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RESUMO
Dentro dos sistemas que compõem uma edificação, as falhas nos sistemas
prediais de hidráulica e eletricidade nas unidades entregues são as de percentual
mais elevado, exigindo mais atenção das construtoras e esse problema foi o que
motivou o desenvolvimento desse trabalho. O trabalho apresenta as falhas ocorridas
nos sistemas prediais que, consequentemente, acarretam manutenções e reparos
após a entrega da obra para os proprietários gerando custos para o seu conserto,
custos esses que podem diminuir quando se aumentam os cuidados nas etapas de
construção. As falhas podem ocorrer nas diversas etapas do processo construtivo,
além da operação e uso, portanto, foram identificadas e detectadas entre o primeiro
e o quinto ano após a execução da obra. Neste trabalho, a partir da análise de
dados obtidos em 65 obras entregues, foi verificado que é na etapa de execução a
maior incidência de falhas. Aproximadamente 80% das falhas dos sistemas prediais
ocorrem no primeiro ano de entrega do empreendimento e cerca de 50% do valor
destinado para correção de eventuais falhas são consumidos nos dois primeiros
anos. Estudou-se a influência que a velocidade de execução e o custo da obra
podem gerar nas falhas ocorridas no “pós-obra” e identificou-se que há uma
pequena tendência entre a velocidade e o custo da obra nas falhas que são geradas
após a entrega do empreendimento, sendo que essas falhas são creditadas à etapa
execução. Também foram apontadas algumas ações de acompanhamento para as
falhas ocorridas em uma construtora. Essas ações podem ser simples e gerar uma
economia futura após a entrega do imóvel para o proprietário. O trabalho conclui que
deve-se investir no treinamento dos funcionários e tomar todos os cuidados e ações
possíveis nas várias fases do empreendimento, principalmente na fase execução,
pois dessa forma as construtoras terão uma diminuição nos custos de manutenção
após a entrega. Conclui-se também que existe uma falta de fiscalização nos
serviços, o que leva a gerar falhas futuras.

Palavras Chaves: Instalações prediais; falhas; defeitos; patologia.

ABSTRACT
Analysis of failures after work in building systems for multilevel residential
buildings

Within the systems that make up a building, the failures on building systems
hydraulic and electrical in units delivered are the higher percentage, demanding more
attention from builders and this issue is what motivated the development of this work.
The paper presents the failures in building systems that, therefore causing
maintenance and repairs after the delivery of work for the owners generating costs
for its repair, and these costs may decrease when increasing care in the construction
stages. Failures can occur at various stages of the construction process, besides the
operation and use, therefore, were identified and detected between the first and fifth
years after the execution. In this work, from analysis of data from 65 projects
delivered, it was observed that in the application stage is a higher incidence of
failures. Approximately 80% of the building systems failures occur within the first
delivery of the project and about 50% of the amount allocated to correct any flaws are
consumed in the first two years. Studied the influence that the execution speed and
cost of project may generate failures in the "post-work" and identified that there is a
slight tendency for the speed and cost of the work in the failures that are generated
after the delivery of project, and that these failures are credited to the implementation
stage. Also pointed out some follow-up actions for failures occurring in a construction
company. These actions can be simple and create a future economy after the
delivery of the property to the owner. The paper concludes that should invest in
employee training and take all precautions and possible actions at various stages of
development, especially during execution, because that way the builders will have a
decrease in maintenance costs after the delivery. Concludes also that there is a lack
of supervision in services, which leads to generate future failures.

Keywords: Building services; failures; defects, pathology.
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1 INTRODUÇÃO
As falhas na construção civil em geral, e nas instalações prediais em particular,
devem ser entendidas numa base comum, onde possam ser definidas e
caracterizadas de modo a identificar as causas e propor soluções.
No presente trabalho adotaram-se os seguintes fatores:

•

Caracterização das falhas;

•

Sistema edificação e sub-sistema predial;

•

Controle da qualidade do processo construtivo;

•

Custos das falhas.

Os Sistemas Prediais, antes denominados “Instalações Prediais”, garantem o
funcionamento e a operação dos edifícios ao longo de sua vida útil, proporcionando
conforto adequado aos usuários, em função da tecnologia empregada na concepção
do edifício.
Segundo Gonçalves (2009), sistemas prediais podem ser entendidos como “os
sistemas físicos dos edifícios que têm por finalidade dar suporte às atividades de
seus usuários, suprindo-os com os insumos necessários como água e energia e
propiciando os serviços requeridos”.
Dessa forma um mau funcionamento, ou uma operação irregular, ou mesmo
operações indevidas de diversas naturezas que causem o não atendimento às
necessidades dos usuários ou causem danos ao edifício, podem ser caracterizadas
como “falhas” e que são objeto de estudo neste trabalho.
Na área da construção civil, por diversas razões, nem sempre se desenvolvem
projetos detalhados para os Sistemas Prediais. As empreiteiras, para suprir a falta
de projeto

detalhado, muitas

vezes

executam

esboços

dos

mesmos. A

responsabilidade da fiscalização e execução dos serviços fica a cargo do empreiteiro
ou da empresa de instalações, muitas vezes sem a capacitação técnica necessária
para tal, o que pode ser um fato gerador de falhas.
Atualmente, nas grandes cidades, em que os edifícios se tornam maiores e
mais sofisticados, já não é possível obter bons resultados sem uma concepção
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adequada, um bom projeto detalhado, a correta execução e uma política de
manutenção apropriada.
Meseguer (1991) indica dez particularidades da indústria da construção civil,
que fazem com que a mesma torne-se “lenta” perto de outros tipos de indústrias e
que também geram problemas construtivos. São as seguintes particularidades:
1ª - A construção é uma indústria de caráter nômade, na qual a constância
das características nas matérias-primas e nos processos é mais difícil
de se conseguir do que em outras indústrias, de caráter fixo.
2ª - Salvo algumas exceções, a indústria da construção cria produtos únicos
e não produtos seriados.
3ª - Na construção, diferente de outras indústrias, não é possível aplicar a
produção em cadeia (produtos móveis passando por operários fixos),
mas sim a produção centralizada (operários móveis em torno de
produto fixo), o que dificulta a organização e controle dos trabalhos,
provocando interferências mútuas, etc.
4ª - Frente a outras indústrias mais jovens e dinâmicas, a construção é uma
indústria muito tradicional, com grande inércia às alterações.
5ª - A construção utiliza em geral mão de obra pouco qualificada, sendo que
o emprego destas pessoas tem caráter eventual e suas possibilidades
de promoção são escassas. Tudo isto repercute numa baixa motivação
no trabalho e em perdas da qualidade.
6ª - Outras indústrias realizam seus trabalhos em ambientes cobertos
enquanto a construção é feita à intempérie, com dificuldades para um
bom armazenamento, submetidas às adversidades do tempo, a ações
de vandalismo, etc.. A proteção, em todos os sentidos da palavra, é
muito difícil.
7ª - Nas indústrias que fabricam produtos de vida limitada, o ciclo de
aquisição-uso-requisição de um novo produto se repete várias vezes na
vida do comprador, o que origina uma experiência do usuário que
repercute em uma exigência na qualidade. Na construção, pelo
contrário, o produto é único ou quase único na vida do usuário e,
consequentemente, sua experiência não repercute posteriormente. Em
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outras palavras, na construção o usuário influi muito pouco na qualidade
do produto.
8ª - Independente do grau de complexidade dos produtos, outras indústrias
empregam especificações simples e claras. A construção emprega
especificações complexas, quase sempre contraditórias e muitas vezes
confusas e desta forma a qualidade resulta mal definida desde a sua
origem.
9ª - Em outras indústrias, as responsabilidades se encontram relativamente
concentradas

e

estão

bem

definidas.

Na

construção,

as

responsabilidades são dispersas e pouco definidas, o que sempre
origina zonas obscuras para a qualidade.
10ª - O grau de precisão com que se trabalha na construção é, em geral,
muito menor do que em outras indústrias, qualquer que seja o
parâmetro que se contemple: orçamento, prazo, resistência mecânica,
etc.. A consequência é que na construção o sistema é por demais
flexível e, confiantes em tal flexibilidade, aceitam-se compromissos de
difícil cumprimento que provocam sempre diminuição da qualidade. Na
construção se diz “não” menos vezes do que as necessárias.
Assim, considerando-se as particularidades apontadas, verifica-se que a
construção civil

tem um grande potencial de gerar

falhas devido aos diversos

fatores que se relacionam e necessitam de um grande envolvimento e uma
competente coordenação, de modo a minimizar ocorrências de falhas.
Figuerola (2001), em estudo feito em uma construtora, aponta o percentual de
atendimentos relacionados às falhas, em diversas partes dos edifícios, conforme
apresentado na Tabela 1, a seguir.

Tabela 1 - Percentual de Falhas apresentada em uma Construtora.
Tipo de Problema
Revestimento de Parede
Instalações Prediais
Outros
Esquadrias
Revestimento de Pisos
Fonte: adaptado pelo autor (FIGUEROLA, 2001)

Percentual (%)
32,9
24,4
21,0
16,3
5,4
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Da Tabela 1 observa-se que o maior percentual de falhas é o relativo ao
revestimento, com 32,9%, seguido pelas instalações prediais, com 24,4%.
Tannous (2003), também aponta os problemas que originam falhas e que
podem ser creditados a:

•

Projetos: sem detalhamento, com informações genéricas – executa-se o
projeto pensando sempre em reduzir os custos da construção,
resultando num conteúdo superficial, dentro de uma linguagem falha,
factível de erros e dependente do executor;

•

Execução: baixa qualidade de materiais e mão de obra aplicados –
ignora-se a qualidade da mão-de-obra, como também os produtos
utilizados, na tentativa de reduzir os custos. Geralmente são suprimidos
serviços e materiais que resultariam em melhor qualidade do produto
final. A fiscalização da obra também é falha;

•

Uso e operação: desinformação, falta de manuais e plano de
manutenção – o usuário do imóvel não é envolvido no processo de
manutenção, geralmente promove adaptações para atender as suas
necessidades individuais, podendo causar problemas ao edifício.

Ainda segundo Tannous (2003), muitos dos problemas (falhas) que geram
manutenção nos edifícios entregues, estão relacionados à instalações hidráulicas e
elétricas. Bernardes et al. (1998) apresenta as falhas e os respectivos percentuais,
conforme a Figura 1 a seguir.
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Figura 1 – Falha nas edificações – média global
Fonte: Bernardes et al (1998)

Na Figura 1 pode-se observar que as falhas nas instalações hidráulicas e
elétricas alcançam o percentual de 44,91%.
Segundo Chaluppe (apud SAYEGH, 2004), reparos em instalações elétricas e
hidráulicas, tratamento de fissuras e reparos de impermeabilização são os principais
serviços executados pelas construtoras após a entrega do imóvel.
Para Lara (apud LOTURCO, 2006), a resposta para a pergunta “manutenção
pode ser sinônimo de obra mal feita?”, é que “não há como afirmar que não existem
problemas de projeto ou execução, devido a velocidade de construção e montagem
das instalações das edificações”.

Considerando os percentuais de falhas nas instalações apontados por Tannous
(2003) de 45% (hidráulica mais elétrica) e Figuerola (2001) de 24%, o cuidado no
projeto e na execução dos sistemas prediais merece destaque, sendo importante
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buscar as origens desses problemas e, apresentar uma forma de controle e
execução para diminuir esse percentual de falhas.

Meseguer (1991) define um pentágono de atividades, que está apresentado na
Figura 2.

Figura 2 – Pentágono do processo construtivo
Fonte: Meseguer (1991)

O modelo do pentágono é um modelo teórico de método de controle que, na
prática, é aplicado de forma mais ou menos precisa, segundo os países e os tipos de
obra (MESEGUER, 1991).
Portanto, para cada lado do pentágono, deve-se efetuar um controle da
atividade que está sendo executada no momento (Controle de Processo - CP) e,
após a finalização da atividade, efetuar um controle de recepção da atividade
finalizada (Controle de Recepção - CR).
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Um aspecto importante que se relaciona com a qualidade das obras é que após
a implantação da Lei 8.078 de 1990, referente ao Código de Defesa do Consumidor
(BRASIL, 2009), os clientes das construtoras estão cada vez mais exigentes no
momento do recebimento do seu imóvel. Conhecem bem os seus direitos e estão
protegidos pela lei, onde falhas que possam vir a ocorrer após o recebimento do
imóvel, devem ser corrigidas pela construtora sem causar prejuízo ao comprador do
imóvel. Dentro da responsabilidade da construtora estão os “vícios aparentes e os
ocultos”, ou seja, as falhas que no momento da vistoria estão aparentes, e o
proprietário consegue enxergar e as falhas que o proprietário não consegue
enxergar são de responsabilidade da construtora.
Uma maneira eficaz de evitar ocorrência de falhas nas obras é exercer o
controle da qualidade dos serviços durante a execução da obra.
Uma forma das

construtoras melhorarem a fiscalização dos serviços e

consequentemente a qualidade dos mesmos, é através da implantação de
procedimentos, usando como base a norma ISO 9000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2005), tendo assim uma padronização dos serviços em
qualquer empreendimento da construtora.
Com a implantação dos procedimentos voltados à garantia da qualidade, uma
construtora pode adotar o tipo de verificação desejada e a tolerância para aceitação
dos serviços fiscalizados.
Perin (2003) explica que existem construtoras que efetuam a contratação de
empreiteiras através de um sistema de avaliação pautado em critérios definidos e
associados a pesos diferentes. Tais critérios abrangem o desempenho da
subempreiteira segundo aspectos técnicos, administrativos e de tempo de execução
das atividades.
Tal procedimento implica que a contratada apresente regularmente a
documentação de seus funcionários e isso supostamente inibe a prática dos
subempreiteiros contratarem empregados desqualificados e burlarem as leis
trabalhistas mantendo uma péssima condição de trabalho para seus funcionários.
Deve fazer parte dessa documentação os certificados dos cursos feitos pelos
funcionários, provando assim a capacidade dos mesmos.
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Ainda, segundo Perin (2003), é feita uma avaliação mensal das empreiteiras,
com as obras que estiverem sendo executadas no período e, ao final do contrato, é
feita uma avaliação desses serviços. Com esses dados têm-se informações para
um contrato futuro, com a empreiteira que for melhor classificada.
Com essa ação, a construtora tenta evitar a contratação de subempreiteiros em
novas obras que, por ventura tenham gerado problemas, melhorando assim a
qualidade dos serviços.
Perin (2003) verificou, ainda, problemas por contratações espúrias (“gatos”),
que se constituem da contratação de grupos de trabalhadores, muitas vezes
representados por um indivíduo, um pouco mais esclarecido e preparado, que se
apresenta como capaz de executar determinada subempreitada, quase sempre sem
empresa legalmente constituída. A contratação de operários sem qualificação nem
treinamento adequado, pode apresentar preços mais baixos que as empresas
qualificadas. Esses “gatos” algumas vezes abandonam a obra e deixam serviços
inacabados, mal executados, com problemas futuros, entre outros.
Esse tipo de contratação leva a um sentimento de “ganho financeiro”. O
problema é que muitas vezes após a entrega do empreendimento, os serviços mal
executados por esses “gatos” aparecem posteriormente e o valor gasto com esses
consertos acabam sendo maiores do que a contratação de uma empresa.
Perin (2003), afirma que existe uma deficiência na formação profissional dos
funcionários que irão controlar o andamento dos serviços na obra. Essa falta de
conhecimento algumas vezes é complementada no canteiro de obras, tendo como
“professor” o mestre de obra. Considera também a necessidade de treinamentos
sucessivos aos operários aliados a programas educacionais, o que permitiria que os
mesmos adquirissem o conhecimento e a formação necessárias às suas atividades.
Assim é importante um trabalho no sentido de diminuir ou mesmo evitar falhas
nas obras, e que sejam adotados procedimentos com base em uma normatização
(ISO 9000, por exemplo), de modo que haja um controle da qualidade dos serviços
executados, além da contratação legal da mão de obra e a promoção

de um

treinamento.
Segundo Seeley (1976 apud Velloso Neto, 2006), por ordem de incidência, as
origens das falhas nas edificações podem ser as seguintes:
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•

Deficiência de projeto;

•

Deficiência de execução;

•

Deficiência dos materiais de construção;

•

Outras causas diversas.

