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RESUMO

Este trabalho tem como foco principal, demostrar a execução de uma reforma em uma sala
comercial no centro de Lages/SC, bem como as dificuldades durante o planejamento, logística
e tomadas de decisões durante a evolução da mesma. Com base nessa premissa, o estágio
proporcionou o acompanhamento de todas as etapas da obra, até a finalização e entrega para o
cliente.

Palavras-chave:
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ABSTRACT

This work has as main focus, to demonstrate the execution of a renovation in a commercial
room in the center of Lages / SC, as well as the difficulties during planning, logistics and
decision making during the evolution of the same. Based on this premise, the internship
provided the follow-up of all stages of the project, until finalization and delivery to the client.

Keywords:
Reform; Execution; Planning.
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APRESENTAÇÃO

A Engenharia Civil tem por atribuição uma grande área e diversidade de campos de
atuação. Logo, a disciplina de estágio supervisionado, do décimo semestre do curso, possui
importante relação para a aproximação do estudante do ramo e o campo de trabalho, tendo como
objetivo ingressar o mesmo ao mercado.
A área de projetos, relacionando conceitos, elaboração e aplicação da teoria, é a área
mais expressiva dentro do ramo de tecnologia da engenharia civil. Cada projeto é único e o
profissional deve estar sobre constante aprendizado, evolução e consciência da aplicação real
daquilo que está sendo elaborado.
Desta forma, o programa de estágio, pretende promover ao acadêmico uma experiência
prática, fazendo com que participe da evolução da obra ou projeto.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO

O estágio obrigatório proporciona aos acadêmicos a vivencia da parte prática em
escritórios, obras etc, fazendo com que o conhecimento obtido durante a graduação ao longo
dos 5 anos, possam ser testados e aprimorados, possibilitando o crescimento e facilitação da
entrada no mercado de trabalho. A experiência profissional adquirida ao longo da vida
acadêmica, proporciona aos acadêmicos vantagens, fazendo com que muitas vezes sejam
aprovados em entrevistas, concursos e até mesmo, criando um censo de empreendedorismo.
O estágio foi desenvolvido durante os meses de agosto a novembro de 2018, na empresa
Fornai & Sousa Ltda, com orientação do professor e funcionário da mesma, Raphael Alves
Mota, em uma reforma, localizada no centro de Lages.
As atividades de acompanhamento de reformas, durante o estágio obrigatório,
proporcionam aos acadêmicos a experiência de execução e planejamento do canteiro de obras,
uma vez que as etapas estão interligadas, ocasionado um grande senso de organização e
planejamento em obras futuras.
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2 ELABORAÇÃO DO PROJETO

2.1 TEMA
Acompanhamento da execução de uma reforma de duas salas comerciais no centro de
Lages/SC.

2.2 PROBLEMÁTICA

Projetos de reforma, requerem um alto grau de organização e planejamento por parte
das empresas executoras, uma vez que a estrutura existente, deve ser mantida parcialmente.
Com base nisso, é necessário que sejam previstas reformas estruturais possibilitando um
melhor aproveitamento do conjunto da obra. Outro fator que deve ser considerado, é a
logística com relação ao fornecimento de materiais ao canteiro de obras, pois os espaços
físicos, serão limitados e geralmente com difícil acesso.

2.3 JUSTIFICATIVA

Projetos de reformas causam muitas dores de cabeça para os moradores, mesmo que o
objetivo seja melhorar a casa, ou regularizar alguma situação, todo esse processo gera um
grande desgaste. Para se evitar que a obra paralise, é necessário seguir as leis e normas para
que não se tenha dores de cabeça.
Cada cidade estabelece suas regras para construções e reformas, fazendo com que seja
necessário ser contratado um profissional habilitado, que tenha conhecimento das leis locais,
mesmo que o custo seja mais alto que contratar apenas um pedreiro ou servente para analisar e
executar, pois se o proprietário realizar a obra sem o alvará, estará sujeito a tê-la embargada,
ou seja, proibida de dar sequência da obra, até regularizar a situação da falta do responsável
técnico, além do mais, a opção por ter optado por um serviço sem habilitação e de encontrar
dificuldades para regularizar o imóvel por não ter seguindo determinados parâmetros exigidos
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por lei.
.
2.3.1 Oportunidade do projeto

