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RESUMO

Este relatório de estágio apresenta como tema central o acompanhamento da reforma de um
apartamento localizado na cidade de Lages (SC), sendo que o objetivo geral é colaborar na
administração e fiscalização das atividades relacionadas a execução da obra, porém, também
será apresentado fatores relacionados as características construtivas, controle de materiais,
gerenciamento de obras e gestão de pessoas.
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Execução de obras; reforma; características construtivas; controle de materiais; gerenciamento
de obras; gestão de pessoas.

ABSTRACT

This activity report as a follow-up center for the renovation of an apartment in the city of Lages
(SC), the general objective being to collaborate in the administration and supervision of
activities related to the construction work, but also as constructive characteristics, material
control , management of works and management of people.

Key words:
Execution of works; reform; constructive characteristics; control of materials; construction
management; people management.
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APRESENTAÇÃO

O estágio é para o acadêmico a oportunidade de ver na prática a aplicação dos
conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula. A Engenharia Civil é uma profissão que se
desmembra em diversas áreas e o profissional dessa área precisa resolver problemas, gerir
processos e pessoas, coisas que a sala de aula ensina, mas só se aprende de fato na prática.

O presente relatório de estágio tem o objetivo de apresentar as atividades a serem
realizadas no período de 08 de agosto de 2018 até 11 de outubro de 2018, totalizando uma carga
horária de 180 horas, com acompanhamento e supervisão do engenheiro civil Faysal A.
Dabbous, no município de Lages (SC).

As atividades a serem realizadas são do ramo da construção civil, sendo elas, o
acompanhamento de execução de obras e também a rotina de um engenheiro civil, seus desafios
no dia a dia e o funcionamento de um escritório de engenharia, afinal, projeto e execução
caminham juntos.
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1.

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

1.1

HISTÓRICO DA EMPRESA

A All Bekaa Arquitetura e Engenharia foi fundada em 1992 pelo engenheiro civil Faysal
A. Dabbous, lageano, formado pela PUC-PR, que decidiu voltar para Lages (SC) e empreender
em sua terra natal. Em 2007, o escritório que até então era focado em projetos estruturais e
execução de obras, ganha um novo membro: Malek Dabbous, filho do fundador da empresa,
formado em arquitetura e urbanismo pela Univali, que também volta a Lages, para trabalhar
com o pai e mostrar que Arquitetura e Engenharia Civil se complementam e que quando as duas
áreas trabalham juntas, o resultado não poderia ser diferente: sucesso.
Em 2017, a empresa completou 25 anos de história com 352 projetos concluídos, 281
clientes e 124.175,44m² construídos com qualidade. 2018 iniciou com o setor da construção
civil estagnado devido a economia, mas a All Bekaa se manteve firme e com o ano chegando
ao fim há bons resultados para comemorar: diversas obras de reforma em edifícios comerciais
no centro de Lages foram projetadas e executadas pela All Bekaa, que busca constantemente a
melhoria, entregando obras de qualidade, com orçamentos conforme a necessidade do cliente e
no prazo especificado.

1.2 RELATO DAS OBSERVAÇÕES

O estágio supervisionado é a última disciplina do aluno na graduação, sendo de extrema
importância para a obtenção do tão sonhado diploma. É durante o estágio que o acadêmico pode
aplicar e demonstrar seus conhecimentos, e também esclarecer suas dúvidas e inseguranças,
que são comuns, justamente pela falta de experiência.
O estágio será acompanhado e supervisionado pelo engenheiro civil Faysal A. Dabbous
e as atividades executadas pelo estagiário serão: acompanhamento de execução de obras,
relatórios de obra, orçamento de compras, elaboração de quantitativos, fiscalização e
verificação de rendimento e qualidade dos empreiteiros, entre outros serviços de engenharia.
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2.

ELABORAÇÃO DO PROJETO

2.1

TEMA

Acompanhamento de execuções de obras com foco em reformas.

2.2 PROBLEMÁTICA

No acompanhamento de execuções de obras, o problema a ser resolvido é tornar aquilo
que iniciou como um sonho, rabiscos no papel e então se tornou projeto em realidade. A
presença do engenheiro na obra é de extrema importância, para garantir que nada fuja do
previsto, e se e quando ocorrer, que as coisas se resolvam de maneira correta e o mais rápido
possível. Seguir normas é fundamental, mas o engenheiro de obras precisa não somente gerir
processos e entender cálculos, precisa também saber se relacionar e se comunicar, isso ajuda a
evitar situações problemáticas, que podem comprometer o prazo de entrega e qualidade da obra.