Um aspecto de grande relevância é o valor (custo) que uma falha pode
ocasionar no custo global de um empreendimento. O custo de um empreendimento
vai desde a concepção do seu projeto até a manutenção do edifício após a sua
entrega, levando-se em conta a vida útil do edifício.
Como forma de apropriação dos custos referentes às falhas que podem
ocorrer em uma obra, pode-se computar o custo incorrido (das falhas) nas fases de
projeto, de aquisição de material, de execução, de operação e de uso.
Meseguer (1991) divide os custos relacionados a qualidade em três grupos:

•

Custos do controle preventivo (CP) – que podem estar relacionados a
custos de controle de processo, aquisição de equipamentos, formação
de pessoal, estudos e ensaios especiais, etc.

•

Custos do controle de comprovação (CC) – que podem estar
relacionados a ensaios de materiais, aferição de equipamentos, análise
de resultados, etc.

•

Custos das falhas (F) – que podem estar relacionados a substituição de
materiais defeituosos, deterioração de materiais, perda ou desgastes
evitáveis, gastos originados pelas reclamações (reuniões, etc.), gastos
financeiros por garantias e fianças, perdas de clientes (caso se possa
quantificar), etc.

Segundo Velloso Neto (2006), uma das maneiras mais conhecidas de
estimativa do custo de reabilitação das construções é a “Lei de Evolução dos
Custos”, conhecida como “Lei de Sitter”, que significa que os custos de recuperação
se apresentam segundo uma progressão geométrica de razão cinco. Essa razão de
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cinco depende das recuperações que precisarão ser executadas, pois o custo para
recuperar uma ferragem no concreto armado é muito maior que a troca de um
corinho de uma torneira. A Figura 3 a seguir, apresenta um gráfico ilustrativo do
efeito dessa lei.

Figura 3 - Gráfico de Sitter
Fonte: Helene e Figueiredo (2003)

Na citada “Lei de Sitter” são consideradas quatro fases distintas, variando
desde o projeto até a utilização da edificação, e que são as seguintes:

•

Projeto: qualquer providência tomada durante esta fase, visando corrigir
ou prevenir falhas futuras, corresponde a um custo arbitrado de valor 1
(unitário);

•

Execução da Construção: qualquer medida adicional às especificações
da Fase Projeto visando sanar ou evitar ocorrências não previstas
durante a fase anterior que corresponderão a um custo 5 (cinco) vezes
maior do que se a medida já tivesse sido tomada;

•

Utilização da Construção Ocorrendo Manutenção Preventiva: se a
possibilidade de ocorrência puder ser prevista ou antecipada quando da
manutenção regular da construção e se forem tomadas imediatamente
as medidas cabíveis para seu controle ou supressão, o custo dessa
intervenção será 5 (cinco) vezes menor do que custaria se a medida
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fosse tomada após a ocorrência da manifestação. Mesmo assim, esse
custo seria 25 (vinte e cinco) vezes superior ao custo incorporado à
estrutura se a medida tivesse sido recomendada quando da elaboração
do projeto;
•

Utilização da Construção não Ocorrendo Manutenção Preventiva: essa
fase já é a correção das ocorrências. Ou seja, os problemas são
evidentes e a deterioração completamente manifestada. O custo para a
correção dessas anomalias é 5 (cinco) vezes da fase anterior, e 125
(cento e vinte e cinco) vezes superior aos custos da fase projeto.

Observa-se que não há a consideração de uma fase de planejamento
(MESEGUER, 1991) que poderia prever algumas soluções sobre as demais fases,
evitando problemas de manutenção.
Assim, é de grande importância que as falhas sejam detectadas e sanadas
nas fases de projeto ou de execução da construção. Devem ser tomadas
providências logo ao primeiro indício de alguma falha, evitando assim que essa falha
ou alguma outra decorrente dela não chegue a última fase, onde o custo para
corrigi-la pode chegar a ser 125 (cento e vinte e cinco) vezes maior.
Segundo Velloso Neto (2006), alguns custos que envolvem a manutenção e
correção de uma falha são:

•

Recursos humanos diretos, administrativos, terceirizados, encargos;

•

Peças de reposição, insumos e outros materiais necessários para a
manutenção;

•

Serviços contratados para manutenção;

•

Perdas no processo (refugos, desperdício de insumos, de matéria-prima,
etc.).

Portanto, quanto antes for identificada a origem do problema, menor será a
incidência do custo de manutenção no valor final do empreendimento.
No que diz respeito aos custos efetivos das falha, segundo Bocchile (2002),
deve-se considerar o custo horário de ajudantes e oficiais; a baixa produtividade
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para conserto das falhas decorrentes da espera para início dos serviços (tem-se que
esperar o proprietário liberar a entrada na residência e até mesmo o horário de início
dos serviços no condomínio); o custo com a locomoção dos trabalhadores e
engenheiro até o local da falha, para que se possa obter o custo direto e o indireto
do defeito.
Pode-se ainda incluir os custos de escritório (funcionários que estão disponíveis
ao telefone para anotar as reclamações, marcar o dia e horário de visita para
averiguação do problema, etc.), funcionários que fazem a compra de material para
reparos ou até mesmo a contratação de empresas especializadas para
determinadas falhas, etc.
O custo médio para o “Reparo Pós-Ocupação” (BOCCHILE, 2002) era de R$
226,40 em 2002, composto por R$ 180,00 para os custos diretos e indiretos
(locomoção, produtividade dos funcionários, etc.), e R$ 46,40 o custo para resolução
da falha no período de execução da obra, ou seja, cerca de 20% do custo para
reparo.
Bocchile (2002) apresenta um valor gasto com manutenção, obtido pela área
dos edifícios estudados e o número total de defeitos, chegando a uma média de
0,0263 defeitos / m² e o custo de R$ 5,96 / m².
Na Construtora “A”, a média de defeitos por m² no ano de 2008 foi de 0,0106
defeitos / m² a um custo de R$ 8,92 / m², algo compatível se considerado as
atualizações monetárias do período que foi de 69,31% entre 2002 a 2008,
atualizando1 o valor apresentado por Bocchile (2002), o custo passa para R$ 10,09 /
m².
Ainda segundo Bocchile (2002), se for realizado um “check-list” rigoroso ao final
da obra, o número de defeitos se potencializam, mas os problemas de manutenção
caem drasticamente, pois em uma das obras estudadas o número inferido de
defeitos que surgiriam, caso não fosse aplicado o “check-list”, seria de 1.593, mas só
apareceram 25. Com isso, ganha-se no custo da manutenção, pois não há o custo
com locomoção, improdutividade e ociosidade dos funcionários da empresa, nem o
custo indireto do atendimento ao cliente para se efetuar os reparos.

1

Valor atualizado pelo INCC. Valor do INCC em Dezembro/2002 = R$ 240,861. Valor do
INCC em Dezembro/2008 = R$ 407,807. Fonte (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2010).
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Comentados os quatro fatores (projeto, material, execução dos serviços,
operação e uso) que influenciam nas falhas ocorridas nos sistemas prediais,
destaca-se a importância de se caracterizar as falhas e suas origens, de modo que
as empresas construtoras possam estabelecer procedimentos de avaliação das
etapas construtivas para evitar ou minimizar falhas, e com isso diminuir os custos de
reparos e de manutenção precoces.
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2 OBJETIVOS
O objetivo principal deste trabalho é a caracterização das falhas dos sistemas
prediais a partir da análise dos registros de ocorrência dos últimos 5 anos no pósobra de um conjunto de empreendimentos de uma construtora sediada na cidade de
São Paulo.
O objetivo secundário é o tratamento das informações contidas nos registros de
ocorrências para a identificação de qual parte do processo construtivo as falhas
ocorreram e, após a análise, propor algumas medidas que atenuem, ou eliminem, a
ocorrência das falhas nos sistemas prediais dos próximos empreendimentos a serem
construídos.
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3 MÉTODO ADOTADO
Para o desenvolvimento da pesquisa sobre as falhas que ocorreram nos
sistemas prediais foi adotado o seguinte método:

•

Revisão bibliográfica sobre sistemas prediais, suas principais causas e
fatores que o influenciam;

•

Levantamento das ferramentas aplicáveis nas análises das falhas, e
definição daquelas a serem utilizadas na pesquisa;

•

Estudo do conjunto de obras analisadas estabelecendo a forma de
compilação das falhas nas construtoras para formação de uma base
comparativa e depois a compilação e classificação das falhas ocorridas
entre o primeiro e o quinto ano de obras entregues;

•

Definição dos tipos das falhas;

•

Análise das falhas, usando o Gráfico de Pareto, salientando as de maior
frequência; os histogramas com relação às falhas por tipo de maior
ocorrência; e os gráficos de dispersão correlacionando os tempos de
obra e quantidade de falhas;

•

Propostas de acompanhamento de falhas com base nas ferramentas de
análise e dos resultados encontrados; propõem-se algumas ações para
evitar falhas;

•

Considerações gerais.
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4 FERRAMENTAS DE MELHORIA DA QUALIDADE
Para que se possa reduzir os problemas ocorridos em uma obra é necessário
analisar uma forma de melhoria dos serviços executados e planejar a qualidade de
serviços futuros, e que deve ser utilizada como ferramenta de controle. Essa
ferramenta deve apresentar dados para que os envolvidos no processo possam
compreender a razão do problema e determinar soluções para diminuí-los ou até
mesmo eliminá-los.
O conceito de sistema foi estabelecido na década de 80, a partir da edição das
normas ISO

6240 e ISO

6241 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR

STANDARDIZATION, 1980; 1984), que definiram os conceitos e terminologias
adotadas na abordagem das edificações. Para a identificação das falhas e a busca
de suas causas é importante abordar de forma sistêmica a edificação e suas partes
constituintes.
Para efeito de padronização dos sistemas da edificação e seus sub-sistemas, a
ISO 6241 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1984)
estabelece que a edificação e suas partes devem, na visão sistêmica, ser
interpretadas como sendo um conjunto de sistemas e sub-sistemas, apresentados
na Tabela 2 a seguir.

32

Tabela 2 - Classificação dos sub-sistemas conforme a ISO 6241 (1984)

SUB-SISTEMA
1 Estrutura

1.1

Fundação

2 Envoltória Externa
Divisórias Espaciais

1.2
2.1
2.2
3.1

Superestrutura
Abaixo do solo
Acima do solo
Vertical

Externas

3.2

Horizontal

Divisórias Espaciais

3.3
4.1

Inclinados
Vertical

Internas

4.2

Horizontal

4.3
5.1

Inclinados
Suprimento de água potável e disposição de
águas servidas e pluviais
Aquecimento e ventilação

3

4

5.2
5

Instalações (Sistemas
Prediais)

Fonte:

adaptado

de

ISO

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Distribuição interna de gás
Eletricidade
Telecomunicações
Transporte Mecânico
Transporte pneumático e por gravidade
Segurança
6241 (INTERNATIONAL ORGANIZATION

FOR

STANDARDIZATION 1984)

Pode-se observar na Tabela 2 que o sub-sistema “Prediais” é o mais
abrangente, tendo oito sub-itens relacionados.

No Brasil a norma NBR 15575 – “Edifícios habitacionais de até cinco
pavimentos

–

Desempenho”

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

NORMAS

TÉCNICAS, 2008),que também aborda a edificação de forma sistêmica, define o
seguinte:
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•

Componente: é a unidade integrante de determinado elemento do
edifício, com forma definida e destinada a cumprir funções específicas
(exemplo: bloco de alvenaria, telha, folha de porta);

•

Elemento: é a parte de um sistema com funções específicas. Geralmente
é composto por um conjunto de componentes (exemplo: parede de
vedação de alvenaria, estrutura de cobertura);

•

Sistema: é a maior parte funcional do edifício. É um conjunto de
elementos e componentes destinados a cumprir uma macro função que
o define (por exemplo: fundação, estrutura, vedações verticais,
instalações hidrossanitárias, cobertura).

Ainda, a norma NBR-15575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2008) contém seis partes, sendo a primeira parte destinada aos
requisitos gerais de desempenho e as outras cinco partes tratam dos requisitos
específicos para os sistemas do edifício: Estrutura, Pisos, Vedações, Cobertura e
Sistemas Hidrossanitários.
No presente trabalho, para a caracterização das falhas nas instalações, é
utilizada como base o conjunto de elementos e componentes dos sistemas prediais,
da norma ISO 6241 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
1984), associados as definições da NBR-15575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2008), e apresentados na Tabela 3 a seguir.
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Tabela 3 - Classificação dos componentes e elementos dos sistemas prediais

SISTEMA

SUBSISTEMA

ELEMENTO
Distribuição de água
Aparelhos sanitários
Coleta do esgoto
Disposição da água de

Distribuição e
coleta de água

chuva
Sistema de esgoto
Distribuição
de
combustível
Distribuição

Aquecimento e

líquido tubos

primário
Circulação de água
Circulação de ar
Distribuição de gás Distr. ar comprimido
Distribuição gás
Linhas de alta voltagem
Transformadores
Elétrica
Linha de baixa voltagem
Equipamentos e sistemas

Telecomunicações

Transporte
Mecânico e Eletromecânico
Transporte
gravidade

Segurança
adaptado

de ISO
STANDARDIZATION 1984)

tubos, torneiras
dutos, aberturas de ar
tubos, máquinas
tubos, salas de máquinas
fios
chaves, luminárias

elétricos de emergência
Sistema de telefone
instalações, telefones
Sist. comunicação interna interfones
Distribuição de rádio e antena
televisão
Elevador
sala de máquinas, cabine
Escada Rolante
máquinas, degraus
Equipamento limpeza de balancim
fachada
Coleta de lixo

pneumático e por Central

Fonte:

tubos,caixas de inspeção
gás tubos,tanques

combustível
Fonte de aquecimento boiler

ventilação

Prediais

de

COMPONENTE
tubos, torneiras
pia, bacia, chuveiro
tubos, canais
tubos

de

duto
limpeza

vácuo
Calhas
Transporte pneumático
Rede de proteção
Proteção a incêndio
Proteção à invasão
6241

(INTERNATIONAL

a dutos
dutos
dutos, máquinas
condutores, cabos
tubos, alarme, detector
alarme contra ladrão
ORGANIZATION

FOR
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Os elementos “transporte mecânico e eletro-mecânico”, “transporte pneumático
e por gravidade” apesar de pertencerem aos sistemas prediais, não fazem parte
deste trabalho.

Outro aspecto importante na caracterização de falhas nos sistemas prediais
está vinculado ao estabelecimento de suas causas e origens. Para tanto, destacamse as etapas envolvidas no ciclo construção de uma edificação, desde sua
concepção até o uso.

4.1 Ferramentas para controle, melhoria e qualidade dos serviços

De acordo com Rossato (1996), as ferramentas apresentadas a seguir não são
as únicas existentes, mas são úteis no estudo, associadas às etapas para o ciclo
PDCA (Planejar, Executar, Verificar, Corrigir, do inglês Plan, Do, Check, Action ) de
controle da qualidade utilizado pelas construtoras.

Souza e Mekbekian (1996) apresentam o ciclo PDCA como uma ferramenta
adequada para a implantação da gestão da qualidade na execução de serviços,
sendo também um poderoso instrumento para a padronização dos processos. Com
o ciclo PDCA existe a retro-alimentação do procedimento, tendo-se assim um
aperfeiçoamento do processo. A Figura 4 a seguir apresenta o ciclo PDCA.
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Agir corretivamente em casos
de identificação de nãoconformidade nos serviços.

Checar e inspecionar a
qualidade dos serviços de
acordo com os procedimentos
padronizados.

