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RESUMO

Este relatório aborda as atividades desenvolvidas durante o período de estágio, aonde
foi acompanhado duas obras, sendo uma delas, quatro geminados com área total de 168,00
m² sendo construída na cidade de Lages – SC, e a outra obra um prédio de 524,83 m²,
realizado na cidade de Porto Belo – SC. Neste relatório foi apresentado as etapas que
estavam sendo executadas no momento do estágio, juntamente com fotos para ilustrar a
descrição das etapas.
O estágio foi concedido e desenvolvido na empresa Peruzzo & De Carli Engenharia,
onde nesse período foi possível acompanhar a rotina e os serviços dos engenheiros,
aprendendo assim um pouco mais sobre ofício da profissão.
Palavras-chave: ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO, SITUAÇÃO.
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ABSTRACT

This report covers the activities developed during the internship period, which was
accompanied by two works, one of them, four twinned with a total area of 168.00 m² being
built in the city of Lages - SC, and the other one a building of 524, 83 m², carried out in the
city of Porto Belo - SC. This report presented the steps that were being carried out at the
time of the internship, along with photos to illustrate the description of the steps.
The internship was granted and developed at the company Peruzzo & De Carli
Engenharia, where during this period it was possible to follow the routine and the services
of the engineers, thus learning a little more about the craft of the profession.
Key words: ACCOMPANYING, EXECUTION, SITUATION.
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1 INTRODUÇÃO

Este projeto de estágio tem por objetivo aplicar os conhecimentos teóricos
adquiridos no período da graduação, realizando assim o estágio obrigatório da disciplina de
estágio curricular na Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC.
O estágio será realizado na Construtora Peruzzo & De Carli Engenharia, e
supervisionado pelo Eng° Júlio Peruzzo, sendo assim disponibilizado a oportunidade de
acompanhar obras e adquirir conhecimentos realizados na prática do dia a dia de um
engenheiro, trazendo grande experiência na área de construção civil.
Durante o período de 180 horas de estágio obrigatório, estarei acompanhando obras
residenciais multifamiliares, realizadas pela empresa concedente de estágio, na cidade de
Lages – SC.
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2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

2.1 HISTÓRICO DA EMPRESA

A Empresa Peruzzo & De Carli Engenharia Ltda, teve sua fundação em agosto de
2016, através da iniciativa de seus dois sócios, o Eng° Guilherme De Carli e o Eng° Júlio
Peruzzo. A ideia inicial de seus fundadores era constituir um escritório de engenharia que
atendesse a região de Lages - SC, com foco nas pessoas com interesse em construção de
imóveis particulares, com ênfase em projetos para esses clientes.
Com o passar do tempo e com maior conhecimento do mercado na cidade, a empresa
remodelou sua estratégia e se tornou construtora, a partir de 2017 iniciou obras em âmbito
estadual para investidores. No seu primeiro ano como construtora atingiu suas metas
construindo mais de 1800 m² na cidade de Lages e Porto Belo – SC. Para 2018, tem como
meta construir 2800 m². A sua visão a longo prazo é de em 7 anos estar construindo obras
com investimentos próprios, ou seja, sem investidores.

2.2

RELATO DAS OBSERVAÇÕES
O estágio obrigatório será realizado na forma de visitas técnicas para inspeção dos

serviços na companhia do engenheiro responsável. Assim verificando o trabalho que está
sendo realizado, para que se obtenha a qualidade necessária, inspecionando a falta de
equipamentos e materiais, auxiliando no controle dos serviços a serem desenvolvidos e
analisando os projetos para que todo o serviço saia como planejado.
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3 ELABORAÇÃO DO PROJETO

3.1 TEMA

Acompanhamento da execução de obras residenciais multifamiliares

3.2 PROBLEMÁTICA

A importância do engenheiro dentro da obra se dá através de seu conhecimento
técnico e teórico sobre a construção civil, fazendo com que o projeto saia conforme o
planejado, diminuindo os custos e desperdícios de matérias, cumprindo prazos e mantendo
a qualidade exigida da obra.