2.3 JUSTIFICATIVA

2.3.1 Oportunidade do projeto

O estágio auxilia na entrada do acadêmico no mercado de trabalho, na produção de
projetos e oportuniza o entendimento prático da área, introduzindo as ferramentas necessárias
para o auxílio do mesmo, como o conhecimento de materiais, normas, ferramentas como
softwares de gestão ou projetos que muitas vezes não são vistos em sala de aula devido ao
tempo, que muitas vezes é curto para passar todo o conteúdo das disciplinas, mas que são
essenciais na área da engenharia civil.

2.3.2 Viabilidade do projeto

O estágio é uma ferramenta viável tanto para o estudante que está tendo a oportunidade
de aplicar o conhecimento teórico adquirido em sala de aula, quanto para a empresa, que conta
com o auxílio de alguém com novas ideias, novas percepções e que colabora para o
funcionamento e aperfeiçoamento da mesma.
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2.4 OBJETIVOS

2.4.1 Objetivo Geral

Realizar atividades internas (no escritório) e externas (nas obras) referentes ao
acompanhamento da execução das obras que a empresa tem no período compreendido pelo
estágio obrigatório e assim ampliar e aprimorar os conhecimentos técnicos voltados a execução
de obras, auxiliando a empresa no que for necessário para entregar as obras no prazo
determinado em contrato com a qualidade esperada pelos clientes.

2.4.2 Objetivos específicos
 Adquirir conhecimento prático na parte de execução de obras;
 Elaborar relatórios de obra buscando identificar as atividades que estão sendo
realizadas naquele determinado dia;
 Acompanhar o cronograma da obra e assim verificar o rendimento previsto vs. real;
 Identificar motivos de atraso da obra e propor soluções para solução dos mesmos;
 Analisar diariamente a quantidade de materiais em obra e o material necessário para
a etapa seguinte, evitando assim a ruptura de materiais e atrasos por este motivo;
 Buscar um diálogo simples e preciso com os empreiteiros, responsáveis pela execução
da obra;
 Visualizar o dia-a-dia de um engenheiro civil e do funcionamento de um escritório
técnico.
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3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1 CONSTRUÇÃO CIVIL

Entendemos por construção civil a ciência que estuda as disposições e métodos seguidos
na realização de uma obra sólida, útil e econômica (AZEREDO, 1997).

3.2

OBRA

Todos os trabalhos de engenharia que resultem em criação, modificação ou reparação,
mediante construção, ou que tenham como resultado qualquer transformação do meio ambiente
natural (AZEREDO, 1997).
É necessário ter em mente que uma obra passa por diferentes etapas construtivas e que
as construções têm características próprias, que requerem, em maior ou menor grau
especializações que vão influenciar no tempo de execução, qualidade, segurança e acabamento
final da obra (SALGADO, 2014).
Quanto à classificação das construções em relação ao seu uso, podemos considerar as
mais significativas:

3.3

1.

Obras residenciais;

2.

Obras industriais;

3.

Obras comerciais;

4.

Obras rodoviárias.

EDIFÍCIO

Toda construção que se destina ao abrigo e proteção contra as intempéries, dando
condições para o desenvolvimento de uma atividade.
Para construir um edifício necessitamos da colaboração do arquiteto e do construtor. As
atribuições do arquiteto são: criatividade, concepção e aproveitamento do espaço, cabe a ele
entre outras atividades a de elaborar os estudos preliminares, o anteprojeto e projeto executivo.
Ao construtor cabe materializar o projeto, construindo o edifício (AZEREDO, 1997).
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3.4

REFORMA
Reforma é o nome que se dá a uma mudança de forma (esta entendida no sentido

amplo), uma modificação na forma, na natureza ou no tamanho de algo, a fim de aprimorá-lo.
Também pode ser realizado através de pequenos reparos, ou seja, aquilo que não estava
agradável aos olhos do dono, e ou que ja tenha se passado muito tempo de sua construção
inicial.

3.5

ALGUMAS ETAPAS DE UMA OBRA DE REFORMA

3.5.1 Serviços Preliminares
Os serviços preliminares são o conjunto de atividades e providências tomadas como
preparação para o início da obra de reforma, sendo elas:

1.

Demolições, quando necessário;

2.

