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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo destacar a importância da compatibilização de projetos
em um empreendimento residencial multifamiliar. Neste estudo é analisado a compatibilização
dos projetos preventivos contra incêndio (PPCI).
Estas análises dos estudos de caso são realizadas através dos projetos arquitetônicos,
estruturais e complementares, visando a conformidade, padronização e compatibilidade dos
elementos construtivos, para que os sistemas preventivos de incêndio sejam instalado
corretamente e tenham o melhor funcionamento na edificação.
Propõe-se demonstrar a necessidade de compatibilização dos projetos através de
verificações em plantas baixas sobrepostas e cortes dos projetos envolvidos, visando um
aumento de produção, gestão e melhoria da qualidade de projetos e da construção.
Palavra chave: compatibilização. projeto. preventivo.

ABSTRACT

This research aims to highlight the importance of the compatibilization of projects in a
multifamily residential project. In this study the compatibility of fire preventive projects is
analyzed.
These analyzes of the case studies are carried out through the architectural, structural and
complementary projects, aiming at the conformity, standardization and compatibility of the
constructive elements, so that the fire preventive systems are installed correctly and have the
best functioning in the building.
It is proposed to demonstrate the need for compatibility of the projects through checks on
overlapping floor plans and cuts of the projects involved, aiming at an increase in production,
management and improvement of the quality of projects and construction.

Keyword: compatibilization. project. Preventive.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
A empresa Batista e Batista Engenharia e Preparação de Documentos, é especializada na
área de projetos. A empresa conta com profissionais atuando em vários segmentos voltados a
engenharia de projetos, projetos arquitetônicos, estruturais, hidro sanitários, preventivo contra
incêndio, elétrico entre outros, assim como também atua no ramo de consultoria, e
acompanhamento de obras. Atuante no mercado a mais de 10 anos tem uma vasta experiência
no ramo. Está localizada na Rua Dr. Valmor Ribeiro, 235, Coral, Lages-SC.
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2 JUSTIFICATIVA
Este estudo proporciona a aplicação do conhecimento adquirido no curso de engenharia
civil realizado na UNIPLAC - Universidade do Planalto Catarinense. A realização do estágio
foi junto a Batista e Batista Engenharia e Preparação de Documentos, Lages/SC.

2.1 TEMA
A compatibilização de projetos é uma etapa muito importante para o empreendedor, pois
com ela podem ser antecipados possíveis erros de projeto, minimizando assim os improvisos
no momento da execução, reduzindo custos e facilitando o cumprimento do cronograma da
obra.

2.2 SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA
Este estudo terá como tema a problemática da compatibilização de projetos, onde serão
apontadas as consequências que a falta de compatibilização causam em um projeto/execução e
também quais os benefícios que a compatibilização de projetos traz para o andamento do projeto
e execução.
2.3 JUSTIFICATIVA
O estudo de compatibilização de projetos fará com que os conhecimentos teóricos de
elaboração de projetos sejam colocados em prática, assim como serão utilizados para uma
melhor compreensão dos conceitos para que posteriormente sejam aplicados da melhor forma
possível.
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3 OBJETIVOS
3.1 GERAL
Compatibilizar os projetos preventivos contra incêndio de uma edificação multifamiliar
para que os custos sejam minimizados no momento da execução e que o sistema tenha a
funcionalidade esperada.
3.2 ESPECÍFICOS


Concepção da compatibilização;



Compatibilização e adequações de projeto;