Planejar os procedimentos
de execução e inspeção dos
serviços.

Treinar os operários e
executar os serviços de
acordo com os procedimentos
estabelecidos.

Figura 4 – Ciclo PDCA aplicado a serviços de execução de obras
Fonte: Adaptado de Souza e Mekbekian (1996)

Algumas das ferramentas que permitem promover o ciclo PDCA são:

•

Folha de Verificação;

•

Diagrama de Pareto;

•

Diagrama de Causa e Efeito;

•

Histograma;

•

Diagrama de Dispersão;

•

Fluxograma;

•

“Brainstorming”.

Para Rossato (1996), dependendo da experiência das pessoas que analisam
os dados apresentados por essas ferramentas, a maioria dos problemas existentes
podem ser resolvidos, adotando-se qualquer uma das ferramentas listadas.
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Os itens a seguir apresentam uma descrição detalhada de cada uma destas
ferramentas.

4.1.1 Folhas de verificação
As folhas de verificação são formulários onde os dados coletados são
preenchidos de forma concisa. Registram os dados dos itens a serem verificados,
permitindo a descoberta do problema e até uma imediata solução do mesmo. As
folhas de verificação são usadas para:

•

Tornar os dados fáceis de se obter e de se utilizar;

•

Dispor os dados de uma forma mais organizada;

•

Verificar a distribuição do processo de produção: coleta de dados de
amostra da produção;

•

Verificar itens defeituosos: saber o tipo de defeito e sua porcentagem;

•

Verificar a localização de defeitos: mostrar o local e a forma de
ocorrência dos defeitos;

•

Verificar as causas dos defeitos;

•

Fazer uma comparação dos limites de especificação;

•

Investigar aspectos do defeito: trincas, vazamentos, manchas, etc.;

•

Obter dados da amostra da produção;

•

Criar várias ferramentas, tais como: diagrama de Pareto, diagrama de
dispersão, diagrama de controle, histograma, etc..

A Figura 5 apresenta um modelo de “folha de verificação” adotada por uma
construtora na verificação dos itens que podem interferir na qualidade final do
empreendimento.
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Figura 5 - Modelo de Folha de Verificação
Fonte: adaptado pelo autor

A folha de verificação é um passo básico para se obter as informações sobre as
falhas. Assim, o preenchimento e análise destas folhas permite a determinação das
causas e origens de onde ocorreu o problema ou falha.

4.1.2 Diagrama de “Pareto”
O diagrama de Pareto é um gráfico representado por barras dispostas em
ordem decrescente, com a causa principal vista do lado esquerdo do diagrama, e as
causas menores são mostradas em ordem decrescente ao lado direito.
Basicamente, a análise do diagrama de Pareto permite:
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•

Incidência dos problemas;

•

Melhor visualização da ação;

•

Priorizar a ação;

•

Confirmar os resultados de melhoria;

•

Verificar a situação antes e depois do problema, devido às mudanças
efetuadas no processo;

•

Detalhar as causas maiores em partes específicas, eliminando a causa;

•

Estratificar a ação;

•

Identificar os itens que são responsáveis pelos maiores impactos;

•

Definir as melhorias de um projeto.

É uma técnica muito utilizada e disseminada na área de controle da qualidade
de obras na construção civil.

4.1.3 Diagrama de causa e efeito
Também chamado de diagrama de “espinha de peixe” ou “diagrama de
Ishikawa”, mostra as causas principais de uma falha, as quais se dirigem para as
sub-causas, levando ao resultado final.
Esta ferramenta foi desenvolvida em 1943 por Ishikawa na Universidade de
Tóquio (ROSSATO, 1996) e foi utilizada para explicar como vários fatores poderiam
ser comuns entre si e estarem relacionados à origem de falhas em processos
industriais. A Figura 6 apresenta um modelo de diagrama de causa e efeito.
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Figura 6 - Modelo de Diagrama de causa e efeito
Fonte: desenvolvido pelo autor

Usualmente o diagrama de causa e efeito é usado para:
•

Identificar todas as causas possíveis de um problema;

•

Obter uma melhor visualização da relação entre a causa e efeito delas
decorrentes;

•

Classificar as causas fatorando em sub-causas, sobre um efeito ou
resultado;

•

Identificar quais as causas que estão provocando este problema;

•

Identificar com clareza a relação entre o efeito e suas prioridades;

•

Análise das falhas, com o objetivo de identificá-las e eliminá-las.

4.1.4 Histograma
São gráficos de barras que mostram a variação sobre uma faixa específica. O
histograma foi desenvolvido por André-Michel Guerry, advogado e estatístico
francês, em 1833 para descrever sua análise de dados sobre o crime em Regiões da
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França, e desde então, o histograma tem sido aplicado para descrever os dados nas
mais diversas áreas (ROSSATO, 1996).

4.1.5 Diagrama de dispersão
O diagrama de dispersão é a etapa seguinte ao do diagrama de causa e efeito
(Ishikawa), pois pode se verificar se há uma possível relação entre as causas, e se
existe qual é a intensidade entre elas. O diagrama de dispersão é usado para:

•

Visualizar uma variável com outra e o que acontece se uma se alterar.

•

Verificar se as duas variáveis estão relacionadas, ou se há uma possível
relação de causa e efeito.

•

Visualizar a intensidade do relacionamento entre as duas variáveis, e
comparar a relação entre os dois efeitos.

4.1.6 Fluxograma
É um resumo ilustrativo do fluxo das várias operações de um processo. É uma
ferramenta usada tanto para planejamento (elaboração de processo) como para o
aperfeiçoamento (análise, crítica, alteração). A Figura 7 apresenta um fluxograma de
análise, adotado por uma construtora.
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Figura 7 - Modelo de Fluxograma
Fonte: adaptado pelo autor

No fluxograma pode-se observar as etapas necessárias para identificar,
classificar, corrigir e realimentar o projeto de uma edificação a partir da análise da
falha ocorrida.

4.1.7 “Brainstorming”
É uma técnica que consiste de uma reunião de diversas pessoas que expõem
seus pensamentos, sugestões ou críticas sobre um determinado tema. Deve-se
deixar vir à tona todas as idéias possíveis sem que haja criticas durante sua
exposição. Com isso, deve-se obter o maior número possível de sugestões, fazendose depois o julgamento delas.
O “brainstorming” não determina uma única solução, mas propõe várias, as
quais podem ser ordenadas e explicadas dependendo da situação.
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4.2 Comparação entre as ferramentas de análise
Existe uma relação entre as ferramentas apresentadas, visto que elas utilizam
técnicas similares e que podem ser combinadas entre si. Assim, pode-se fazer o uso
de uma ou de várias ferramentas, chegando-se a uma informação melhor ou a uma
solução mais viável. A Tabela 4 apresenta um resumo das utilidades de cada
ferramenta.

Tabela 4 - Resumo das utilidades de cada ferramenta

FERRAMENTAS
Folha de Verificação

O QUE É

PARA QUE UTILIZAR

Planilha para coleta de Para facilitar a coleta de dados
dados
pertinentes a um problema

Diagrama de Pareto

Diagrama de barras que Priorizar as partes mais vitais
ordena as ocorrências do
maior para o menor
Diagrama de Causa Estrutura do método que Ampliar a quantidade de causas
e Efeito
expressa,
de
modo potenciais a serem analisadas
simples e fácil, a série de
causas de um efeito
(problema)
Diagrama
Dispersão
Histograma

Fluxograma

“Brainstorming”

de Gráfico cartesiano que
representa a relação
entre duas variáveis
Diagrama de barras que
representa a distribuição
da ferramenta de uma
população
São fluxos que permitem
a
visão
global
do
processo por onde passa
o produto
É um conjunto de idéias
ou sugestões, criado
pelos
membros
da
equipe
que
permite
avanços na busca de
soluções

Fonte: adaptado de Rossato (1996)

Verificar a correlação entre duas
variáveis
Verificar o comportamento de
um processo em relação à
especificação
Estabelecer
os
limites
conhecer as atividades

e

Ampliar a quantidade de opções
a serem analisadas
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4.3 Ferramentas Utilizadas para Caracterizar as Falhas
Neste trabalho, foram utilizadas as seguintes ferramentas de controle:

•

Diagrama de Pareto: apresentação dos percentuais dos componentes
estudados; percentuais das falhas de processos por item, em ordem
decrescente.

•

Histograma: apresentação dos percentuais das falhas por etapas de
processo por serviço; percentuais gastos com manutenção, em ordem
de evento.

•

Diagrama de dispersão: falhas acontecidas por ano de entrega dos
empreendimentos em ordem cronológica.

Essas ferramentas podem ser adotadas também para o acompanhamento e
possível correção dos problemas ocorridos nas empresas.
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5 CONJUNTO DE OBRAS ESTUDADAS

Esta

seção

dedica-se

à

apresentação

das

atividades

realizadas

no

desenvolvimento do trabalho, abrangendo as empresas participantes, as obras
executadas e a forma de tabulação para caracterização das falhas nas instalações
prediais.

5.1 Construtora base da pesquisa
Destaca-se que o trabalho foi desenvolvido tendo como referência uma
construtora base, porém para efeito de verificar o nível de falha, foi feita uma
comparação com mais duas construtoras.
Para o levantamento dos dados, foram pesquisados os problemas com
manutenção de obras entregues em uma construtora/incorporadora (Construtora
“A”).
A empresa pesquisada é uma incorporadora de imóveis residenciais e
considerada uma empresa sólida do setor da construção civil. Tem 50 anos de
existência, conquistou uma marca forte, opera em 17 estados e 55 cidades do Brasil,
além de Buenos Aires, na Argentina. No ano de 2008 lançou 72 empreendimentos
no mercado da construção civil.

5.2 Construtoras comparadas
Para efeito de verificação de que as falhas são comuns às obras de construção
civil, foram estudadas as falhas de mais duas construtoras. Os dados das
Construtoras B e C só foram utilizados no início do trabalho para a comparação das
falhas com a Construtora A, para que pudesse haver uma validação das falhas que
seriam estudadas da Construtora A.
As Construtoras B e C possuem as seguintes características:
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•

Construtora “B”: desde 1966, a Construtora acumula larga experiência
no setor de engenharia, executando obras de diferentes graus de
complexidade em todo o país, com mais de 4 milhões de m² construídos.
Entre os empreendimentos que executa estão shopping centers,
hospitais, edifícios industriais e habitacionais, entre outros.

•

Construtora “C”: é a unidade de negócio de incorporação imobiliária de
um grupo. Empresa relativamente nova no setor de incorporação, iniciou
suas atividades em 2003 e, em 2007, abriu seu capital no mercado da
bolsa de valores de São Paulo. Em seu primeiro ano como empresa
aberta, realizou lançamentos imobiliários com valor superior a R$ 1,2
bilhão. Atua em várias regiões do Brasil como nos estados de São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo e
Pernambuco.

As informações obtidas nas Construtoras “B” e “C” serviram apenas para efeito
suplementar de comparação dos percentuais das falhas nas instalações prediais
com os da Construtora “A”.

5.2.1 Obras analisadas da construtora “A”
Foram analisados informações de 65 empreendimentos da Construtora “A” com
até 5 anos de “Habite-se”. A área construída desses empreendimentos soma um
total de 1.538.050,23 m². Os empreendimentos considerados foram do tipo casas e
edifícios residenciais de uma ou mais torres. O período analisado abrange obras dos
últimos 13 anos.

5.2.2 Obras analisadas das construtoras comparadas
As falhas analisadas da Construtora “B” que ocorreram em 7 empreendimentos
totalizando

21

Torres,

e

da

Construtora

“C”

as

que

ocorreram

em

5

empreendimentos totalizando 10 Torres. Em ambas as construtoras foram
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analisados prédios de apartamentos residenciais, tendo sido obtido apenas os
relatórios globais de falhas.

5.3 Forma de tabulação dos dados
Os dados obtidos na Construtora “A”, com os quais foram feitas as análises das
falhas de cada serviço, foram tabulados da seguinte forma:
•

Ano que ocorreu a falha;

•

Empreendimento em que ocorreu a falha;

•

Área Construída da Prefeitura;

•

Data de habite-se do empreendimento;

•

Tempo de Obra (ano da falha – ano do habite-se);

•

Número de unidades do empreendimento;

•

Serviço a que se refere a falha;

•

Componente a que se refere a falha;

•

Falha ocorrida;

•

Quantidade de falhas no período estudado;

•

Etapa do processo de produção a que se refere a falha;

•

Coeficiente de falha (falha / (m² / no de unidades do empreendimento)).

Com os dados tabulados, obteve-se um coeficiente de falha ocorrida, através
da fórmula:

onde:
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CF = Coeficiente de falhas
QF = Quantidade de falhas
A = Área do Empreendimento (m2 construído do Projeto de Prefeitura)
U = número de unidade do Empreendimento

Com esse coeficiente obtido para cada dado tabulado, foi feita a soma dos
coeficientes para as falhas desejadas, obtendo-se assim o coeficiente total das
falhas ocorridas, indexada em um coeficiente, que se transformou em um percentual
em relação a um total de falhas. Essa somatória foi feita, por exemplo, para cada
ano que ocorreu determinado tipo de falha. Essa somatória do ano foi dividida pela
somatória dos coeficientes dessa mesma falha.
Na Figura 8 é apresentado um modelo de tabela que foi montada em
planilha eletrônica, com a qual se pode compilar as informações necessárias para
execução.

Figura 8 - Modelo de tabela para tabulação dos dados.
Fonte: adaptado pelo autor

A tabela com os dados da Construtora “A” gerou cerca de 3.900 dados durante
os períodos analisados, dados estes que foram compilados e tratados
trabalho.

neste
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6 DEFINIÇÃO DOS TIPOS DAS FALHAS
Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada a caracterização das falhas
ocorridas nas obras da construtora de referência (Construtora “A”). Os itens a seguir
apresentam a forma e o tipo de falhas caracterizadas.

6.1 Rotina para o levantamento das falhas
A Construtora “A” possui um departamento de manutenção de obras, o qual faz
o atendimento às solicitações feitas pelos clientes dos empreendimentos entregues.
Após o chamado, aberto pelo cliente, um engenheiro vai até o local para
verificação do problema e detecta se a reclamação é pertinente e devida à obra
(vícios) ou não (provocadas pelo usuário).
Caso o problema seja pertinente, a falha ocorrida é classificada dentro de uma
ficha de verificação (classificação e ficha já padronizada pela Construtora “A”). O
engenheiro indica a qual serviço essa falha está associada. Em seguida qual o
componente e finalmente qual a falha ocorrida. Também é indicada em qual etapa
do processo essa falha pode estar associada.
Após o fechamento do atendimento, a ficha é enviada para o escritório onde, é
lançada em um sistema informatizado, que gera relatórios que retroalimentam os
demais departamentos (projetos, compras, engenharia, entre outros) da Construtora
“A”.