A oportunidade é dada aos acadêmicos, proporcionado experiência prática em empresas
no ramo da engenharia civil ou arquitetura. Possibilitando que o acadêmico busque por pro
atividade encontrando e solucionando pequenos problemas.
Com o passar dos anos, diversos empreendimentos serão reformados ou demolidos, e
devido a isso, surgirá um nicho de mercado a ser explorado, levando em consideração que
diversos profissionais evitam este tipo de projeto.

2.3.2 Viabilidade do projeto

A empresa Fornari & Sousa Ltda buscar executar todos os projetos com extrema
qualidade e seriedade com os prazos. Para que a execução do projeto de reforma, é
imprescindível que seja tomado cuidado com as leis e normas que determinam os parâmetros
que devem ser seguidos

2.3.3 Importância do projeto

Conhecer as etapas de uma construção/reforma, possibilita aos acadêmicos a
experiência inicial e autoconhecimento, pois muitas vezes acreditamos que não estamos
preparados para assumir certas responsabilidades, contudo, quando somos encarregados de
entregar resultados, acabamos nos conhecendo e percebendo que não era a falta de
capacidade, mas sim a coragem para se arriscar e buscar se fortalecer no ramo da construção
civil.
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2.4 OBJETIVOS

2.4.1 Objetivo geral

Acompanhar a execução de uma reforma de uma sala comercial, situada no centro de
Lages.

2.4.2 Objetivos específicos

 Acompanhar o planejamento e execução da obra;
 Locar as fundações, paredes, esquadrias da obra;
 Aprender métodos construtivos;
 Compra de materiais;
 Preenchimento do Diário de obra;
 Controle do ponto dos colaboradores;
 Controle e entrega dos EPIs aos colaboradores;
 Conferir e fiscalizar todas as etapas da obra.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 ORÇAMENTO

O orçamento deve ser feito antes da construção do produto. A técnica orçamentária requer
muita atenção e prática, pois envolve a identificação, descrição, quantificação, análise e
valorização de uma série de itens. Para que se obtenha um resultado efetivo, ou seja, lucrativo é
imprescindível que o orçamentista tenha o conhecimento detalhado do serviço (MATTOS,
2006).

3.2 PLANEJAMENTO DE OBRAS
Conforme Mattos (2010) a falta de planejamento e controle nas obras da construção civil,
refletem diretamente nos índices de produtividade do setor, fazendo com que o prazo final
de entrega seja ultrapassado. Devido a isso o ato de planejar deve ser constante, pois é
possível prever e ter respostas rápidas e certeiras com base na evolução do empreendimento.
Segundo o mesmo autor, o planejamento proporciona uma visão geral de todos os processos
à serem executados durante o andamento do empreendimento:
- Conhecimento pleno da obra
- Detecção de situações desfavoráveis
- Agilidade de decisões
- Relação com o orçamento
- Otimização da alocação de recursos
- Referência para acompanhamento
- Padronização
- Referência para metas
- Documentação e rastreabilidade
- Criação de dados históricos
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- Profissionalismo
3.3 CICLO DE VIDA DO PROJETO

O clico de vida de um projeto pode ser defino em 4 estágio, conforme é representado na
figura 01. A curva representa o comportamento da evolução da obra, demostrando que no
estágio inicial, como no final, é lento (MATTOS, 2010).

Figura 1. Ciclo de vida do projeto.