3.3 JUSTIFICATIVA

Atualmente o mercado de trabalho se dá por profissionais que tenham a capacidade
de desenvolver seus trabalhos com qualidade e com conhecimentos adquiridos na
graduação. Por isso o estágio é fundamental para formação de um profissional, pois é na
vivência profissional que o acadêmico pode aplicar tudo o que foi ensinado na teoria, com
o auxílio de profissionais experientes.

3.3.1 Oportunidade do projeto

A oportunidade se dá pela importância de que o acadêmico conheça na prática os
processos de execução de obra, para que possa aprofundar os conhecimentos de forma a
enfrentar as grandes dificuldades do dia a dia na construção civil, ganhando experiência e
uma maior vivência profissional.

3.3.2 Viabilidade do projeto

Podendo adquirir experiência e conhecimento na área de construção civil o
estagiário poderá agregar valor à empresa, ajudando com seus conhecimentos técnicos e
teóricos adquiridos na graduação do curso de engenharia civil.

3.3.3 Importância do projeto

A importância do projeto se dá ao conhecimento que o acadêmico tem sobre a vida
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profissional, e podendo ver como funciona uma empresa de engenharia, analisando como
ela é e como administra e realiza seus projetos e obras.
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4 OBJETIVO

4.1 OBJETIVO GERAL

O estágio tem como objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos na universidade,
expandindo horizontes para aprender as práticas do Curso de Engenharia Civil no período
proposto. Acompanhando a execução de obras realizadas pela empresa.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Acompanhamento das etapas de obras no período de estágio.

•

Auxiliar no controle e inspeção dos serviços em obra.

•

Análise dos projetos em execução.

•

Acompanhamento do planejamento e das necessidades para realização das
futuras etapas.

•

Auxilio na atuação dos trabalhadores em obra.

•

Adquirir conhecimentos sobre execução de obra.
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5 REVISÃO DA LITERATURA

5.1 PLANEJAMENTO DE OBRA

Para o sucesso de um empreendimento, é fundamental a existência de um
planejamento, sua importância aumenta quando, na sociedade, há pouca disponibilidade de
recursos, instabilidade no mercado, entre outros empecilhos. É através do planejamento que
buscamos canalizar as informações e conhecimentos, direcionado à utilização nas
execuções dos serviços da construção civil, buscando levar em conta todos os detalhes
pertinentes. Em função destas circunstâncias, é fundamental a criação de um sistema que
garanta o perfeito cumprimento das metas preestabelecidas para a execução da obra. O
planejamento tem várias funções, como a de servir como assessor para aquisição de
materiais, para fechamentos de contratos, para orientações técnicas nas aplicações de
materiais ou nas execuções de serviços (GOLDMAN, 1997 apud FOLGIARINI, 2003).
Isso se deve em parte, ao fato de que na indústria da construção, o termo
planejamento é em geral, interpretado como resultado da geração de planos, denominado
por programação ou cronograma geral da obra (BERNARDES, 2010).
Segundo Mattos (2010) a elaboração do planejamento impõe ao profissional o
estudo dos projetos, a análise do método construtivo, a identificação das produtividades
consideradas no orçamento, a determinação do período trabalhável em cada frente ou tipo
de serviço (área interna, externa, concreto, terraplenagem etc.).