Remoção de janelas e portas, quando necessário;

3.

Retirada dos móveis;

4.

Limpeza;

5.

Organização para início da reforma

3.5.2 Alvenaria
Segundo SALGADO (2014), alvenaria é toda obra constituída de pedras naturais, tijolos
ou blocos de concreto, ligados ou não por meio de argamassas, comumente deve oferecer
condições de resistência, durabilidade e impermeabilidade. A aplicação de tijolos satisfaz
plenamente as condições de resistência e durabilidade. A impermeabilização, nesse caso, é
obtida por meios artificiais, utilizando produtos específicos. A impermeabilidade à umidade
tem interesse especial sob o ponto de vista higiênico e é exigida porque a umidade é prejudicial
à saúde.
A principal função da alvenaria é adequar e estabelecer a separação entre ambientes.
Podemos classificar as alvenarias em estrutural e de vedação, a primeira é empregada na
construção para resistir cargas (peso das lajes, telhados, pavimento superior, etc.), e também o
seu peso próprio, sendo que a estrutural deve satisfazer as seguintes condições:
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a)

Atuar como isolante térmico;

b)

Atuar como isolante acústico;

c)

Resistir a impactos;

d)

Não ser combustível;

e)

Ser resistente.

Quando a alvenaria não é dimensionada para resistir cargas verticais além do seu peso
próprio, ela é denominada alvenaria de vedação (MARINOSKI, 2011).

3.5.3 Revestimentos cerâmicos
Na execução de uma reforma, é muito comum a solicitação de troca de pisos e azulejos,
e uma vez que se executa esta etapa na edificação, há a necessidade de promover conforto aos
usuários, afinal, nada mais desconfortável do que a vivência em lugares onde o revestimento
apresenta irregularidades, comprometendo o bem-estar visual e, às vezes, até a segurança de
seus usuários.
No caso da aplicação dos revestimentos cerâmicos é muito importante que a base esteja
bem preparada, que a superfície esteja regularizada, nivelada, limpa e com os caimentos
corretos (necessários principalmente em áreas úmidas) para evitar transtornos e retrabalhos.
Segundo SALGADO (2014), o assentamento tradicional executado com argamassa de
cimento e areia é cada vez menos utilizado, sendo substituídos por argamassas colantes, que já
vem prontas, só precisa misturar com a água e aplicar, assim, através da produção com controle
tecnológico, garante-se mais qualidade na execução de aplicação dos revestimentos.
O Mapa da Obra, blog criado pela Votorantim Cimentos para esclarecer dúvidas quanto
a obras publicou em 25 de julho de 2017 que é fundamental utilizar o tipo de argamassa correto
para o assentamento de revestimentos cerâmicos para evitar patologias. Existem diversos tipos
de argamassa para inúmeras aplicações e, muitas vezes, o mesmo tipo de argamassa pode ser
usado em serviços diferentes. Porém, é importante acertar na escolha para evitar problemas
futuros, como o desplacamento cerâmico.
Especificamente para a aplicação de revestimentos cerâmicos há 3 tipos de
argamassas colantes, denominadas por norma: AC I, AC II e AC III, compostas por cimento,
areia e aditivos. A diferença entre elas é a quantidade de cimento e aditivos, que resultam
na aderência e na retenção de água. A ordem de aderência, do menor para o maior, segue os
números presentes na embalagem: AC I, AC II e AC III.
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Além de revestimentos cerâmicos, o tipo de argamassa colante também pode ser
utilizado no assentamento de porcelanato e pedras, mármores e granitos. Ao ser misturada com
água, resulta em uma massa adesiva, de boa elasticidade e trabalhabilidade.
Na hora de especificar este tipo de argamassa, é necessário considerar o ambiente de
aplicação, interno ou externo, e as variações de temperatura. Além disso, a superfície onde o
produto será aplicado, parede ou piso, e o tipo de revestimento também são pontos que devem
ser levados em conta na hora da escolha.
A dimensão das peças é outro fator de extrema importância na hora de escolher o tipo
de argamassa. Essas variáveis são determinantes para o desempenho da argamassa colante.
As argamassas, conforme classificação citada acima, possuem características
específicas, sendo elas:
a) Argamassa AC I: indicada para assentar peças cerâmicas em áreas internas e molháveis,
como cozinha, área de serviço e banheiro, pois resiste à umidade e à temperatura
habitual desses espaços;
b) Argamassa AC II: é mais resistente à exposição climática. Além de peças cerâmicas,
permite revestir paredes, fachadas, piscinas de água fria, lajes, pisos de áreas públicas e
ambientes ao ar livre;
c) Argamassa AC III: é a que apresenta maior aderência, o que a torna ideal para colar
porcelanatos, cerâmicas e pedras em piscinas de água quente, saunas e churrasqueiras,
além mármores e granitos.
A