6.2 Empreendimentos analisados
O Quadro 1 apresenta os empreendimentos analisados da Construtora “A” que
fazem parte deste trabalho. Apresenta também alguns dados e características de
cada empreendimento.
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Código Em preendim ento

m 2 (Pref)

Tipo de
Tem po Previsto Custo INCC / m ²
Construção de Obra (Meses) (área prefeitura)

1

13.148,80

Apartamento

24

5,62

220

2

11.612,03

Apartamento

24

5,52

200

3

28.858,47

Apartamento

28

6,39

33

4

Apartamento
Apartamento

26
30

5,54
5,48

320

5

17.949,96
38.080,50

6

10.623,98

Apartamento

22

6,26

206

7

12.246,61

Apartamento

24

5,19

204

8

22.147,68

Apartamento

30

5,93

322

9

13.888,80

Apartamento

21

5,24

27

10

26.381,06

Apartamento

30

4,28

334

14.541,65 Apartamento

11

Nº Unid

560

24

4,43

50

12

19.662,38

Apartamento

25

4,27

88

13

15.671,71

Apartamento

24

4,74

42

14

22.980,17

Apartamento

24

4,30

276

15

12.706,54

Apartamento

22

3,82

88

16

8.656,16

Apartamento

22

3,98

42

17

14.649,43

Apartamento

21

3,73

80

18

11.373,81

Apartamento

22

4,02

42

19

39.230,05

Apartamento

28

4,70

26

20

33.409,12

Apartamento

24

2,91

208

21

16.369,28

Apartamento

22

4,08

308

22

59.637,52

Apartamento

33

4,59

33

Casa

12

4,98

34

23

7.606,06

24

14.517,80 Apartamento

20

4,21

306

25

69.920,00 Apartamento

20

3,44

192

12

5,35

28

26

5.112,59

Casa

27

10.999,05 Apartamento

25

4,31

19

28

15.013,43 Apartamento

24

3,92

42

18

5,95

13
250

29

6.580,80

Casa

30

22.341,21 Apartamento

25

2,86

31

19.246,67 Apartamento

24

3,33

64

32

32.959,45 Apartamento

25

2,67

192

33

5.802,13 Apartamento

15

4,90

13

Quadro 1 - Empreendimentos analisados da Construtora “A” (continua)
Fonte: adaptado de pelo autor
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Código Em preendim ento

m 2 (Pref)

Tipo de
Tem po Previsto Custo INCC / m ²
Construção de Obra (Meses) (área prefeitura)

34

11.398,38

Apartamento

25

3,83

27

35

11.034,64

Apartamento

24

3,92

23

36

16.293,71

Apartamento

24

3,70

26

37

16.132,67

Apartamento

24

2,91

72

38

17.138,56

Apartamento

25

3,60

68

39

48.590,80

Apartamento

22

2,56

264

40

54.336,71

Apartamento

23

2,41

324

41

40.923,95

Apartamento

30

3,33

338

42

10.949,22

Apartamento

25

3,77

39

43

43.745,06

Apartamento

30

4,95

22

44

42.706,91

Apartamento

25

3,02

220

45

11.727,75

Apartamento

20

6,37

8

46

22.384,18

Apartamento

22

2,72

180

47

11.984,16

Apartamento

22

3,18

64

48

18.094,75

Apartamento

22

2,63

90

49

19.884,41

Apartamento

22

3,31

84

50

45.420,41

Apartamento

26

3,78

48

51

7.962,53

Casa

15

6,57

22

52

Apartamento
Apartamento

26
30

2,85
3,69

172

53

37.243,04
49.004,63

54

51.677,72

Apartamento

25

3,11

232

55

22.872,84

Casa

16

3,83

207

56

16.070,13

Apartamento

26

3,34

46

52.428,40 Apartamento

38

4,89

13

57

Nº Unid

300

58

39.600,27

Apartamento

25

2,86

364

59

28.305,49

Apartamento

23

2,78

144

60

23.893,00

Apartamento

67

17,46

20

61

13.535,00

Apartamento

27

5,17

200

62

9.212,80

Apartamento

32

8,47

34

63

10.498,63

Apartamento

26

7,81

64

64

29.948,40

Apartamento

43

6,18

64

65

29.126,18

Apartamento

24

2,65

108

Quadro 1 - Empreendimentos analisados da Construtora “A” (conclusão)
Fonte: adaptado de pelo autor

O tempo de execução dos empreendimentos variou de 12 a 67 meses. O custo
para construção dos empreendimentos variou de 2,41 INCC2 / m² a 17,46 INCC / m²
(equivalente a R$ 1.076,52 / m² a R$ 7.799,17 / m² respectivamente, em julho/2010).

2

INCC em Julho/2010 = R$ 446,688 (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2010)
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6.3 Tipos de falhas consideradas
Após a entrega de um empreendimento, diversos tipos de falhas podem ocorrer
em todos os processos executados (instalações, esquadrias, revestimentos, etc.).
Para efeito de padronizar as falhas analisadas no presente trabalho, foram
definidas treze categorias de sistema predial, tomando como referência os sistemas
padronizados

na

ISO

6241

(INTERNATIONAL

ORGANIZATION

STANDARDIZATION, 1984), conforme apresentado na Tabela 5, a seguir.

Tabela 5 - Elementos utilizados no trabalho.
ELEMENTO

ITENS ISO 6241 (*)

COMPONENTE

(categoria de sistema predial)

5.1

– Distribuição

e Água Pluvial

coleta de água

Instalação de Água Fria

Tubo, conexão, etc.

Instalação de Esgoto

Tubo, conexão, etc.

Louça Sanitária

Bacia, lavatório, etc.

Metal Sanitário

Torneira, etc.

5.2 – Aquecimento e Instalação de Água Quente
ventilação

5.4 – Elétrica

5.5 – Telecomunicação

5.8 – Segurança
(*)

Ralo, canaleta, etc.

Tubo, conexão, etc.

Instalação de Gás

Tubo, conexão, etc.

Sistema de Exaustão

Duto

Instalação Elétrica

Conduite, caixa, etc.

Tomada e Interruptor

Espelho, tomada, etc.

Instalação de TV a Cabo

Conduite, caixa, etc.

Instalação Telefônica

Conduite, quadro, etc.

Sistema de Segurança

Cerca, câmera, etc.

Nota: Esses são os itens que fazem parte deste trabalho. Na tabela ficaram de
fora os itens 5.3 – Distribuição de gases especiais; 5.6 – Transporte mecânico
e eletro-mecânico e 5.7 – Transporte pneumático e por gravidade (ex.: dutos
de lixo e dutos de limpeza a vácuo) não foram objeto deste estudo.

Fonte: adaptado pelo autor

FOR

53

7 ANÁLISE DAS FALHAS
Para efeito comparativo e com a intenção de verificar o nível de similaridade de
falhas nas três construtoras, foram compiladas as informações relativas às falhas,
cujo resultado está apresentado na Figura 9 a seguir.

Figura 9 – Gráfico de falhas registradas nas construtoras
Fonte: desenvolvido pelo autor

Pode-se observar na Figura 9 que as falhas nas instalações são as que
apresentaram o maior índice entre as demais e respectivamente foram de 34,4%
para a Construtora “A”; 44,9% para a Construtora “B”; e 46,7% para a Construtora
“C”.
Esta comparação indica que o nível de falhas da construtora referência (“A”) é
muito similar ao das outras construtoras (“B” e “C”), de modo que se pode concentrar
as análises mais detalhadas somente na Construtora “A”.
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Considerando-se apenas as informações da Construtora “A” para objeto deste
estudo, foi feito o levantamento das falhas para os anos de 2005, 2006, 2007 e
2008, com respectivamente 38, 43, 44 e 40 obras. O resultado está apresentado na
Figura 10, a seguir.

Figura 10 – Gráfico de falhas ocorridas na Construtora “A”
Fonte: desenvolvido pelo autor

Novamente observa-se que as falhas nas instalações prediais apresentaram
índices entre 32,1 a 39,3%, e predominaram neste patamar durante os anos
estudados. Esses percentuais são relativos as quantidades e chamadas abertas
pelos proprietários após a entrega do imóvel, separados por sistema em que a falha
ocorreu.
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7.1 Quantidade de registros de falhas analisadas
Ainda dentro das falhas levantadas na Construtora “A”, a quantidade de
ocorrência de falhas em relação ao ano de entrega dos empreendimentos, estão
divididas da seguinte forma, conforme Tabela 6, a seguir.

Tabela 6 - Quantidade de falhas por ano de entrega – Construtora “A”
ELEMENTO

TOTAL

Água Pluvial
Instalação de água fria
Instalação de esgoto
Louça sanitária
Metal sanitário
Instalação de água quente

1º
23
894
802
796
1.300
152

Instalação de gás
Sistema de exaustão
Instalação elétrica
Interruptor e tomada
Instalação de TV a cabo
Instalação telefônica
Sistema de segurança
TOTAL

67
144
1.064
121
190
607
93
6.253

14
26
170
2
13
25
4
825

7
170(*)
54
2
5
5
3
468

0
8
21
0
0
1
0
81

0
2
4
0
0
0
0
57

88
350
1.313
125
208
638
100
7.684

81,3%

10,7%

6,1%

1,1

0,8%

100%

PERCENTUAL
(*)

ANO DE ENTREGA
2º
3º
4º
15
9
1
172
101
18
207
64
22
87
24
3
55
11
1
35
13
6

5º
0
29
17
4
0
1

48
1.214
1.112
914
1.367
207

% a um determinado
Nota: A maior incidência desta falha nesse período refere-se
empreiteiro que executou e utilizou equipamentos nas obras em um período.
Quando todos os equipamentos foram ativados, obteve-se um sistema ineficiente.

Fonte: desenvolvido pelo autor

Como pode ser visto na Tabela 6, no 1º ano de entrega dos empreendimentos,
cerca de 81% das falhas ocorreram nesse período.
As falhas levantadas na Construtora “A”, foram analisadas considerando os
seguintes parâmetros:
•

Tempo de entrega,

•

Etapas de processo,

•

Falhas dos serviços,

•

Custos,
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•

Falhas x Duração da Obra,

•

Falhas x Custos.

Os itens a seguir apresentam os resultados das análises realizadas.

7.2 Tempo de Entrega
Os dados obtidos da Construtora “A”, estão apresentados no Quadro 2 a
seguir, indicando o percentual de ocorrência de falhas de cada serviço, no período
de cinco anos de garantia dos empreendimentos entregues.

Elemento
Água Pluvial
Instalação de Água Fria
Instalação de Esgoto
Louças Sanitárias
Metais Sanitários
Instalação de Água Quente
Instalação de Gás
Sistema de Exaustão
Instalação Elétrica
Tomadas e Interruptores
Instalação de TV a Cabo
Intalações Telefônicas
Sistema de Segurança

1o. Ano
46,9%
73,6%
72,1%
87,1%
95,1%
73,6%
75,8%
41,4%
81,0%
97,3%
91,4%
95,2%
92,2%

2o. Ano
32,1%
14,2%
18,6%
9,5%
4,0%
16,7%
15,8%
7,3%
12,9%
1,3%
5,9%
3,7%
4,2%

3o. Ano
18,1%
8,3%
5,8%
2,6%
0,8%
6,3%
8,4%
48,5%
4,1%
1,3%
2,6%
0,8%
3,6%

4o. Ano
2,8%
1,5%
2,0%
0,3%
0,1%
3,0%
0,0%
2,2%
1,6%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%

5o. Ano
0,0%
2,4%
1,5%
0,4%
0,0%
0,4%
0,0%
0,5%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Quadro 2 - Falhas ocorridas por tempo de entrega
Fonte: desenvolvido pelo autor

Transformando os dados do Quadro 2 no gráfico da Figura 11, pode-se
observar que, após o 5º ano de entrega dos empreendimentos, há um iníco da
estabilização da curva, cuja projeção se aproxima de um “gráfico curva da banheira”,
que caracteriza a ocorrência de um alto nível de falhas precoces, e em seguida
tende a diminuir significativamente até se estabilizar, a partir daí sendo regido pela
ocorrência de falhas aleatórias.
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Figura 11 – Gráfico de falhas ocorridas por tempo de entrega
Fonte: desenvolvido pelo autor

Transformando ainda os dados do Quadro 2 em um gráfico de Superfície, temse a Figura 12 a seguir.

Figura 12 - Gráfico falhas por tempo de entrega
Fonte: desenvolvido pelo autor
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Na Figura 12, observa-se que no 3º ano de entrega do Sistema de Exaustão,
ocorrem falhas nesse período devido a um determinado empreiteiro que executou e
utilizou equipamentos que não tiveram a performance desejada. Esse empreiteiro
inclusive foi descredenciado da lista de fornecedores para execução e fornecimento
de serviços na Construtora “A”. Portanto, para que não haja um comprometimento
nas futuras análises, essas falhas serão excluídas deste ponto em diante.

Com isso, os dados do Quadro 2 foram alterados no Elemento “Sistema de
Exaustão”, tendo-se assim o Quadro 3, a seguir:

Elemento
Água Pluvial
Instalação de Água Fria
Instalação de Esgoto
Louças Sanitárias
Metais Sanitários
Instalação de Água Quente
Instalação de Gás
Sistema de Exaustão
Instalação Elétrica
Tomadas e Interruptores
Instalação de TV a Cabo
Intalações Telefônicas
Sistema de Segurança

1o. Ano
46,9%
73,6%
72,1%
87,1%
95,1%
73,6%
75,8%
75,1%
81,0%
97,3%
91,4%
95,2%
92,2%

2o. Ano
32,1%
14,2%
18,6%
9,5%
4,0%
16,7%
15,8%
12,7%
12,9%
1,3%
5,9%
3,7%
4,2%

3o. Ano
18,1%
8,3%
5,8%
2,6%
0,8%
6,3%
8,4%
10,2%
4,1%
1,3%
2,6%
0,8%
3,6%

4o. Ano
2,8%
1,5%
2,0%
0,3%
0,1%
3,0%
0,0%
1,0%
1,6%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%

5o. Ano
0,0%
2,4%
1,5%
0,4%
0,0%
0,4%
0,0%
1,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Quadro 3 - Falhas ocorridas por tempo de entrega após mudança do “Sistema de
Exaustão”
Fonte: desenvolvido pelo autor

A seguir apresenta-se os gráficos (Figuras 13 a 17) obtidos com as falhas de
cada ano de entrega dos empreendimentos da construtora “A”, ordenados em ordem
decrescente para cada serviço, podendo-se verificar quais serviços apresentaram
maior quantidade de falhas no período.
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Figura 13 – Gráfico de falhas ocorridas no 1º Ano de Entrega
Fonte: desenvolvido pelo autor

Figura 14 – Gráfico de falhas ocorridas no 2º ano de entrega
Fonte: desenvolvido pelo autor
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Figura 15 – Gráfico de falhas ocorridas no 3º ano de entrega
Fonte: desenvolvido pelo autor

Figura 16 – Gráfico de falhas ocorridas no 4º ano de entrega
Fonte: desenvolvido pelo autor
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Figura 17 – Gráfico de falhas ocorridas no 5º ano de entrega
Fonte: desenvolvido pelo autor

Nos gráficos das figuras apresentadas, verifica-se que no 1º ano de entrega, o
serviço com maior percentual de falhas ocorridas é o de “Tomadas e Interruptores”.
Isso ocorre pois os materiais utilizados nesse serviço é delicado, podendo ocorrer
tanto quebra das peças como apresentar “manchas nos espelhos”, o proprietário
geralmente percebe isso nos primeiros dias após a entrada no imóvel.

Nos 2º e 3º anos de entrega, os serviços que mais apresentaram falhas foram
os relacionados a “Drenagem”. Isso ocorre, pois com o passar dos anos de entrega
do empreendimento, os serviços de drenagem podem apresentar defeitos ou falhas
de execução, ou até mesmo por motivos de diferenças no um volume pluviométrico,
entre os anos de entrega do empreendimento.

Já nos 4º e 5º anos de entrega, o percentual de falhas não é tão elevado, mas
ainda tem problemas com as “Instalações de Água Quente e Fria”. Geralmente
essas falhas são decorrentes de desgaste de peças, pois as falhas ocorridas devido
a execução, normalmente apresentam-se no 1º ou 2º ano de entrega.
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7.3 Detalhamento das Falhas por Elemento
Os problemas ocorridos nos empreendimentos da Construtora “A” foram
divididas em “Elementos”, os quais foram divididos em “Componentes” e finalmente
sub-divididos nas “Falhas” ocorridas. O Quadro 4, a seguir, apresenta um exemplo
do desmembramento adotado na análise das falhas.