5.2 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM A EXECUÇÃO

A etapa inicial no desenvolvimento de um projeto é o esboço do seu escopo, tal
concepção permite visualizar algumas soluções para dimensionamento de equipe,
fornecedores de material, mobilização de equipamentos, dentre outros que se façam
necessários para a execução da obra. (REVISTA ESPECIALIZE ON-LINE IPOG, 2015).
Compatibilização de projetos: com base na evolução nos métodos construtivos e nos
métodos de concepção de projeto destaca-se a importância de se explorar ao máximo o
tempo na hora da concepção, para que se evitem problemas futuros nas fases posteriores,
buscando assim uma melhoria contínua na qualidade, além da economia de tempo e insumos
(ÁVILA, 2011 apud OSCAR, 2016).
De acordo com Oscar (2016) a coordenação dos projetos envolve a interação entre
os diversos projetistas desde as primeiras etapas do processo de projeto, no sentido de
discutir e viabilizar as adequadas soluções para projeto, sua execução e futuro desempenho.
É importante ressaltar que a compatibilização de projetos é o elemento de superposição de
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projetos e interfaces diferentes que permite verificar as interferências e inviabilidades,
cumprindo o objetivo de ser uma das principais ferramentas nas mãos da coordenação de
projeto

5.3 ACOMPANHAMENTO DE OBRA

De acordo com Mattos (2010) o acompanhamento físico de uma obra é a
identificação das atividades em andamento da obra e a atualização do cronograma. Alguns
fatores fazem com que seja importante o acompanhamento das atividades contínuo:
• As atividades nem sempre se iniciam na data prevista;
• As atividades nem sempre são concluídas na data prevista;
• Ocorrem alterações nos projetos;
• A produtividade prevista nem sempre é igual a real, alterando o prazo das
atividades ou demandando mais recursos de mão de obra;
• Mudança de plano de ataque, sequência executiva ou método construtivo da obra
ou de parte dela;
• Ocorrência de fatores como chuvas e cheias além do previsto;
• Ocorrência de fatores imprevisíveis como greves, paralisações, acidentes, falta de
recursos financeiros;
• Atrasos em fornecimento de materiais;
• O planejador identifica que devem ser executadas atividades que não foram
previstas no planejamento, ou atividades que foram previstas e que não serão executadas.
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6 METODOLOGIA

6.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

A pesquisa para a disciplina de estágio será realizada através de acompanhamento da
execução de obras residenciais multifamiliares, vistoriando e analisando serviços
executados durante o período de estágio, visando melhoria nos processos construtivos.

6.2 DEFINIÇÃO DA ÁREA
O acompanhamento das obras será realizado na cidade de Lages – SC e na cidade
de Porto Belo - SC

6.3 PLANOS E INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS

A coleta de dados para esta pesquisa será em forma de observação e relatos dos
serviços executados.
As informações serão coletadas através de imagens e observações.

6.4 PLANO DE ANALISE DE DADOS

A análise de dados será feita através da comparação da execução da obra com as
normas técnicas, e através da compatibilização de projeto e planejamento de obra.
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7 DESENVOLVIMENTO

Foi acompanhado durante o período de estágio duas obras, uma delas na cidade de Porto
Belo – SC e outra na cidade de Lages – SC, sendo acompanhada junto do engenheiro civil
responsável pelas obras.

7.1 ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE LAGES - SC

A primeira obra em questão se trata de quatro geminados localizado na Avenida
Belizário Ramos no bairro Bom Jesus. Com área total de 168,00 m², sendo que cada geminado
é composto por dois quartos, um banheiro, sala e cozinha conjugados, cada geminado possui
área de 42,00 m². A obra foi realizada no período de janeiro de 2018 a outubro de 2018.
O período de acompanhamento da obra foi realizado nos meses de setembro e outubro.
Na primeira semana de acompanhamento da obra, estava sendo realizadas as seguintes
etapas:
•

Finalização do Reboco externo.

•

Colocação das caixarias para concretagem das escadas.

•

Finalização do madeiramento do telhado
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Figura 1: Colocação da caixaria das escadas

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Figura 2: Caixarias das escadas finalizadas e finalização do madeiramento telhado

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Na segunda semana de acompanhamento de obra foi realizada as seguintes etapas:
•

Início do Reboco interno

•

Reboco dos pilares do térreo

•

Concretagem das escadas

•

Início das instalações das tubulações de esgoto
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Figura 3: Escadas concretadas

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Figura 4: Instalações de esgoto

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Na terceira semana de acompanhamento de obra foi realizada as seguintes etapas:
•