Fonte: Mattos (2010).
O estágio I – Concepção e viabilidade, é composto pelos seguintes itens:
- Definição do escopo: processo de determinação do programa de necessidade, isto é, as
linhas gerais do objeto a ser projetado e construído;
- Formulação do empreendimento: delimitação do objeto em lotes, fases, forma de
contratação etc.;
- Estimativa de custo: orçamento preliminar por meio da utilização de indicadores
históricos;
- Estudo de viabilidade: análise de custo-benefício, avaliação dos resultados a serem
obtidos em função do custo orçado, determinação do montante requerido ao longo do tempo;
- Identificação da fonte orçamentária: recursos próprios, empréstimos, linhas de
financiamento, solução mista;
- Anteprojeto e projeto básico: desenvolvimento inicial do anteprojeto, com evolução
até o projeto básico, quando já passa a conter os elementos necessários para orçamento,
especificações e identificação dos serviços necessários.
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O estágio II – Detalhamento do projeto e do planejamento:
- Orçamento analítico: composição de custos dos serviços, com relação de insumos e
margem de erro menor que a do orçamento preliminar.
- Planejamento: elaboração de cronograma de obra realista, com definição de prazo e
marcos contratuais.
- Projeto básico e projeto executivo: detalhamento do projeto básico, com inclusão de
todos os elementos necessários à execução da obra.
Estágio III – Execução:
- Obras civis: execução dos serviços de campo, aplicação de materiais e utilização de
mão de obra e equipamentos.
- Montagens mecânicas e instalações elétricas e sanitárias: atividades de campo.
- Controle da qualidade: verificar se os parâmetros técnicos e contratuais foram
observados;
- Administração contratual: medições, diário de obras, aplicação de penalidades,
aditivos ao contrato etc.
- Fiscalização de obra ou serviço: supervisão das atividades de campo, reunião de
avaliação do progresso, resolução de problemas etc.
Estágio IV – Finalização:
- Comissionamento: colocação em funcionamento e teste de operação do produto final.
- Inspeção final: testes para recebimento do objeto contratado.
- Transferência de responsabilidades: recebimento da obra e destinação final do
produto.
- Liberação de retenção contratual: caso a empresa contratante tenha retido dinheiro
da empresa executante.
- Resolução das últimas pendências: encontro de contas, pagamento de medições
atrasadas, negociações de pleitos contratuais etc.
- Termo de recebimento: provisório e definitivo.

3.4 REFORMA

As reformas devem seguir as norma e leis vigentes, para que possam dar segurança e
conforto para os clientes. Para isso, é importante todas as reformas que necessitem do
acompanhamento técnico por um profissional habilitado, seguir a NBR (ABNT, 16280).
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4 METODOLOGIA

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

O acompanhamento da execução de um projeto de reforma, de uma sala comercial no
centro de Lages/SC. O estudo foi realizado atrás da empresa Fornari & Sousa Ltda com base
no projeto feito pelo software da Autodesk Revit.

4.2 PLANO E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

As coletas de informação serão feitas através de registros fotográficos e preenchimento
o diário de obra, bem como o repasse da informação diretamente para o setor de projetos
dentro da empresa. Por se tratar de um projeto de reforma, é normal que o projeto tenha
alterações, uma vez que não se conhece a real situação da estrutura existente, necessitando o
acompanhamento do engenheiro responsável pela execução.

4.3 PLANO DE ANÁLISE DE DADOS

A execução deve seguir o projeto aprovado na prefeitura, pois foi feito respeitando os
parâmetros estabelecidos pelas normas e leis atuais.
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5 DESENVOLVIMENTO

5.1 PROJETOS

O estágio supervisionado foi realizado na cidade de Lages/Sc, no escritório Fornari e
Souza. Sendo possível o acompanhamento da reforma de uma sala comercial no centro de
Lages.
Na figura 02 é demostrado a fachada da obra, que por sua vez, será demolida ao longo da
execução. A obra está localizada na Rua Hercílio Luz, ao lado da Casa do Pintor, conforme
demostrado da figura 03.
Figura 02 – Fachada da obra antes da demolição.