quantidade

de argamassa

colante necessária

para assentamento

de

revestimentos cerâmicos em pisos e paredes varia conforme o modo de aplicação da mistura
para cada peça. Para calcular a quantidade necessária de argamassa colante, é preciso recorrer
à informação de rendimento médio do saco, indicada pelo fabricante do material. Em média,
são necessários 5 kg de argamassa para revestir 1 m² de área. Caso a colagem seja dupla — ou
seja, quando a argamassa é aplicada tanto na base quanto no verso do revestimento – a
quantidade de argamassa aumenta para 10 kg/m².
Após aplicado o revestimento cerâmico é necessário rejuntar os vãos entre as peças
(vãos que variam entre 2 e 15mm em geral) com argamassa para rejuntamento, que assim,
preenche as juntas e protege o sistema contra infiltrações indesejáveis (Salgado, 2014).
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3.5.4 Pintura
Toda obra precisa ser protegida conta ações das intempéries e desgastes naturais devido
ao uso, a pintura de edificações então surgiu então com dupla finalidade: proteger as superfícies
e darem vida ao ambiente através de suas cores.
Os componentes da tinta são a resina, o pigmento, o solvente e aditivo, portanto o que
difere os tipos de tinta é a sua composição e o proporcionamento dos componentes (UEMOTO,
2005).
Para SALGADO (2014), as superfícies a receberem a pintura devem ser examinadas e
corrigidas de todas e quaisquer defeitos de revestimentos, antes do início dos serviços de
pintura. As superfícies a pintar devem ser cuidadosamente lixadas, limpas, isentas de poeiras,
gorduras, e outras impurezas e pintadas quando estiverem completamente secas.
Em edificações os tipos mais comuns de tinta utilizados são:
a) Tinta acrílica – À base de emulsões acrílicas, solúvel em água e com excelente
resistência as intempéries, este tipo de tinta é o mais recomendado para ambientes
externos, e claro, se resiste bem ao ambiente externo, também é uma excelente opção
para ambientes internos;
b) Tinta esmalte – À base de resinas alquídicas, de óleos secativos e solventes. Indicado
para aplicação em madeira e metal. Pode ter acabamento brilhante ou acetinado.

Quanto ao acabamento das tintas que no momento, em geral variam entre três
possibilidades, é importante no momento de pensar na pintura saber a diferença entre eles:
a) Acabamento semibrilho – garante excelente resistência ao desbotamento e
aparição de manchas na pintura. É indicado para superfícies sem imperfeições.
O brilho final – aquele acabamento que chama a atenção de todos, depende de
quantas demãos forem aplicadas, ou seja, quanto mais demãos, mais brilho.
b) Acabamento acetinado – possui brilho intermediário entre o fosco e o
semibrilho, ou seja, os reflexos são discretos e reduzidos, pois conta, em sua
composição, com mais resina que as tintas foscas e menos que as semibrilho. O
produto permite uma boa resistência a mofo e algas, indicado para áreas internas
e de grande circulação.
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c) Acabamento fosco – não tem brilho e não reflete diretamente a luz que ambiente
recebe, pela quantidade de resina ser menor. É uma poderosa ferramenta para
disfarçar leves imperfeições.
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4. METODOLOGIA

4.1 Delineamento da pesquisa

O presente relatório irá se basear no levantamento de dados referentes à execução de
uma obra de reforma realizada pela empresa All Bekaa na localidade de Lages (SC). As
informações necessárias para a elaboração deste estudo serão obtidas através do
acompanhamento diário da obra, onde o responsável técnico, além de auxiliar, irá contribuir
esclarecendo eventuais dúvidas que podem vir a aparecer durante a execução.

4.2 População alvo ou área

A área de estudo escolhida é Construção Civil, focada no Gerenciamento de Obras.

4.3 Planos e instrumentos de coletas de dados

A coleta de dados será realizada “in loco” através de registros de obra, observando
os métodos construtivos empregados, sendo realizado também registros fotográficos para um
melhor entendimento do que será apresentado.

