções que são feitas há tempos de forma
errada. Com o intuito de minimizar estes erros se faz necessário o acompanhamento da obra
pelo engenheiro civil, instruindo e gerenciando a obra para a adequada utilização dos
materiais, tirando dúvidas sobre o processo executivo, planejando bem o canteiro, indicando
melhores técnicas para a execução de determinados serviços, aplicando todas as normas da
maneira mais correta possível, visando sempre o melhor desempenho e durabilidade das
construções. O presente relatório trata de um acompanhamento de alguns processos
executivos de uma edificação unifamiliar de concreto armado, com as paredes de vedação em
tijolos cerâmicos e revestidos com argamassa inorgânica. Este relatório tem por finalidade
contribuir com o conhecimento adquirido durante o curso de engenharia civil da universidade
do planalto catarinense, aplicando os conhecimentos adquiridos para contribuir com a
instituição onde o acadêmico prestará o estágio, em cumprimento ao estágio curricular
obrigatório.

Palavras Chave: Acompanhamento de obra, execução, projeto.

ABSTRACT

With an increasingly demanding market and more judicious standards, it is extremely
important to have a quality control of the processes that make up the production chain of a
building, every day we are faced with grotesque execution errors due to incompatibility of
design, use of materials Mistakes and executions that have been made for some time in the
wrong way. In order to minimize these errors, it is necessary to monitor the work by the civil
engineer, instructing and managing the work for the proper use of the materials, doubting the
executive process, planning the site well, indicating better techniques for the execution of
certain Services, applying all standards in the most correct way, always aiming at the best
performance and durability of the constructions. This report deals with the follow-up of some
executive processes of a single-family reinforced concrete building, with the walls of ceramic
brick and lined with inorganic mortar. This report aims to contribute with the knowledge
acquired during the course of civil engineering of the University of Santa Catarina, applying
the knowledge acquired to contribute to the institution where the academic will provide the
internship, in compliance with the obligatory curricular traineeship.

Keywords: Construction follow-up, execution, project.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SEU AMBIENTE
1.1.1 Histórico da Construsul
Fundada em 20/05/2009, é hoje uma empresa sólida no mercado, com capacidade
técnica e um histórico de mais de 50 mil metros quadrados construídos em diversas cidades e
estados. Atuando na área da construção civil, desde pequenas obras a edifícios de grande
porte.
Com sua atividade econômica principal sendo a construção de edifícios próprios e
obras industriais, a empresa terceiriza os projetos técnicos e atua somente na parte de
execução.
1.1.2 Áreas de Atuação
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Construção de Edifícios
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários
Administração de Obras
Aluguel de Imóveis Próprios
Compra e Venda de Imóveis Próprios
Comercio Varejista de Materiais de Construção em Geral
Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais
Obras de Alvenaria
Obras de Montagem Industrial

2 ELABORAÇÃO DO PROJETO
2.1 TEMA
Acompanhamento de um processo construtivo de uma residência unifamiliar na
cidade de Otacílio Costa/SC.
2.2 PROBLEMÁTICA
2.2.1 Dados ou Informações que Dimensionem a Problemática
O problema sobre o tema está em se obter conhecimento sobre as práticas e técnicas
utilizadas na construção civil, tentado aliar sempre as normativas e com a execução da
edificação.
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2.2.2 Limites do Projeto
Limita-se o projeto no acompanhamento das etapas iniciais de uma edificação
unifamiliar, visto que o autor não possui autoridade para mudanças no andamento das obras.

2.3 JUSTIFICATIVA
Além da construção civil no Brasil ser atrasada em ralação a países desenvolvidos,
somos carentes de mão de obra qualificada. Investir em mão de obra qualificada está
diretamente ligado à qualidade, estabilidade, economia e sustentabilidade das obras de
construção civil. Mas às vezes por desconhecimento é conduzido de forma errada as técnicas
executivas, a escolha dos materiais, a escolha do concreto, desrespeitando as normas vigentes
causando prejuízos, graves acidentes, retrabalho e comprometimento da estrutura.
Devemos seguir sempre as recomendações, doutrinas e normas estabelecidas que
devem ser atendidas para evitar problemas principalmente de ordem judicial, ambiental e de
saúde, melhorando, contudo, a qualidade do produto final.