Fonte: Google mapas, 2018.
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Figura 03 – Localização da obra.

Fonte: Fornari e Souza, 2018

O projeto original conta com 3 salas comercias, as suas respectivas áreas (aproximadas)
são:


Sala comercial 1: 23,35 m²



Sala comercial 2: 42,52 m²



Sala comercial 3: 20,85 m²

Segundo informações passadas pelo proprietário, a edificação existe a mais de 50 anos,
devido a isso, vou possível verificar que em diversos pontos, foi utilizado barro, para assentar os
tijolos, uma vez que antigamente, era uma prática comum.
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Figura 03 – Projeto antes da execução da reforma.

Fonte: Fornari e Souza, 2018.

Nas figuras 04, 05, 06 e 07, está representado o projeto final e seus cortes, o qual será
executado até o final de dezembro de 2018.
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Figura 04 – Projeto final.

Fonte: Fornari e Souza, 2018.

Nas figuras abaixo, estão representados os cortes A, B e C do projeto.
Figura 05 – Corte A e B.

Fonte: Fornari e Souza, 2018.
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Figura 06 – Corte C.

Fonte: Fornari e Souza, 2018.

A fachada das salas comercias, serão compostas por vidro conforme figura abaixo e
concreto nas suas extremidades.
Figura 07 – Fachada.

Fonte: Fornari e Souza, 2018.
O projeto arquitetônico, foi elaborado com o software Revit. Os demais projetos, o
estagiário não obteve acesso.
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5.2 EXECUÇÃO

5.2.1 Demolição
A primeira etapa de uma reforma, é fazer a demolição das partes que não faram mais
parte da construção final. Desta forma, é necessário muito cuidado e atenção na hora de retirar
partes da obra, pois a mesma pode estar servindo como suporte para outros sistemas.
Nesta obra, foi definido por executar uma demolição em partes, ou seja, seria retirado as
partes que estivessem obstruindo a passagem de alguma fundação. A opção tomada, foi levada
em função da preocupação com o prazo final da obra, pois acreditava-se que desta forma, seria
possível que os colaboradores exercessem as suas atividades com qualquer clima.
Abaixo segue algumas imagens da etapa de demolição.
Figura 08 – Demolição do corredor.

Fonte: Autor, 2018.

Foi realizado a desmontagem de todos os forros e retirada dos fios elétricos.
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Figura 09 – Demolição da sala 2.

Fonte: Autor, 2018.
Figura 10 – Demolição das divisórias da sala 2.

Fonte: Autor, 2018.
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Após a demolição das paredes que dividiam as 3 salas comerciais, foi iniciado o
processo de demolição do corredor, onde seria executado a primeira fundação, bem como a
escada. Esta escada servirá para dar acesso aos moradores das kitnets que moram atrás da obra.

5.3 FUNDAÇÃO

Por se tratar de uma reforma, a escolha do tipo de fundação, levou em consideração ao
tipo de projeto, pois a mesma irá receber pouca carga. A obra terá apenas uma laje e a estrutura
do telhado será composto por peça metálicas.
A primeira fundação executada, está representada nas imagens abaixo:
Figura 11 – Demolição do corredor para a execução da fundação na sala 2.

Fonte: Autor, 2018.
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Figura 12 – Abertura da vala para a execução da fundação.

Fonte: Autor, 2018.
Figura 13 – Abertura da vala.

Fonte: Autor, 2018.
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O processo de abertura da vala, levou 2 dias, e a sua montagem e concretagem, durou
cerca de 3 dias. Após isso, foi iniciado o levantamento da parede em alvenaria estrutural.
Figura 14 – Concretagem da viga (fundação).

Fonte: Autor, 2018.
Figura 15 – Concretagem da viga (fundação).