4.4 Plano de análise dos dados
A análise dos dados será realizada através da comparação entre a fundamentação teórica
com as atividades práticas acompanhadas durante a execução da reforma. Os registros
fotográficos irão auxiliar na explicação para que seja possível realizar as devidas conclusões.
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5.

ANÁLISE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Neste capítulo será apresentado o desenvolvimento das atividades executadas durante

o período de estágio através da apresentação de informações e registros fotográficos que
facilitam a compreensão dessas atividades, além da amostragem de situações que ocorreram no
decorrer da obra e como as pessoas envolvidas com a obra agiram diante de tais situações.

5.1

Sobre a obra
A obra acompanhada durante o período de estágio consiste na obra de reforma de um

apartamento de 121,42 m² localizado no edifício Centenário, um dos primeiros prédios altos
construídos na cidade de Lages (SC), em localização privilegiada, na rua Nereu Ramos,
próximo a Catedral Diocesana de Lages.
Os proprietários, logo após a compra do apartamento procuraram o escritório da All
Bekaa para execução do projeto e da obra de reforma para que ficasse do jeito que eles
gostariam antes de efetivamente se mudarem para o apartamento.
O prazo para execução da reforma ficou estabelecido em 60 dias e contemplou as
seguintes atividades:

5.1.1 Serviços preliminares
Os serviços preliminares na reforma tiveram início no dia 28/08/2018, foram concluídos
no dia 14/09/2018, e são comtemplados pelas seguintes atividades:
a) Remoção dos rodapés – os rodapés em madeira fixados com parafuso foram
removidos e substituídos;
b) Remoção dos tacos – os tacos removidos tinham medidas de 21x7cm, eram da suíte,
e foram reaproveitados na ampliação de área da sala de estar;
Figura 1 – Taco removido da suíte e reaproveitado na sala
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Fonte: Próprio autor, 2018.
c) Remoção dos azulejos da cozinha, lavabo e área de serviço – os azulejos foram
removidos e encaminhados juntamente com os demais resíduos da construção para
a Incopedra;

d) Retirada dos móveis existentes que ficaram no local;
e) Demolição de paredes – foram demolidos 15,54m² de paredes conforme adequação
do projeto (sendo as paredes laranjas, de demolição) conforme figura 2 a seguir:

Figura 2 – Paredes a demolir (em laranja)
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Fonte: Próprio autor, 2018.
f) Enchimento contra piso da sacada – o material utilizado para enchimento do
contra piso foi parte do resíduo gerado pela demolição de paredes, conforme
podemos observar na figura 3, a seguir:
Figura 3 – Enchimento contra piso

Fonte: Próprio autor, 2018.
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g) Nivelamento contra piso do closet – como havia taco na suíte e o mesmo foi retirado,
foi necessário nivelar o piso do closet com o taco, pois o mesmo iria receber nas
etapas seguintes da obra piso vinílico em pvc;
h) Retirada de entulhos – por se tratar de um condomínio de uso misto (residencial e
comercial) haviam regras quanto a retirada de entulhos, sendo possível a retirada
somente nas segundas, quartas e sextas no período da manhã. O que algumas vezes
acabou acumulado entulho na obra, porém, as regras de retirada de material em
condomínios são extremamente comuns e o não cumprimento das regras pode gerar
multa;
i) Remoção porta de vidro da sala de estar/jantar – na sala havia uma porta de ferro
que separava o ambiente interno de uma sacada, com o novo projeto o ambiente
passou a contar com um aumento de área da sala através da retirada da porta e
colocação de janela na sacada, conforme visto nas figuras a seguir:

Figura 4 – Projeto de retirada da porta da sala

Fonte: Próprio autor, 2018.
Figura 5 – Porta/janela antes da retirada
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Fonte: Próprio autor, 2018.
Figura 6 – Porta/janela retirada

Fonte: Próprio autor, 2018.
j) Acabamento do trilho da porta removida – após a retirada da janela foi necessário
efetuar o acabamento do trilho e nivelamento do mesmo, que posteriormente iria
receber o revestimento em taco;
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5.1.2 Alvenaria
Os serviços referentes a alvenaria na reforma tiveram início no dia 03/09/2018, tinham
previsão de conclusão no dia no dia 14/09/2018, havendo atraso nesta etapa por motivos que
serão mencionados ao decorrer dessa etapa, que é composta pelas seguintes atividades:
a) Construção de paredes em alvenaria – Nos mesmos ambientes onde houve
demolição também houve fechamento em alvenaria para adequação dos novos
espaços conforme podemos observar nas imagens a seguir:
Figura 7 – Paredes a construir (em azul)

Fonte: Próprio autor, 2018.
Figura 8 – Paredes sendo construídas
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Fonte: Próprio autor, 2018.