Elemento

Componente

Falha

Instalação de Água Fria

Tubos e Conexões

Corrosão

Quadro 4 - Forma da divisão das falhas ocorridas
Fonte: desenvolvido pelo autor

Algumas das falhas encontradas nas obras analisadas estão apresentadas no
ANEXO B, e foram registradas por meio de fotografias obtidas em inspeções
realizadas nas obras.
Para efeito de se quantificar as falhas e identificar as origens, os resultados
estão apresentados, por meio de tabelas contendo o serviço, o componente e a
falha, com seus respectivos percentuais nas etapas de Projeto (P), Material (M),
Execução (E) e Operação e Uso (O).
Essa classificação foi elaborada pela Construtora “A” para divisão e
acompanhamento dos problemas com manutenção em seus empreendimentos
entregues, utilizando os seguintes critérios:
•

Projeto: qualquer problema ou falha que é originada da fase projeto;

•

Material: problema ou falha proveniente de materiais comprados fora de
especificação ou com defeito de fabricação;

•

Execução dos Serviços: problemas ou falhas provenientes da fase de obra,
devido à execução dos serviços;

•

Operação e Uso: problemas ou falhas que são causadas pelo uso ou alteração
executadas pelos proprietários.
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As falhas foram analisadas entre os anos de entrega dos empreendimentos,
onde a somatória de falhas foi de 80%.
Além disso, para que se tenha uma referência da quantidade de ocorrências no
período analisado, foi feita uma somatória (QF – Quantidade de Falhas Ocorridas no
Período Analisado) do número de falhas ocorridas, para cada falha analisada
(horizontal) e para cada etapa do processo (vertical). Essa somatória foi feita para a
quantidade de ocorrências, não levando em conta o coeficiente (falha / (m²
construído / número de unidades)), com o auxílio da tabela da Figura 8.
Portanto, como os valores de QF servem apenas como referência, os
percentuais das Tabelas 7 a 19 não são obtidos se forem utilizados os valores de QF
e não são iguais aos totais da Tabela 6, pois depende do período utilizado nas
próximas análises.

7.3.1 Água Pluvial
As falhas registradas originaram-se de caixas de passagem, como o jardim,
entre outros componentes de água pluvial. A Tabela 7 a seguir, apresenta os
resultados compilados das obras analisadas.

Tabela 7 - Divisão do elemento – Água Pluvial
Distribuição das
Falhas (%)
P
M
E
O

Componente

Falha

Caixa de Passagem
Jardim
Piso
Quadra

Falta de Drenagem / Ineficiente em Caixa Passagem
Falta de Drenagem / Ineficiente em Jardins
Falta de Drenagem / Ineficiente em Pisos
Falta de Drenagem / Ineficiente em Quadras
QF

QF

32%
17%
12%
0%

0%
0%
0%
0%

68%
83%
88%
100%

0%
0%
0%
0%

20
6
18
3

6

0

41

0

47

QF = quantidade de falhas
Fonte: desenvolvido pelo autor

Na Tabela 7 pode-se verificar que os principais problemas ocorridos estão
relacionados aos componentes Caixa de Passagem e Piso, com as falhas:
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•

Falta de drenagem / ineficiente em caixa de passagem (20 falhas que
correspondem a 42% do total de falhas);

•

Falta de drenagem / ineficiente em pisos (18 falhas que correspondem a
38% do total de falhas).

7.3.2 Instalações de Água Fria
As falhas registradas originaram-se de registros, tubos, conexões, entre outros
componentes da instalação de água fria. A Tabela 8 a seguir, apresenta os
resultados compilados das obras analisadas.
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Tabela 8 - Divisão do elemento – Instalação de água fria
Componente

Registros /
Flexível

Tubos e
Conexões

Diversos

(*)

Distribuição das Falhas (%)
P
M
E
O
0%
2%
90%
8%
Flexível com Vazamento
0%
0%
79%
21%
Falta de Identificação de Registros / Componentes
0%
46%
54%
0%
Registros - Não Fecha
0%
1%
85%
14%
Registros - Vazando
57%(*) 0%
43%
0%
Registros - Posicionamento Inadequado
0%
65%
35%
0%
Corrosão
0%
0%
96%
4%
falhas / falta de fixação de tubos e conexões
0%
0%
94%
6%
Instalação Executada em desacordo com o Projeto
0%
8%
63%
29%
Perfurações / Trincas em Tubos ou Conexões
Ponto de Água Encoberto / Deslocado / Profundo
0%
0%
99%
1%
Posição da Tubulação Diferente do que Consta no Manual do 19%
0%
75%
6%
Proprietário
0%
0%
96%
4%
Tubulação Obstruída
0%
0%
93%
7%
Vazamentos: Falhas ou Ausência de Solda / Cola
12%
3%
71%
15%
Vibração de Tubulações
0%
0%
0% 100%
Bóias - Problemas do Material
0%
0%
71%
29%
Desregulagem de Redutoras de Pressão / Ajustes
0%
5%
86%
9%
Filtro de Água - Vazamento
0%
100%
0%
0%
Bóias - Inadequada para o Uso
0%
0%
93%
3%
Bóias - Regulagem
0%
2%
88%
10%
Problema de Vedação nas Bombas
60% 40%
0%
0%
Filtro de Água - Faltando Componente
0%
50%
36%
14%
Filtro de Água - Danificado
11
90
629
79
QF
Falha

Nota: Percentual de 57% das falhas de Registro – Posicionamento inadequado, pois das 8 falhas
ocorridas mais da metade deveu-se a falha do projeto, que posicionou o registro de forma
errada ou de difícil acesso para o proprietário.

QF = quantidade de falhas
Fonte: desenvolvido pelo autor

Na Tabela 8

verifica-se que os principais problemas ocorridos estão

relacionados aos componentes tubos e conexões, registros/flexível, com as
seguintes falhas:
•

Vazamentos: falhas ou ausência de solda / cola (121 falhas que
correspondem a 15% do total de falhas);

•

Flexível com vazamento (118 falhas que correspondem a 14% do total
de falhas);

QF
118
4
37
53
8
59
66
23
109
46
17
35
121
19
3
30
12
1
15
22
7
4
809
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•

Perfurações / trincas em tubos

e conexões

(109 falhas

que

correspondem a 13% do total de falhas).

7.3.3 Instalação de Esgoto
As falhas registradas originaram-se de tubos, conexões, entre outros
componentes de instalação de esgoto. A Tabela 9 a seguir, apresenta os resultados
compilados das obras analisadas.

Tabela 9 - Divisão do elemento – Instalação de esgoto
Distribuição das
Falhas (%)
P
M
E
O
0%
0%
100%
0%
Bolsa: Falta / Danificada
0% 0% 97% 3%
Caixa de Esgoto Entupida / com Vazamento
Componentes
0% 12% 86% 2%
Falta de Tampinha do Sifão do Ralo
0% 10% 78% 12%
Mau Cheiro
0% 0% 90% 10%
Conexões mal Encaixadas
0% 0% 100% 0%
Falha / Falta de Anel de Borracha / Anel de Cera
0% 0% 96% 4%
Falha / Falta de Fixação de Tubos e Conexões
Tubulação e Conexão Instalação Executada em Desacordo com Projeto 0% 0% 98% 2%
0% 0% 88% 12%
Ralo / Tubo Entupido
Tubos / Conexões Trincadas / Furadas / Rachadas 0% 5% 87% 8%
0% 0% 90% 10%
Tubulações Entupidas
0
41
774
77
QF
Componente

Falha

QF
9
20
81
236
58
16
69
22
191
138
52
892

QF = quantidade de falhas
Fonte: desenvolvido pelo autor

Na Tabela 9 pode-se verificar que os principais problemas ocorridos estão
relacionados aos componentes tubulação e conexão e componentes da instalação
de esgoto, com as seguintes falhas:
•

Mau cheiro (236 falhas que correspondem a 26% do total de falhas);

•

Ralo / tubo entupido (191 falhas que correspondem a 21% do total de
falhas).
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7.3.4 Louça Sanitária
As falhas registradas originaram-se de cubas de louças, bacia sanitária, entre
outros componentes de louça sanitária. A Tabela 10 a seguir, apresenta os
resultados compilados das obras analisadas.

Tabela 10 - Divisão do elemento – Louça Sanitária
Componente

Falha
Defeito / Falta de Ajuste Sistema da Caixa Acoplada
Falha Vedação do Parafuso de Fixação da Caixa Acoplada
Falta de Bolsa na Bacia
Bacia Sanitária com Problema de Sifonagem
Bacia Sanitária Entupida
Falta de Grampo na Fixação da Cuba (*)
Louça Mal Fixada
Trincadas / Manchadas / Lascadas / Tonalidade Diferente
QF

Bacia

Cuba
Louças(*)

Distribuição das
Falhas (%)
QF
P
M
E
O
0% 11% 81% 8% 628
0% 0% 91% 9%
27
0% 0% 83% 17% 7
0% 42% 38% 20% 6
0% 0% 88% 12% 13
0% 0% 100% 0%
5
67
0% 0% 100% 0%
15
0% 19% 76% 5%
0
68
637
63
768

(*)

Nota: Louças - refere-se a lavatórios, tanques, mictórios de louça.
Cuba – Falta de grampo na fixação da Cuba: A empresa possui um procedimento que,
para auxiliar a massa plástica fixar a cuba no tampo, utiliza-se um grampo para esse
auxílio,
QF = quantidade de falhas
Fonte: desenvolvido pelo autor

Na Tabela 10 verifica-se que os principais problemas ocorridos estão
relacionados aos componentes bacia e louças, com as seguintes falhas:
•

Defeito / falta de ajuste no sistema da caixa acoplada (628 falhas que
correspondem a 82% do total de falhas);

•

Louça mal fixada (67 falhas que correspondem a 9% do total de falhas).
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7.3.5 Metal Sanitário
As falhas registradas originaram-se de cubas de inox, metais sanitários, entre
outros componentes de metal sanitário. A Tabela 11 a seguir, apresenta os
resultados compilados das obras analisadas.

Tabela 11 - Divisão do elemento – Metal sanitário
Distribuição das
Falhas (%)
QF
P
M
E
O
0% 9%
82% 9%
12
Cuba e Pia de Inox - Vazamento
0%
72%
28%
0%
5
Cuba e Pia de Inox - Danificada
Cuba
100% 0%
4
0% 0%
Cuba e Pia de Inox - Mal Fixada
0% 100% 0%
0%
2
Cuba e Pia de Inox - Pontos de Ferrugem
0%
100%
0%
0%
70
Defeito de Fabricação
0% 0%
82% 18% 212
Desregulados / Soltos
0% 15% 85% 0%
42
Faltando Componentes
0% 0%
93% 7%
26
Não Instalados
Metais Sanitários
15%
71%
14%
216
0%
Problema com a Borracha de Vedação (Courinho)
27
0% 23% 73% 4%
Quebrados
38
0% 36% 55% 9%
Riscados / Manchados / Faltando Componentes
84% 7%
347
Vazamento / Entupimento em Válvula / Registros / Torneiras 0% 9%
0% 0%
100% 0%
13
Entupimento de Sifões
Sifão
0%
0%
91%
9%
197
Vazamento / Entupimento pelo Sifão
0
169
919
123 1.211
QF
Componente

Falha

QF = quantidade de falhas
Fonte: desenvolvido pelo autor

Na Tabela 11 pode-se verificar que os principais problemas ocorridos estão
relacionados ao componente metais sanitários, com as seguintes falhas:
•

Problema com a borracha de vedação (courinho) (216 falhas que
correspondem a 18% do total de falhas);

•

Metais desregulados / soltos (212 falhas que correspondem a 17% do
total de falhas);

•

Vazamento / entupimento em válvulas / registros / torneiras (347 falhas
que correspondem a 29% do total de falhas).
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7.3.6 Instalações de Água Quente
As falhas registradas originaram-se de aquecedores, tubos, conexões, entre outros
componentes da instalação de água quente. A Tabela 12 a seguir, apresenta os resultados
compilados das obras analisadas.

Tabela 12 - Divisão do elemento – Instalação de água quente
Distribuição das
Falhas (%)
P
M
E
O
0%
3%
65%
32%
Aquecedor - Não Funciona
9% 5% 62% 24%
Problemas com a Central de Aquecimento
Aquecedores
0% 47% 18% 35%
Aquecedor - Danificado
12% 0% 88% 0%
Aquecedor - Problema Duto de Exaustão
0% 0% 81% 19%
Flexível com Vazamento
Registro / Flexível
0% 0% 100% 0%
Identificação de Registros / Componentes
0% 0% 100% 0%
Falhas ou Ausência de Isolamento Térmico
0% 0% 96% 4%
Falhas / Falta de Fixação de Tubos e Conexões
0% 0% 100% 0%
Instalação Executada em Desacordo com o Projeto
0% 0% 44% 56%
Mistura de Água Quente na Fria
0% 21% 79% 0%
Perfurações / Trincas em Tubos e Conexões
Tubos e Conexão
0% 0% 100% 0%
Ponto de Água Encoberto / Deslocado / Profundo
Posição da Tubulação Diferente do que Consta no Manual 0% 0% 88% 12%
0% 0% 97% 3%
Tubulação Obstruída
0% 0% 98% 2%
Vazamento: Falhas ou Ausência de Solda / Cola
0% 0% 100% 0%
Vibração de Tubulações
Componente

Falha

Desregulagem de Redutoras de Pressão / Ajustes
Problema de Vedação nas Bombas

Diversos

QF

0% 0% 85% 15%
0% 10% 90% 0%
3
8
115
25

QF = quantidade de falhas
Fonte: desenvolvido pelo autor

Na Tabela 12

verifica-se que os principais problemas ocorridos estão

relacionados ao componente tubos e conexões, com as seguintes falhas:
•

Vazamento: falhas ou ausência de solda / cola (21 falhas que
correspondem a 14% do total de falhas);

•

Mistura de água quente na fria (15 falhas que correspondem a 10% do
total de falhas).

QF
11
14
5
4
6
1
4
16
8
15
12
5
4
7
21
1
13
4
151
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7.3.7 Instalação de Gás

As falhas registradas originaram-se de tubos, registros, entre outros componentes de
instalação de gás. A Tabela 13 a seguir, apresenta os resultados compilados das obras
analisadas.

Tabela 13 - Divisão do elemento – Instalação de gás
Distribuição das
Falhas (%)
P
M
E
O
Espaço Insuficiente para Medidor / Aquecedor 100% 0% 0% 0%
Registro e Componentes
0% 50% 50% 0%
Problema com Registro
0%
0% 91% 9%
Tubulação Obstruída
0%
0% 93% 7%
Tubulação e Conexão
Vazamento
0%
0% 99% 1%
Água na Tubulação / Ar
5
1
55
5
QF
Componente

Falha

QF
5
2
10
32
17
66

QF = quantidade de falhas
Fonte: desenvolvido pelo autor

Na Tabela 13 pode-se verificar que os principais problemas ocorridos estão
relacionados ao componente tubulação e conexão, com as seguintes falhas:
•

Vazamento(32 falhas que correspondem a 48% do total de falhas);

•

Água na tubulação / ar (17 falhas que correspondem a 25% do total de
falhas).

7.3.8 Sistema de Exaustão

As falhas registradas originaram-se de dutos, equipamentos, entre outros
componentes de sistema de exaustão. A Tabela 14 a seguir, apresenta os
resultados compilados das obras analisadas.
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Tabela 14 - Divisão do elemento – Sistema de exaustão
Componente
Duto

Equipamentos

Grelhas

Falha
Duto Obstruído / Danificado
Balanceamento
Fixação dos Equipamentos
Sistema Ineficiente
Sistema Inoperante
Grelha - Danificadas
QF

Distribuição das Falhas (%)
P
M
E
O
0%
0%
96%
4%
0%
0%
85%
15%
0%
0%
95%
5%
0%
14%
76%
10%
4%
18%
54%
24%
0%
18%
78%
4%
1
17
101
11

QF
9
7
43
23
26
22
130

QF = quantidade de falhas
Fonte: desenvolvido pelo autor

Na Tabela 14 verifica-se que os principais problemas ocorridos estão
relacionados ao componente equipamentos, com as seguintes falhas:

•

Fixação dos equipamentos (43 falhas que correspondem a 33% do total
de falhas);

•

Sistema inoperante (26 falhas que correspondem a 20% do total de
falhas).