2.3.1 Oportunidade do Projeto
Este estágio na empresa concedente é muito oportuno, pois trata de acompanhamento
de obra que irá agregar muitos conhecimentos não adquiridos na universidade, assim como
poderei passar também os conhecimentos obtidos para a obra em pesquisa.

2.3.2 Viabilidade do Projeto
O projeto é viável, pois existem muitos materiais para a pesquisa sobre o tema, assim
como todos os conhecimentos adquiridos durante o curso e com consultas ao experiente
orientador do estágio.

2.3.3 Importância do Projeto
A pesquisa se torna importante, pois poderá com algumas sugestões expressas
durante o acompanhamento da obra, mudar métodos construtivos já empregados pela empresa
concedente do estágio para um mais econômico ou correto.

2.4 OBJETIVOS
2.4.1 Objetivo Geral
Acompanhar as etapas de execução de sapatas, vigas baldrame, pilares, vigas,
alvenaria de vedação, contrapiso, revestimento, fabricação do concreto e argamassa,
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elencando possíveis execuções em desconformidade com norma vigente, evitando futuras
patologias e retrabalhos.

2.4.2 Objetivos Específicos
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Acompanhar a locação da obra
Acompanhar a execução das escavações para sapata.
Acompanhar a investigação do solo para assentamento da sapata.
Acompanhar a fabricação do concreto e argamassa
Acompanhar a execução das sapatas, vigas, pilares, contrapiso e alvenaria de vedação.
Acompanhar a execução do revestimento inorgânico