Na sala de estar/jantar havia uma janela que fazia divisão com as escadas do prédio e os
proprietários solicitaram que a mesma fosse fechada, neste caso, a escolha foi fazer o
fechamento em gesso cartonado, não precisando retirar a janela e fazer seu fechamento em
alvenaria como foi feito nos demais fechamentos. Para entrar no apartamento haviam duas
portas de acesso, uma com acesso a circulação e uma na cozinha, sendo a última também
fechada para melhor aproveitamento de espaço na cozinha e por não haver a necessidade de
duas portas de acesso ao apartamento;
Figura 9 – Fechamentos a fazer (em azul)
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Fonte: Próprio autor, 2018.
Figura 10 – Fechamento porta cozinha

Fonte: Próprio autor, 2018.
Figura 10 – Janela sala de estar que fazia divisão com as escadas do prédio
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Fonte: Próprio autor, 2018.
Figura 11 – Fechamento em gesso cartonado

Fonte: Próprio autor, 2018.
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b) Chapisco – Pode ser visto nas figuras 8 e 10 e seguiu o traço recomendado de 1:3
sendo 1 para cimento e 3 para areia. Com camada fina, cumpriu sua missão de gerar
aderência;
c) Emboço – Com traço de 1:4 o emboço cumpriu o objetivo de regularização da
superfície;
Figura 12 – Fechamento com camada de emboço

Fonte: Próprio autor, 2018.
d) Reboco – Responsável por dar início as atividades de acabamento da superfície e
preparar a mesma para recebimento de massa corrida ou fundo preparador (após
lixar) para pintura, o traço utilizado para o mesmo na obra foi de 1:2:5 sendo 1 para
cimento, 2 para cal e 5 para areia fina;
Figura 13 – Alvenaria em fase de reboco
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Fonte: Próprio autor, 2018.
e) Impermeabilização box – A impermeabilização do box não ocorreu no prazo
previsto e atrasou a etapa de alvenaria, sendo o atraso, de responsabilidade do
empreiteiro responsável pelas instalações hidro sanitárias, que deveria retirar as
tubulações antigas e fazer a instalação das novas, para impermeabilização da área
de box, reparos de emboço e reboco e outras atividades que dependiam dessa. Por
mais que a impermeabilização não tenha ocorrido no prazo estipulado em
cronograma, foi executada de maneira correta, sendo com três demãos cruzadas para
garantia da impermeabilização com 1 metro de altura.

Figura 14 – Segunda camada de impermeabilização do box

31

Fonte: Próprio autor, 2018.

5.1.3 Pisos e Azulejos
Os serviços referentes a pisos e azulejos na reforma tinham previsão de início no dia
15/09/2018, sendo efetivamente iniciados no dia 08/10/2018, com bastante atraso, com previsão
de conclusão no dia no dia 11/10/2018 caso tivesse iniciado no prazo do cronograma, essa etapa
acabou se estendendo até o dia 01/11/2018.
Essa etapa é composta pelos seguintes itens:
a) Lixa grossa dos tacos de madeira – Para renovação dos tacos essa é a etapa inicial,
que consiste em retirar a camada superficial do piso, efetuando seu nivelamento com
lixa grossa conforme o nome prevê, para posterior tratamento, aplicação de lixa fina
e sinteco, renovando a aparência do piso.
Figura 15 – Aparência do taco após lixa grossa
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Fonte: Próprio autor, 2018.
b) Colocação dos tacos na nova área da sala – Os tacos retirados da suíte conforme
citado anteriormente seriam reaproveitados na nova área da sala, onde antes era a
sacada. A superfície foi preenchida, nivelada e agora estava pronta para a aplicação
dos tacos. Faltaram 57 peças de taco, que foram compradas e aplicadas antes da
finalização do tratamento dos antigos, para que assim, recebessem tratamento
também e ficassem com a mesma aparência, evitando a diferença entre eles.
Figura 16 – Assentamento de tacos na área de ampliação da sala
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Fonte: Próprio autor, 2018.
c) Azulejos – Para aplicação dos 79,8m² de azulejo, o azulejista levou 10 dias,
produzindo média 7,98m²/dia e 0,99m²/hora o que é considerado um rendimento
baixo de produtividade, um ajudante foi rejuntando conforme a produção de azulejo
ia acontecendo, houve atraso no azulejo dos banheiros, também devido ao atraso da
finalização das instalações hidro sanitárias.
Figura 17 – Aplicação de revestimento (azulejo)
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Fonte: Próprio autor, 2018.