7.3.9 Instalação Elétrica

As falhas registradas originaram-se de fios, disjuntor, entre outros componentes de
instalação elétrica. A Tabela 15 a seguir, apresenta os resultados compilados das obras
analisadas.

72

Tabela 15 - Divisão do elemento – Instalação elétrica
Componente

Distribuição das Falhas
(%)
P
M
E
O

Falha

Componentes
Diversos

Disjuntor / DR

Fios e Cabos

Quadros Elétricos

Tubulação

Defeito / Falta do Sensor de Presença
Problemas Elétricos e de Automação de Portões
Problema com a Iluminação da Piscina
Problemas com Luminárias
Chuveiro Instalado Incompatível com DR (*)
Disjuntor / Contatora Desarma (*)
Falta de Aterramento
Aquecimento de Cabos / Fios
Fiação Solta / Cortada
Fiação em Curto
Fiação Executada Porém Fechada com Massa
Inversão da Fiação
Isolamento de Emendas
Falta de Acabamento
Falta de Componentes de Quadros Elétricos
Falta de Identificação Adequada de Circuitos / Painéis /
Tomadas
Conduíte Danificado por Furo Executado em Laje
Entupimento de Eletrodutos
Execução em Desacordo com o Projeto
Instalações Expostas ao Tempo
QF

6%

23%

60%

11%

0%

0%

68%

32%

0%

0%

61%

39%

4%

18%

70%

8%

0%

0%

0%

100%

1%

16%

75%

8%

0%

0%

100%

0%

0%

13%

35%

52%

0%

0%

87%

13%

0%

0%

90%

10%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

94%

6%
4%

0%

2%

94%

10%

13%

77%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

7%
20

0%
89

90%
731

3%
79

(*) Nota: Chuveiro Instalado incompatível com DR – Proprietário instalou um chuveiro com potência
maior que a capacidade do DR, mesmo sendo avisado no manual do proprietário a potencia
que deveria ter o chuveiro.
Disjuntor / Contatora Desarma: Após a ligação definitiva da energia na unidade entregue
(após a solicitação do proprietário à concessionária), tiveram algumas unidades com
problemas no disjuntor / contatora. Isso foi pelo motivo de alguns fios em curto, ligações
invertidas, etc., que passaram pelo teste da elétrica antes da entrega da unidade.
QF = quantidade de falhas
Fonte: desenvolvido pelo autor

Na Tabela 15 pode-se verificar que os principais problemas ocorridos estão
relacionados aos componentes disjuntor / DR e componentes diversos, com as
seguintes falhas:
•

Disjuntor / contatora desarma (216 falhas que correspondem a 24% do
total de falhas);

•

Defeito / falta de sensor de presença (165 falhas que correspondem a
18% do total de falhas).

QF
165
18
11
98
1
216
8
6
82
71
10
36
14
36
18
18
2
24
63
22
919

73

7.3.10 Tomada e Interruptor
As falhas registradas originaram-se de tomada e interruptor nos componentes
de tomada e interruptor. A Tabela 16 a seguir, apresenta os resultados compilados
das obras analisadas.

Tabela 16 - Divisão do elemento – Tomada e interruptor
Componente

Tomadas e
Interruptores

Falha
Falta de Componentes
Falta de Previsão / Projeto de Tomadas e Interruptores
Problema com a Colocação / Fixação
Problemas de Funcionamento
Riscos / Manchas / Diferenças de Tonalidade
QF

Distribuição das
Falhas (%)
P
M
E
O
0% 21% 76% 3%
100% 0%
0% 0%
0%
8% 92% 0%
0% 57% 41% 2%
0%
0% 100% 0%
7
46
53
2

QF
13
7
10
77
1
108

QF = quantidade de falhas
Fonte: desenvolvido pelo autor

Na Tabela 16

verifica-se que os principais problemas ocorridos estão

relacionados ao componente tomadas e interruptores, com as seguintes falhas:
•

Problema de funcionamento (77 falhas que correspondem a 71% do total
de falhas);

•

Falta de componentes (13 falhas que correspondem a 12% do total de
falhas).
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7.3.11 Instalação de TV a Cabo
As falhas registradas originaram-se de tubulação, cabos, entre outros
componentes de instalação de TV a cabo. A Tabela 17 a seguir, apresenta os
resultados compilados das obras analisadas.

Tabela 17 - Divisão do elemento – Instalação de TV a cabo
Componente
Cabos
Componentes
Tubulação

Falha
Cabos Danificados
Falta de Componentes
Problemas de Ajuste de Antenas / Conectores
Tubulação Obstruída
QF

Distribuição das
Falhas (%)
P
M
E
O
0% 0% 100% 0%
0% 15% 85% 0%
95% 5%
0% 0%
0% 0%
95% 5%
0

1

162

8

QF
1
5
28
137
171

QF = quantidade de falhas
Fonte: desenvolvido pelo autor

Na Tabela 17 pode-se verificar que os principais problemas ocorridos estão
relacionados aos componentes tubulação e componentes, com as seguintes falhas:
•

Tubulação obstruída (137 falhas que correspondem a 80% do total de
falhas);

•

Problema de ajuste de antenas

/ conectores (28 falhas

que

correspondem a 16% do total de falhas).

7.3.12 Instalação Telefônica
As falhas registradas originaram-se de fiação, interfones, entre outros
componentes de instalação telefônica. A Tabela 18 a seguir, apresenta os resultados
compilados das obras analisadas.
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Tabela 18 - Divisão do elemento – Instalação Telefônica
Distribuição das
Falhas (%)
P
M
E
O
2% 0% 92% 6%
Falta de Fiação
Falta de Jampeamento no DG ou Caixa de Passagem 0% 0% 100% 0%
0% 14% 86% 0%
Fiação
Fiação Danificada
0% 0% 100% 0%
Fiação / Ligações Invertidas Interfone ou Telefone
0% 13% 76% 11%
Interferência / Ruído na Linha
0% 5% 75% 20%
Defeito na Central do Interfone
1% 27% 65% 7%
Interfone / Central Defeito / Falta de Interfone
0% 0% 100% 0%
Falta de Identificação no DG
0% 0% 95% 5%
Conduíte Entupido
Tubulação
0% 0% 100% 0%
Água Dentro do Conduíte
2 132 395
38
QF
Componente

Falha

QF
19
2
4
24
9
18
466
1
23
1
567

QF = quantidade de falhas
Fonte: desenvolvido pelo autor

Na Tabela 18 verifica-se que os principais problemas ocorridos estão
relacionados aos componentes interfone/central e fiação, com as seguintes falhas:

•

Defeito / falta de interfone (466 falhas que correspondem a 82% do total
de falhas);

•

Fiação / ligações invertidas interfone ou telefone (24 falhas que
correspondem a 4% do total de falhas).

7.3.13 Sistema de Segurança

As falhas registradas originaram-se de cerca elétrica, central de CFTV, entre
outros componentes de sistema de segurança. A Tabela 19 a seguir, apresenta os
resultados compilados das obras analisadas.
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Tabela 19 - Divisão do elemento – Sistema de segurança
Componente
Cerca Elétrica
CFTV
Refletores
Sensores

Falha
Problemas com Cerca Elétrica
Problemas com Central de CFTV
Problemas com Câmeras
Problemas com Refletores
Problemas com Sensores (IVAS)
QF

Distribuição das Falhas
(%)
P
M
E
O
0%
7%
71% 22%
0%
3%
74% 23%
4%
13% 61% 22%
0%
0%
100% 0%
17% 23% 57%
3%
5
9
59
17

QF
16
18
35
4
17
90

QF = quantidade de falhas
Fonte: desenvolvido pelo autor

Na Tabela 19 pode-se verificar que os principais problemas ocorridos estão
relacionados ao componente CFTV, com as seguintes falhas:

•

Problemas com câmeras (35 falhas que correspondem a 39% do total de
falhas);

•

Problema com central de CFTV (18 falhas que correspondem a 20% do
total de falhas).

Como uma forma de resumir as tabelas apresentadas, a Tabela 20 a seguir,
mostra as falhas de cada elementos que tiveram a maior incidência, com sua
distribuição de falhas.
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Tabela 20 – Resumo das falhas com maior incidência
Elemento
Água
Pluvial
Instalação
de Água
Fria
Instalação
de Esgoto
Louça
Sanitária
Metal
Sanitário
Instalação
de água
quente
Instalação
de gás
Sistema
de
Exaustão
Instalação
elétrica
Tomada e
interruptor
Instalação
de TV a
cabo
Instalação
telefônica
Sistema
de
segurança

Componente

Falha

Distribuição das
Falhas (%)
P
M
E
O

QF

Caixa de
Passagem

Falta e Drenagem / Ineficiente em
Caixa de Passagem

32% 0%

68%

0%

Tubos e
Conexões

Vazamento: Falhas ou Ausência de
Solda / Cola

0%

93%

7% 121

Componentes

Mau Cheiro

0% 10% 78% 12% 236

0%

20

Metais
Sanitários

Defeito / Falta de ajuste sistema da
caixa acoplada
Vazamento / Entupimento em válvula /
registros / torneiras

Tubo e
conexão

Vazamento: falhas ou ausência de
solda / cola

0%

0%

98%

2%

21

Tubulação e
conexão

Vazamento

0%

0%

93%

7%

32

Equipamentos

Fixação dos Equipamentos

0%

0%

95%

5%

43

Disjuntor / DR

Disjuntor / contatora desarma

1% 16% 75%

8% 216

Tomadas e
interruptor

Problema de funcionamento

0% 57% 41%

2%

Tubulação

Tubulação obstruída

0%

95%

5% 137

Interfone /
central

Defeito / falta de interfone

1% 27% 65%

7% 466

CFTV

Problemas com câmeras

4% 13% 61% 22% 35

Bacia

0% 11% 81%

8% 628

0%

9%

84%

7% 347

0%
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QF = quantidade de falhas
Fonte: desenvolvido pelo autor

Pela tabela anterior, verifica-se que, em cada elemento analisado, o maior
percentual de falhas geralmente ocorre na etapa Execução. Isso ocorre devido a
falta de fiscalização e em algumas vezes na falta de capacidade técnica dos
funcionários que estão executando o serviço.
Pelo que já foi dito anteriormente, isso leva a crer que pode haver uma
deficiência na fiscalização e recebimento dos serviços, assim, esse trabalho que
deveria estar sendo feito pela construtora acaba sendo feito pelo usuário. Tem-se
que levar em conta também que, no 1º ano de entrega a edificação está em um
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processo de “acomodamento” dos seus elementos, ou seja, as tubulações estão
iniciando seu ciclo de utilização, etc.. Portanto, esses fatores também influenciam no
percentual obtido.

7.4 Falhas nas Etapas do Processo Construtivo
Foi feita uma compilação dos dados sobre as falhas da Construtora “A”, de
2005 a 2008, considerando as falhas por processo construtivo. A Figura 18, a seguir,
apresenta o resultado da compilação.

Figura 18 – Gráfico de falhas ocorridas por etapas de processos
Fonte: desenvolvido pelo autor

Observa-se na Figura 18 que a etapa de execução (E) foi aquela que mais
apresenta falhas. Também pode-se verificar que, de 2005 a 2008, o percentual de
falhas com Execução dos Serviços aumenta a cada ano, e o percentual com Material
vem diminuindo a cada ano.
Isso pode significar que há uma melhora na qualidade dos materiais adquiridos
e a necessidade de um maior cuidado na execução dos serviços.
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7.5 Custos com Manutenção
Cada vez mais as construtoras estão tentando diminuir os gastos com
manutenção dos empreendimentos entregues. Como o mercado da construção é
muito competitivo, qualquer valor que possa ser economizado pode fazer a diferença
no lançamento do empreendimento e, consequentemente, nas vendas do mesmo.

De acordo com Bocchile (2002), alguns construtores gastam com manutenção
valores superiores a 3,5% do custo da obra, outros apontam uma média de 2,5%, e
todos pretendem um gasto de 0,5%.

Um grupo formado por 11 construtoras lideradas pelo Sinduscon-SP em
parceria com o Secovi-SP apontou que o custo com manutenção, em cinco anos,
pode ser de 1,5% a 2% do valor total da obra. Dependendo da quantidade de
unidades do empreendimento o custo com manutenção varia de R$ 8,00 a R$ 30,00
por defeito (Bocchile, 2002).

Na Construtora “A”, o percentual

previsto para a manutenção dos

empreendimentos é de 2% do valor do orçamento da obra. Na Tabela 21, estão
apresentados os percentuais gastos durante os 5 anos de manutenção dos
empreendimentos. Esses valores são as médias dos gastos nos empreendimentos
no fechamento do ano de 2008. Pode-se verificar que a somatória do valor gasto no
período de 5 anos de manutenção é de 1,90%, ou seja, um pouco abaixo dos 2%
previsto.
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Tabela 21 - Percentual gasto com manutenção
Ano de Entrega

% gasto por ano

% gasto

% gasto acumulado

1º Ano

0,24

12,6

12,6

2º Ano

0,73

38,4

51,1

3º Ano

0,43

22,6

73,7

4º Ano

0,26

13,7

87,4

5º Ano

0,24

12,6

100,0

TOTAL

1,90

100,0

100,0

Fonte: adaptado de Construtora “A”

Pelos dados, pode-se verificar que até o 2º Ano de entrega dos
empreendimentos, 51,1% do valor disponibilizado para manutenção já foi gasto, ou
seja, os 2 primeiros anos de entrega são os que mais demandam reparos nos
empreendimentos.
As quantidades de falhas ocorridas no 1º ano de entrega dos empreendimentos
tem um percentual alto, mais o valor gasto com manutenção nesse mesmo período é
menor que o valor gasto no 2º ano. Isso deve-se aos tipos de falhas ocorridas no 1º
ano que são falhas com custos relativamente baixos e, também porque a
Construtora A adota um critério de que até os seis primeiros meses após a entrega
da obra, todo custo relativo a falhas pós-entrega são lançados no custo da obra.

7.6 Falhas por Produção (m² por mês) e Custo de Obra
Analisando-se

os dados obtidos da Construtora “A”, obteve-se as falhas

registradas de todos os componentes, levando-se em conta o tempo do entrega da
obra, no qual esse componente mais apresentou falhas.
Também foi feita uma análise dos custos e tempo de execução de 21
empreendimentos da Construtora “A”, para verificar se havia alguma correlação
entre velocidade de execução e custo da obra na influência das falhas ocorridas no
pós obra.
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O critério para análise das falhas leva em conta pelo menos 80% das falhas
ocorridas em cada serviço, considerando assim os anos de entrega que são
analisados (soma dos percentuais até obter pelo menos 80%). Estas análises estão
apresentadas nos itens a seguir.

7.6.1 Falhas por Tempo de Entrega
As falhas ocorridas para cada componente, em relação ao prazo de entrega do
empreendimento, foram compilados e estão apresentados em forma de gráficos nas
Figuras 19 a 31.