Aprovação na matéria de Estágio Obrigatório.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1 PROCESSO PROJETUAL
Segundo Rego (2000) nas fases de desenvolvimento do projeto arquitetônico são utilizados
suportes para o pensamento e a criatividade do projetista, para que possa registrar a evolução
do desenvolvimento da sua ideia, comunicar-se com a mesma e interagir com os demais
envolvidos com o projeto. O suporte mais utilizado neste contexto tem sido a representação
gráfica, que é aliada aos processos cognitivos e criativos do projetista possibilitando a
comunicação com sua imaginação e com sua equipe.
A ferramenta mediadora usada durante o desenvolvimento do projeto mental é o desenho
em suas diferentes formas, variando as características e os níveis de detalhes, dependendo da
fase de desenvolvimento do projeto arquitetônico, onde o projeto é usado como registro de ideia
e também como forma de comunicação da proposta projetual.
Rego (2001) afirma que as tecnologias computacionais relacionadas a computação gráfica
deram aos projetistas a possibilidade do uso de um instrumento de representação que se baseia
nos conceitos e fundamentos das técnicas tradicionais, mas que apresentam sofisticados
recursos de visualização, manipulação (processamento e cruzamento), armazenamento e
intercâmbio de informações. A tecnologia mais importante para elaboração de projetos tem sido
o auxílio de softwares (programas CAD), que mesmo incorporando conceitos e sistemas
anteriores apresentam conceitos próprios e caracterizam-se por uma maneira completamente
diferente de interação entre o indivíduo e o instrumento.
O desenvolvimento crescente da construção civil tem requerido uma maior integração e
compatibilização de projetos. A integração entre os projetos é de suma importância para a
vinculação de pontos chave de verificação em um projeto, tais como, paredes, vigas, pilares,
prumadas, dutos, shafts, entre outros.
Porém muitas vezes a falta de tempo e a competitividade do mercado forçam as empresas a
pular etapas do processo projetual, esse falso entendimento de ganho de tempo acaba gerando
muito retrabalho. Existem também profissionais que não tem o conhecimento adequado das
normas vigentes ou que simplesmente para acelerar o processo acabam fazendo vista grossa a
alguns pontos primordiais no desenvolvimento de um projeto arquitetônico.
4.2 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
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Para se construir com um menor custo e de uma maneira melhor existem processos de
padronização de processos, para Faria (1993) a compatibilização favorece o projeto,
maximizando os resultados desejados e minimizando o tempo gasto com sua elaboração.
Segundo Gus (1996) a finalidade da compatibilização é subordinar os interesses individuais
dos projetistas as demandas do processo como um todo e destaca a necessidade de trabalhar
com uma visão sistêmica, onde todos os participantes passam a ter um papel fundamental no
processo tanto na participação cooperativa no desenvolvimento dos projetos quanto no próprio
aprimoramento continuo deste processo.
Melhado (2005) destaca que na compatibilização de projetos de diferentes especialidades
devem ser superpostos para verificar as interferências entre eles e soluciona-los. Diz também
que a compatibilização deve acontecer quando os projetos já estão concebidos, funcionando
como uma malha fina no qual possíveis erros são detectados.
Segundo Melhado (2005) o processo de compatibilização começou de forma tímida, sendo
feito pelas construtoras após os projetos já prontos, sem que houvesse grandes contribuições
para melhoria e soluções. Os projetos eram sobrepostos e eventuais distorções eram corrigidas.
Apesar do avanço obtido, comparativamente ao processo de projeto tradicional, era necessário
integrar os agentes desde a concepção do projeto e não após o seu termino, para propor
melhorias que resultassem em um processo melhor e projetos mais compatíveis com a realidade
da obra.
A compatibilização de projetos é uma atividade que busca gerenciar e integrar projetos e
afins, visando o perfeito ajuste entre os mesmos, procurando um padrão para controles de
qualidade de determinada obra. Tem como objetivo minimizar conflitos entre os projetos
inerentes a determinada obra, simplificando a execução, otimização e utilização de materiais,
tempo e mão de obra, bem como posteriores manutenções.
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5 METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido buscando unir os conhecimentos adquiridos na universidade
junto a elaboração de projetos e a melhor solução dos problemas que podem ser encontrados
no desenvolvimento dos mesmos. Para que estes problemas sejam solucionados foi usada a
compatibilização de projetos.
5.1 ÁREA ALVO DA PESQUISA
Compatibilização de projetos de um edifício residencial multifamiliar.
5.2 PLANO DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS
A coleta de dados será feita especificamente com engenheiro responsável pelo projeto Ficar
a par da importância da compatibilização de projetos, discorrer sobre a edificação e seu
funcionamento junto ao engenheiro responsável. Revisar normas e soluções adotadas para cada
situação. Após a obtenção dos dados, os mesmos serão anotados e alinhados com as soluções
adotadas, e assim elaborar uma listagem com todos os problemas encontrados e suas respectivas
soluções.
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6 ESTUDO DE CASO