11
3 REVISÃO DE LITERATURA
3.1 CANTEIRO DE OBRAS
O canteiro de obras pode ser definido como a área destinada à execução das
atividades do ambiente da obra e instalação das ferramentas e equipamentos, que são de uso
indispensável para realização dessas atividades (OLIVEIRA; SERRA, 2006). Segundo a NR18 (1996), canteiro de obras é a área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem
operações de apoio e execução de uma obra. De acordo com a NB-1367 (1991), o canteiro de
obras se destinada à execução e apoio dos trabalhos da indústria da construção, dividindo-se
em áreas operacionais e áreas de vivência.
Para Limmer (1997), quanto à definição do tamanho das instalações de um canteiro,
esse dependerá do tamanho e da localização do projeto que deverá ser realizado, e quando
bem projetado o canteiro, é possível gerar impactos significativos nos custos e duração da
obra.
Desta forma, é inegável a influência dos anteprojetos da construção na definição do
tamanho das instalações do canteiro, pois proporciona o estudo detalhado do local da obra,
para que assim seja elaborado o projeto definitivo do canteiro almejando a boa qualidade de
execução dos serviços da obra, além de contribuir ainda com o fator econômico.
Sendo ainda indispensável à análise, de alguns requisitos considerados importantes
ao se definir o local ideal para instalação do canteiro, tais como: o local que o canteiro de
obras será possivelmente instalado deverá ser permanente até o fim da construção sem
atrapalhar a execução dos trabalhos, ou seja, o andamento da obra; proximidade dos diversos
setores entre si e do ponto d’água; e obter espaços livres laterais para descarregamento e
transporte de materiais.
3.2 LOCAÇÃO DA OBRA
3.2.1 Introdução
Segundo Azevedo (2010) a locação da obra é o processo de transferência da planta
baixa do projeto da edificação para o terreno, ou seja, os recuos, os afastamentos, os alicerces,
as paredes, as aberturas, eixos dos elementos estruturais etc. A locação fixa a obra dentro do
terreno observando suas dimensões e termos definidos no projeto arquitetônico e/ou estrutural
como princípio. Na fase de execução da locação da obra deve-se adotar o máximo rigor
possível. A presença de um profissional nesta fase deve ser constante e é recomendável o
acompanhamento da construção do gabarito e plotagem dos pontos.
3.2.2 Limpeza do Terreno
Após serviços de demolição, movimentos de terra. Serviços de capina, remoção de
matacões, casas de cupim, formigueiros, desmonte de rochas.
3.2.3 Locação da Obra
Marcar no terreno a exata posição do prédio, transportando as dimensões desenhadas
no PA. Marcam-se no terreno as posições das paredes, fundações, pilares, tomando-se por
base as plantas de localização, fundações e formas.
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Locar uma obra significa transpor para o terreno, em verdadeira grandeza, os
desenhos da edificação elaborados na fase de projeto, com todos os seus elementos
planejados, como Paredes, Fundação, Pilares, Desníveis, etc.
3.2.4 Referencia Para Locação (RN)
Ø É comum ter-se como referência, respeitando o projeto de locação:
Ø Alinhamento da rua
Ø Poste no alinhamento do passeio
Ø Ponto deixado pelo topógrafo
Ø Edificação vizinha
3.2.5 Tipos de Locação
Ø Locação por piquetes
Ø Locação por cavaletes
Ø Locação por tábua corrida
3.3 FUNDAÇÃO
3.3.1 Sapatas
A subestrutura, ou fundação, é a parte de uma estrutura composta por elementos
estruturais, geralmente construídos abaixo do nível final do terreno, e que são os responsáveis
por transmitir ao solo todas as ações (cargas verticais, forças do vento, etc.) que atuam na
edificação.
A sapata é definida pela NBR 6122 (item 3.2) como o “elemento de fundação
superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele
resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura especialmente disposta para esse fim.”
Na NBR 6118 (item 22.6.1), sapata é definida como as “estruturas de volume usadas para
transmitir ao terreno as cargas de fundação, no caso de fundação direta. ”
3.4 PILARES E VIGAS
3.4.1 Pilares
É definido pela NBR 6118/2003 (item 14.4.1.2) como o “elemento lineares de eixo
reto, usualmente dispostos na vertical, em que as forças normais de compressão são
preponderantes”.
3.4.2 Vigas
É definida pela NBR 6118/2003 (item 14.4.1.1) como o “Elementos lineares em que
a flexão é preponderante. ”
3.5 CONCRETO ARMADO
É definido pela NBR 6118/2014 (item 3.1.3) como sendo “Aqueles cujo
comportamento estrutural depende da aderência entre concreto e armadura, e nos quais não se
aplicam alongamentos iniciais das armaduras antes da materialização dessa aderência. ”