Figura 19 – Gráfico de falha em relação ao tempo de entrega – Água Pluvial
Fonte: desenvolvido pelo autor
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Figura 20 – Gráfico de falha em relação ao tempo de entrega – Instalação de água fria
Fonte: desenvolvido pelo autor

Figura 21 – Gráfico de falha em relação ao tempo de entrega – Instalação de esgoto
Fonte: desenvolvido pelo autor
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Figura 22 – Gráfico de falha em relação ao tempo de entrega – Louça sanitária
Fonte: desenvolvido pelo autor

Figura 23 – Gráfico de falha em relação ao tempo de entrega – Metal sanitário
Fonte: desenvolvido pelo autor
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Figura 24 – Gráfico de falha em relação ao tempo de entrega – Instalação de água quente
Fonte: desenvolvido pelo autor

Figura 25 – Gráfico de falha em relação ao tempo de entrega – Instalação de gás
Fonte: desenvolvido pelo autor
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Figura 26 – Gráfico de falha em relação ao tempo de entrega – Sistema de exaustão
Fonte: desenvolvido pelo autor

Figura 27 – Gráfico de falha em relação ao tempo de entrega – Instalação elétrica
Fonte: desenvolvido pelo autor
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Figura 28 – Gráfico de falha em relação ao tempo de entrega – Interruptor e tomada
Fonte: desenvolvido pelo autor

Figura 29 – Gráfico de falha em relação ao tempo de entrega – Instalação de TV a cabo
Fonte: desenvolvido pelo autor
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Figura 30 – Gráfico de falha em relação ao tempo de entrega – Instalação telefônica
Fonte: desenvolvido pelo autor

Figura 31 – Gráfico de falha em relação ao tempo de entrega – Sistema de segurança
Fonte: desenvolvido pelo autor
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Com os gráficos anteriores, pode-se verificar quais

componentes

estão

acarretando o maior número de falhas e tomar uma providencia para tentar diminuir
ou até mesmo eliminar as falhas desse componente.
A Tabela 22 a seguir, apresenta um resumo dos componentes que
apresentaram maior percentual de falhas, durante os anos de entrega.

Tabela 22 - Resumo dos Componentes com maior percentual de falhas
DURANTE O ANO DE ENTREGA

1o. Ano

1o. e 2o. Ano

1o., 2o. e 3o. Ano

SISTEMA

COMPONENTE

% FALHA

Louça Sanitária

Bacia

89,90%

Metais Sanitários

Metais Sanitários

81,60%

Tomada e Interruptor

Tomada e Interruptor

100,00%

Instalação de TV a Cabo

Tubulação

81,70%

Instalação Telefônica

Interfone / Central

87,70%

Sistema de Segurança

CFTV

56,50%

Água Fria

Tubos e Conexões

60,50%

Esgoto

Tubulação e Conexão

60,30%

Água Quente

Tubos e Conexões

58,40%

Gás

Tubulação e Conexão

89,70%

Sistema de Exaustão

Equipamentos

77,20%

Instalação Elétrica

Componentes Diversos

28,80%

Água Pluvial

Jardim

43,20%

Fonte: adaptado pelo autor

Do resumo apresentado, pode-se verificar que o componente “tomada e
interruptor” apresentou 100% de falha no 1º ano, seguido de “tubos e conexões” no
2º ano e de “jardim” no 3º ano.
Esses percentuais são relativos aos chamados abertos pelos proprietários após
a entrega das unidades.

7.6.2 Falhas por “Tempo de Obra” e “Custo”
Foi feita uma análise das falhas ocorridas em 21 empreendimentos da
Construtora “A”, levando-se em consideração que somente esses empreendimentos
possuem todos os dados de falhas dos 1º e 2º anos de entrega (anos com maior
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incidência de falhas na construtora). Com esse critério, foi definido que os anos de
2005, 2006 e 2007 contemplam esses dados.
Foram feitas duas análises: uma pelo tempo de execução da obra, que
corresponde a uma produção (m² / mês) e outra pelo custo (INCC / m²) da mesma,
ambas apresentadas na Tabela 23, a seguir.

Tabela 23 - Produção e custo dos empreendimentos selecionados
Empreendimento m 2 / mês INCC / m 2
33
386,81
4,90
34
455,94
3,83
35
459,78
3,92
36
678,90
3,70
37
672,19
2,91
38
685,54
3,60
39
2.208,67
2,56
40
2.362,47
2,41
41
1.364,13
3,33
42
437,97
3,77
43
1.708,28
3,02
45
586,39
6,37
46
1.017,46
2,72
47
544,73
3,18
48
822,49
2,63
49
903,84
3,31
50
1.746,94
3,78
51
530,84
6,57
52
1.432,42
2,85
53
1.633,49
3,69
54
2.067,11
3,11

Fonte: adaptado pelo autor

Para poder verificar se existe correlação entre a velocidade da obra e o custo
da mesma, as obras foram analisadas da seguinte forma:

-

Custo: Obras até 3,50 INCC / m2 e Obras > de 3,50 INCC / m2.

-

Produção: Obras até 1.000 m2 / mês e Obras > 1000 m2 / mês.
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O

gráfico da Figura 32 a seguir, apresenta a distribuição desses

empreendimentos nos critérios custo e produção.

2º Q

4º Q

1º Q

3º Q

Figura 32 - Gráfico INCC / m2 x m2 / mês
Fonte: adaptado pelo autor

No gráfico da Figura 32, pode-se observar que nos quadrantes encontram-se o
seguinte:

1° Q - Com uma produção de até 1.000 m2/mês e um valor de até 3,50
INCC/m2, se enquadram 4 empreendimentos nessa faixa;
2° Q - Com uma produção de até 1.000 m2/mês e um valor > 3,50 INCC/m2,
são 8 os empreendimentos nessa faixa;
3° Q - Com uma produção > 1.000 m2/mês e um valor de até 3,50
INCC/m2,são 7 os empreendimentos nessa faixa;
4° Q - Com uma produção > 1.000 m2/mês e um valor > 3,50 INCC/m2, são
2 empreendimentos nessa faixa.
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Pelo análise do gráfico da Figura 32 verifica-se que não houve regiões
homogêneas entre as obras analisadas.
A partir do comparativo dos empreendimentos apresentados na Tabela 23, com
a soma das falhas ocorridas entre o primeiro e o segundo ano de entrega e levandose em conta a área construída de cada empreendimento, foram geram os gráficos
das Figuras 33 e 34, apresentados a seguir.

Figura 33 – Gráfico de Percentual de Falhas Ocorridas nos Empreendimentos – Produção
mês
Fonte: adaptado pelo autor
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Figura 34 - Gráfico percentual de Falhas Ocorridas nos Empreendimentos – Custo por m²
Fonte: adaptado pelo autor

Pode-se verificar nos gráficos das Figuras 33 e 34 que existe uma pequena
correlação (R = 0,55) quando se compara todos os empreendimentos.
Também pode-se verificar que, analisando-se os gráficos separadamente,
obtém-se:

1) Gráfico Falhas x Velocidade:

até 1.000 m2/mês – tem 12 empreendimentos que somam cerca de 25%
das falhas;
> 1.000 m2/mês – tem 9 empreendimentos que somam cerca de 75%
das falhas.
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2) Gráfico Falhas x Custo:

até 3,50 INCC/m2 – tem 11 empreendimentos que somam cerca de 85%
das falhas;
> 3,50 INCC/m2 – tem 10 empreendimentos que somam cerca de 15%
das falhas.

Verifica-se que existe uma tendência com uma baixa correlação, mas as falhas
aumentam conforme a velocidade da obra aumenta e as falhas diminuem conforme
aumenta o custo da obra.

7.7 Análise das falhas por categoria de sistema predial
Para efeito de análise das falhas foi adotado o mesmo critério adotado
anteriormente, onde o período analisado contem pelo menos 80% das falhas
ocorridas no serviço. O serviço está dividido nas etapas de processo, apresentando
assim, em qual etapa de processo ocorre o maior percentual de falhas.
Esse percentual foi obtidos através da somatório de todos os QF dos serviços
analisados de todas as obras, levando-se em conta o processo que essa falha teve
origem.
Os resultados obtidos das obras entregues da Construtora “A” estão
apresentados nos gráficos das Figuras 35 a 48, a seguir.
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Figura 35 – Gráfico de falha do elemento x etapa do processo – Água Pluvial
Fonte: adaptado pelo autor

Na categoria de água pluvial, mais de 97% das falhas ocorreram nos três
primeiros anos de entrega dos empreendimentos, sendo que 85% das falhas são
provenientes da etapa execução de serviços.
Na etapa execução de serviços, a falha com maior incidência é de falta de
drenagem / ineficiente em jardins.
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Figura 36 Gráfico de falha do elemento x etapa do processo – Instalação de água fria
Fonte: adaptado pelo autor

Na categoria de instalação de água fria, mais de 87% das falhas ocorreram nos
dois primeiros anos de entrega dos empreendimentos, sendo que 77% das falhas
são provenientes da etapa execução de serviços.
Na etapa execução de serviços, a falha com maior incidência é de vazamentos:
falha ou ausência de solda / cola em tubos e conexões.
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Figura 37 – Gráfico de falha do elemento x etapa do processo – Instalação de esgoto
Fonte: adaptado pelo autor

Na categoria de instalação de esgoto, mais de 90% das falhas ocorreram nos
dois primeiros anos de entrega dos empreendimentos, sendo que 84% das falhas
são provenientes da etapa execução de serviços.
Na etapa execução de serviços, a falha com maior incidência é de mau cheiro
em componentes.
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Figura 38 – Gráfico de falha do elemento x etapa do processo – Louça sanitária
Fonte: adaptado pelo autor

Na categoria de louça sanitária, mais de 96% das falhas ocorreram nos dois
primeiros anos de entrega dos empreendimentos, sendo que 78% das falhas são
provenientes da etapa execução de serviços.
Na etapa execução de serviços, a falha com maior incidência é de defeito / falta
de ajuste no sistema de caixa acoplada em bacia sanitária.
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Figura 39 – Gráfico de falha do elemento x etapa do processo – Metal sanitário
Fonte: adaptado pelo autor

Na categoria de metal sanitário, mais de 95% das falhas ocorreram no primeiro
ano de entrega dos empreendimentos, sendo que 75% das falhas são provenientes
da etapa execução de serviços.
Na etapa execução de serviços, a falha com maior incidência é de vazamento /
entupimento em válvula / registro / torneira.
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Figura 40 – Gráfico de falha do elemento x etapa do processo – Instalação de água quente
Fonte: adaptado pelo autor

Na categoria de instalação de água quente, mais de 90% das falhas ocorreram
nos dois primeiros anos de entrega dos empreendimentos, sendo que 77% das
falhas são provenientes da etapa execução de serviços.
Na etapa execução de serviços, a falha com maior incidência é de vazamento:
falha ou ausência de solda / cola em tubos e conexões.

100

Figura 41 – Gráfico de falha do elemento x etapa do processo – Instalação de gás
Fonte: adaptado pelo autor

Na categoria de instalação de gás, mais de 91% das falhas ocorreram nos dois
primeiros anos de entrega dos empreendimentos, sendo que 87% das falhas são
provenientes da etapa execução de serviços.
Na etapa execução de serviços, a falha com maior incidência é de vazamento
em tubulação e conexão.
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Figura 42 – Gráfico de falha do elemento x etapa do processo – Sistema de exaustão
Fonte: adaptado pelo autor

Na categoria de sistema de exaustão, mais de 87% das falhas ocorreram nos
três primeiros anos de entrega dos empreendimentos, sendo que 63% das falhas
são provenientes da etapa execução de serviços.
Na etapa execução de serviços, a falha com maior incidência é de fixação dos
equipamentos.
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Figura 43 – Gráfico de falha do elemento x etapa do processo – Instalação elétrica
Fonte: adaptado pelo autor

Na categoria de instalação elétrica, mais de 93% das falhas ocorreram nos dois
primeiros anos de entrega dos empreendimentos, sendo que 78% das falhas são
provenientes da etapa execução de serviços.
Na etapa execução de serviços, a falha com maior incidência é de disjuntor /
contatora desarma.
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Figura 44 Gráfico de falha do elemento x etapa do processo – Tomada e interruptor
Fonte: adaptado pelo autor

Na categoria de tomada e interruptor, mais de 97% das falhas ocorreram no
primeiro ano de entrega dos empreendimentos, sendo que 55% das falhas são
provenientes da etapa execução de serviços.
Na etapa execução de serviços, a falha com maior incidência é a de problemas
de funcionamento em tomada e interruptor.
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Figura 45 Gráfico de falha do elemento x etapa do processo – Instalação de TV a cabo
Fonte: adaptado pelo autor

Na categoria de instalação de TV a cabo, mais de 91% das falhas ocorreram no
primeiro ano de entrega dos empreendimentos, sendo que 93% das falhas são
provenientes da etapa execução de serviços.
Na etapa execução de serviços, a falha com maior incidência é a de tubulação
obstruída.
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Figura 46 Gráfico de falha do elemento x etapa do processo – Instalação telefônica
Fonte: adaptado pelo autor

Na categoria de instalação telefônica, mais de 95% das falhas ocorreram no
primeiro ano de entrega dos empreendimentos, sendo que 68% das falhas são
provenientes da etapa execução de serviços.
Na etapa execução de serviços, a falha com maior incidência é a de defeito /
falta de interfone.
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Figura 47 Gráfico de falha do elemento x etapa do processo – Sistema de segurança
Fonte: adaptado pelo autor

Na categoria de sistema de segurança, mais de 92% das falhas ocorreram no
primeiro ano de entrega dos empreendimentos, sendo que 65% das falhas são
provenientes da etapa execução de serviços.
Na etapa execução de serviços, a falha com maior incidência é de problemas
com câmeras.
Com os dados obtidos nos gráficos das Figuras 35 a 47, apresenta-se em um
diagrama de Pareto, o percentual de falhas ocorridas em cada elemento, levando-se
em conta apenas a etapa com maior incidência de falhas. A etapa que teve maior
incidência de falhas em todos os serviços foi a de execução dos elementos portanto,
os percentuais do diagrama de Pareto da Figura 48 referem-se apenas a etapa
execução dos elementos, conforme apresentado a seguir.
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Figura 48 – Gráfico de percentual de falhas de cada elemento
Fonte: adaptado pelo autor
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8 PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO DAS FALHAS
Como proposta, para que as construtoras possam diminuir os custos e a
quantidade de atendimentos com manutenção em seus empreendimentos, propõese o seguinte procedimento:

Fase 1: levantar todos os problemas relacionados à manutenção nos
empreendimentos já entregues, tabulando os mesmos. Essa tabulação pode
ser feita conforme o modelo da planilha da Figura 8.
Fase 2: com esses dados tabulados, classificar em quais serviços estão
ocorrendo maior número de chamados de manutenção e consequentemente,
descobrir quais os componentes desses serviços estão com as manutenções
maiores.
Fase 3: com essas informações, a construtora pode criar ou rever seus
procedimentos para que, nas fases de projetos, material ou execução da obra,
consiga-se descobrir e sanar esse problema, evitando-se assim chegar na fase
pós-entrega do empreendimento, diminuindo o custo de manutenção e evitando
problemas com os proprietários dos imóveis entregues. Nessa fase a
construtora pode criar uma equipe com alguns profissionais das áreas
envolvidas para avaliar as falhas que ocorreram, verificando qual o motivo da
ocorrência da falha.
Fase 4: essa pesquisa deve ser feita periodicamente (mensal, semestral, anual,
dependendo da construtora), para que haja uma retroalimentação do sistema,
para descobrir se há novos problemas ocorrendo e também se os
procedimentos em uso estão sendo eficazes.

Pode-se representar esse procedimento em forma de um fluxograma, conforme
a Figura 49 a seguir.
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Para efeito de exemplificação do procedimento proposto, foram utilizados os
dados obtidos da Construtora “A”, nos empreendimentos analisados, dentro do 1º e
2º ano de entrega dos mesmos (período de maior incidência de falhas).

Dentro de todas as falhas tabuladas , as 10 primeiras falhas somam cerca de
50% de todas as ocorrências atendidas pela construtora, conforme apresentadas na
Tabela 24 a seguir.