Foram aplicados nos banheiros e na cozinha detalhes com peças decorativas, dando um
toque de requinte nos ambientes.
Figura 17 – Peças decorativas cozinha

Fonte: Próprio autor, 2018.

35

Figura 18 – Peças decorativas banheiro social

Fonte: Próprio autor, 2018.
d) Pisos – Para aplicação dos 30,5m² de piso, o azulejista levou 03 dias, produzindo
média 10,16m²/dia e 1,27m²/hora.
Figura 18 – Pisos
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Fonte: Próprio autor, 2018.
e) Lixação fina e aplicação sinteco tacos – A lixação fina e aplicação do sinteco
(mistura de resina/verniz transparente à base de acrílica com agua e formol) dão o
aspecto de novo ao taco, deixando-o brilhoso por um período que pode ir de 8 a 12
anos dependendo dos cuidados. A aplicação do sinteco deve ser uma das últimas, se
não a última atividade a ser realizada em uma reforma, lição que foi aprendida
quando houve a necessidade de reaplicação do sinteco no final da obra, pois já
haviam diversos riscos no taco devido a atividades que ainda não tinham sido
finalizadas, como instalações hidro sanitárias, serviços de pintura e demais serviços
no momento em que o sinteco foi aplicado pela primeira vez.
Figura 19 – Cuidados com os pisos durante a reforma
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Fonte: Próprio autor, 2018.

O cuidado com o piso se mostrou fundamental e a falta de cuidados gerou retrabalho ao
final da obra quando foi necessário reaplicar o sinteco para acabamento dos tacos. O retrabalho
aumenta os custos e aperta os prazos para a entrega de uma obra, sendo assim, nada positivo
para a empresa. Porém, algo importante também se tira disso: é melhor consertar o que deu
errado antes de entregar a obra do que entregar a obra ao cliente e depois ter que retornar e
refazer o serviço, o que além do prejuízo material e de tempo, gera insatisfação no que cliente
que pode não só não querer mais os serviços da empresa como fazer propagandas negativas e
afastar possíveis novos clientes da empresa também.
Sobre proteger o piso, não existem soluções mágicas, mas há soluções, sendo a lona até
mesmo uma possibilidade de uso, bem como o jornal, o plástico, o papelão ondulado ou o
próprio “protege piso” que conta com bolhas que protegem o piso do impacto de queda de
materiais que possam danifica-lo por exemplo. Mas mais importante do que material a ser
colocado para proteção do piso é garantir que ele esteja fixado/colado, evitando assim a
movimentação do material protetor, o que torna a proteção inútil.
Figura 20 – Aspecto do taco após reaplicação do sinteco
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Fonte: Próprio autor, 2018.

5.1.4 Pintura
Os serviços referentes a pintura na reforma tiveram início no dia 08/10/2018 e foram
finalizados no dia 05/11/2018, sendo composto pelas seguintes atividades:
a) Lixamento e limpeza das superfícies – após seco o reboco foram lixadas todas as
superfícies com lixa intermediária e após limpas começou o processo de emassar;
b) Emassamento tetos e paredes – Após limpeza das superfícies foram emassadas com
massa corrida anjo e lixadas novamente com lixa fina;

Figura 21 – Aspecto das paredes após emassamento
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Fonte: Próprio autor, 2018.
c) Pintura tetos e paredes – Para a pintura dos tetos em gesso foi aplicada tinta Suvinil
acrílica na cor branca com acabamento semi brilho, aplicação de 02 demãos de tinta.
Para a pintura das paredes foi aplicada tinta Suvinil acrílica na cor ouro branco com
acabamento fosco, sendo necessário 02 demãos de tinta para a finalização desejada;
Figura 22 – Teste de cores

Fonte: Próprio autor, 2018.
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d) Pintura portas – As portas não foram substituídas, somente suas ferragens e
fechaduras, assim, o processo de restauração também ocorreu com elas. A pintura
estava com aspecto grosso, então foi utilizado lixa grossa para os cantos e lixa fina
para finalização. Após o processo de lixar, as superfícies foram limpas e então foram
aplicadas 2 camadas de tinta esmalte Suvinil na cor branca à base de solvente;
Figura 23 – Superfícies após pintura

Fonte: Próprio autor, 2018.