13
3.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO OU FECHAMENTO
Segundo Sabbatini, Brito e Selmo (1988), a alvenaria pode ser definida como um
componente construtivo conformado em obra, constituído de blocos ou tijolos unidos entre si
por juntas de argamassa, formando um bloco monolítico, rígido, coeso e com características
próprias.
Entende-se por alvenaria a associação de um conjunto de unidades de alvenaria
(tijolos,blocos, pedras, etc.) e ligante(s) que resulta num material que possuiu propriedades
mecânicas intrínsecas capaz de constituir elementos estruturais. (VALLE,2008).
Sabbatini (1984) conceitua alvenaria da seguinte maneira: “A alvenaria é um
componente complexo utilizado na construção e conformado em obra, constituído por tijolos
ou blocos unidos entre si por juntas de argamassa formando um conjunto rígido e coeso”
3.6.1 Classificação das Alvenarias
Sabbatini, Brito e Selmo (1988) ainda classificam as alvenarias da seguinte forma:
· Capacidade de suporte: Alvenaria Resistente: alvenaria estrutural não armada,
alvenaria estrutural armada não protendida e alvenaria estrutural protendida; Alvenaria
de vedação
· Componentes da alvenaria: Alvenaria de blocos de concreto; alvenaria de tijolos
cerâmicos; alvenaria de blocos de cerâmicos; alvenaria de blocos de sílico-calcáreos;
alvenaria de blocos de concreto celular; alvenaria de tijolos se solo estabilizado.
· Componentes de ligação: Junta seca (Sem argamassa de preenchimento entre as
unidades de alvenaria) e Junta tomada
· Proteção: Aparente ou Revestida
3.6.2 Função das alvenarias e principais exigências
Segundo Silva, (2004) as principais exigências funcionais que devem ser satisfeitas
pelas alvenarias são:
· Estabilidade: a parede deverá ter a capacidade de assegurar um perfeito
comportamento durante a construção e durante todo o seu período de vida
util. A análise da estabilidade de paredes deve levar em consideração as ações
do peso próprio incluindo revestimentos, cargas suspensas, vento, impacto,
deformação dos suportes, ações térmicas (variações de temperatura e choque
térmico) e ações acidentais (sismo, incêndio e explosões). A forma de
avaliação da estabilidade é feita por cálculo e ensaio.
· Segurança contra riscos de incêndio: as alvenarias devem ser concebidas,
dimensionadas e construídas de forma a limitar os riscos de incêndio e do seu
desenvolvimento. O comportamento ao fogo dos materiais de construção e
elementos construtivos caracteriza-se por determinadas reações (contribuição
dos materiais constituintes para a origem e desenvolvimento do incêndio) e
uma resistência ao fogo (impedimento da propagação do incêndio de um local
para outro) de acordo com as disposições regulamentares. Para as paredes
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estruturais interessa a estabilidade ao fogo (tempo entre o início do fogo e o
momento que se esgota a capacidade resistente). Para as de
compartimentação interessa o momento que se atingem determinados
limiares de temperatura na face não-exposta. Para elementos que
desempenham as duas funções temos que analisar os dois critérios.
· Segurança na utilização: traduz-se pela segurança no contato (segurança dos
utilizadores em evitar lesões por contato) e pela segurança às intrusões
humanas ou de animais.
· Estanquidade à água: as paredes devem ser estanques à água quer ela seja
proveniente do exterior quer do interior. A garantia de estanquidade
corresponde a: ausência de infiltrações para o interior por efeito da chuva e
vento e ausência de infiltrações na parede que provoquem o seu
umedecimento exagerado e prolongado com deterioração. O clima e
exposição do local condicionam a penetração de água nas paredes. Os
principais fatores que condicionam a estanquidade são: a existência e tipo de
revestimentos, constituição do tosco da parede, solução arquitetônica e
exposição da construção. A estanquidade pode ser avaliada por ensaios e
pode haver soluções testadas para determinadas condições. A resistência à
penetração da chuva depende de: materiais constituintes da parede, existência
de corte hídrico, existência de parede dupla corretamente executada e
existência de revestimento exterior estanque.
· Estanquidade ao ar: na estanquidade ao ar e aos gases deve-se ter em atenção
a ventilação mínima imprescindível e os limites máximos de forma a evitar
desconforto. • Conforto térmico: no interior do edifício devemos ter
condições ambientais satisfatórias em termos de temperatura, umidade,
velocidade e qualidade do ar. O conforto higrotérmico traduz-se pelo
isolamento térmico (resistência da parede à passagem de calor), pela secura
dos paramentos interiores (inexistências de condensações superficiais) e pela
secura interna (inexistência de condensações internas).
· Conforto acústico: a concepção das paredes em termos acústicos deverá
assegurar: isolamento sonoro aos ruídos exteriores, respeitando as exigências
regulamentares; tempos de reverberação adequados à utilização dos espaços,
minimização dos ruídos de percussão e dos ruídos emitidos pelas paredes. O
isolamento é muito condicionado pelo tratamento dos vãos.
· Conforto visual: o aspecto das paredes deve caracterizar-se pela
retilinearidade das arestas, planeza das superfícies, e homogeneidade de cor e
brilho. • Conforto tátil: limitação das superfícies rugosas, pegajosas ou
viscosas. • Higiene: traduz-se pela emissão ou desenvolvimento de
substâncias nocivas ou insalubres.
· Durabilidade: as condições primordiais para aumento da durabilidade são:
concepção em termos de estanquidade e revestimentos, qualidade construtiva
e dos materiais constituintes e compatibilidade física e química dos materiais
constituintes. A alvenaria, dessa forma, deve possui resistência aos agentes
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climáticos, aos movimentos da fachada, à erosão das partículas em
suspensão no ar, à corrosão eletroquímica e aos agentes biológicos.
· Utilização, execução, economia e produtividade: deve-se considerar: a
aptidão para receber acabamentos, facilidade de integrar outros elementos,
geometria que facilite o armazenamento, realização de rebocos e remates,
como também a existência de elementos complementares, novos materiais e
geometrias otimizadas. Além de procurar racionalizar o assentamento e
privilegiar sistemas.
· Sensibilidade à qualidade construtiva: a disponibilidade de mão de obra
experiente, adquirida a longos períodos de aprendizagem como acontecia no
passado tem-se reduzido muito, sendo substituída por mão de obra
indiferenciada realizando tarefas específicas para as quais não teve, em geral,
a aprendizagem adequada. Os ritmos mais acelerados de construção
praticados atualmente e algumas soluções arquitetônicas tornam as
construções mais sensíveis à qualidade construtiva, e também indispensável a
preocupação em conseguir soluções para as paredes mais simples, menos
susceptíveis à eventual falta de qualidade da mão de obra, por redução do
número de operações em obra, pela sua maior simplicidade e pela
disponibilização de materiais preparados industrialmente para as várias
situações particulares.