O empreendimento analisado neste estudo é um residencial multifamiliar, localizado
na Rua Manoel Thiago de Castro, no bairro Centro, Lages, Santa Catarina. Composto por 10
pavimentos, sendo 3 pavimentos de garagem, academia, hall de entrada e salão de festas e 7
pavimentos de unidades habitacionais, com 4 unidades habitacionais para cara pavimento,
totalizando 28 unidades e uma área total de 4.166,78m².
A estrutura do edifício é de concreto armado formada por pilares e vigas também de
concreto armado, cuja modulação varia entre 3,10m e 2,80m. As lajes são de concreto armado
com 15cm de espessura.
Os projetos arquitetônico e o projeto estrutural do empreendimento foram
desenvolvidos por outras duas diferentes empresas, os projetos hidro sanitário e preventivo
contra incêndio foram desenvolvidos pela RCL Projetos. E válido salientar que pelos projetos
terem sido desenvolvidos por empresas distintas ocorreram algumas divergências, pois os
mesmos não foram compatibilizados.
No momento em que os projetos foram fornecidos a RCL para a elaboração do
projeto hidro sanitário e o projeto preventivo contra incêndio foram observadas algumas
divergências arquitetônicas.
Em relação ao Projeto Preventivo Contra Incêndio foram observadas que algumas
das normas vigentes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – CBMSC, não estavam
sendo cumpridas. Foram encontrados erros no dimensionamento dos corredores de circulação
internos da edificação e também erros de formatação da escada, que foi projetada como sendo
uma escada comum, quando no entanto em função das características da edificação havia a
necessidade de que a escada fosse do tipo protegida.
Não foi projetado um lugar, shaft, para a passagem das instalações dos sistemas de
PPCI, a central de gás da edificação não foi projetada corretamente, pois ficava ao lado dos
quadros de medidores elétricos da edificação, sendo então alterado o lugar dos quadros.
Todas as modificações arquitetônicas geram grandes modificações estruturais e por
consequência muito retrabalho e ainda mais custos.

6.1 DESCRIÇÃO DAS MODIFICAÇÕES EFETUADAS COM A COMPATIBILIZAÇÃO
DOS PROJETOS
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Figura 1 – Escada pavimento subsolo

Fonte: O autor
Nota-se que na figura 1 a escada não está projetada conforme as exigências da
IN009/DAT/CBMSC – Saídas de Emergência, quando no anexo B da norma indica que
para residencial privativo multifamiliar com a altura superior a 12 metros a escada deve
ser do tipo protegida, devendo ter a porta de acesso resistente ao fogo por 30 minutos,
ventiladas por duto instalado na antecâmara e não há espaço destinado a instalação dos
sistemas de PPCI.
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Figura 2 – Escada pavimento subsolo

Fonte: O autor
Na figura 2 temos a instalação de antecâmara com duto de ventilação e portas corta
fogo com resistência mínima de 30 minutos, também vemos a localização do espaço destinado
a instalação dos sistemas de PPCI.
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Figura 3 – Escada pavimento térreo

Fonte: O autor

Fonte: O autor
Nota-se que na figura 3 a escada não está projetada conforme as exigências da
IN009/DAT/CBMSC – Saídas de Emergência, quando no anexo B da norma indica que para
residencial privativo multifamiliar com a altura superior a 12 metros a escada deve ser do tipo
protegida, devendo ter a porta de acesso resistente ao fogo por 30 minutos e que a porta de saída
da edificação está abrindo no sentido antifluxo.
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Figura 4 – Escada pavimento térreo

Fonte: O autor
Na figura 4 temos a instalação de antecâmara com duto de ventilação e portas corta
fogo com resistência mínima de 30 minutos e que a porta de saída da edificação foi deslocada
e alterado o sentido de fluxo de abertura.
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Figura 5 – Escada primeiro Pavimento