Fonte: Autor, 2018.

26

A primeira fundação executada, ou viga baldrame, tem a seguinte seção conforme figura
16:
Figura 16 – Detalhe viga baldrame/fundação.

Fonte: Autor, 2018.

Sendo as medidas em centímetro (cm) e as barras em milímetro (mm). Só foi executado
essa única viga baldrame, com a extensão de 11m. Acima dela, foi executado a parede com
blocos estruturais, sendo preenchidos com concreto entre os seus vazios, gerando uma
resistência a mais. Além do mais, abaixo da viga baldrame, foi feito furos com trado manual, até
atingir o solo resistente, cerca de 2m de profundidade cada furo, após isso, foi introduzido
barras de aço e concretado junto da viga baldrame. Abaixo é apresentado a execução da parede
com os blocos.
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Figura 17 – Detalhe viga baldrame/fundação.

Fonte: Autor, 2018.

As demais fundações, foram executadas sendo feito primeiramente o furo com o trado
até atingir o solo resistente, e introduzido barras de aço e concretado.

5.4 VIGAS E PILARES

Todos os pilares obedeceram às restrições estabelecida na NBR 6118/2014, ou seja, nem
um pilar teve área menor que 360cm2. Na figura 18 pode ser observado a montagem dos
pilares, bem como a montagem das vigas e suas respectivas caixarias.
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Figura 18 – Detalhe viga baldrame/fundação.

Fonte: Autor, 2018.

5.5 ESCADA

A escada executada não fará parte das salas comercias, apenas dará acesso os moradores
do imóvel atrás da mesma, essa solicitação do cliente, tem como objetivo minimizar problemas
com relação a passagem dos moradores por outros imóveis, desta forma, está representado nas
imagens abaixo, a execução da escada.
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Figura 19 – Execução da Escada.

Fonte: Autor, 2018.
Figura 20 – Finalização da escada.

Fonte: Autor, 2018.
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5.6 LAJE

O escoramento da laje foi feito utilizando madeiras de bracatinga, com distâncias de 1m
por 1m, conforme imagem a baixo.
Figura 21 – Escoramento da laje.

.
Fonte: Autor, 2018.

Na figura 22 é possível verificar a montagem da laje pré-moldada com isopor.
Figura 22 – Laje pré-moldada com.

Fonte: Autor, 2018.
Existem dois tipos de preenchimentos em lajes pré-moldadas, o poliestireno expandido –
EPS, mas conhecido popularmente por isopor e a lajota, os dois exercem as mesmas funções,
entretanto se tem sido usado mais o isopor, por possuir diversas vantagens que justificam a sua

31

escolha, conforme segue abaixo.
Vantagens:


Isolamento térmico;



Facilidades de instalar conduítes;



Transporte e manuseio;



Pouca carga;



Isolamento acústico;



Resistente;



Rapidez na montagem;



Redução na carga da fundação;



Não necessita caixaria.

Desvantagens:


Dificuldade de troca de temperatura;



Mais caro que a lajota.

Figura 23 – Laje pré-moldada com isopor e lajota.

Fonte: https://www.impermeabilizabrasil.com/laje-h8/, 2018.

A Laje foi concretada no dia 23/10/2018, sendo utilizado 10 m³ de concreto com 35
Mpa. A concretagem levou cerca de 4 horas para ser finalizada. Abaixo segue sequências de
fotos, demostrando a preparação da mesma, o processo de concretagem e a concretagem
finalizada.
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Figura 24 – Preparação para a concretagem

Fonte: Autor, 2018.
Figura 25 – Concretagem.

Fonte: Autor, 2018.
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Figura 26 – Concretagem da sala 2.

Fonte: Autor, 2018.
Figura 27 – Concretagem da sala 1 e 2.

Fonte: Autor, 2018.

34

Figura 28 – Laje concretada.

Fonte: Autor, 2018.
Figura 29 – Laje concretada e curada.