3.7 CONTRAPISO
A NBR 15575-3 (ABNT, 2013) define contrapiso:
· Camada de contrapiso: estrato com as funções de regularizar o substrato,
proporcionando uma superfície uniforme de apoio, coesa, aderida ou não e
adequada à camada de acabamento, podendo servir como camada de
embutimento, caimento ou declividade;

3.8 ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO
As argamassas de assentamento são materiais de construção que formam mistura
homogênea de agregados miúdos (areia), um ou mais aglomerantes e água, podendo conter
ainda aditivos e adições minerais. É um material com características plásticas e adesivas no
estado fresco e apresenta propriedades de aderência e endurecimento após seu tempo de cura.
Segundo Carasek (2007), as funções primárias da argamassa de assentamento em
uma parede de alvenaria são:
a. Unir solidamente as unidades de alvenaria, afim de constituir um elemento
monolítico, e ajudá-las a resistir aos esforços laterais;
b. Distribuir uniformemente as cargas atuantes na parede por toda a área
resistente dos blocos;
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c. Absorver as deformações naturais a que a alvenaria estiver sujeita, como as de
origem térmica e as de retração por secagem;
d. Selar as juntas contra penetração de água da chuva.
3.9 ARGAMASSA DE REVESTIMENTO

Segundo a NBR 7200 (ABNT, 1998), argamassa é a mistura de aglomerantes,
agregados e água, possuindo capacidade de endurecimento e aderência.
A NBR 13281 (ABNT, 2001) prescreve que argamassa é a mistura homogênea de
agregado (s) inorgânico (s) e água, contendo ou não aditivos e adições, com propriedades de
aderência e endurecimento, podendo ser dosada em obra ou em instalações próprias
(argamassas industrializadas).
Os revestimentos de argamassa têm como função proteger os elementos de vedação
das edificações da ação direta dos agentes agressivos, auxiliar as vedações no cumprimento
das suas funções, regularizar a superfície dos elementos de vedação, servir de base para
aplicação de outros revestimentos ou constituir-se no acabamento final.
Segundo Carasek (2007), as principais funções de um revestimento são:
Ø
Ø