Continuidade do Reboco interno

•

Continuidade das instalações das tubulações de esgoto

•

Requadro das janelas
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Figura 5: Reboco interno

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Figura 6: Requadro das janelas

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Na quarta semana de acompanhamento de obra foi realizada as seguintes etapas:
•

Colocação de pedras e janelas

•

Piso cerâmico interno

•

Revestimento cerâmico interno
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Figura 6: Colocação das janelas

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Figura 7: Piso Cerâmico e Revestimento cerâmico interno

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.
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Na quinta semana de acompanhamento de obra foi realizada as seguintes etapas:
•

Massa corrida interna

•

Continuação de piso cerâmico interno

•

Continuação de revestimento cerâmico

Figura 8: Inicialização da massa corrida

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Na sexta semana foi realizado as seguintes etapas:
•

Continuação da massa corrida interna

•

Realização da alvenaria de divisa do térreo

•

Início da pintura interna

•

Início da pintura externa
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Figura 9: Sendo realizada a pintura interna

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Figura 10: Alvenaria de divisa do térreo

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Na sétima semana de acompanhamento foi realizado as seguintes etapas:
•

Continuação da pintura interna
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•

Continuação da pintura externa

•

Início das instalações de fossa e filtro

•

Início das instalações de caixa de gordura

•

Colocação de Portas

Figura 11: Colocação das portas finalizada

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Na oitava semana de acompanhamento foi realizado as seguintes etapas:
•

Término da pintura externa

•

Fiação e acabamentos elétricos

•

Realização de grades e calçadas
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Figura 12: Pintura externa finalizada

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Figura 13: Realização das grades e calçadas

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

7.2 ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE PORTO BELO - SC

A segunda obra em questão se trata de um edifício na rua: Artur Guerreiro, no bairro
Perequê na cidade de Porto Belo – SC. Com área total de 524,83 m², contendo térreo e mais 3
andares e 6 apartamentos no total, sendo 2 apartamentos por andar. Os apartamentos do 1° andar
são maiores, com área de 68,41 m² e os outros 4 apartamentos com área de 55,32 m², sendo
cada apartamento composto por um quarto, uma suíte, um banheiro, sala e cozinha jugados e
área de serviço. A obra teve início em dezembro de 2017, com previsão de término em fevereiro
de 2019.
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A obra foi acompanhada nas duas últimas semanas de outubro de 2018.
Foi acompanhado nas duas semanas as seguintes etapas:
•

Finalização do Reboco externo

•

Aplicação de Cal fino no apartamento 101

•

Instalação de gás

•

Aplicação de manta acústica

•

Realização de contrapiso

•

Colocação de molduras de EPS na fachada

Figura 14: Finalização do reboco externo

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.
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Figura 15: Instalação de gás

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Figura 16: Aplicação de manta acústica

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.
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Figura 17: Realização de contrapiso

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.
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Figura 18: Inicializando a colocação das molduras de EPS na fachada

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o período de estágio foi muito valoroso vivenciar o dia a dia de um engenheiro,
as dificuldades e as decisões tomadas dentro da obra. A importância de planejar a execução de
um projeto, e poder colocá-lo em prática.
O estágio foi um aprendizado significativo pois mostrou a necessidade da visão holística
na Engenharia Civil. Desde do projetista ao executor, deve-se ter conhecimento técnico do todo
para que se possa fazer ações corretas e seguras para o bem de todos.
Além das atividades técnicas desenvolvidas dentro do estágio, destaco a importância
das relações humanas que são necessárias para aperfeiçoamento de um grande profissional. A
ação de um profissional que alcança bons aspectos técnicos e humanos tem um passo a frente
quanto ao sucesso em sua carreira.
Fundamental para a carreira de qualquer profissional, o estágio é o complemento prático
das atividades teóricas desenvolvidas em sala de aula. É nesse momento que o estudante tem a
oportunidade de vivenciar o dia a dia da profissão que escolheu e confirmar, ou não, as
expectativas a respeito da carreira.
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