Fonte: Autor, 2018.
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5.7 ALVENARIA

Foi executado uma única parede com blocos estruturais até o nível do telhado e as
demais paredes, foram executadas com tijolos cerâmicos, seguindo as medidas na figura a
baixo. A ar
Figura 30 – Tijolo cerâmico.

Fonte: Google, 2018.

As figuras abaixo representam a execução de todas as paredes e início do chapisco em
uma das paredes.
Figura 31 – Execução da parede e janela.

Fonte: Autor, 2018.
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Figura 32 – Execução da parede central.

Fonte: Autor, 2018.
Figura 33 – Finalização da parede central.

Fonte: Autor, 2018.
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Figura 34 – Chapisco na parede lateral.

Fonte: Autor, 2018.
Figura 35 – Preparação da caixaria dos pilares na parede central.

Fonte: Autor, 2018.
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Figura 36 – Montagem dos pilares.

Fonte: Autor, 2018.

5.8 CONTROLE DOS EPI`S

Durante o período de estagio, foi realizado o controle dos EPIs de todos os funcionários
das obras. Conforme figura 37 foi entregue todos os equipamentos de proteção individual
necessário para as suas respectivas funções e coletado as assinaturas dos colaboradores na ficha
de controle.
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Figura 37 – Ficha de EPIs.

Fonte: Autor, 2018.

5.9 COMPRA DE EQUIPAMENTOS

Outra atividade realizada, foi na aquisição de ferramentas aos colaboradores. Era
solicitado uma determinada ferramenta, e posteriormente enviado essa informação para o
escritório, que por sua vez, fazia a requisição e enviava para a loja que faria a venda. Após a
liberação da venda, o estagiário ia retirar e fazer a entrega aos colaboradores.

5.10 CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Foi realizado o controle das faltas dos colaboradores, através de uma planilha eletrônica
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em Excel, na figura 00 está representado o em que obra o colaborador trabalhou e na figura 00
a legenda da respectiva tabela. Essa tabela foi criada por mim.
Figura 38 – Ficha do controle de faltas.

Fonte: Autor, 2018.
Figura 39 – Ficha do controle de faltas.

Fonte: Autor, 2018.

5.11 CONTROLE DE MATERIAIS

Uma das atividades mais relevantes desempenhas, foi no controle e planejamento dos
materiais para a obra. Foi realizado por parte do estagiário além do controle para não deixar
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faltar e solicitação do material ao escritório:


Areia;



Cimento;



Brita;



Tijolos e blocos estruturais;



Aço;



Lajes pré-moldadas;



Concreto usinado;



Madeira para caixaria e/ou escora;
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6 CONCLUSÃO

O estágio curricular obrigatório foi iniciado no dia 20 de agosto e encerrado no dia 30 de
novembro de 2018. E durante este tempo, foi possível acompanhar a execução de uma reforma
desde o seu início. Com isso, foi possível perceber que o ramo da construção, mas
especificamente em reformas, é muito dinâmico, e necessita o acompanhamento diário de seus
supervisores, pois a cada avanço da obra, há surpresas escondidas por trás de paredes, abaixo
de um açoalho, estruturas já comprometidas entre outros problemas.
Durante o estágio, foi possível perceber que uma análise bem-feita da estrutura orçada
para a reforma, pode causar um pequeno ou grande prejuízo, tanto para o cliente como para o
contratante. Durante a demolição da obra, foi constatado que algumas informações anotadas no
projeto, não foram validadas durante este processo, devido a isso, o projeto teve várias
modificações na sua fase inicial.
Outro ponto importante deste estágio, é que a empresa Fornari Souza, me deu muito
espaço para a tomada de decisão, confiando a mim, várias tarefas diárias, a grande maioria
delas não estão citadas neste trabalho, mas fizeram com que eu pudesse ter um crescimento
profissional muito maior que o esperado durante este tempo.
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