Tabela 24 – Percentual de ocorrência de falhas
SISTEMA
Louças Sanitárias
Intalações Telefônicas
Metais Sanitários
Metais Sanitários
Instalação de Esgoto
Metais Sanitários
Instalação Elétrica
Metais Sanitários
Instalação de Esgoto
Instalação de TV a Cabo

FALHA
Defeito / Falta de Ajuste Sistema da Caixa Acoplada
Defeito / Falta de Interfone
Vazamento / Entupimento em Válvula / Registros / Torneiras
Problema com a Borracha de Vedação (Courinho)
Mau Cheiro
Desregulados / Soltos
Disjuntor / Contatora Desarma
Vazamento / Entupimento pelo Sifão
Ralo / Tubo Entupido
Tubulação Obstruída

%
%
OCORRÊNCIA ACUMULADA
11,76%
9,19%
5,72%
4,07%
3,86%
3,68%
3,59%
3,12%
3,07%
2,54%

11,76%
20,95%
26,67%
30,74%
34,60%
38,29%
41,87%
45,00%
48,07%
50,60%

Fonte: adaptado pelo autor

Não foi levado em conta o custo para reparo das falhas, apenas o número de
falhas ocorridas, mas caso a construtora ache interessante inserir essa variável na
análise, fica a critério da mesma.
A seguir apresenta-se um exemplo de ação que pode ser desenvolvido, usando
como base a tabulação da Tabela 24.

8.1 Exemplo de ação
Para diminuir as falhas ocorridas em novos empreendimentos, a construtora
pode adotar vários tipos de procedimentos. Como sugestão, foi elaborado um
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procedimento para resolução das falhas de maior índice relativo, conforme apontado
na Tabela 24 e que foram os seguintes:

•

Defeito / falta de ajuste do sistema da caixa acoplada;

•

Tubulação obstruída da instalação de TV a cabo;

•

Defeito / falta de interfone;

•

Problema com a borracha de vedação (courinho).

Essas 4 falhas ocorridas nos empreendimentos da Construtora “A” somam
quase 30% de todas as ocorrências.
Como a maioria das falhas da Construtora “A” são relativas a etapa execução,
os procedimentos foram elaborados para essa etapa, e estão detalhados nos subitens a seguir.

8.1.1 Procedimento para falha em caixa acoplada
O sistema de funcionamento da caixa acoplada da bacia sanitária é muito
delicado, ficando desregulada por qualquer motivo.
Normalmente, o que faz com que o sistema fique desregulado na fase de
execução da obra é a variação da pressão de água, sujeira na tubulação deixada
durante a fase de execução (que acaba indo até a caixa acoplada), funcionários que
fazem a limpeza final para entrega, muitas vezes utilizam a água da caixa acoplada
para efetuar a limpeza do banheiro desmontando o sistema, entre outros motivos.
Um procedimento rápido e simples para resolver esse problema é, no momento
da negociação de compra das louças sanitárias, fazer um acordo com a empresa
que irá fornecer o material de que, aproximadamente uma semana antes do início
das entregas dos imóveis aos proprietários, o Departamento Técnico da empresa
providencie a regulagem e o ajuste do sistema da caixa acoplada.
Esse ajuste do sistema da caixa acoplada se dará com a pressão de trabalho
da água, portanto a regulagem será para uma pressão real de utilização.
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8.1.2 Procedimento para Tubulação Obstruída
Geralmente a tubulação de TV a Cabo e a da Antena Coletiva são entregues
para os proprietários sem a passagem do cabo, apenas e passado o guia de arame
galvanizado. Essa forma de entrega é chamada de “tubulação seca”.
Quando da contratação do proprietário da TV a Cabo, a empresa contratada
passa os cabos necessários e acaba encontrando muitas vezes a tubulação
obstruída, não conseguindo finalizar o serviço.
Essa tubulação pode entupir devido a restos de argamassa, tubulação
amassada na laje, curva amassada na descida da tubulação entre a laje e a viga,
entre outros motivos.
O arame guia, por ser muito mais fino que o cabo da TV, muitas vezes
consegue passar por esses obstáculos, não apresentando a falha na fase de
execução da obra.
Um procedimento que verificaria a ocorrência dessa falha na execução da obra
seria, utilizar um passa fio de um diâmetro próximo ao do cabo da TV e, após a
passagem do passa fio, puxar o arame guia.
Como esse passa fio tem um diâmetro compatível com o cabo da TV, os
obstáculos que estão obstruindo a tubulação seriam identificados e poderiam ser
consertados na fase da obra, evitando assim problemas para os proprietários.
Lembrar também que, o principal motivo de entupimento das tubulações ocorre
no momento da concretagem . Por isso, deve-se promover a estanqueidade e tomar
o máximo de cuidado nessa fase com relação as tubulações.

8.1.3 Procedimento para falha no interfone
Normalmente, o aparelho de interfone é um dos últimos itens a ser instalado
dentro da unidade antes da entrega ao proprietário. Algumas vezes, o aparelho não
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está no local no momento da entrega (falha de execução), gerando problemas
futuros por não ter sido feito o teste junto com o proprietário.
Para evitar esses problemas, um procedimento simples de ser adotado é, uma
semana antes do início da entrega dos imóveis aos proprietários, a empresa que fez
a instalação da central de interfone, entrar no imóvel e fazer todos os testes
necessários para o perfeito funcionamento do sistema, inclusive já verificando a
integridade do aparelho.
Com esse teste, tanto o interfone como a central serão testados e diminuirão os
problemas após a entrega do imóvel.
O procedimento acima é obrigatório na fase de execução. O que a construtora
deve fazer é aumentar a fiscalização desse serviço, controlando a entrega e
verificando o serviço executado pela empreiteira com um maior rigor. Mesmo com
essa verificação, o procedimento de uma semana antes do início da entrega dos
imóveis deve ser adotado.

8.1.4 Procedimento para vedação
Problemas com a borracha de vedação de torneiras são normalmente comum,
devido à “força” (torque) aplicada no momento de fechar a torneira, sujeira na
tubulação, etc.
Um procedimento simples para resolver esse tipo de falha é, no momento da
contratação da empresa fornecedora dos metais, incluir uma cláusula que, antes da
entrega do empreendimento deverá ser enviada uma equipe técnica ao local, que
fará toda a inspeção dos metais (torneiras, registros, etc.) que forem adquiridos.
Com essa inspeção, já com a pressão de trabalho definitiva, pode-se fazer a
regulagem, troca de peças ou até mesmo troca da torneira / registro caso seja
necessário, antes da vistoria de entrega do imóvel ao proprietário.
Essa revisão pode ser feita uma semana antes do início das vistorias, desde
que todas as unidades estejam prontas, ou em comum acordo com a empresa
fornecedora dos metais.
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8.2 Ações Realizadas
Como visto nos quatro itens anteriores, são ações simples que, caso surtam
efeito, diminuiriam em 30% nos chamados abertos para correção das falhas.
Três

desses

procedimentos,

podem ser efetuados

pelas

empresas

fornecedoras dos materiais, não necessitando de funcionários da etapa execução
para efetuar essas inspeções. Para isso deve-se incluir cláusulas de garantia e
inspeção nos contratos junto aos fornecedores.
Tendo esses quatro itens resolvidos na etapa execução, automaticamente os
custos de manutenção irão diminuir, pois

não haverá necessidade de deslocar

funcionários para averiguar e sanar 30% dos chamados que seriam abertos sem a
utilização desses procedimentos.
Com os dados obtidos nos empreendimentos futuros, é de se esperar que
esses quatro itens não farão mais parte dos 10 itens com maior número de
ocorrências.
Uma nova tabulação dessa lista trará novos itens que devem sempre ser
avaliados pela construtora para gerar novos procedimentos para vistorias que ela
achar relevante e, cada vez mais diminuir a ocorrência de falhas em seus
empreendimentos.
Com a retro-alimentação das informações, pode-se verificar se as ações
tomadas estão sendo válidas ou não, e também quais são as novas falhas que estão
dentro das 10 primeiras da lista, fazendo o mesmo processo para elas.
Vale salientar que a maioria das falhas ocorrem por desatenção ou falta de
verificação e fiscalização na etapa Execução. Portanto, a construtora deve treinar e
até mesmo rever a quantidade do quadro de funcionários que estão executando a
função de fiscalização para que haja uma diminuição também das falhas após a
entrega do empreendimento.
Deve-se levar em conta também que, os problemas estariam sendo resolvidos
por empresas terceirizadas e não pela equipa da obra.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A bibliografia consultada e os dados obtidos nas construtoras analisadas,
apontaram que as falhas decorrentes dos serviços associados aos sistemas prediais
são predominantes em relação às falhas nos demais sistemas que compõem uma
edificação.
Dentre as várias ferramentas de controle existentes como: a folha de
verificação, o diagrama de Pareto, o histograma e o diagrama de dispersão;
utilizadas de forma correta, pode-se obter dados suficientes para a tomada de
decisão da empresa, com ações, para que, em empreendimentos futuros, haja uma
melhora nos processos, evitando assim que essa falha volte a ocorrer.
Na Construtora “A” houve uma diminuição das falhas ocorridas na etapa
“Material” entre os anos de 2005 a 2008. Isso pode ter ocorrido devido ao critério
para compra, aceitação do material e a escolha do fornecedor estar sendo mais
criteriosa, levando a uma melhora

na utilização dos materiais aplicados. Nesse

mesmo período houve um aumento nas falhas ocorridas na etapa “execução dos
serviços”. Com relação aos serviços, a falta de profissionais capacitados e de
funcionários para contratar, os serviços estão sofrendo uma perda significativa em
sua qualidade.
Nos dados analisados da Construtora “A”, as falhas nos sistemas prediais
ocorrem aproximadamente 80% no primeiro ano de entrega do empreendimento, e
consumindo aproximadamente 50% da verba destinada para gastos com
manutenção nos dois primeiros anos de entrega, ou seja, a “obra” ainda continua
dois anos após o seu término.
A etapa de processo em que mais ocorrem falhas (aproximadamente 80%) é na
etapa de “execução dos serviços”. Isso pode estar associado à deficiência técnica da
mão de obra usada na execução, da falta de fiscalização ou pode estar associado à
velocidade de execução da obra ou ao custo para sua execução onde esses dois
fatores têm influência nas falhas que irão ocorrer futuramente.
Como verificado, as falhas levantadas e analisadas, predominam na fase de
execução e aparecem com maior incidência no primeiro ano de entrega do
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empreendimento, ou seja, pode-se propor o deslocamento do custo de reparo
dessas falhas para a fase de execução da obra, diminuindo o alto índice de falha
“pós-entrega”.
Essa “realocação de custo” pode reverter em uma melhora no gerenciamento,
testes e verificações dos serviços, sendo efetuados conforme normatização técnica
pertinente, e incluídos no procedimento de verificação e entrega dos serviços.
Com relação às propostas de atuação das falhas, pode-se verificar que
algumas

delas são simples de serem executadas, mas que após a entrega do

imóvel, para o proprietário, essa ação pode se tornar muito onerosa, pois terá que
haver um deslocamento de funcionário para correção da falha, para fazer algum tipo
de serviço que prejudique os móveis ou acabamentos executados pelo proprietário
(por exemplo, quebrar uma parede). Com a retro-alimentação ocorrendo sempre que
a construtora tenha empreendimentos entregues, essas falhas podem, com o passar
dos anos diminuir e talvez até serem eliminadas de futuras obras.
A construtora também não deve fazer economia com sua equipe de
fiscalização, tendo uma quantidade de funcionários aptos (com treinamento e
experiência) capazes de fiscalizar e analisar os problemas durante a execução da
obra, evitando falhas futuras.
Nos gráficos obtidos das falhas com as variáveis de velocidade e custo, podese verificar que há uma pequena correlação entre essas variáveis e os percentuais
de falhas ocorridos. Isso pode ocorrer pois quando se tem uma determinada
velocidade de obra a fiscalização pode não ter tempo suficiente para verificar a
execução dos serviços. Quando o custo da obra atinge um certo patamar, a
fiscalização pode ser melhor, pois pode-se incluir mais funcionários trabalhando na
parte de fiscalização dos serviços. Deve-se lembrar que velocidade da obra é
diferente de pressa. Uma obra com alta velocidade não pode ser confundida pelos
funcionários como uma obra com pressa para execução.
Por fim, pode-se concluir que uma ação que as construtoras devem tomar é
qualificar seus profissionais (tanto da produção como da fiscalização), podendo
assim diminuir o número de falhas. Os funcionários de empresas terceirizadas
também devem fazer parte dessas ações, tendo os mesmos treinamentos que os
funcionários da construtora terão.
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ANEXO A - Falhas em relação ao tempo de entrega – Componente x Etapa de
Processo

120

Água Pluvial:

121

122

Instalação de água fria:

123

Instalação de esgoto:

124

Louça sanitária:

125

126

Metal sanitário:

127

Instalação de água quente

128

129

Instalação de gás:

130

Sistema de exaustão:

131

132

Instalação elétrica:

133

134

Tomada e interruptor:

135

Instalação de TV a cabo:

136

Instalação telefônica:

137

138

Sistema de segurança:

139

140

ANEXO B- Fotos de Falhas Ocorridas em Diversos Serviços

141

Água Pluvial:

Acúmulo de água na jardineira da fonte, devido a tubulação de água pluvial estar mal
encaixada, entupindo a mesma.

Falta de drenagem no jardim.

142

Instalação de água fria:

Tubulação de água quente invertida com instalação de água fria, saindo água quente
na bacia.

Falta de cola na tubulação de alimentação da residência, ocasionando vazamento de
água.

143

Falta de interligação da tubulação de distribuição com a tubulação de alimentação,
ocasionando falta de água.

144

Falta de fita veda rosca no flexível da caixa acoplada levando a vazamento.

Tubulação trincada na instalação de água fria.

145

Ruído, Vibração e Dificuldade de Misturar Água Quente e Fria no Ponto do Chuveiro,
devido a Montagem Errada da Tubulação.

Infiltração no Forro de Gesso das Áreas de Serviço devido a Tubulação Trincada.

146

Instalação de esgoto:

Tubulação de água pluvial trincada, ocasionando infiltração no forro de gesso.

Tubulação água pluvial entupida, ocasionando infiltração no forro de gesso.

147

Tubulação de ventilação trincada, ocasionando mau cheiro dentro do apartamento.

Vazamento no Forro de Gesso devido a Conexão Trincada.

148

Louça sanitária:

Cuba instalada inadequadamente (usado silicone ao invés de massa plástica.

Metal sanitário:

Umedecimento das prateleiras do gabinete da cozinha devido à falha na instalação da
válvula americana.

149

Má fixação da Cuba de Inox.

Previsão para utilização da ducha higiênica com 3 registros. A obra instalou com 2
registros.

150

Instalação de água quente

Falta da interligação do ramal de abastecimento dos pontos com o ramal principal de
alimentação de água quente.

Junta de Expansão e Tubulação de Água Quente com problema devido à falta de
fixação, causando vazamento.

151

Instalação de gás:

Vazamento de gás, pois a tubulação foi furada pelo parafuso da Coluna do tanque.

152

Instalação elétrica:

Instalação mal executada da luminária de emergência da escadaria e do teto do
subsolo, tendo que fazer uma nova instalação da mesma.

Mistura do tipo de material para tubulação do subsolo, tendo que fazer a troca da
mesma.

153

Instalação para iluminação do espelho da água aparente, pois no projeto não havia
previsão para iluminação do espelho.

Posição do pulsador da campainha em local de difícil acesso, o projeto de instalação
elétrica indicava no local instalado, não levando em conta o jardim.

154

Problema de vedação nas luminárias do jardim, com entrada de água nas mesmas e
curto circuito nos disjuntores da iluminação de jardim

Falta de identificação nos Quadros Elétricos

Entrada de água nas luminárias do jardim devido à corrosão por ataque químico do
adubo do jardim.

155

Falta de fechamento da fiação no quadro de comando.

Infiltração de Água pela Tubulação de Entrada de Energia, danificando as Instalações
do Subsolo, devido a Falta de Chumbamento e Vedação da Tubulação.

156

Tomada e interruptor:

Falta de tomada.

Problema nas teclas do interruptor, soltam com facilidade.

157

Instalação de TV a cabo:

Instalação dos cabos dentro do quadro de distribuição executada sem cuidado.
(Sayegh, 2004)

Sistema de segurança:

Utilizado eletroduto corrugado enterrado no solo para passagem do cabeamento do
Sistema de Segurança. Com o tempo, passa a umidade, afetando o funcionamento do
sistema.