Ø

Proteger a alvenaria e a estrutura contra a ação do intemperismo, no caso de
revestimentos externos;
Integrar o sistema de vedação dos edifícios, contribuindo com diversas funções,
tais como: isolamento térmico (~30%), isolamento acústica (~50%),
estanqueidade à água (~70 a 100%), segurança ao fogo e resistência ao desgaste e
abalos superficiais;
Regularizar a superfície dos elementos de vedação e servir como base para
acabamentos decorativos, contribuindo para a estética da edificação.

O manual de Revestimentos da ABCP (2002) define que o revestimento de
argamassa pode ser entendido como a proteção de uma superfície porosa com uma ou mais
camadas superpostas, com espessura normalmente uniforme, resultando em uma superfície
apta a receber de maneira adequada uma decoração final. Permitindo que o acabamento final
resulte numa base regular, adequada ao recebimento de outros revestimentos, de acordo com o
projeto arquitetônico, por meio da regularização dos elementos de vedação.
3.9.1 Equipamentos e ferramentas
Os equipamentos utilizados para a execução do revestimento são geralmente: fio de
prumo, broxa, colher e linha de pedreiro, desempenadeira, nível mangueira, caixas para
argamassa, gabarito de junta frisador entre outros.
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Logo para a execução dos revestimentos internos utiliza-se andaimes geralmente de
madeira, mais podendo ser de qualquer material que tenha resistência suficiente; para a
execução dos revestimentos das fachadas são empregados o balancim ou andaime tubular.
3.9.2 Procedimentos de execução.
Segundo o Manual de Revestimentos em Argamassa da ABCP (2002), as condições
prévias que devem ser atendidas para que se possa dar início à sequência de execução são:
Ø Todas as alvenarias devem estar concluídas há pelo menos 30 dias e fixadas
internamente há pelo menos 15 dias;
Ø A estrutura deve estar concluída há pelo menos 120 dias, à exceção dos 3 últimos
pavimentos onde se admite 60 dias;
Ø Contramarcos e batentes (se for o caso) devem estar chumbados ou os referenciais de
vão devem estar definidos;
Ø Quaisquer dutos que passem pelas alvenarias devem estar concluídos, fixados e
testados.
Segundo Sabbatini (1992), a execução dos revestimentos de argamassa envolve uma
série de etapas, com atividades próprias e procedimentos específicos, que devem estar bem
definidos para que seja alcançado um maior nível racionalização das atividades de execução.
Em geral as etapas de execução do revestimento são: a preparação da base; a definição do
plano de revestimento; a aplicação da argamassa; o acabamento das camadas e a execução dos
detalhes construtivos.
Essas etapas de execução do revestimento serão descritas na sequência, com base no
trabalho realizado por Sabbatini, Maciel (1992) e na NBR 7200 (ABNT, 1998).

3.9.2.1 Preparação da base
A preparação da base envolve um conjunto de atividades que visam adequar a base
ao recebimento da argamassa. As atividades são: limpeza da estrutura e da alvenaria,
eliminação das irregularidades superficiais, remoção de incrustações metálicas e o
preenchimento de furos.
Limpeza esta que precisa ser feita através da escovação ou lavagem, que dependem
da extensão e dificuldade de remoção de sujeiras. Essa limpeza deve proporcionar a
eliminação de elementos que venham a prejudicar a aderência, tais como: pó, barro, fuligem,
graxas e óleos desmoldante da estrutura, fungos e eflorescências.
A limpeza do concreto apresenta um grau maior de dificuldade em função do
desmoldante aplicado. E devido a porosidade do concreto ser muito reduzida, dificultando a
aderência da argamassa.