Fonte: O autor
Nota-se que na figura 5 a escada não está projetada conforme as exigências da
IN009/DAT/CBMSC – Saídas de Emergência, quando no anexo B da norma indica que para
residencial privativo multifamiliar com a altura superior a 12 metros a escada deve ser do tipo
protegida, devendo ter a porta de acesso resistente ao fogo por 30 minutos.
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Figura 6 – Escada primeiro pavimento

Fonte: O autor
Na figura 6 temos a instalação de antecâmara com duto de ventilação e portas corta
fogo com resistência mínima de 30 minutos.
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Figura 7 – Escada primeiro pavimento

Fonte: O autor
Nota-se que na figura 7 a escada não está projetada conforme as exigências da
IN009/DAT/CBMSC – Saídas de Emergência, quando no anexo B da norma indica que para
residencial privativo multifamiliar com a altura superior a 12 metros a escada deve ser do tipo
protegida, devendo ter a porta de acesso resistente ao fogo por 30 minutos.
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Figura 8 – Escada primeiro pavimento

Fonte: O autor
Na figura 8 temos a instalação de antecâmara com duto de ventilação e portas corta
fogo com resistência mínima de 30 minutos.
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Figura 9 – Central de gás

Fonte: O autor
Na figura 9 pode-se observar que a central de gás está posicionada ao lado dos
medidores de energia, o que não é permitido pela IN008/DAT/CBMSC – Instalações de Gás
Combustível, que fala que o afastamento mínimo das instalações de gás para as instalações
elétricas é de 1,80 metros.
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Figura 10 – Central de gás

Fonte: O autor
Na figura 10 nota-se que os medidores de energia elétrica foram realocados.
Pode ser observado que nas figuras de 4 a 8 está destacado o lugar que foi reservado
para as instalação dos sistemas de PPCI, as próximas imagens mostraram o resultado de um
projeto compatibilizado, visando minimizar os custos, tempo de mão de obra e acabando com
o retrabalho.

24

Figura 11 – Compatibilização dos sistemas de PPCI

Fonte: O autor
Figura 12 – Compatibilização dos sistemas de PPCI

Fonte: O autor
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Figura 13 – Compatibilização dos sistemas de PPCI

Fonte: O autor
Figura 14 – Compatibilização do sistema hidráulico

Fonte: O autor
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7 CONCLUSÃO

Neste estudo foi realizada a análise de compatibilização de projetos de um
edifício residencial privativo multifamiliar. Aplicando a compatibilização dos projetos
podemos antecipar os erros de execução e minimizar os custos do empreendimento,
alterações com o andamento da obra em relação as questões arquitetônicas e estruturais
levariam a um custo elevadíssimo. Podemos observar que a falta de conhecimento das
normas são um dos principais fatores para a incompatibilidade de projetos.
Contudo o conhecimento obtido nesse estudo e acompanhamento é de grande
utilidade para o profissional em formação, pois assim pude aprofundar meus
conhecimentos em diferentes áreas de projeto.

27

8 REFERENCIAS

GUS, M. Método para a Concepção de Sistemas de Gerenciamento da Etapa de Projetos
da Construção Civil: Um Estudo de Caso. Dissertação de mestrado. CPGEC – UFRGS.
Julho de 1996. 150p.

MELHADO, S. B. Coordenação de Projetos de Edificações. São Paulo. Ed. O Nome da
Rosa. 2005. 115p.

REGO, Rejane de Moraes. A Projetação Arquitetônica e a Mediação Tecnológica - As
modificações possíveis ao processo projetual pelo uso de novos instrumentos.
Dissertação de mestrado, UFBA. 2000. 284p.

REGO, Rejane de Moraes. O Emprego de Ferramentas CAD Dedicadas no Processo
Projetual Arquitetônico: Análise e Reflexões. 15 Simpósio Nacional de Geometria
Descritiva e Desenho Técnico. São Paulo. Novembro 2001.

FARIA, M. S. Implantação de Tecnologia em Empresa do Setor Habitacional. In:
Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído – Avanços em Tecnologia e
Gestão da Produção de Edificações, 17 a 19 de novembro, São Paulo, Anais, USP,
ANTAC, 1993. Vol I, p.315-320.