5.1.5 Rodapés
Os rodapés em madeira foram substituídos por rodapés de poliestireno 100% virgem da
Arquitech com instalação super facilitada com aplicação de silicone. Os rodapés escolhidos têm
altura de 7 cm e tem um acabamento excelente.

5.1.6 Limpeza e entrega da obra
Entregar a obra limpa ao cliente é fundamental, é uma forma de valorizar o cliente e ao
mesmo tempo o serviço realizado. A limpeza dá a obra o aspecto de qualidade, e assim foi feito,
no dia 06/11/2018 a limpeza final e entrega da obra no dia 08/11/2018.
A entrega final se deu mediante assinatura de entrega definitiva da obra e check-list de
aprovação da obra, listando todos os itens executados conforme o orçamento.
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6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Estágio Curricular Obrigatório tem uma duração relativamente curta, sendo dois

meses realmente pouco tempo para se ter uma noção prática ampla da rotina a ser exercida
enquanto Engenheiro Civil, ou qualquer que seja a formação acadêmica. Ao mesmo tempo,
esses dois meses estagiando em uma das diversas áreas da Engenharia Civil se mostra
extremamente importante, no meu caso, atuando na área de construção civil e execução de
obras.
Do Engenheiro Civil se espera alguém com conhecimento teórico, que proponha
soluções práticas, de maneira rápida e econômica. O Engenheiro de Obras se depara com
imprevistos todos os dias e precisa buscar que esses imprevistos ocorram cada vez com menos
frequência e quando ocorrerem precisa saber lidar e agir de maneira rápida e precisa. Minha
opinião pessoal e que ao longo do curso foi compartilhada com diversos colegas é que a
Engenharia Civil precisa ser prática, somos técnicos, e precisamos nos tornar profissionais
multidisciplinares, saber gerir processos é muito bom, mas engenheiros nunca trabalham
sozinhos, precisam saber gerir pessoas, se comunicar bem, trabalhar em equipe.
Sobre o acompanhamento da execução de reforma do apartamento, foi possível perceber
a importância de um bom projeto, que deve ser de fácil leitura a equipe de mão de obra que irá
executar a obra. Um erro de projeto gera retrabalho, que gera prejuízos financeiros e perda de
tempo, que não deixa de ser prejuízo financeiro também. Outra coisa extremamente importante
na obra é a questão do controle de materiais, que não podem faltar, pois se faltam e a equipe de
mão de obra é contratada, continuam ganhando sem produzir, e no caso da obra em questão,
onde a equipe trabalha por empreitada e ganha conforme o rendimento da empreitada, gera a
insatisfação da equipe, que quer produzir, mas não pode pela falta de material.
A teoria diz que a comunicação é ferramenta essencial para um engenheiro e isso se
confirma na prática. O gerenciamento de obras está diretamente ligado com a gestão de pessoas,
o gestor da obra manterá contato diariamente com os colaboradores, clientes, fornecedores e
outros profissionais. Fica evidente então a importância de ter uma boa comunicação, saber
conversar, negociar e compreender que respeito e humildade são características obrigatórias e
o mínimo para que se tenha uma relação com as pessoas.
Por fim, acredito que nenhum acadêmico deva conseguir seu título de Engenheiro sem
passar pela experiência do Estágio Curricular Supervisionado, visto sua grande importância no
currículo acadêmico. Com certeza seria muito melhor se todos os acadêmicos já tivessem essa
vivência prática desde os primeiros anos de graduação como normalmente acontece nos cursos

42
da área da saúde, que por vezes possuem três ou mais estágios obrigatórios, passando por mais
áreas, o que resultaria em profissionais mais qualificados e com mais possibilidades de ver na
prática em que área de fato querem trabalhar e se aperfeiçoar.
O engenheiro civil constrói sonhos, torna projetos em realidade e tem a missão de
transformar espaços em prol da qualidade de vida das pessoas. O engenheiro civil tem a
possibilidade de fazer de fato a diferença em seu campo de atuação, mas pra isso precisa
entender que prazo, qualidade e custo é uma pirâmide interligada, assim como projetos,
processos e pessoas.
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